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Förord.

Ehuru jag länge förmodat, det Gotlands konstverk väl

förljenade att undersökas och beskrifvas, sä har jag

först vid en långt framskriden ålder fått tid och till-

fälle att besöka denna märkvärdiga ö. Det visade sig

ganska snart vara för en sjuttioårig ett djerft företag

att undersöka och beskrifva alla Gollands talrika konst-

verk. Men enär den förljusning, hvilken man erfar

vid åskådning af herrliga konstverk, efteråt qvarlem-

uar, om noggrann undersökning och anteckning derom

urakllåtes, en föga behaglig känsla af ovisshet, så har

detta arbete omsider tillkommit. Om jag kunnat för-

utse, att samma arbete skulle under fem somrar er-

fordra mödosamma kringfärder på nämnda ö, och att

detsamma skulle uppgå till tre delar, så hade jag tro-

ligtvis ej vågat dermed befatta mig. Den första delen,

som nu lemnas i allmänhetens händer, inskränker sig

till Wisby bvggnadsverk. De två sednare delarne,

hvilka redan äro färdigskrifna, omfatta alla de konst-

verk, som finnas i norra och södra befallningen och

som ingalunda äro mindre skådevärda än hvad Wisby



innehåller. Uetlaii för tvenne är tillbaka skulle forsla

delen nlkonimil, (\m jag icke funnit mig vara urstånd

all, innan jag noggrant undersökt odi beskrifvil Gnt-

lands samtliga konstverk, förntskicka en nöjaktig in-

ledning med en konslhislorisk ufversigl af det hela, så

att detsamma skulle kunna med lällliet genomskådas.

I anseende till Gollands ganska lalrika och olik-

artade konstverk, hvaribland flere förete mycket ovan-

liga former; har jag funnit mig för undvikande af

långa och Iröltande omskrifningar nödsakad att med

användande af mer och mindre vanliga konst(trd till-

gripa några alldeles nya. Jag har dervid sökt att,

liksom Grekerne och Romarne bildade nya konstord

allt efter som deras byggnadssätt förändrade skaplynne,

enligt förn)åga välja sådana ullryck, som på del när-

maste förklara sig sjelfva. Jag anser det icke dess-

mindre vara nödvändigt att, liksom jag gjort till Skå-

nes Konsthistoria, lemna en förklaring öfver här begag-

nade konstord, och en sådan skall åtfölja tredje delen,

såvida detta arbete i sin helhet kan utges.

Ehuruväl målningar af byggnadsverk äro besvär-

liga och tidsödande, så äro de förra rentaf nödvändiga

för att rätt uppfälla de sednare. Om det skulle för

en beskrifvare bli i högsta grad mödosamt att upp-

taga alla småmåll, så skulle en läsare mycket hin-

dras af dessa störande uppgifter. Jag har derföre in-

skränkt mig till erforderliga hufvudmåll och vigtiga

delaljmålt. Alla mätningar anges med fol, decimaltum

och linier och de tecknas för att spara rum och lätta

öfversigt på följande sätt: i fot är 1.0 och 2 fot,

2 lum 2.2 samt ."> fol, .") lum, 5 linier 5.5.5, vidare 4

tum, /j linior O./j./j, samt 5 tum 0.5 och 5 linier 0.0.5.
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Det niåsic med ledsnad bekännas, alt ifrai^a varande

arbete bort åtföljas af grund- ocli iippritningar samt

genomskärningar jemle några detaljrilningar för att

klarare åskådliggöra ovanligare byggnadsverk. Att detta

varit önskligl, måste jag så mycket bellre erkänna,

som jag flerstädes funnit mig nödsakad att förtydliga

mina anteckningar med ritningar. För urskuldande

af denna väsendlliga brist får jag i största korthet

anföra följande. Jag har lönlös tjenat fem år såsom

innehafvare af Ivenne ordinarie adjunkturer och åtta år

såsom ordinarie ])rolessor och under denna långa tid

har jag, ehuru medellös, icke fått tillsammans så

mycket som en nu tillträdande professor uppbär

sina två första embeti-år. Då härtill kommer, ati jag

icke åtnjutit något anslag för de mänga forsknings-

resor, som jag gjort genom Sveriges fleste provinser,

och för de antiqvariska och arkitektoniska antecknin-

gar, hvilka jag ntgifvit i flere temligen dryga delar;

så torde en benägen läsare, ej klandra, att jag icke

till mitt nuvarande arbete bifogat ritningar, hvjirlill

jag saknat medel. Här bör nämnas, att flere ganska

vigtiga teckningar, som blifvil på allmän bekostnad

gjorda af Gotlands konstverk, förvaras i Antiqvitets-

museum med myntkabinettet i Stockholm. Då dessa

teckningar framdeles utges, så kommer den brist, hvil-

ken i detta milt arbete förefinnes, att föga saknas.

Det är slutligen en angenäm pligt att förklara,

det jag under mina fleråriga undersökningar på Got-

land allestädes rönt den utmärktaste välvilja, som ef-

terlemnat det Ijufvaste minne. Jag måste deremot be-

klaga, det jag i anseende till min långt framskridna

ålder varit rentaf nödgad alt försaka mången vänlie;
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inbjudning för all niöjliglvis kunna upphinna mitt före-

salla mål. Jag erkänner mig med synnerlig fägnad stå

i stor förbindelse lill llere vänner på Golland, hvilka

godhelsfullt besvarat mina vetenskapliga frågor. I syn-

nerhet ha i berörde afscende lektorn C, J. Bergman

och adjunkten P. A. Säve meddelat mig värdefulla upp-

lysningar. Jag finner mig företrädesvis vara den först-

nämnde tack skyldig för den högst ovanliga beredvillig-

het, hvarmed denne utmärkte vän både länge och nog-

grant besvarat mina frågor. Del är nemligen uppen-

bart, alt, om en stor myckenhet konstverk äfven på

det allvarligaste granskas, så måste, då anteckningar

derom utarbetas, en och annan sak synas mindre klart

utredd än man efter närmare begrundande önskar.

Lund i Juni 1864.

C. G. Brunius.
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lulediiing.

<)fverblick af Skrifter och plancher rörande Gotland.

rjhiiru (iotland under äldi'e lider liafl mera lörelse än

de allrallesle af Sveriges ufrii;a landsorter, har det

jeniförelsevis ganska få urkunder. Orsaken härtill är

uppenbar. De nuinga härjningar, hvilka öfvergått denna

ö, och de olika herrar, som varit der rådande, ha

naturligtvis i hög grad bidragit till gamla handlingars

förstörande. Det lider intet Ivifvel, att många urkun-

der blifvil af samlare bortförda från Gotland. Vi kunna

härpå anföra tvenne exempel.

Legaten Marinus de Fregeno uppehöll sig 1461

såsom aflatskrämare på Gotland, hvarest han samlade

åtskilliga gamla krönikor, handlingar och bref och lof-

vade deraf författa en historia. Men konungen lät från-

taga honom en del af de summor, hvilka han insamlat.

Häröfver förbittrad lät legaten i Lybeck ui)pbränna be-

rörda handlingar. Biskopen i Linköping Jöns Hrask kom

1527 till Gotland för att visiteia. Han samlade der

alla handlingar, som han öfverkom, och medtog desamma

på sin afresa från Sverige, dit han aldrig återvände.

Vid refoimalionen, då kyrkor och kloster pluiulrades

och bildverk förstördes, blefvo många böcker och bref

dels uppbrända dels utkastade *).

') Strelow, s, 218, 219, 256, 257.
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Icke dessmindre ha några vigliga bref rörande

Gotland blifvil intill våra dagar bibehållna, af hvilka

llere äro aftryckta i Svenskt Diplonialarium. Dessutom

linnas talrika bref och handlingar rörande samma ö uti

arkiverna i Köpenhanui, och många sådana äro aftryckta

i Danske Magazin.

Gotlands landslag och saga samt Wisby stadslag

och sjörätt ha lyckligtvis blifvit räddade från förödelse.

Dessa urkunder äro mycket vigtiga för närmare känne-

dom om Gotlands och Wisby fordna förhållanden. Got-

landslagen och sagan äro författade på Skandinaviens

fornspråk, men förete några afvikelser från Isländskan.

Både Gotlandslagen och sagan, hvilka fått en gammal

öfversättning på Tyska och en sådan på Danska, ha til-

lika med svensk öfversättning samt ett kritiskt företal

och utförliga glossarier blifvit i slort qvartformal utgifna

af C. J. Schlyter, Lund 1852. Denne grundlige forskare

anser, alt Gotlandslagen icke kan vara äldre än från

sednare hälften eller närmare slutet af trettonde århun-

dradet, och att sagan i sin nuvarande form måsle vara

författad efter år 1518. Den tyska öfversättningen har

1401 tillkommit.

Wisbv stadslag och sjörätt äro skrifna på Tyska

och beggedera ha fått flere äldre och nyare ötversätl-

ningar. Dessa båda lagböcker äro med svensk öfver-

sättning samt ett kritiskt företal och sakrika glossarier

i ett stort qvartband utgifna af C. .1. Schlyter, Lund

1853. Magnus Eriksson förordnade, att Wisbyborne

skulle ha en stadslag skrifven på Gotländska och en

sådan på Tyska, som båda voro lika lydande. Då Mag-

nus Eriksson i denna stadslag, som endast linnes på

Tyska, kallas konung af Sverige, Norge och Skåne, så



har den icke tillkoniniit före 1332. Wisby sjörätt,

hvilken hlifvit af köpmän och skeppare i nämnde stad

samnianskrifven, visar sig vara till sina särskilda delar

lånad från författningar i Lybeek, Flandern och Amster-

dam, men den tillvann sig tidigt både in- och utrikes

stort anseende och blef äfven annorstädes antagen.

Gutiiiska urkunder: Guta Lag, Gula Saga och Got-

lands Runinskrifter språkligt behandlade. Akademisk

afhandling i oktavformat af C. Säve, Stockholm 1859.

Dessa urkunder, som af nämnde författare blifvit med

en sakrik inledning utgifna, innehålla texten af Gotlands

landslag och saga sanit en kritisk behandling af det-

sammas många runinskrifter. Denne författare antager,

alt Gollandslagen snarare kan sällas före än efter år

1200, och att sagan är något sednare skrifven. Vi

anse oss icke böra i detta afseende utlala någon egen

mening, men vi vilja blott nämna, del vi förmoda, all

Gotland måste långt före sistnänmda år haft en stad-

gad författning, om också icke skrifven, samt att sagan

måste länge bibehållit sig genom muntlig öfverlemning,

om den nemligen blifvit så sent upptecknad.

En pergamentskodex i folioformat, hvilken tillhört

Gråbrödernas kloster i Wisby, förvaras på kongliga

biblioteket i Stockholm. Första delen af denna hand-

skrift utgöres af ett kalendarium, hvari bröderne och

deras välgörare, som blifvit jemte dem begrafna, äro

antecknade; andra delen är en krönika, hvilken sträc-

ker sig ifrån år (i7 till 1525. Den första delen, som

börjades kort före medlet af fjortonde och fortsat-

tes till början af sextonde seklet, innehåller många

konsthistoriska upplysningar i afseende på klostrets kyr-

ka och dessutom några rent historiska uppgifter. Delta

1*
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kaleiularium är under lilel al" Necrologiuiii Gotlandiae

Fralruni Minoriun in Wishy utgirvel i Scri|)t, Ker. Dan.

T. VI. p. 557—5 75. Den andra delon är ("ör den

äldsla liden föga viglig ; men Iran medlet al fjortonde

till början af sextonde seklet ha deri historiska anteck-

ningar, son) röra Inilvudsakligen (iolland men jeniväl

Sverige, Danmark och Norge, hiirvil vid händelsernas

inträffande insKrifna. Dessa anteckningar, af livilka flere

äro ovanligt iilförliga, s[)rida såsom trovärdiga mycket

ljus öfver Skandinaviens historia för medeltiden. Den

andni delen är under henämning af Annales Fratrum

Minorum Wisbyenses ulgifven i Script. Rer. Dan. T. I.

p. 251— '2()0. Den sistberörda delen har under titel

Diarium Minoritarum Wisbyensium blilVil aftryckt i

Scripl. Rer. Svec. T. I. p. 32—59.

En förteckning, som tyckes härröi"a frän fjortonde

seklet, upptager, huru biskopen i Linköping hvart tredje

år plägade skiftevis hålla visitationer i församlingarna

på Gotland, så alt han hvart sjetle år återkom till

hvarje kyrkoherde. Denna förleckning, hvilken uppräk-

nar Gotlands alla kyrkor och anger de allraflestas bygg-

nadsår, är således i konsthistoriskt afseende af största

intresse; enär det visar sig, att upi)gifterne på bygg-

nadsåren väl öfverensstämma med kyrkornas hållning,

undantagandes några, som blifvil omkring fjortonde sek-

lets slut ombyggda. Samma förteckning har under titel

af Dessignatio omnium Gollandiai ecclesiarum et quo

anno qvielibet aidiiicata blifvit intagen i Scripl. Rer.

Dan. T. VIII. p. 5 12—515. Emellertid slår under

denna titel en äldre rubrik nemligen Omnium Paroeci-

arum Insula? (iothlandica^ Divisiones, secundum quas

alternalim tertio quoque anno Episcopus Lincopensis



olini visilare solebal, ita iil sexlo quoqiie anno ad quein-

libel niiiiistrum visitalione siia rediret. UtgilVarne af

nämnda förleckning ha bloU aninärkl, all Langebek,

som tagil en alskrift deraf, ej omnämnt, bvarifrån Uan

fäll densamma. C. A. Weslröm har i en akademisk

afhandlinj^, De visitalionibus Episcoporum Lincopeusium

olim per Golhlandiam habilis, Upsalia- 1848, aflryckt

berörda förteckning. Denna afhandling, hvilken bh)U

utgör 10 sidor i qvartforjnat, innehåller ingenting nytt

med undantag af den vigliga underrättelsen, bvarifrån

samma alskrift troligtvis blifvit liemlad. I nämnda af-

handling upptages följande: M. D. Bilefeld, kyrkoherde

i Barlingbo, har med egen hand J5li5 afskrifvit ifråga-

varande lorteckning m* en gammal biitel i S. Maria

kvrka i Wisbv. Sedan har J. Wallin fåll en sådan af-

skrift, soiu förvaras bland hans samlade handskrifter på

högre elemenlarläroverkets bibliotek i Kalmar.

Urbiuni praicipuarum mundi Iheatrum. auclore Ge-

orgio Braunio Agrippinate. Detta arbete, hvilket utgör

sex böcker i stort folioformat med plancher, afslulades

1618. I samma arbete tinnes en mycket kort berät-

telse om (iotland samt en färglagd planch öfver Wisby.

Berättelsen är af intet värde; ty på den tiden brydde

man sig föga om historisk forskning. Planchen, som

är den äldsta, vi känna af denna stad, hade med sin

storlek kunnat vara ganska upplysande, men den stri-

der så emot stadens gamla byggnader, gator, ringmur

samt slott och hamn, att densamma saknar nästan allt

intresse.

Illustriorum principumque urbium seplentrionalium

Europa tabulae. Delta arbete, hvilket är i något större

folioformat, har samma berättelse om Gotland och samma
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plaiicli (lin Wisby, som linnes i nyssnämnda verk. Alllsä

förtjenar tletla nära samtidiga arbele icke alt nämnas i

berörda afseende; ty berättelsen är ordagrannt nllryckl

och plancben är återgifveii med samma kopparplåt dock

ulan färgläggning.

P. Bertii commenlariorum rerum (jermanicarnm

libri Ires. Amstelodami anno KMO. Delta verk, hvil-

ket har aflängfyrkantigt qvarlformat, innehåller en kort

beskrifning om Wisby samt en färglagd planch af det-

samma. Beskrifningen saknar allt historiskt värde, och

planchen är i förminskad skala en efterhärmning af

den nyssberörda.

Cronica Guthilandormii. Den Gnthilandiske Cro-

nica aff Hans Nielssön Strelow, Kiöbinghaffn, 1633, ut-

gör ett qvartband med 404 sidor. Författaren blef

1647 superintendent på Golland och afled der 1656.

Mer än hälften af denna krönika består af de oblygaste

eller narraktigaste dikter utan några lärda omfattningar.

Äfven för christua liden framkommer denne författare

på många ställen med de uppenbaraste orikligheter.

Vi kunna ej uraktlåta alt erinra, det Strelow, som född

i Wisby länge före utgifvande af sin krönika ej allenast

var prost ulan äfven ledamot i stiftets domkapitel, bort

skäligen ha kännedom om ofvannämnda förteckning rö-

rande de gotländska kyrkornas byggnadsår; enär M. D.

Bilefeld någon lid förut afskrifvit den ur en bibel, hvil-

ken tillhörde S. Maria kyrka, och .T. Wallin fall ett

sekel derefter en afskrift af samme urkund. Vi kunna

således ingalunda antaga, all Strelow kunde rimligtvis

vara okunnig om denna förteckning. Vi anse oss der-

emol berättigade att tro, det han enligt dåtidens lika

vanliga som klandervärda begär sök I mot bättre velande



förherrliga sin fosterbygd genom all omhölja densam-

ma med den niesl ålderdomliga slöja. Vi ha visserligen

funnil, alt man velat bemantla denne författares djerfva

dikter med föregifvande, alt man icke känner hans

källor. Vi medge mycket gerna, att han kunnat möj-

ligtvis ha några anteckningar, som blifvit gjorda i Got-

lands kloster och som nu icke mer finnas; men ho vet

icke, all dylika anteckningar, livilka röra den mörka

hedniska och äfven den första christna liden, äro i hög

grad opålifliga. Att han deremot i afseende på kyr-

kornas ålder ingalunda följt några anteckningar, som

blifvit gjorda i medeltiden, visar sig bäst af merberörda

förteckning. Det väcker således förvåning, att man un-

der mer än Ivenne århundraden kunnat tro och åter-

upprepa de byggnadsår, som meranämnde författare utan

något slags bevis tillagt de gotländska kyrkorna. Vi

vilja dock icke neka, alt Strelow för den sednare liden

förtjenar i flere fall vitsord, emedan mycket deraf öfver-

ensstämmer med gamla handlingar, hvilka ännu förefin-

nas, hvadan hans arbete i detta afseende ej saknar

värde. Således måste ett sådant arbete med varsamhet

begagnas. Om vi å den ena sidan ingalunda tagit hans

uppgifter på god tro, ha vi deremot å den andra åbe-

ropat hvad vi skäligen ansett oss kunna följa. Det bör

icke förtigas, att hvarje häfdeforskare är Strelow syn-

nerlig tack skyldig derföre, att han uti sin krönika in-

ryckt fleie bref, hvilka äro ganska upplysande.

Plante der Sladt Wisby, anno 1646. Denna karta,

som förvaras i kongl. krigskollegii arkiv, håller 5. 1 i

bredd och 1. 8 i höjd. Vid närmare påseende visar

det sig, alt samma karta, hvilken saknar författarenamn,

är med noggrannhet uppgjord i afseende på ringmuren,
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sloUet, qvartereii ocli lifimneii samt kyrkornas läge; men

all dercniol nägra niisslag än» i afscende på kyrkornas

benämningar begångna. A ringmuren liksom a slotts-

muren visas profilpr i slörre skala. Således är denna

karla, som blilvil uppgjord etl år efter Gotlands åter-

förening med Sverige, af synnerligt värde och ganska

upplysande.

I nyssnämnda arkiv linnes Proiecl, hvarellter Kongl.

Waijst iNådigst will, att Wiesby Slott skall medh stycke-

wärn, grafvar och slakelter hlifwa iillibätlradt. Signal.

Stockholm den Junij 1051. Denna karta, hvilken frani-

ler Wisborgsslolt, söderport iich den närmaste sträckan

af ringmuren samt hamnen, är hällen i lika stor skala

som den nyssomnämnda och företer drottning Christi-

nas egenhändiga namnteckning. Det visar sig, alt man

ärnat omgifva slottet med breda grafvar.

I kongl. riksarkivet linnes Korlt Relation om Golh-

landh och dess Beskaflenheet. Då Carl Gustaf 1652

lick Gotland i förläning, har troligtvis denna relation

tillkommit. Uti kongl. kammarkollegii arkiv förvaras

Berättelse om Gotland, uppsatt vid jordransakningen

1654 af kammar-revisorn Gustaf Berg. Begge dessa

handlingar, hvilka innehålla flere vigtiga upplysningar

om (iofland vid detsammas återförening med Sverige,

äro aflryckta i Nya Handlingar rörande Skandinaviens

Historia. D. 19. s. 5G3—400.

Atlas Danicus sive descriptio regni Daniai etc. au-

clore Petro Resenio, Joh. filio Joh. ncpote. Hafniae, 1088.

Denne Allas, som är lillegnad Christian V och utgör 7

tomer i stort folioformat, är en vacker handskrift pa

Latin med laverade kai'lor och plancher (»ch förvaras

på kongl. biblioteket i Köpenhanm. Sjunde delen inne-



Iiäller Descriplio (iollilaiidia', islaiidini ni Groeiilandise.

Vi nödgas liär aiiinärka, att (jotlands beskrifning, livil-

keii linnes i del i a verk ocli blott inneliållor 41) sidor,

är föga up|jlysai)de. Till denna beskrifning böra: en

karla öhe.r (iolland, en planeb al' Wisby ettor Braniiiiis,

en planritning al Wisborg, en perspektivritning af VVis-

borg ocb iiärmasit' del af Wisby, Såväl planritningen

soni perspeklivritningeii är J. (j. T» lired ocli !. 5. 4

hög. Under den sislberörda ritningen slår: Egentlige

Afbilding af den ieldganile og vidtberiimle Stad Wisbye

paa Gulland, saaleedes som den var, da den Aar 1676

den Iste Maij ved Hans Kongeiige Maijtts al' Danmark

lykkelige Vaaiieii blev embret og inlagen af begge

Deres Exeellencer, Herr Baron Jens Juel og Herr Ge-

neral-Admiral Niels Juel. Planritningen af Wisborg, bvil-

ken saknar årtal ocb författarenamn, är på det närma-

ste likadan som, men liallen i vida större skala än of-

vanberörda karia af 1646. Perspektivritningen röjer

ingen noggrauiibel. Hvad, som der visas af staden och

dess omgifning, är i högsta grad oriktigt. Så t. ex.

Iramställas a stadens bördigaste jordar sex landskyrkor,

churuväl ingen sådan dej- någonsin fuiniits.

, Thottska samlingen pä kongl. biblioteket i Köpen-

hamn har en perspektivritning af Wisborg kort efter

dess sprängning. A ritningen märkes följande påskrift:

Eigentiicb Abritzung der Weidtberiimlen Festung, Wis-

borg Slodt aidf GotlandI, vvelches is von den königl.

Swedisrhen an die königl. Denischeu uber geben wor-

den Anno 1676 der i Maij. Derpä följer en förklaring

och derundei- siar: Johan Tideman d. 5 Oktober 1679.

Hitningen, som haller 1. 4. 1 i bredd och 1. 1. 8 i

höjd, röjer en penna pa fri hand och bjerl färglägg-



iO

ning. Oni ritniniren icke är konstniessig, så tyckes ilen

dock vara noggrann.

Hudera (iothlandica sive De priscis insul;e islius

colonis, opihiis, nmnimentis elc. Golhlands Godheel,

eller kort Beskrifning om then Oen saml dess Inbyg-

giare och Lägenhet, sammandragen etc. Anno 1685 af

Haqv. Spegel. Det la arbete är en handskrift, hvars

original finnes i Wexio och hvaraf en nfskrift förvaras

i Wishy högre elementarläroverks bibliotek. Författa-

ren, som 1679 utnämndes till snperinlendent på Got-

land och utmärkte sig enligt dåtidens läidom, blef erke-

biskop i Upsala och afled 1711. Af ifrågavarande ar-

bete handlar kap. X om kyrkorna i Wisby, kap. XI om

klostren i Wisby, kap. XII om kyrkorna på landet,

kap. XIII om klostren på landet, kap. XIV om kyrkor-

nas inkomster, friheter och styrelse, kap. XV om klost-

rens inkomster. Dessa kapitel äro de enda, hvilka i

konsthistoriskt afseende förtjena att nämnas, men på

Spegels tid var kyrklig byggnadskonst en bortglömd

vetenskap, och den lärde mannen saknade all kännedom

om konsthistorisk kritik. Han följde med all fromhet

sin företrädare Slrelows diktade uppgifter rörande de

gotländska kyrkornas byggnadsår. Alltså har detta

arbete nästan ingen användbarhet för Gotlands konst-

historia.

Sciagraphia Gothlandia' novo-antiqua; brevissima,

praeside Andrea Stobaeo, Johannes Gane. Londini Sca-

norum, 1706. Pag. '2A in duodecimo. Denna titel

lofvar ej myckel, hvarföre ej mycket kan fordras. Af-

handlingen innehåller tre kapitel nemligen om Gotlands

benänming, dess topografi och historia, och den kan lä-

sas med mera intresse än mången nyare. \[ vilja blott
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nämna såsom elt bevis pä författarens urskilning, att

lian anser Wisby ha sin benämning af Wi helig plats

och af hy eller stad. Om mänga långt sednare för-

fattare noga begrundat denna enkla förklaring, skulle

de ej försökt [)å elt fäkunnigt sätt härleda Wisby be-

nämning frår) sköldmön Wisna eller frän den förstörda

staden Winela.

I Suecia anli(iva et hodierna finnas Iva plancher

af Wisby. A den ena planchen ses en karta af

iiänmda stad samt en perspektivteckning af densamma

tagen från nordvest. A den andra planchen föreställes

Wisborg i halfl fågelpers})ektiv. Karlan och perspektiv-

teckningen af Wisby, hvilka tillkommit 1707, äro myc-

ket felaktiga. Den snillrike författaren E. Dahlberg bör

i anseende till sina maktpaliggande befattningar i någon

mån ursäktas, att han liksom de tleste dåtidens lärde

föga bekymrade sig om kritiska undersökningar. Vid

framställning af Wisborg i perspektivteckning, sådant del

var före dess förstöring 1079, har författaren mera

följt samma anordning, som är iakttagen uti den per-

spektivtpckning, som af detsamma linnes i P. Uesenii

Atlas Danicus.

Uti krigskollegii arkiv i Stockholm förvaras: Des-

sein Hvar Eliter Byggnings- och Reparations-arbeiet uti

inevarande ähr 1 7 H uppå Wisby gambla Ruinerade

Slätt mur till instängande och Stadens säkerhet som

och hvad ännu Manquerar till Perfectionerandet. Der-

under står: Datum Wisby d. 10 October 17 11. Claes

Reich. Denna karta, som håller i bredd i. 4 och it

höjd 0. y. 5. visar blott en liten del af stadens ring-

mur. Der anges intet mer af Wisborg än dess yttre
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slräckmiir, h varifrån tveimc liiislioner iilgå. A sainma

karta ses en slörie Ivärgenomskärning af en bastion.

Disseiiatio de Gotlilandia, siib pr.osidio Joliannis

Steuchii, Johannes Sehonmacher, Upsalia' 1 7 K». In

([narto. Pag. 48. Denna akademiska ariiaiidling inne-

håller llere underrällelser oni Golland, livilka ha fuga

värde i liisloriskl afseende. f samma .ifjiaridling upp-

repas |)a god iro de uppdiktade byggnadsår, som Stre-

h)w up])gifvit for kvrkorna pa Gotland. Således saknar

detta arbete allt intresse i fråga om konstliisturisk

forskning".

(^arl Linna'i Öländska och Gothländska resa pa Rik-

sens Ständers befallning förrättad 1741. Med anmärk-

ningar uti Oeconomien, Natnral-Historien, Anliqniteter

etc. med ålskillige lignrer. Stockholm oeli Upsala, 1745.

I oktav, tillsammans 544 sidor. Ehuru den vidtlräjdade

författaren var egentligen naturforskare, så liar han

gjort llere värderika iakttagelser i alseende på arkitek-

toniska förhallanden. Denne snillrike man har nemli-

gen under en tid, då ingen hade begrepp om konst-

forskning, fästat synnerlig uppmärksamhet på byggnads-

verk, som mången lärd i våra dagar, efter upprättande

af lärostolar för konsthistorien, icke vårdar sig om alt

ens betrakta och ännu mindre förslår att rätt bedöma.

Gothländska samlingar af Jöran Wallin, två delar

i qvartformat, af hvilka den första, som innehåller 274

sidor, trycktes i Stockholm 1747, och den andre, hvil-

ken har "202 sidor, utgals i Götheborg 'J77(>. Förfat-

taren, som på sin lid var en ovanligt lärd man, ut-

nännnles 1755 till su[ierintendent pa Gol land och 1744

till bisko|t i Götheborg, hvarest han alled 1760. För-

sta delen af nämnda arbete innehåller Homa kloster.
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Gothlands vapu och sigillcr, Superinteiideiilerno pa Goth-

land, Gan)la Kyrkor i Wisby. I andra delen läses Om
mindre Alland, Gotliland ulom Golhland, Gollilands be-

lägenhet, Solbergs Nnnne-ldoster, Gothlands afvel och

lörmoner. Utgående vvaror. Mycket af intresse för Got-

lands historia <tch beskrifning finnes i första delen. Del

ligger dock i sakens nalnr, alt den lärde författaren

saknade l)egre|i|> om konslhislorisk forskning, och att

således hans framslällningar om gamla byggnadsverk

ha föga värde. Emellertid bör man vara honom myc-

ket förbunden för de sigiUer, hvilka han låtit aftrycka.

Del är ganska märkvärdigt, all samme författare, som

allvarligen tuklat Strelow lör dess narraktiga dikter,

sjelf på gamla dagar fallit pa den barnslighelen alt

vilja i andra delen göra Golland till ett Atlantis. Emel-

lertid finnes älven i andra delen åtskilligt, hvilket har

sannt värde.

Langebekiana eller Bidrag til den danske Literair-

historie, uddragne af Jacob Langebeks efterladte Papirer

ved Rasmus Nyerup. Kiöbenliavn, 4 794, i duodes. .1.

Langebek, som ankom till Gotland den 7 Juni och der-

ifrån afreste den IT» Juli 1755, har der gjort några

anteckningar, hvilka innehållas i nämnda arbete på si-

dorna 137— U!'2 och meddela flere upplysningar af

intresse.

Dissertalio de Golhlandia, (juondam feudo Svecia?

oblalo, sub umbone Sven Bring, J. E. Barfoth. Londini

Golhorum, 17()7. Pag. 23 in quarto. Denna afliand-

ling, som hulvudsakligen uli-eder Gollands länsförbin-

delse till Sverige, innehåller flere upplysningar i afse-

ende på nämnda ös äldsta historia. Samma afhandling

var likväl för nära hundra år sedan af vida större in-
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Iresse äii nu, sedan Ilero liilhörande urkunder blifvil

(tflenlliggjorda.

(]. (i. G. Ililfeling, som löddes 1740 och afled

i 825, var en lika skicklig som onltrölllig fornforskare.

Han gjorde Herc anliqvariska resor for lärda i Dan-

mark, hvadan han derifrän erhöll en ärlig lön. Han

resle pa bekostnad al" P. Tham pä Dagsnäs 1788, 171H

och 1792 i Bohuslän, Smaland och Veslergölland samt

1797, 1799, 1800 och 1801 pä Gotland. De anteck-

ningar, hvilka denne nitiske fornforskare lemnat efler

sig, äro korta men bestämda, och de åtföljas af gan-

ska små men goda pennritningar. Anleckningarne äro

skrifna på liten oktav, och ritningarne äro dels införda

i texten dels bilagda derjenitc. En jurnal för hvarje

års resa är paginerad, men oinbunden. Sådan är den

jurnal, hvarefter Tham 1794 utgifvit Göthiska monu-

menter i Bohuslän uti stort qvarlformat mod lika stora,

bifogade plancher. C. G. Brunius, som för många år

sedan fått de fleste originalerna till nämnda verk, fin-

ner, att Tham omarbetat texten och gjort plancherna

vida större. Kongl. biblioteket i Köpenhamn har Hil-

felings jurnaler för dess tre sista resor på Gotland.

Jurnalen för 1799 utgör 193 sidor, jurnalen för 1800

innehåller 205 sidor och jurnalen för 1801 blott 118

sidor, och alla äro författade pa alldeles lika sätt som

den nyssberörda. Hilfelings resor på Golland, hvilka

förvaras på kongl. biblioteket i Stockholm, utgöra 10

helt tunna väl inbundna delar i mindre och större qvart-

format. Resan 1797 innehåller tab. 55, resan 1799

tab. 02, resan 1800 tab. 57 och resan 1801 tab. 42.

Ingen enda af dessa delar, hvaribland 2 äro dupletter,

vi.sa sig vara originaler af Hiifeling. Väl har denne forn-
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forskare renskrilVil och renrilat ett och anual, men det

allramesta af lexten företer Thaius egen handstil, och

de fleste plancherne, som äro utförda i stor skala, röja

ett helt annat sätt att rita än det, hvarmed Hilfeling

utmärkte sij(. Det är alltså mer än troligt, att Tham

omarbetat Hilfelings gotländska anteckningar och försto-

rat hithörande plancher för att häftevis utge ifrågava-

rande delar liksom Göthiska monumenter i Bohuslän.

Om således samma delar ej äro originaler, så ha de

likväl mycket värde i synnerhet som Hilfeling af be-

rörda plancher utarbetat och laverat några i stöire skala

och som deri innehållas ej ovigtiga saker, hvilka sak-

nas i de originaler, som linnas på kongl. biblioteket i

Köpenhamn, Vi ha utförligare omnämnt Hilfeling, eme-

dan han, ehuru konsthistorien var på den tiden en

okänd vetenskap, förstod liksom Linné och Langebek

före honom att göra mången iakttagelse af arkitekto-

niskt värde. Samme fornforskares korta anteckningar

och små ritningar ha sa mycket större intresse som flere

af de konstverk, hvilka han skildrat, nu äro förstörda.

Karta öfver Gottland eller Wisby höfdingdöme, ut-

gifven af friherre S. G. Hermelin, författad af C. P. Häll-

ström, Premier-Ingeniör, 1805. Om denna karta behöf-

ves blott sägas, alt densamma tillhör nämnde friherres

berömda kartverk öfver Sveriges provinser.

Bref under nya resor i Sverige af J. C. Linner-

hielm. Stockholm, i 806. I qvartformat. Detta arbete

innehåller å sidorna 135— 148 några skildringar af

Wisby och Boma kloster Samt trakten deremellan och

Klintehamn. Ehuru författaren onekligen hade mer än

vanligt konstsinne, sakna dock hans anteckningar om
Gotland allt konsthistoriskt värde, och plancherne af
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Wisbv ruiner äro, elmni iiieil skicklighet gjorda, uinn

velenskapligt intresse.

Uti antiqviletsniuseun) med myntkabinettet i Stock-

holm förvaras handleckningar med följande titel: Plan-

ritningar (ich iilsigler af fornlemningarne på (Toltland

nppa Kongl. Maj.ts allornadigsle befallning till Herr

Ofverinlendenlen, Uiddaren af K. N. O. Kn af de XVIII

i Svenska akademien A. N. Edelcrantz författade är

1807 af .1. W. (jerss, LieulenantJIechanicus, Conduc-

lör vid Kongl. (Mverintendenls-eiiibetel , agreerad af

Kongl. Mulare- och Hildhuggare akademien. Detta ar-

bete innehåller karta ölver Wisby samt teckningar af

dess kvrkor och ringmur samI (iami. Elinghem, Roma

kloster och Valdemars segerkors. Titelblad «)ch T) i

planchcr åro med tusch och färger ulförda pu hela fo-

lier, af hvilka hvardera håller 1. 5. 5 i bredd och 2.

2 i höjd. Dessa plancher, som bestä af grund- (»cli

perspektivritningar, äro, ehuru efter dåtidens sätt inga-

lunda skarpa, dock i flere fall upplysande. Skada, att,

till följe af elfecklsökeri, små kojor samt gärdesgårdar

och buskar bortskymma vigtiga partier.

Foriilemningar i Wisby, ulgifna af ,1. G. Klingwall,

Ivå häften, af hvilka det förra innehåller 7 sidor och

del sednare 12 och hvardera har 5 plancher. Stock-

holm, 1825 och 1824, i qvart. Då konslforskningen på

nämnde tid var uti sin linda, så kan man icke vänta

af detta arbete med sin korta framställning någon ve-

tenskaplig ledning. Plancherne sakna ingalunda värde,

ehuru de vittna om den Ifdens dåliga stentryck. Det

gläder oss, att författaren förstått, det ej allenast pei'-

spektiviska utan jemväl geonjetriska ritningar varit nöd-

vändiga.
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J. G. Klingwall har nägon tid därefter ulgifvit

karta öfver Wisbv. Denna karta, som håller 1. 8 i

bredd och J. (i. 5 i höjd, är den bästa, hvilken dit-

tills utkommit öfver nämnde stad. Omfattningen utgöres

af följande perspektivritningar. Ofverst ses Wisby från

sydvest, vid sidorna och inunder märkas S. Maria, S.

Nikolaus till det yttre och inre, S. Klemens till det

yttre och inre, S. Olof, S. Brotten, Helgeandskyrkan och

lasarettet till det yttre, Helgeandskyrkan till det inre,

S. Lars till del yttre och inre, S. Catharina till det

yttre och inre, S. Johannes. Dessa ritningar äro ej illa

utförda, men stentrycket mindre rent. Samme författare

har utgifvit Kort Sammandrag af Gothlands och Wisby

Stads Historia. Bilaga till Chartan öfver nämnde stad,

såsom en beskrilning och vägledning för bedömandet af

dess sköna och märkvärdiga ruiner. Stockholm 1854.

Detta arbete innehåller blott 14 sidor. Både karlau och

bilagan äro för längre tid sedan utsålda.

Wisby ruiner lithographierade af C. G. Ankarsvärd.

Stockholm 1828. Detla planchverk innehåller 16 per-

spektiviska teckningar i stort qvarlformat, och dithö-

rande beskrifning utgör blott 4 sidor. Teckningarne äro

onekligen med konstnärlig skicklighet utförda, men de

röja deremot ingen vetenskaplig syftning. Merendels

fylles förgrunden af dejor, kor, hundar och svin. Fle-

restädes upptages förgrunden af eländiga kojor, så att

ruinerne bortskymmas. Byggnadernas innandömen van-

ställas med en myckenhet skräp och bråte, och der-

jemte ses en och annan menniska samt kreatur i syn-

nerhet svin och höns. Dessa sammanblandningar göra

högst obehagliga intryck, och dylika plancher äro till

ringa eller ingen båtnad för vetenskapsmannen. Beski'ir-

2
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ningen är i högsta grad klen och kan gerna med tyst-

nad förhigås.

Bidrag till Sveriges geognosie af W. Hisinger.

Stockholm 1828. I oktav, H. 4. Gotland. Sid. 202—
240. Stockholm 1851. H. 5. Sid. 108—149. Om Got-

land i naturskönhet icke kan jemföras med ett och an-

nat af Sveriges öfriga landskap, så kan likväl mången

äfven utan att göra naturforskning till en hufvudsak fin-

na mvcket intresse vid närmare hetraktande af denna

ös ovanliga formation. Redan Limié fastade sin upp-

märksamhet på Gotlands egenheter i herörda afseende;

men Hisinger är den förste, hvilken sökt närmare ut-

reda ifrågavarande ämne.

M. Gustafson, som föddes 1770 och afled 1846,

var konsistorii-notarie i Wisby och började 1817 att

sysselsätta sig med Gotlands historia och beskrifning

och har härom efterlemnat 4 folioband i handskrift. Vi

ha icke sett dessa anteckningar, hvadan vi hvarken

vilja eller kunna yttra oss om deras värde i sin hel-

het. Men sedan vi sett utdrag af samma anteckningar

i några nummer af Wisby sliftstidning för år 1861,

måste vi uppriktigt tillstå, det vi alldeles icke hysa

något förtroende till författarens förmåga att grundligt

forska och kritiskt bedöma de historiska källor, som

han begagnat. I afseende på Strelows uppgifter rörande

landskyrkornas byggnadstider säger sig Gustafson tro,

"att några af de äldste äro mycket äldre, hvarom ock

deras tyngre och ofullkomligare byggnadssätt tyckes

vittna." Då det uppgifves, att Stenkyrka tillkommit

1052, Atlingbo och Fardhem 1059, Sjonhem och Hafd-

hem 1040, och att dessutom trettiosju landskyrkor

uppstått under elfte seklet, mot slutet hvaraf början
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gjordes med uppförande af Lunds domkyrka, så torde

det väl vara uppenbart, att nämnde författare gjort de

gotländska helgedomarna alldeles för gamla. Gustafson

borde också lätt funnit, att Stenkyrka omöjligen kunde

1032 vara byggd, enär Olof den helige först 1028

tvingat några Golländingar att antaga christendomen.

Icke nog härmed. Sistnämnde författare anser, att de

äldste landskyrkorna äro mycket äldre än Strelow upp-

ger, det vill säga, att de skulle tillkommit långt förr

än några på Gotland blifvit omvända, och delta påstås

på den grund, alt deras byggnadssätt är tyngre och

ofullkomligare. Vi ha icke på hela Gotland funnit en

enda helgedom, som röjer någon sådan ofullkomlighet

i anordning och utförande, alt den rimligtvis kan vara

äldre än slutet af elfte eller början af tolfte seklerna.

För öfrigt förundrar det oss, att Gustafson icke känt

den förteckning, enligt* hvilken biskoparnas visilationer

under medeltiden förrättades på Gotland och i hvilken

de fleste landskyrkornas byggnadsår anföras. Denna för-

teckning kände likväl Wallin för mer än hundra år

tillbaka, och i samma förteckning uppges Stenkyrka,

hvars byggnadstid tanklöst hänföres till 1032, vara

invigd den 17 Maj 1255. Den förra uppgiften är i

högsta grad stridande emot hela kyrkans anordning, som

tvärtom öfverensstämmer med förteckningens uppgift.

Kortligen, om Gustafsons anteckningar ha, såsom vi ej

betvifla, värde i afseende på Gotlands beskrifning, så sy-

nas de ha föga kultur- och intet konsthistoriskt värde.

E. Tunelds geografi öfver Sverige, åttonde uppla-

gan och tredje bandets andra afdelning, sid. ^.063

—

1120, innehåller Gotlands beskrifning, hvilken är liksom

för rikets öfriga landskap redig och upplysande, men
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deri finnas, såsom vanligtvis i stora verk, flere misslag.

Del är lätt begripligt, att en någorlunda felfri beskrifning

ufver etl vidslräckl rike omöjligen kan utarbetas, innan

noggranna specialbeskrifningar om särskilda orter ut-

komma.

Dissertatio Gotblandorum cum Suecis diversis tem-

poribus conjunctionem adumbrans. C. .1. a Nordin et

C. J. Wretliolm. Upsali» 1852. Pag. 45, in quarlo.

Denna afhandling innehåller, såsom litlen förutsätter, en

kort framställning af Gollands förening med Sverige.

Berättelse om Wisby stads fornlemningar. Wisby

1835. Sid. 19 i oktav. Till åtlydnad af serafimerordens-

gillets skrifvelse den 8 oktober 1835 har G. M. de Berg

såsom hospitalssyssloman i Wisby afgifvit denna berät-

telse, hvilken lemnar åtskilliga upplysningar af intresse

i afseende på dervarande ruiners beskaffenhet och vår-

dande.

Runographia Gothlandia? revisa, aucta et illustrata,

praeside J. H. Schröder, J. N. Cramér. IJpsalia? 1835.

P. I. Pag. 8, in quarto. Efter en kort inledning inne-

hållas i denna afhandling blott tvenne inskrifter, som

äro aftryckta med runor sedan med latinska bokstäfvei-

och slutligen öfversatta på Latin. Vi finna således här

en ganska liten början till att på sådant sätt offentlig-

göra Gollands många runristningar.

Inscriptiones Gothlandenses medii aevi, praiside J.

H. Schröder, J. N. Cramér. llpsaliae 1836. P. I. Pag.

9 in quarto. Denna afhandling imiehåller aderton in-

skrifter, af hvilka sexton finnas på grafstenar, men en

å en trätafla och en annan å en ringklocka.

De nummis Gothlandicis dissertatio, pra^side J. H.

Schröder, auctor (1. .1. Bergman. Upsalia? 183 7. P. I.
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Pag. 16 in octavo. Ej allenast för mynlkännare utan

äfven för konstforskare är denna afhandling af stort in-

tresse. Gamla mynt äro neniligen ganska upplysande

både i afseende på kul lur- och konsthistorien.

A tour in Sweden in 18.18, by S. Laing. London

1859. In octavo. Delta arbete innehåller uti 502—529

sidor anteckningar om Golland. I åtskilliga afseenden

äro dessa anteckningar läsvärda; men de historiska upp-

gifter och de arkitektoniska betraktelser, der göras rö-

rande Wisby ruiner, väcka i hög grad förvåning, då

de blifvil 1858 nedskrifna. Laing säger t. ex. om Hel-

geandskyrkan, att hon synes på intet sätt passande till

christlig gudstjensl, och all den åttkantiga byggnaden

tyckes ursprungligen varit ett tempel for en annan gu-

dalära, och att ett kor tillkommit för alt inviga det

hela till kyrka. Han påstår, att Odens religion var i

Skandinavien i full styrka i det tionde seklet, då Wisby

var en stor stad och hade såsom gamla Upsala och

Sigtuna tempel af sten, hvilka i konstnärskap ej öfver-

träffades af christna kyrkor, som vida sednare uppstått.

Han säger jemväl, att Oden haft ett ryktbart tempel i

Wisby o. s. v. Man beh(ifver icke veta mera om denne

författares historiska och arkitektoniska uppgifter för

att rätt bedöma desamma. Ingen har hittills bevisat,

att vare hedniske förfäder kunnat bygga med slen och

kalkbruk, ännu mindre hugga sådan och allraminst in-

slå stora takhvalf. För öfrigt var i konsthistorien re-

dan 1858 så mycket skrifvet, att Laing borde vetat,

det dubbelkapeller såsom Helgeandskyrkan finnas llere-

städes, och att goda skäl kunna uppges för deras egen-

heter. Han borde ock skäligen kunnat inse, att Helge-

andskyrkans alla hiifvuddelar äro samtidiga, såsom skep-
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pels och korets förtagniugar ined hvarandra tydligen

ådagalägga.

De arce Wishyensi anno 1676 a Danis expugnata

alqiie paiillo post fundilus excisa, dissertatio, prsside

J. H. Schruder, aiictor C. J. Horgman. Upsalicii, 1842.

Pag. 10 in quarto. Denna afliandling innehåller en kort

men redig framställning af Wisborgsslott. Dervid bifo-

gas en berättelse om Gollands öfvergång 1676 till Dan-

skarna och nämnda slotts förstöring 1679. Samma be-

rättelse, hvilken är författad af en samtidig och icke

förr kommit i allmänhetens händer läses med intresse.

De paroeciis Golhlandiae Burgs et Stånga dissertatio

historico-lopographica, pra-side J. H. Schröder, auctor

C. J. O. Lauriu. UpsalicB 1842. P. I. Pag. 16 in octavo.

Denna första del innehåller endast beskrifniiig om Burs'

socken, så alt en sådan om Stånga skolat i en följande

del inrvmmas. Afhandlingen kan i llere fall med nöje

läsas. Det vore önskligt, om Gotland finge många dy-

lika sockenbeskrifningar; ty dessförutan kan en fullstän-

digare länsbeskrifning icke af en person utarbetas.

Emellertid är denna afliandling af intet värde i konst-

historiskt afseende.

BemaBrkninger över Oen Gotland, dens Iiidbvggere

og disses Sprog, af C. Säve. Med en historisk Forer-

indring af C. Molbech, I Historisk Tidskrift, Bind 4.

Kiöbenhavn 1845. Sid. 167— 252. För inhemtande af

närmare kännedom om Gotlands folklynne och språkart

är denna afhandling myckel upplysande, och dermed bi-

fogade inledning är ett ganska godl sammandrag af

nämnda ös äldre historia.

Vägledare i Wisby ruiner, jemte förord om Goth-

land och Wisby af D. Söderberg, Graic. Ling. et Hist.
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Lector. Wisby 1845. Sid. 20 i oktav. Då denna af-

handling blifvil samnianskrifven i anledning af ett stu-

dentbesök nämnda år, kan en grundligare forskning och

utförligare framställning ej begäras. Om vi tänka all-

deles lika med förfal tåren i afseende på Gollands natur-

förhållanden, så nödgas vi i flere fall hysa olika me-

ning beträffande Wisby ruiner.

Snäckgärdel och I). B. W. Gotländska Minnesblad

af C. J. Bergman. Wisby 1849. Sid. 29 i oktav.

Snäckgärdet, som ligger ^/g mil norr ifrån Wisby un-

der branta kalkklippor och omgifver en hafsvik, fram-

ter i synnerhet för en främling en ganska ovanlig na-

turskönhet. Då några vänner från staden 1814 badade

vid detta ställe, stiftade de ett sällskap under benäm-

ning af D. B. W. eller de badande vännerna. Detta

välgörande sällskap firar sin högtidsdag den 9 Juli. Det

var på en sådan dag 4 848, som nämnde författare

snillrikt skildrade ställets naturskönhet och sällskapets

berömvärda verksamhet. Denna lilla skrift förtjenar i

mera än ett afseende att läsas.

Några ord om Wisby fornlemningar m. m. utgifna

såsom upplysningar till kartan öfver Wisby af C. J.

Sjöberg. Wisby 185 J. Sid. 25 i duodes. Härmed följer

en plan af Wisby, utgifven 1851 af C. J. Sjöberg.

Denna lilla skrift anger livad, som förtjenar alt af en

resande beses i Wisby och dess omgifning, samt hvad,

som under färder till Slite- och Klintehamn är att taga i

betraktande. Ovanlig korthet och nödig fullständighet

ha i detta lilla arbete blifvit med mycken skicklighet

förenade. Den åtföljande kartan öfver staden är utar-

betad med noggrannhet och väl utförd i stentryck. Vi

beklaga, att författaren bortgått i sin bästa ålder. En
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ofversedd och tillökad upplaga af samma skrift har i

Wisby utkommit 185 7. Sid. 50 i duodes.

Hellig-aands Kirken i Wisby paa Gulhuid, Fire

legiiinger af Architccl J. D. Florhoidf med Förklaring af

Prof. N. Höyen. Kiöbenhavii 1B5'2, Sid. M uti imperial-

folio. De teckningar, hvilka meddelas i delta arbete,

äro nedannämnda nemligen, iiloni en grundritning, en

vttre perspektivritning tagen frän söder, en inre af skep-

pets nedra del frän vester samt en från öster och en

af skeppets öfra del. Grundritningen är väl riktigare

än den, som Wallin meddelat, men den företer dock

flere fel, hvilka äro sådana, att hvarje sakkunnig inser,

att byggnaden i vissa detaljer ej kan vara sådan. De

perspektiviska ritningarne äro med mycken skicklighet

utförda. Härvid bör likväl erinras, att perspektiviska

ritningar i allmänhet ej gifva klart begrepp om en konst-

messigare bvggnads förhållanden. Då bortskymmande

hus, buskar och träd anbringas å sådana ritningar, bli

desamma ännu mindre tillfredsställande. Det är temli-

gen säkert, att, om den, som icke är byggnadskunnig,

ut- eller invändigt betraktar ett så ovanligt tempel

som Helgeandskyrkan, får han derom föga eller intet

begrepp. Det är ej mindre säkert, att ingen kan med

klarhet uppfatta Helgeandskyrkans anordning af perspek-

tiviska ritningar. Det är således ett vågsamt förelag

att beskrifva en sådan helgedom, hvilken man aldrig

sel t utan endast känner af opålitliga grundritningar och

felaktiga beskrifningar samt ifrågavarande perspektivrit-

ningar.

Uti antiqvilelsmuseum med myntkabinettet i Stock-

holm förefinnas 5
'2 blyerlsrilningar, som P. 'A. Säve

åren 184(5— 1850 på allmän bekostnad tagit af Wisby
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ruiner samt Slåiiä^a, Bara, Ganiis och Dalhems kyrkor.

Plancherne, hvilka hålla 1. 0. Ti i bredd och 1. 6. 5

i höjd, äro alla perspekliviska och myckel trogna, så

att många hufviulpartier bortskymmas af hus, kojor,

träd, buskar, gärdesgårdar samt menniskor och djur.

Ehuruväl plancherne ha mycket konslvärde, så äro de

löga lillfredssfällande i konsthistoriskl afseende.

I nämnda förvaringsrum finnes af samme författare

elt värdefullt arbete, soui innehåller vackra ritningar af

gotländska ringkors, grafstenar, klockinskrifter, vägg-

och glasmålningar m. m. Dessa ritningar, hvilka tillkom-

mit åren 1850— 185G och utgöra två tjocka tomer i

stort folioformat, äro utförda dels med blyerts dels

med tusch dels med färger, och de förljena i hög grad

att utgifvas.

Antiqvarisk-lopografisk karta och beskrifning öfver

fornminnen uli Ardre, Älskog, Garde och Lau socknar

samt Thorsborgen uti Kräklingbo socken på Gotland

med åtföljande grundritningar och utsigter af kyrkorna

samt andra miimesmärken, Kongl. Vitterhets- Historie-

och Antiqvitetsakademien vördsamt tillegnad af L. Ceder-

gren 1855. Detta arbete, iivilket jemväl förvaras uti

antiqvitetsmuseum med myntkabinettet i Stockholm, in-

nehåller en karta öfver näuuide socknar samt gruud-

och perspeklivrilningar öfver dilhörande kyrkor m. m.

Ehuru detta arbete ej vittnar om synnerlig tecknings-

förmåga, är det ganska upplysande, helst detsamma åt-

följes af teniligen nöjaktiga beskrifningar. Kartan håller

I. 9, 2 i bredd och 5. 1 i höjd, plancberne äro 1.

6. 5 breda och \. o höga och alla äro utförda i tusch

och färger.

Om Gotlands äldsta fornlemningar af Carl Säve i
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Annaler for Nordisk OIdkynilighed og Historie, 1852,

Kiöbenhavn. Sid. 150— 170. Denna afhandling röjer

berömvärd forskning och klar uppfallniiig. Man får af

samma afhandling ett ganska nöjaktigt begrepp om Gol-

lands hedniska minnesmärken, grafhögar, stensätlniiigar

och borgar samt derjemte en kort framställning af det-

sammas kasteller. Vi ha nied synnerlig fägnad genom-

läst denna afhandling, ehniii vi ej dela alla deri före-

kommande åsigler.

Karta öfver staden Wisby med derlill lydande egor

1854. Denna väl utförda karta tillhör Atlas öfver Sve-

riges städer med deras alla egor och jordar, jemte

areal-beskrifningar af G. Ljunggren, styresman för ri-

kets ekonomiska karlverk.

Bidrag till historien om Gotland såsom hörande

till drottning Cihristinas underhållsländer. Akademisk af-

handling under inseende af J. H. Schröder författad och

utgifven af G. Lindström. Upsala, 4 854. Sid. 20 i ok-

tav. Denna afhandling lenmar vigtiga upplysningar för

Gotlands historia under berörda tid.

Bidrag till Gollands historia under åren 4645

—

4654. Akademisk afhandling af A. Gabne. Stockholm,

4 857. Sid. 4 6 i oktav. För nämnda få år innehåller

denna afhandling värderika uppgifter i afseende på ifrå-

gavarande ö.

Bidrag till historien om Gotland under åren 4 700

— 4 7 48. Akademisk afhandling af C. J. H. Gerle. Stock-

holm 4 857. Sid. 2 4 i oktav. Äfven denna afhandling

har för uppgifna tidrymd vigtiga upplysningar.

Försök till beski-ifning öfver Sveriges städer af T.

G. Rudbeck. Stockholm 4857, i oktav. D. 2 framstäl-

ler sid. 4 48— 4 56 Wisby. Hvad derom anföres i af-
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seende på stadens byggnadsverk m. m. är visserligen

icke sådant, som det kunnat vara, om föregångare ut-

redl alla dilhörande frågor eller förfallaren sjelf haft

tillfälle all deröfver anslälla hehöfliga forskningar. AUlsä

tyckes oss Hudbeck med goda skäl yltra: "Då så godt

som ingen delaljbeski-ilning ölver Wisby tinnes, om man

undantager Gollländska Samlingar af Wallin och Linnés

Goltländska resa, af hvilka den yngsta är från medlet

af förra århundradet, så ser utgifvaren sig icke i stånd

att lemna några utförligare topografiska uppgifter.'"

Gotland och Wisby i taflor. Tjugo originalleck-

ningar af P. A. Säve, jemte en karta öfver Gotland och

plan af Wisby, samt beskrifvande text af C. .1. Berg-

man. Stockholm 4 858, uti imperialqvart. Sid. 62. Alla

teckningarne, hvilka äro perspek ti viska, framte konst-

närlig skicklighet. Det hedrar i sanning P. A. Säve alt

ha jemte en trägen lärarebefattning kunnat så utbilda

sitt naturanlag såsom tecknare. Ingen, som har konst-

sinne, kan ulan nöje betrakta dessa taflor. Vi måste

dock tillstå, att en vetenskapsman, hvilkeii ej sjelf ta-

git kännedom om de byggnadsverk, som blifvit afteck-

nade, icke får genom taflorna något klart begrepp om

desamma. C. J. Bergman har för hela tjugo år sedan

gjort sig ganska fördelaktigt känd såsom författare af

Upsala Minne och han har genom texten till ifrågava-

rande arbete väl häfdal sitt namn såsom skriftställare.

Det måste glädja hvarje vän af häfdeforskning, att denne

man, som länge sysselsatt sig med samlingar för utgif-

vande af Gollands historia, nu beslutat att dermed gå

i befattning.

Gotländska Minnen af P. A. Säve. Wisby 4 859.

Sid. 45 i ok lav. Förfallaren, född Golländing och lika
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ovanlig kännare som slor älskare af sin fäderneö, skil-

drar pä ett värdigt och lefvande sätl sina berömde

landsmäns förljensler.

Karla öfver Wisliy upprällad åi" IJiOl af L.

Fegra?us. Denna karta tyckes vara med synnerlig nog-

grannhet uppgjord. Omfattningen bestar af perspekti-

viska teckningar. Nederst sträcker sig utsigl af Wisby

från sjösidan. At vesler framställas S. Hans, S. Kle-

mens, S. (jatharina till det inre och S. Maria eller dom-

kyrkan. Al öster ses S. Drolten, Helgcandskyrkan, S.

Catharina till del yttre, S. Nikolaus. Ofverst i midten

visas Wisborgs slott och cellfängelset och i vester der-

om läroverkshuset samt i öster badhnspl. Kartan och

omfattningen äro väl litografierade.

Golland och dess fornminnen. Anteckningar rö-

rande öns historia, folksägner, språk, seder och bruk

samt minnesmärken. Af Octavia Carb-n. Slockholm

1862. Sid. 27r> i oktav. Om detta arbete kan i kort-

hel sägas, alt dess titel ingalunda motsvarar dess inne-

håll. Den, som lofvar att IVamslälla Gotlands fornmin-

nen i afseende pä dess historia, folksägner, språk, seder

och bruk samt minnesmärken, bör icke glömma, alt

häfde- konst- språk- och fornforskniiig ovilkorligen er-

fordras, om eti sådant förelag skall rimligtvis lyckas.

Men uli detta arbete lin na vi endast en romantisk skil-

dring af denna händelse- och konslrika ö; en skildring,

hvari högst oriktiga uppgifter mångslädes upprepas. Vi

bekänna med nöje, alt framslällningen är ganska behag-

lig; men vi nödgas deijemle tillstå, alt den är mera

vilseledande än tillrättavisande.

One year in Sweden, including a visit lo the isle

of (jötlan*!. Hy Horace Marryal. In Iwo volumes. Lon-
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don, 1862, in oclavo. Hvad i detta arbete handlar om

Golland, innehållas i andra delen på sidorna 250

—

294. Ehuruväl nämnde författare uppträder såsom konst-

forskare, har han bland Gotlands mer än hundra kyr-

kor med inberäknande af ruiner icke beskrifvit en enda,

så att man kan deroin göra sig ett begrepp, och han

har icke på ett enda ställe visat sig inneha någon konst-

historisk kritik. Samme författare upprepar utan all

betänklighet de uppdiktade byggnadsår, hvilka Strelow

tillagt kyrkorna, äfven om uppgifterna stå i den uppen-

baraste strid med stilförhållaudena. Han säger, att S.

Maria i Wisby är uppförd i sann Lybecksstil. Detta

är en alldeles ny konslterm, son) vi ingalunda vidkän-

nas. Nämnda kyrka är nemligen byggd i ren rundbågs-

och mycket utvidgad i äldre öfvergång^stil och hon har

fått ett kapell samt tlere fönster i utbildad spetsbågs-

stil. Således skulle sann Lybecksstil bestå uti en sam-

manblandning af rundbågs- och öfvergåiigs- samt spets-

bågsstil. För öfrigt behöfver det knappt nämnas, att

Lybeck aldrig haft någon egen byggnadsstil. Marryat

gör äfven här och der obehagliga misslag. Han med-

delar t. ex. en teckning på en portal å Gerum och han

uppger den härröra ifrån J050. Samme författare lem-

nar jemväl en teckning på en dilhörande korbänk, hvil-

ken enligt hans uppgift låg och ruttnade på kyrkogår-

den, och var samtidig med sjelfva helgedomen. Det

ledsamma härvid är, all, ehuru Gerum har trenne por-

taler, ingen liknar den ifrågavarande, och atl ingen bänk

der förmärkes. Strelow, hvars uppgifter godtroget föl-

jas af Marryat, säger, att Gerum 1281 tillkommit, men

Hväte 1050. Härtill kommer, att Hväte har å södra

sidomuren en alldeles sådan portal som den, hvilkeu
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sistnämnde man tillagt (ierum, och alt vi 1860, då

han besökte Golland, sågo å kyrkogården en afsågad

del af den bänk, hvarpå han meddelat teckning. Här

bör jemväl anmärkas, alt Hväte företer liksom ifråga-

varande portal sen spelsbågsstil, och all alltså kyrkan

ej rimligtvis blifvit byggd före 155(1, och att bänken,

som bestod af svarfvade språtar och var hållen i mycket

sen öfvergångsstil, måste tvifvelsutan tillkommit kort

före eller kort efter reformationen. Marryat talar flere-

städes om vapenhus vid landskyrkorna, ehm'u något så-

dant ej förmärkes vid en enda. Samme författare sä-

ger, att vid Vägume slå remnade murar af det slott,

hvari Severin Norby bott. På nämnda ställe har aldrig

någonsin ett slott funnits, men väl ligger vid Fardume

öfver 1 mil derifrån en ansenlig leiuning af ett sådant,

der nämnde höfvilsman skall enligt en föga sannolik

sägen residerat. Vi skulle lätt kunna ytterligare fram-

draga rätt många misslag af oftanämnde författare; men

vi anse, att de redan anförda böra skäligen urskulda

oss uti de fall hans anteckningar icke öfverensstämma

med våra.



Blick på Gotland.

uotland, som ligger i Östersjön ungefär 10 mil från

Sveriges närmaste fastland nemligen Småland och 8

från Ölands norra udde, omgifves af ett ansenligt djup,

hvilket somligstädes gör ända till i 00 famnar. Till

Gotland höra Fårön, Golska Sandön, Lilla och Stora

Carlson samt flere holmar. Vid norra ändan af Gol-

land ligger Fårön, som derifrån skiljes med ett sund,

hvilket har V4 mds bredd och heter Fårösund. Norrut

och vidpass 5 mil ifrån Fårön ligger Sandön. Gotlands

hela, raka längd utgör 12 och största bredd 4^/4 mil.

Fårön är 2 mil lång och ^j^ bred och Sandön något

öfver '/4 mil lång och V2 bred. Lilla Carlson, som

håller ungefär ^s "dl i längd och något mindre i

bredd, ligger ^/a mil från Gotlands vestra strand när-

mare södra ändan och lika långt ifrån Slora Carlson,

hvilken är vidpass en half gång större. Golland inne-

håller 28 qvadratmil.

Hela Gotland är en sedimentär bildning, som ut-

göres af sand- och kalksten. En ej obetydlig sträcka

af södra udden består af sandsten, men allt det öfriga

liksom Fårön samt Carlsöarne och holmarne af kalkslen

dels utan dels med mer och mindre jordskorpa derpå.

Det är ganska troligt, att Gotland och alla dithörande

öar och holmar hvila på gneis- eller granilgrund, och

att första aflagringen derpå är sandsten. Gotland höjer

sig till största delen af vestra sidan med starkare eller

svagare tvärbranter mot hafvet, hvilka somligstädes likna

väldiga fästningsmurar. Likaledes är en betydlig del af
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östra sidan hög ocli bergig. Från Klintehamn sträcker

sig en mycket bred dalgång, som utgrenar sig ål Gol-

hem och Slitehamn, således från sydvest till nordost

snedl öfver ön. Denna ansenliga dalgång är den bör-

digaste trakt på hela landet.

Det visar sig på det scdklaraste, alt Gotland, som

börjat, vi vilja ej säga för tlere tusen utan troligtvis för

några millioner år sedan, bilda sig på hafsbolten, icke

genom en naturrevolution uppskjulil, ulan genom ett

långsamt och regelbundel uppstigande höjt sig öfver

hafsytan. Detta förhållande inses deraf, all nämnda ö

har vågrätla stundom lindrigt vågformiga hvarf, då mer-

endels sedimenlära formationer genom vulkaniska upp-

sprängningar förete mer eller mindre lutande stundom

lodrätta lager. Både sand- och kalkstenen visa meren-

dels vågräta och ej sällan lodräta sprickor. Till följd

häraf ha tvärbranter på många ställen tillkommit genom

nedstörtade klippstycken, som blifvit af hafvets brytnin-

gar dels sönderbråkade dels söndermalna. Flerestädes

ses å de branta stränderna mycket lydliga strandsätt-

ningar öfver hvarandra, hvilka under tidernas lopp blif-

vit bildade af hafvets brytningar. Såväl å lägre som

högre trakter förefinnes en myckenhet af finslipad kalk-

stensklapper.

Sandstenen är fin och hvilgrå och ligger i 0. 2

till 2. O och äfven tjockare hvarf. Mellan sandstenens

lager finnas från 0. .5 till 1. 5 tjocka hvarf af lera.

Om sandstenen någon lid utsattes för luftens åverkan,

innan den användes i murverk, så motstår största delen

deraf ganska länge vitlring. Tunna skifvor af sandsten

begagnas ej sällan såsom lakskifter. Tjocka lager, som

blifvit använda till qvadersten i några kyrkor på södra
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udden, visa sig lia efler flere århundraden väl motsva-

rat sitt ändamål. Denna sandslen kugges till slipste-

nar, af hvilka en mängd utskeppas.

Kalkstenen liar mycket olika lager af ganska olika

fasthet. Somliga lager äro uppfyllda med otaliga lem-

ningar af utdöda hafsdjur i synnerhet af enkreniter och

koraller. Dessa lemningar äro ofta så sammanhopade,

att de nästan utgöra somliga lagers hufvudmassa. Fle-

reslädes märkas lager af mergel med många petrilika-

ler. Den vanliga färgen på kalkstenen är ljusgrå, som-

ligstädes hvitaktig och blågrå samt annorstädes blandad

med mörkröda kalkspatskorn. Den tätaste kalkstenen

saknar petrifikater och har stundom röda och gröna

fläckar. Vid de äldre kyrkorna har man väl förstått

atl använda den tätaste kalkstenen, som myckel väl

motställ luftens åverkan. Der sådan kalksten hlifvil

finslipad för dörr- och fönsteromfaltningar, företer den

efter flere århundradens förlopp en jemn och glänsande

yta. Uti yngre kyrkor, hvartill man lagil petrifikalfö-

rande kalkslen i synnerhet sådan, hvilken innehåller

oolither, har densamma hlifvil myckel förstörd af vittring.

På ganska många ställen visa sig å ansenliga höj-

der betydliga sträckor af berghällar, som djupl under

hafsylan blifvil afjemnade och slipade. En myckenhet

af mindre och större rullsten, hvilken är gneis- granit-

och porfyrartad, finnes fleres lades äfven på de högsta

berghällarna och a södra udden, ehuru ingen enda klip-

pa af sådana berg förmärkes på Gotland eller dithörande

öar och holmar. Likadana förhållanden finnas på ota-

liga ställen i del öfriga Sverige. Då största delen af

Skandinavien legal under och långsamt höjt sig öfver

hafsylan, är del lätt begripligt, atl vågornas brytningar

3
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under uiåni^fa årtusendens lopp och framslrykande isberg

med inlVnsna större och mindre klippstycken afjemnat

och slipat de småningom uppstigande hergssträckorna.

Ktl litet stycke utanför Söderport i Wishy ses till hö-

ger om vägen en slor sandgrop, som är nngefär 20.(1

djup. På klippbotten af denna grop märkas flere mer

och mindre breda och djupa samt parallela relllor. Ett

litet stycke utom Norderporl till höger om vägen fin-

nas å en vågrät berghäll ganska många och temligen

långa, föga djupa och breda reflflor, hvilka äfvenledes

äio fullkomligt parallela med hvarandra. All dessa refl-

lor liksom en mängd sådana på Sveriges fastland till-

kommit genom isberg med infrusna större och mindre

klippstycken, lider intet tvifvel; ty alla refflor å samma

orter sträcka sig i lika riktningar, ifrågavarande reff-

lor sträcka sig från nordost till sydvest. Refflorna

utanför Söderport ha, medan ännu Golland låg temligen

djupt under hafsvlan, lilifvil öfverspolade med en mäk-

tig sandbädd, som för stadens och vägens behof blifvit

till större delen bortförd; men reftlorna ntanför Nor-

derporl ha aldrig varit öfverslammade, hvadan de något

lidit af vitlring och blifvil mosslupna, men de äro lik-

väl för en uppmärksam granskare ganska tydliga. Af

den, der icke närmare begrundat hithörande förhållan-

den, kan med mycket skäl inkast göras, all drifis ej

kunnat till ganska många mils sträckning bära så an-

senliga rullstenar som do, hvilka förefinnas på Golland,

och att de ej kunnat liksom hyllar i trästycken göra

jemna och parallela relllor i berghällar. Härvid få vi

genmäla, att sjöfarande i sednare tider påträllal isberg,

som, hållande flere mil i omkrets och liggande ända

till 200 fot öfver hafsylan och ungefär alla gånger dju-
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pare deriinder, fört klippstycken, hvilka varit vida större

än någon rullslen på hela Golland, och att dessa ismas-

sor ej visat vid den starkaste sjögång den minsta sling-

ring. Den rullsten, som finnes på Golland, har från ett

litet fågeläggs storlek till 6.0 i tvärmått. Vid östra

sidan af Bursviken ligger ett flyttblock, hvilket är nära

kuhiskt och håller ungefär 8.0 i bredd liksom i höjd.

Detta flyttblock är del största, som vi funnit på Gol-

land. All mindre rullsten är mer afrundad än större,

förmodligen derföre, alt hafvets svall kunnat starkare

inverka på den förre än på den sednare.

På Gotland slår en mängd af smala, höga, berg-

fasta kalkslensblock, hvilka Wallin och efter honom

Linné kallat stenjätlar. Dessa klippstycken, som dels

likna ruiner af fasta borgar och grofva torn dels upp-

stå såsom starka pelare, äro lemningar af kalkberg,

Il vilkas lösare delar blifvil af hafvets brytningar bort-

sköljda. Redan Linné yttrade denna mening, som är

mer än trolig *). En mängd sådana klippstycken stå å

östra kusten vid Kyllej och likaså vid Slitehamn. Dessa

klippstycken, hvilka äro mycket oregelbundna, hålla från

i 5.0 mot 40.0 i höjd. På högra sidan om vägen

ungefär ^/j mil från Slitehamn till Golhem står icke

långt från stranden en mängd dylika klippstycken, hvar-

ibland ett .liknar en pelare, som har en klumpformig

fot och en uppåt afsmalnande slam samt ett rundl, bä-

garlikt kapital. Denne pelare, som är ganska smal,

håller ungefär o 0.0 i höjd. På alla dessa ställen om-

gifvas berörda klippstycken af små kalkklapper. A bergs-

höjden närmare Gothem icke låns^t från stranden står

') Lianaei Golhi. resa. S. 218.

3*
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lill högei- om och jenite vägen ell klippstycke, hvilket

nederst håller T). O i tvärniiilt och 15.(1 i höjd. Der-

jemte linnes en större grop, hvarur sina kalkklapper

blifvil henitad lill väglagning. Der visar sig på det

tydlignsle, att detta klippslycke, som, ehurn bergfast,

kan lätt anses for en hantasten, består af en tätare

kalksten än den, hvilken deromkring blifvit söndernia-

len och utsköljd. Liksom på många andra slällen be-

stå kringliggande åkrar af idel fin kalkklap|)er, så att

intet enda mnllkorn deremellan skönjes.

Hilfeling berättar, att jemte liafsslranden vid Lie-

kershamn i Stenkyrka socken ses en kalkklippa, hvil-

ken 50.0 till 40.0 hög kallas Jungfrmi och liknar

en qvinna, som håller ett barn på armen. Samme forn-

forskare förmäler, all |)a norra sidan af Fogelhammar

i Ardre socken utskjuter en klippudde österut i haf-

vet. Af många klippstycken, hvilka ha likhet med men

mindre smärlhet än stenjältarne vid Kyllej och Slite,

äro de ansenligaste IG.O till lU.O höga. Han lilläg-

gei-, all då hafvel med häftighet bryter emellan dessa

klippstycken, så höres brusningen .j till 4 mil. Enär

alla de ofvanberörda stenjältarne ej kunnat på flere år-

hundraden hinnas af hafvets brytningar, får man häi-

skåda, huru de väldiga vågorna utarbeta dylika stenstoder.

Del saknas ej exempel derpå, alt pelarlika klipp-

stycken af gråberg blifvit tilldanade genom hafvets in-

verkan. Helt nära norra ändan af Bornholm slår på

den såkallade Lyseklippen, som äi' ett litet skär, en

pelare, hvilken ulgöres af oregelbundna gråslensblock,

som ligga öfver hvarandra. Denne pelare håller 2.0

lill 5.0 i tvärmålt och 15.0 till Itj.O i höjd. På sam-

ma skär har för hundra år sedan stått en likadan



37

pelare, livilken genom hafvets brytning och lultens åver-

kan nedstörlat. All berörda pelare ursprungligen lill-

hörl en full klippa, är mera än sannolikl. Hamnen vid

Sandvig, som ligger vidpass 2 mil derifrån, framter

ganska tunna, höga och upprätlstående klippstycken af

gråberg, hvars lösare delar blifvil ulsköljda. Da ham-

nen vid Allinge, belägen V4 '"•' il''i^r' sistnämnda ställe,

för få år sedan utvidgades, så visade sig, huru en dy-

lik utsköljning varit möjlig. Den nya bassinen gjordes

i ett gråberg, som till största delen förvittrat. Några

mindre delar sammanhöllo såsom vanligt gråberg, men

andra utgjordes af en fin mycket fast samt grön- och

rödaktig lermassa, hvilken bestod af upplöst gråberg.

Fältspaten var deri helt och hållet förvittrad och glim-

mern saknade sammanhållning. Det inses således lätt,

att de delar, som blifvit så af vittring upplösta, kun-

na genom hafvets idkeliga brytning omsider utspo-

las, då det nemligen fått fritt tillfälle dertill. Nära

slottsruinen vid Baden finnas mycket höga torn- och

pelarlika klippstycken, hvilka bestå af porfyrkonglome-

rater. Bielergrund i Saxiska Schweitz företer en för-

vånande mängd af utomordentligt smala och höga samt

pelarlika och obeliskartade sandstensblock, som äro

upprättstående *).

Men vi vilja icke vidare orda härom; emedan Got-

lands stenartei' blott ha konsthistoriskt intresse såsom

byggnadsmaterialier. Dock återstår att nämna några

ord, huruvida samiua ö har eller icke har någon mar-

mor. Sådan kalksten, som begagnas till sköna bygg-

nads- och bildverk, kallades af Grekerne uciQjiiaQog

*) Atlas zu Alexander v. Huinboldt's kosmos. Stuttgart, 1862. S.

24, 25. Taf. 56.
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och ;if Romrarne marmor. Benämningen härrör deraf,

att denna slenart har linkornigt och skinu^andc brotl

och antager glänsande slipning. All marmor är uti sig

kalksten; men all kalksten icke marmor. Gollands alla

kyrkor beslå ingalunda af idel marmor; men väl kan

den kalksten, hvilken blifvit deruli använd till portaler

och omfattningar samt bildverk, kallas marmor, helst

den eller llcre århundradens förlopp sä molslalt viltring,

att densamma bibehållit glansen å sina slipade ytor.

Ehuru Gotland egentligen är ett bergland, är del

i allmänhet slältare än Skåne. Om man reser på öns

högslätt, som ligger nära 200 fot öfver hafsylan, sä

kan man ät vissa håll färdas flere mil utan alt råka

större backar än på Lunds och Malmö slätter t. ex.

från Stenkumla till Hall en sträcka, som utgör nära o

mil. Likaså om man reser genom öns lågslätt mellan

Klinte- och Slitehamn, så är vägen på en ej mindre

slräckning alldeles jemn. Sammaledes kan man å öns

södra del resa tlere mil ulan backar. Derföre har mer

än en Gotländing, hvilken berest del öfriga Sverige,

sagt oss, att denna ö är sådan, all, om man der fär-

dats en och annan mil, man känner det öfrigas utse-

ende. Delta förhaller sig likväl helt annorlunda. Då

man reser från Wisby genom Norderporl norrut eller

nordost, så märkes på några mils längd ingen backe af

någon betydenhet. Ulfar man deremot genom Oster-

eller Söderport, så nedkommer man efter ^1^ högsl I

mils afsländ på slora backar i den breda och långa

dalgången. Backarne nedtill och uppifrån Kapellshamn

äro ganska ansenliga. Från Rule söderut lill llel^^vi

visar sig trakten lika backig och naturskön som i Ble-

kinge. Långa och brania backar nedföra till och upp-
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gå från Kliiile. Kn backig, bergig odi omvexlande trakt

visar sig, då nmii färdas från Fardbeiu om Linde till

Loista. För öfrigl linnas Ilereslädes mindre backar.

Ej allenast å stränderna utan äfvenledes i det inre

af landet ses bergshöjder med branta klippväggar. De

ovanligaste af dessa höjder är Thorsborg nära midlen

af ön och Hoborg ytterst å södra udden. Dessutom Un-

nas höga, tvärbranta ocli långa bergsslräckningar vid

Ostergarn, vid Gunfiauns kapell och vid Linde saml vid

några andra ställen.

Bland Gotlands många hamnar äro Klinte- Slite-

och Kapellshamn de bästa, då man icke vill diträkna

Fårösund, som onekligen är den största och fördelakJi-

gaste af alla. Pa ön linnes ingen större insjö och så-

ledes intet betydligare vattendrag. Gotland har deremot

flere tämligen stora såkallade träsk och myror, det vill

säga insjöar och mossar, hvarifrån större och mindre

vattendrag utgå. De största vattendragen äro Gothemsån

och Lummelundsån. De öfriga vallendragen äro blott

större och mindre bäckar, af hvilka de llesle uttorka

om somrarna.

Gotland, som flere gånger ulslått myckel hårda

vintrar, har likväl i jemförelse med sin polhöjd ell gan-

ska mildt luftstreck. Såsom exempel derpå kan anfö-

ras, alt ett valnölträd, hvilket i}]55 nedhöggs i Wis-

by, hade en alldeles lät stam, hvars omkrets utgjorde

14.1. Der Irifvas äfven mulbärsträd och många öm-

tåliga växter. Denna ö har mycken furu- och äfven

granskog, som är flerestädes växtlig och temligen grof;

men å bergiga trakter små och knutig. Mångstädes

ses blomsterrika ängar och frodiga löflräd.

Fårön är till största delen, ehuru bergig, lemligen
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lågland. Oer linnas aflfirlou små insjöar samt nägon

barrskog. På ön märkes en landtudde, hvilkcn kallas

Liitferhorn och har en god hamn. Sandön, som tillika

med Fårön utgör ett pastorat, har 6000 tunnland barr-

skog och något öfver 4(10 tunnland åker, äng och be-

tesmark och är mycket sanilig och mager. Stora sträc-

kor äro beväxla med ljung och renmossa. Lilla och

Stora Carlson omgifvas af mycket liranta och höga klipp-

väggar och äro ofvanpå nästan alldeles släta och kala.

A dessa öar finnes ingen odling, men väl något bete.

Fordom indelades Gotland i norra Iredingen med

sju ting, medel tredingen med sex ting och södra Ire-

dingen med sju ting. Gotland utgjorde enligt en jorde-

bok, hvilken 1654 godkändes, 1246 hemmantal ^).

Enligt 1738 års jordehok beräknades öns hemmantal i

den norra delen till 026^^/24 och i den södra 657^^/24

och således tillsammans H64*/i2^)- Gotlands hem-

mantal uppgåfvos 1832 till 1098 '). Enligt landshöf-

dingeembetets berättelse 1855 upptogos Gotlands hem-

mantal både förmedlade och oförmedlade till 1262 Vi2-

Vi hvarken kunna eller vilja befatta oss med utredande

af dessa skiljaktiga uppgifter, hvilka Ivifvelsutan här-

röra af olika beräkningssätl. På ön finnas blott tvenne

kungsgårdar, nemligen Ronia kloster och Wisborgs

kungsladugård. Gotland har intet säteri eller frälse-

hemman. Det var hvarken rådligt eller behagligt att

upprätta ett herresäte å en så osäker och svårtillgäng-

lig ort som Gotland fordom varit. Enligt skattläggning

*) I.indslröm , Bidraj} (ill hisloricn om Gofland. Akad. alliandl.

Sid. 7.

1) Wallin, Gollil. Sami. I). 2. S. H.

') Tunclds Geografi, äUonde upplagan B. 3. S. 1079.
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1747 fnrdcladps landet i nnrva och södra lipfallningen,

af livilka- hvardera består af lio ling.

I Gotlands vapen, som betäckes med greflig kro-

na, bär ett livill lam en korsprydd fana i rödl fält.

Delta vapen är Ivifvelsiilan en eflerbildning af landets

iirganda sigill, bvari ett lam med korsprydd fana före-

ställes. On innehåller med inberäknande af Wisby 44

pastorater samt en stads- och 91 landskyrkor utom

många ödelagda helgedomar. Gotland, som med tillhö-

rande öar och holmar utgör ett län, har en landshöf-

ding och en biskop. A ön finnas en domsaga och eft

fögderi i hvardera befallningen. Der märkas enligt gam-

mal författning tre prosterier nemligen norra, medel

och södra kontraktet. Landet har 2 kompanier indelta

båtsmän lillsammans 260. En nationalbeväring blef

1810 inrättad. Hela manliga befolkningen är förpligtad

all från 15 till 50 år med undantag af embets- och

tjenstemän utgöra denna beväring, som består af artil-

leri, jägare, infanteri och pikförare och är indelad i 5

bataljoner och 21 kompanier samt Wisby stads batal-

jon. Hela styrkan utgör vidpass 10,000 man.

Är 1754 uppgick folkniängden till 25,298 och

•1810 till 52,607 med inberäkning af Wisby invå-

nare 5,577 ^). Enligt den statistiska centralbyråns upp-

gift besteg sig folkmängden den 51 December 1861

till 50,924 med inberäknande af 5,732 för Wisby.

Folkmängden har således föga mer än fördubblats under

något öfver ett sekels förlopp. Gotlands hufvudnäringar

äro åkerbruk, boskapsskölsel, kalkbränning och binärin-

gar sjöfart, liske, själ- och sjöfägelfångsl samt försälj-

') Djurberg, Geografiskt Lexikon öfver Skandinavien.
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iiiijg al virko, huggning al slipstenar ni. in. Inga rof-

<ljur liiuias pä hela ön, nien derenjol en mängd harar,

änder, heckasiner och annan viUlfägei.

Akerhniket, som är inliyggarnas hufvndsakliga nä-

ringslang, visar sig ingalimda iili en fördelaktig dager.

Om två till tre bondgårdar, hvilka egas af ståndsperso-

ner, undantagas; så tyckes del sätl, hvarpå jorden bru-

kas vara ungefär detsamma, som följdes för mer än ell

sekel lillbaka. Der märkas inga stora åkerfält utan

blott mindre och spridda åkerstycken, hvilka merendels

sakna diken. Ängarne, som vanligtvis ha mycket god

jordmån, äro till stor del uppfyllda med löf- och äfven

med barrträd. Både åkerjorden och ängsmarken oiu-

hägnas med skidgårdar. Vägarne, hvilka äro lemligen

smala men särdeles goda, omgifvas med ganska få un-

dantag af skidgårdar, ehuru rik tillgång finnes på kalk-

sten. Att detta stängningssätt är i hög grad skogs-

ödande och arbetsspillande, ligger i sakens natur; ty

efter ett årtiondes förlopp äro sådana gärdesgårdar ned-

ruttnade. Det är lätt begripligt, all åkerbruket icke

kan ehuru i stigande få någon egentlig förbättring, in-

nan man börjar med ängsodling. Att boskapsskötseln

ingalunda är, hvad den borde vara, om man förstod att

förskallå sig tillräckligt foder, synes deraf, att man

skonslöst bedrifver löftägt. Det måste beklagas, att

mödosamt arbete på dylikt sätl förspilles, att lusentals

löfträd vanställas och förderfvas och mycken boskap

utmagras.

Alt allmogen ej vårdal sig om ett bättre jordbruk

ligger i dess ovilja mot eller liknöjdhet för hvarje ny-

het. Del visar sig, all allmogen ej gerna ser, det främ-

lingar nedsätta sig på ön, och den tyckes i hög grad
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bibehålla gamla sedvanor, hvadan de» tViiklar for alla

lörbällringar. Således liai- ultappningeii af Lumnielunds

träsk och Marlebo myr mölt juånga svårighelei-. Ehuru

vidpass 1),00(I tunrdand, hvilka genom delta förelag

vunnils, redan äro till betydliga sträckor förvandlade

till bördiga fäll; lycker sig mången, som fåll ansenligt

område, föga belåten dermed. En bonde, hvilken ge-

nom ultappningen på sin lott erhållit 200 tunnland,

sade sig vara synnerligen lycklig att ha deriör vid för-

säljning fåll 1000 riksdaler riksmynl. När vi förun-

drade oss deröfver, yttrade han, att det var vida bättre,

då de kringboende hade sitt fiske i behåll, och all han

egde tillräcklig jord till sitt hemman, och all han fruk-

tade för ytterligare kostnad af ultappningen.

Bonings- och uthusen äro å landsbygden till stör-

sta delen uppförda af kalkflisor utan murbruk, men de

ha yttre och inre kalkrappning och betäckas med tegel-

pannor eller bräder. Somligstädes äro uthusen byggda

på följande salt. Emellan syllar och remstycken äro

hörn-, sido- och gafvelslolpar resta, plankor vågrätt in-

stuckna i öppningarna och bjelkar utvändigt lästkilade.

Dessa hus beläckas med en kärrväxt, som kallas ag

och upplägges som men vida vårdslösare än halm be-

handlas i Skåne. Boningshusen äro merendels två vå-

ningar höga. Uthusen, hvilka ligga på något afslånd

derifrån, äro rymliga, gårdsplatserne, som sträcka sig

deremellan, äro både stora och snygga. Då husen be-

stå af kalkflisor och väggarne hålla ungefär 5.0 i

tjocklek, så äro de väl fasta, men också ganska fuk-

tiga. Ej allenast vid prestgardarna utan äfven vid bond-

gårdarna ses små täcka trädgårdar, men de äro ej säl-

lan omhägnade med dubbla och 10.0 höga skidgårdar.
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Vid större och mindre boniiiirslius stå lan^^a stänger,

hvilka uppbära små fyrkantiga lorn, livaniti starar ha

sina bon, bvadan «le bli nästan tama.

Gotland har många valleiKfvarnar. men vida llere

väderiparnar, af hvilka de förra till störsla delen beslå

af trä, men de sednare, som äro runda, utgöras af

kaikflisor ulan murbruk. Qvarnarne äro små och simpla,

och likadana ha troligtvis funnits å ön för flere århun-

draden tillbaka. Man kan i allmänhet säga, att Got-

ländingen ej brakar sin hjerna med några upplinningar.

Orsaken härtill är ganska lättbegriplig. Den goda ön,

hvarest man på de fleste ställena får fint, ganska godt

hvetebröd, ger den fåtaliga befolkningen en bekymmers-

lös bergning, om man lefver någorlunda tarfligt, och

man behöfver således icke ansti-änga sig med förbätt-

ringar i åkerbruk, i boskapsskötsel eller i husbyggnad.

Gotländingarne, hvilka i allmänhet ha ett fördelak-

tigt utseende, äro fromsinta, fåordiga och välvilliga.

Sällan förmärkes någon liflighet, ännu mindre någon

raskhet. Vi beklaga den främling, som måste brådska.

På Gotland råder den forntida gästvänligheten, så att

den hos presterna vida öfvergår all förväntan, och odal-

männen upplåta med största välvilja sina boningar för

främlingar.

Med undantag af några få gästgifvaregårdar, hvil-

kas antal utgör 55, äro många dåliga och några renlaf

eländiga. Det är således en lycka för resande, alt all-

mogen i sina rymliga och snygga boningshus ej ogerna

mottager främlingar och med välvilja bjuder husmans-

kost. Mången vill ej derför mottaga någon betalning,

och ingen har något obilligl anspråk. Det är äfven en

ovanlig fördel, atl man kan på Golland få en eller flere
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dagar betinga vagn och häslar, då luan kan efler behag

dröja hvar som helst och huru länge man behagar.

Enär invånarne i Wisby under medeltiden varil

ungefär till hälften utländingar af olika tungomål och

landet länge lydt under Tyskar och Danskar, så väcker

del ingalunda någon förundran, alt (jolländskan är en

egen munait, som myck(.'t skiljer sig från Svenskan,

hvadan mången från annan orl i Sverige har åtminstone

till en början temligen svårt att väl förslå denna bryt-

ning. Gotländingarnas uttal är i syiuierhet ganska ovan-

ligt. Ej allenast allmogen ulan äfvcn folk med högre

bildning vidhålla detta egna uttal, hvilket, ehuru släpande,

oj klingar illa med ett bildadt fruntimmers lena stämma.

Då Gotland är nära tie gånger större och vida

fruktbarare än Bornholm, väcker det förvåning, att det

förra blott har föga öfver 50,(100, då det sednare räk-

nar nära 30,000 inbyggare. Ehuru Bornholm till den

s()dra delen missgynnas af flygsand och till den norra af

gråberg, och llei-eslädes har föga odelbara ljunghedar,

så är åkerbruk och skogsplantei"ing der så uppdrifna,

alt man sällan ser ett berömvärdare sträfvande. Dess-

utom föda sig derstädes många med huggning af grå-

och sandsten, som utskeppas. Då härtill kommer, att

Bornholm har sju städer, hvilkas invånare idka jemte

något åkerbruk Ullig sjöfart och sysselsätta sig med

större skeppsbyggeri, konstnärligt krukmakararbete och

stort urmakeri; så låter den starka befolkningen der

lätt förklara sig.

Något efter 1155] blefvo stenhuggare och murmä-

stare från Wisby utkallade till Lilfland ^). Att Gotland

') Wallin, Goth. Sami. D. 1. S. 242.
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under hela medeltiden hall ganska många, som utmärkt

sig såsom stenhuggare och murmästare, visar sig ej

allenast af de herrliga kyrkor, hvilka uppstått i Wisby,

utan ännu mer af de öfver nittio, som finnas å lands-

bygden. Nu har denna ovanliga skicklighet så helt och

hållet upphört, alt de simpla milstenar, hvilka blifvit

för några årtionden sedan uppsatta vid vägarna, måst

hemlas från (Jland, och all den myckna hnggna kalk-

stenen, som åtgått till Wisby nya skolhus, kommit från

samma ställe. Det är bedröfligt, alt det herrliga Got-

land visar, såvida vi förnummit, ringa skicklighet i slöj-

der och ännu mindre i konster. Häraf förklaras, hvar-

före Bornholm jemförelsevis har vida större befcdkning

än Gotland. Orsaken till mindre företagsamhet å sist-

nänmda ö härrör ingalunda af bristande anlag hos be-

folkningen ulan af högst missgynnande och ganska lång-

variga lidsförhållanden.

Under nästan hela medeltiden har Golland varil

grufligt hemsökt af oroligheter och måst tid efter an-

nan underkasta sig olika välden. Denna ö har icke

mindre blifvit plågad af höfvils- eller länsmän, som nä-

stan enligt välbehag dragit muslen af densanuua. Got-

land gjordes kort efter dess sista återförening med Sve-

rige till ell ibland drntliiing (Ihristinas nnderbållsländer,

och del nödgades till följd deraf under flere årtionden

erfara stora vedermödor. Denna ö har äfven deref-

ler varit mer än Sveriges öfriga landskap styfmoderligt

behandlad. Ilärlill kommer, alt mindre beröring med

Sveriges fastland liaft ett ganska menligt inflytande.

Ku helt annat förhållande har numera inträdt. Den tid

torde ej vara aflägsen, då Ciotland kan underhålla dub-

belt större folkmängd än der nu förefinnes. Då Korn-
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holi)) räknar sju släder, målle väl Gotland med sin fler-

dubbel I större fruktbarhet låla tvenne. Redan för två

århundraden sedan föreslogs en stads anläggande vid

Slitehanin. Det tyckes i sanning, att äfven en sådan

efter äkerl)rukels förbättring ocli folkmängdens förök-

ning kunde läggas vid Fårösund, som tvifvelsutan är en

af de bästa lianmar i Östersjön.



Öfversigt af Gotlands historia.

Vi förbigå de dikter, som flerfaldiga gånger blifvil upp-

repade rörande Gollands första befolkning, hvaroni intet

med någon säkerhet veles. All. denna ö likväl under

de första seklerna af vår tideräkning haft talrika inbyg-

gare, som företagit vikingatåg, är uppenbart af de många

hedniska fornlemningar, hvilka der förefinnas, ocb de

många högst dyrbara guld- och silfver- samt myntfynd,

hvilka der blifvit gjorda.

På många ställen å Gotland i synnerhet på östra

kusten och å Fårön linnes en mängd af grafhögar

eller grafrör samt skeppsformer och stensättningar.

Grafhögarne beslå merendels af mindre och större grå-

sten stundom af kalkslen ocb högsl sällan af jord.

Denna olikhet torde af följande skäl böra förklaras.

Rullsten, som består af gråberg och är vida varaktigare

än kalksten, har, såsom det tyckes, företrädesvis blifvil

använd för berörda ändamål; men der tillgång på den

förre saknats i närheten, har naturligtvis den sednare

måst tillgripas. Stundom äro begge dessa stenarter

blandade i grafliögarna. Då ringa jord finnes å höjder,

der de flesle grafhögar ligga, så är del ganska läll att

inse, hvarföre mycket sällan jord blifvil begagnad till

dylika minnesvårdar. I>ikaledes ha i Sveriges öfriga

landskap de ämnen, hvilka fumiits i närheten, blifvit för

sammanho[iandc af grafhögar använda. 1 Hohuslän, som

har en stor mängd grafhögar, bestå desamma dels af

gråsten dels af jord, men i södra Skåne, der rullsten

är ovanlig, nlgör idel jord sådana minnesvårdar. På
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Gotland innehålla i^n-afliögarne liksom i Sveriges andra

provinser dels stenkistor, i livilka obrända lik blifvil

nedlagda, dels blott aska och bensmulor, (irafliögarne

k Gotland ha ej sällan nedomkring enkla och stundom

dubbla fotkedjor eller stenringar, som tvifvelsntan lill-

kommit såsom prydnader eller skyddsringar. De allra-

flesle grafhögarne pa nänuida ö äro af skattsökare mer

och mindre utgräfda i midlen. Alt grafhögarne ej ur-

sprungligen haft skålformiga fördjupningar i midten, lig-

ger i sakens natur. Man har förmodligen velat göra

lägerstäder så ansenliga, som tid och tillfälle medgifvil,

och på bäsla sätl skydda der nedlagda qvarlefvor och

dyrbarheler för skattsökares genombrytningar. Detta

bevisas jemväl deraf, att oskadade grafliögar äro högre

i midten än deromkring.

Gotland är rikare än något annat landskap i Sve-

rige på skeppsformer, hvilka utgöras af uppi-ättstående

större och mindre stenar, som nierendels å bak- och

framstaramarna äro vida högre än mot midten af si-

dorna. Dessa stensätlningar, hvilka troligtvis tillkom-

mit såsom grafvårdar öfver vikingar, torde, då flere så-

dana stå tillsammans, beteckna sjölräflningar eller tid

efter annan jordade sjöhjeltar. 3Iorendels bestå skepps-

forn)er af enkla och mera sällan af dubbla stenrader

och de allrafleste äro inuti tomma och blott några få

stenlagda.

Många stensätlningar pa Gotland äro runda, högst

få fyrkantiga. Af de runda ha flere invändigt korsfor-

miga stenrader. Dessa stensätlningar äro liksom flere

sådana i Sveriges öfriga landskap mångtydiga, men de

ådagalägga liksom grafhögarne och skeppsformerne, alt

Gollands och del ölriga Sveriges inbyggare varit nära

4
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staniförvandler. Del är märkvärdigt, alt pä Gotland

sällan påträffas säkalladr d\ ihus eller kuninielgroltor.

som inlill sednasle lider i myckenhet funnits i Bohus-

län och jemväl i Skåne. Det är oj mindre märkvär-

digt, all pä samma ö saknas, såvidl vi vela, domare-

säten, hvilka utgöras af stora klumpformiga gråstenar,

som lagda i en ring ha en sl(jri"e sådan i midten. På

(rolland lörmärkas högst få såkallade baulaslenar, ehurti

ganska många dylika Unnas tlerestädes på Sveriges

fastland.

På Gotland ligga några urgamla borgai'. V Varda-

berget ej långt ifrån Fårö kyrka tinnes en myckel stoi-

jordvall, hvilken är ringformig. Vid Landsiiäsa å samma

ö märkes den såkallade Pången å en ödslig mark icke

långt från stranden. Denna borg består af en ringfor-

mig jordvall, som är mindre och nära krelsformig samt

håller 5.0 till l>.0 i lodrät höjd. hvadan densamma

torde hafl bröstvärn af trä. A vallen tinnes en lemli-

gen stor grafhög af kalkflisor och ej särdeles långt

derifrån märkes äfvenledes a vallen en liten skepps-

form och derjemle några stensätlningar. Nära Tjälders

i Boge ligger uli en oländig trakt Spinnberg; en an-

senlig borg, hvilken ulgöres af kallmur. Denna borg

är långruud med spetsiga ändar. Ringmurens hvarje

spets intages af ett storl grafrör. Thorsborg. som är

den märkvärdigaste al' (iollaiids alla befästningar, lig-

ger nära midten af landet på en tvärbrant klipphöjd

och beslår till ansenliga sträckor af kallmur.

Alla ofvanbernrda fornlemningar, hvilka obestridli-

gen häiröra från hedendomen, ligga utom den forsk-

ningskrets, som vi häl- föreskrifvil oss. Vi böra såle-

des ej ingå i några delaljer härom, men vi knima med
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fägoad hänvisa den, hvilken önskar i berörda fall en

närmare kunskap, lill en sakrik afhanrlling al' C. Säve,

ehurn vi icke bilräda alla hans åsigter ^). Vi skola,

när vi kumnia lill Tliorsborg, som i hög grad förtje-

nar en omständligare beskrifning. närmare uireda dil-

hörande förhållanden.

Gotländingarne ha liksom Hornholmarne pä vikin-

gafärder samlat en stor myckenhet af dyrliarheter. En

framställning i afseende pä de ganska talrika och märk-

värdiga fynd, hvilka i äldre och nvare tider blifvit

gjorda på Golland och hvilka blifvit räddade från för-

störing, ligger utom vårl ämne. Körande dessa fynd

har .1. G. Liljegren lemnal intressanta upplysningar ^).

Othar och VVulfslan. som gjort vidsträckta sjöre-

sor i de nordiska farvattnen, afgåfvo omkring år 890

till konung Alfred i Englaml, hvarest de uppehöUo sig,

berältelser om de skandinaviska länderna. I dessa be-

rättelser säges, att Golland tillhörde Sverige ^). Då

Bornholm enligt samma berättelser hade en egen konung,

måste Gotland, som är vida större än Bornholm, haft

ett ganska svagt samband med Sverige, helst den förra

ön har mindre afstand än den sednare från närmaste

fastland. Della är lätt begripligt, enär Svearnas konung

före Ingiald Illrade hade föga alt säga öfver landets

många fylkeskonungar, alt ej nämna den långa söndring,

som rådde mellan Svea- och Gölaland. Ett unuefär lika

I

') Om Gotluiids jildsla foiiilcinaingar af C. Save i Annaler för Nor-

disk Oldkyndighed og Hisloric. kjöbenhavn, d852. Sid. 130—170.

^) I. G. Liljegi-en, Strödda anteckningar om fynd i Svensk jord uli

kongl. ViHerhets- Hislorie- och Antiqvitetsakademien» Handlingar, D. 15.

•>. 175, 17"!, 177, 180, IH-j, 190, 1!<5, 20»;, -208— 21.".. 21't. 220, 222,

225, 23"., 2r.3, 205—271, 27*;.

^) Perijilus Olheri Norvegi el Wulfslani. Scrijil. Hcr. Dan. T. Ii. H. 119.

4*
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förliällamle rådde före Harahl Härfager i Norge och

Gorni dei) Gamle i Danmark.

Sedan (iotländingarne så iörökal sig, alt de ej

kunde der föda sig; Idef livar tredje menniska genom

iotlning ålagd att medtagande all sin egendom utvan-

dra. De, som hlifvil härtill förhundna genom Iotlning.

aftågade till och nedsalle sig på Thorshorg, hvaresl

ännu finnes en myckel slor och märkvärdig hefäslning,

hviiken röjer en ganska hög ålder. De. som dit tagit

sin tillilykl, hortdrefvus och nedsalle sig jia Fårön.

Men enär de (^j kunde der lifnära sig, öfverforo de till

Dagö vid Estland. Sedan hegafvo de sig på Duna ini

Ryssland och omsider lill Grekland. Pa berörda lid

trodde Golländiugarne pa lundar och högar samt hed-

niska gudar, och de otlrade sina söner och döUrar samt

boskap med mat och dryck. Under samma tid ingingo

Gotländingarne med Svearnas konung en förpligtelse att

gifva GO mark silfver i ärlig skatt, nemligen 40 lill

konungen och 20 till jarlen. (Totländingarne och Sve-

arne skulle få utan tull hesöka hvarandras land. Konun-

gen skulle bistå Golländingarne, om så påhirdrades.

Olof Haraldson, sedan den Helige kallad, kom

1025} till (iotland vid Akei'garn. Han förmådde Got-

ländingarna till christendomens antagande. Botair af

Akebäck byggde den första kyrkan pa Gotland nära

1 V2 ^i^i^ i söder Iran Wishy, men hedningarne upp-

brände densamma, hvadan det ställe, hvarest hon stått,

sedan hetat Kulstedc. Samujc man byggde i Wi, som

var ett hedniskt olleislälle, en annan kyrka. Då hed-

ningarne äfven ville uppjtränna denne helgedom, upp-

gick han på taket och sade, att de skulle äfven bränna

honom. Mannen hade mäktiga släglingar, hvilka för-
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fick kyrkan ifvarslä och christendonien utbredde sig. I

början al" cUrislendoinen vände sig (xolländingarne lil)

biskopar, hvilka öfver deras ö reste genom Ryssland

och Grekland till Jerusalem. Sedan christendomen blif-

vil allmän, antogo do liiskopen i Linköping till sin

öfverherde, som livart Iredje är skulle kringresa ön för

invigningar af kyrkor (»cli allareii och slitande af tvister

m. m. Pä delta sätt har Gotland ända till reforma-

lionen tillhört Linköpings stift. Sedan Golländingarne

blifvit omvända till christendomen, åtogo de sig att

följa Svearnas konung i härfärd mot hedningar, men

icke mot christna. I annat fall skulle de betala 40

mark penningar för hvarjc krigsskepp i ledingslame ^).

Wisby, Gotlands enda stad, har i anseende till sin

anläggningstid och benämning föranledt mänga dikter.

Alt staden blifvit af sköldmön Wisna efter Bråvalla slag

anlagd och fått af henne sin benämning, och att den-

samma först legal V^ "'i' längre i norr och blifvit om-

kring år 800 flyttad till nuvarande plats, förtjenar in-

gen vederläggning. Föga sanntdikare är, att invänarne

i Wineta efter dess förstöring grundlagt VVisby och

gifvit detsamma benänuiing. Del tyckes vara lätt be-

gripligt, att en handelsstad oj kunde på Gotland upp-

stå, innan chrislen<lomen der infördos. Om en handels-

stad der funnits, när Olof Haraldson 1028 förelog

Gotländingarnas omvändelse, skulle vi tvifvelsulan haft

derom någon underrättelse i hans saga.

Gotland hade en egen landslag, hvilken, troligtvis

författad i trettonde århundradet, lemnar ganska vigliga

') r.olliindslasfii al' Schlyt.T, S. 93—104.
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upplysningar rörande den märkvärdiga uns äldsta för-

hållanden. Wisby egde en egen sjöräU, som blitVit

vida berömd ocli flereslädes eftertöljd i anseende till

dess visa stadganden.

Konung Valdemar i Sverige upplät 127 7 Golland

till markgrefvarne Johan (Mto och Konrad af Branden-

burg och deras arfvingar till arf och egendom *). Den-

na besittning blef ej långvarig; ty konung Magnus La-

dulås lät 1'2«]5 ett öppet bref utgå, huru Gotländin-

garne borde utgöra ledingslame och hvad de borde

iakttaga i afseende pä landsförvisto Svenskar. Han för-

lät deras förbrytelser och stadfästade sina förut gifna

privilegier ^). Borgrarne i Wisby bestodo till ganska

stor del af utländingar, hvadan hälften af borgmästare

och radmän voro Tyskar, Dä den ansenliga ön ej hade

mer än en enda stad, som uteslutande lifvades af han-

delsintresse; så var det helt naturligt, att landtborne

skulle förnärmas i llere afseeiulen. Till följd liäraf ut-

bröt denna ovilja 128}» i opjten fejd, hvarunder tva

drabbningar höUos mellan borgrarna och bönderna. Den-

na förderfliga oenighet, hvarunder bönderne lidit mera

än borgrarne, blef på befallning af Magnus Ladulås

hämmad. Borgrarne blefvo af samme konung ålagde

högt vite och hårda vilkor.

Konung Birger skall 1512 begärt af borgrarna i

Wisby alt få ä deras liskaretorg så stor plats som ett

kallskinn. Efter beviljande af denna framställning lät

konungen sönderskära ett kalfskiim i smala rennnar,

med hvilka den rymd intogs, hvarpå han uppförde den

') Svcnsl<( Dipl. N. r,7,().

') Sv(nsl<l Dipl. N. SI 5.
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stora och ståtliga byggnad, som sodan kallades kalf-

skinnsliusel. Denna byggnad begagnades till konungar-

nes residens vid deras besök i Wisby. Sedan Wisborg

lillkominil och konungarne der ii[t[)eliöllo sig, blef nämnda

byggnad U[jplulen lill köpmännen lur all begagnas (ill

börs eller vinlius, men den var redan 105,"» nästan öde

och är iiM jemnad ukmI joi-den. Sagan om platsens er-

hallande är alldeles lika med sagan om det jordstycke,

hvarpä Carlhago anlades. All en konung skulle på ett

så lumpel säll velat lillnarra sig en tomlplals och alt

affärsvana köpmän al" olika nationer skulle lålit så snöp-

ligt lura sig, kan ingalunda antagas; helsl af den, som

icke sätter någon lio derlill, alt den fagra Dido kun-

nat på berörda säll förskallå sig grundplats för sin

mäktiga stad. Birger lät på Gotland 1314 omlägga

vägarna, hvilka sedermera under lidens lopp förföllo;

men derilVån härrör grunden lill det goda skick, hvari

desamma efter skeeiide förbällringar nu befinnas^).

Borgrarne i Wisb) och bönderne på Golland blefvo

vid samma tid uppbragie mot Birger, som pålagt dem

nya utskylder. Till löljtl häraf landsatte konungen i Sli-

tehamn en krigsmakt. Bönderne grepo till motvärn.

Det kom till en blodig trälTning på Röcklingebacke i

Lärbro socken. Kommgen l)lef slagen och lillfångala-

gen under ell hasselträd. Bönderne ville ihjelslå Bir-

ger; men de betänkte snart, att Krik Menved i Dan-

mark skulle hämnas sin svågers ofärd. 1 betraktande

deraf blef kcuumgen mot bekiäftande af deras rättighe-

ter frigifven ^).

') Strelow, S. löi, 15.-..

^) Aonai. Min. Wisl>. Script. Rer. Dan. i. I. 1*. 257. Strelow, S.

I5.n, 1.56.
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."^lagniis Krikson blef '155'2 lörlikl med GoUändin-

garna om ledingsfärd. Tio ar derefter blefvo horgmä-

slarne Herman Switlhiiig och Johan Moop samt några

radmän och borgare, hvilka ulan de öfrigas hörande

samtyckt till iitgifvande af ledingspeniiingar, halshuggne

pa stadens torg. Delta visar, all Wisby pä den tiden

änini hade en ganska demokratisk styrelse ^).

I digerdöden 1348 afledo i Wisby öfver 800(1

personer, och pä landet slodo derefler mänga kyrko-

socknar öde ^).

I början af 15(^)1 blefvo borgmästare och rädmän

i Wisby varnade af Magnus Erikson i två särskildla bref

rörande en befarad öfverrumpling, och de erinrades onj

en nödig beredelse till eti kraftig! motstånd. Denna

uppmaning, som afsåg Valdemar Atterdag, blef så för-

aktad, all elt nidqväde diktades om honom. Emellertid

landsteg sistnämnde konung samma ar med en krigs-

niakt vid Klinlehamn. Bönderne satte sig till motvärn,

men de blefvo slagna. De höllo andra dagen en slagt-

ning med Valdemar vid Fjälemyr i Mäslerby socken,

och de förnyade tredje dagen en sådan på samma ställe.

Bönderne blefvo der nedergjorda och ett stenkors upp-

restes på valplatsen. Sedan tågade Valdemar mot Wisby.

Borgrarne gjorde ett utfall, vid hvilkel tillfälle å Got-

läudingarnas sida stupade 1800 man. hvarpå staden

uppgafs. Ett stenkors blef äfven der uppsatt å valplat-

sen. Valdemar nedbröt en sträcka af ringmuren vid Sö-

derport och intågade derigenom i staden, lian lät på

lorget uppsätta tre de största ölkar, som invanarne

') Strelow, S. Uil, lf;2.

') Saimn;isl;i(tes S. 1(11,
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skulle, om de ville bibeliulla siiui rättigheter, fylla »ned

sillver. J)å burgrarne samma dag fullgjort denna for-

dran, beröfvade lian alla kyrkor orli klosler deras silf-

ver, guld o«;li ädelstenar. Med dessa dyrl)arheter lasta-

des ett skepp, livilkel vid en af Carlsöarna lielt och

hällel A)i'gi('ks. ^aldemar insatte på (iollaiid fogdar,

hvilka hårdt handlerade allmogen, livadan de kort der-

efter blefvn ilijelslagne af densamma ^). PA delta sätt

kom nämnda ö äter under Svea välde ^). Samtida ha

antecknat och nyai'e fftrfattare ha [)åsta!t, att Magnus

öfverenskommil med Valdemar om Gotlands inkräktning.

De Ivenne skrifvelser, sum blifvil korl förut tillsända

borgmästare o<;h i-ådmän i Wisby, vederlägga en sådan

beskyllning. Magnus \ar en from, klenniodig och vill-

rådig konung, hvilken med en sådan maka som Blanka

och en sådan vän som V^aldemar läll birleddes. Oni

förhållandena i Sverige varil på samme konungs tid lika

lugna som i Norge, lorde han i förslnämnda land ej

blifvit kallad Smek och afsall, utan fasthellre fått så-

som i sistnännida hela den Gode och regerat till sin

dödsdag.

Hertig Albrekt af Mecklenburg blef af några lands-

förviste Svenskar uppmanad att mottaga svenska kro-

nan. Han öfvergick 1563 först lill Gotland och åtföljd

af de landsförviste blef der hyllad af borgare och bön-

der, hvarefter han hegaf sig till Stockholm, hvarest han

rönte en lika framgång och blef samma ar vald tili

konung i Sverige^). Följande år pantsatte denne ko-

') Annat. Min. \Visl>. Sciipl. I^.t. Kan. T. I. P. ^.-.fl. Slrelow, S.

163—171.

2) Scripl. Ker. Svec. T. I. S. It. F. 57.

') t.agert)rinj^, Svea rikes hisl, I). 7t. S. nOO, .lOl.
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nuDg VVisby och (iollaiul lill grefve Henrik af Holstein

för 4000 mark ^ ). För evig lid blefvo loioi) nämnda

stad och land samI Herr orler i Sverige upplåtna till

Valdemar Alterdag af Albrekls fader oili dess bröder.

Strelow säger, all en sädan afträdelse gjordes med sam-

lycke ocb lieki'äflelse af Sveriges rikes råd ^). Väl

uppgjordes mellan nämnda furstar en dylik öfverens-

kommelse, men derpå kunde rindiglvis ej någon be-

kräftelse Iran Sverige följa, livadan densamma uteblef ').

Af härmäslaren i Picussen Konrad von .Imigingen skall

Albrekt för (-It infall i Skåne oeli Halhmd 1585 lånal

20,000 nobler ocli derföi- gifvil lionom (Jolland i pant.

Ehuru denna berättelse stödjer sig på gamla häfdeleck-

nare, har densamma blifvil af n\are hel villad *j. Sedan

Albrekt och hans son 151U) blifvil af Margareta tillfån-

gatagne, så grep hertig Johan ;if Mecklenburg med lill-

bjelp af Wismar och Hoslock till vapen. Dessa städer

förklarade, alt eho, som j»å egen bekostnad och på eget

bevåg ville bedrifva kaperi mol Sverige, Danmark och

Norge, skulle vid desauima få fria hamnar för afytlring

af gjorda byten. De äfventyrare, som anlogo berörda

anbud, föregåfvo sill benwtdande vara alt förse Stock-

holm med lifsmedel, hvadan de kallades Vitalianer och

Fetaliebrödcr. Hertig .bdian bemäkligade sig 1595 Got-

land, och han erlndl VVisbv uenom hirräderi af boriJ!-

mästaren Veiner Progderick, född i Wismar, och tlere

andra, som derföre blefvo såsom löirädare halshuggne

') Sciipt. Kcr. Dan. 1. VII. I'. T.tlO.

') Strelow, S. ISO.

') Lagpibiing, Svea rikes hisl. D. 3. S. Til?- 519.

*) Strelow, S. 182—184. Lagerbring. Svea rikes hist. I). 7>. S.

710. 7H.
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på stadens tori;. Umler samma lid förhärjades Gotland

af Fetaliebröderna, hvilka von» nämnde furstes medhjel-

pare. Omsider lieqvämade sii( drottning Margareta atl

för hänmiaiuU- a! Kelaliehrödernas röfverier på Östersjön

i 595 frigöra konung Atbrekl och lians son hertig Krik.

För upprvllande af de vilkor, som derför bestämdes å

Lindliolmeii i Skåne, förbundo sig Hansrstädernas full-

mäktige all ansvara. I afseende på Golland bestämdes,

alt hvad der innehades af konung Albrekt och hans

medhållare skulle under tre års slilleslånd behållas, och

likaledes hvad der innehades af drolt ningen. Inga nya

slott skulle der få uppföras.

Hertig Plrik, stmi 159G begifvil sig till Gotland,

sökte med Kelaliehrödernas hjelp sälta sig i besittning

af delsamma. Han uppförde vid Klintehamn en borg,

hvilken lick namn af Landskrona och äfven kallades

Kronovall. Han begärde att få i VVisby uppföra ell

fäste, men borgrarne satte sig deremol, hvadan han

under en natt sökte öfverrumpla staden, men lyckades

blott all inlaga Ivenne af stadsnmrens torn. Henne fur-

ste dog redan 1Ö97. Ha emellertid Kelaliebröderne,

som mider liden haft säker! tillhåll på Gotland, oallåt-

ligeu forlsatte sina sjöröfverier. sa forelog sig härmä-

staren Konrad von Jungingen all med en ansenlig krigs-

makt 4 59H förjaga fribylariin från denna lilHlyklsorl.

Han laiulsleg vid Veslergarn, intog och afhrände tre

röfvarsloll och stormade derpå Wisby. Sven Sture, som

gjorde gemensam sak med herlig .lohan af Mecklenburg

och inkaslat sig i staden, kimde knappast rädda sig

med 400 af sina anhängare. He öfriga Felaliehröderne,

hvilka här och der gjordes till langar, blefvo ulan nåd

nedhuggna. Första söndagen i faslan nyssnämnda år



(i o

hade herlig Johan af borgrania i Wisby låntagit 1700

mark. hvaremot han med all konglig inkomst, ranta

och rättighet pantsalt till staden åtta närbelägna sock-

nar. Nu fann sig hertigen nödsakad atl till härmästa-

ren afträda hela Golland med vilkor, att han skulle

derom förena sig med konung Albrekt, och all alla Fe-

taliebröderne skulle inom en viss tid lemna detsamma,

och att de ännu varande röfvarborgarne skulle afbrän-

nas och aldrig åter uppbyggas. Wisby skulle åtnjuta

sina gamla fri- och rälligheter. och inga nya skatter

skulle påläggas. Efter en lång förhandling mellan Al-

brekt och härmästaren rörande Gotland fattades 1399

följande beslut. Konungen upplät (iotland till Preussi-

ska Ordensbröderna mot 9000 nidder, som han erhöll

under benämning af lån, nch han satie ön derför i

pant. Dessutom förband Albrekt sig att betala 20,000

nobler såsom krigsomkostnader för landels befriande

från Fetaliebröderna. T)et vill synas, som denna konun-

gens förbindelse på 20,000 noblei- till härmästaren är

den summa, hvilken Strelow af misslag omtalat såsom

ett lån kort före 1585. Margareta, som 1598 höll

sitt högtidliga intåg i Stockholm, ingick samma år ett

formligt fredsförbund med de preussiska Ordens])röderna.

1 detta förbund itmnämndes icke Gotland. Emellertid

fordrade drottningen 15 99 öns aflrädamle. Då Albrekt

ej ville afslå sina anspnik på (iotland och härmäslaren

icke sin fordran hos honom sam! ersättning för krigs-

omkostnaderna, blef underhandlingen llere ar förgäfves

fortsatt. Ehuru Ordensbrödenie rensat (rolland för Fe-

taliebröderna, så innehade likväl Margareta en del deraf.

Drollningen, som föga bekymrade sig om del nyligen

ingångna fredsfördraget med härmästaren, öfverskickade
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1405 inanskap och krigsförråd till Golland och upp-

hyggde fem myckel slarka borgar derslädes. Della

manskap, hvilkel beslod af Svenskar och Danskar, an-

fördes af Algol Månson och Abraham Broderson. Här-

mäslaren, som fall härom underrällelsc, öfversände 140/i

en betydlig härsmakl från Preussen till nämnda ö och

belägrade de nya borgarna derpa. Margareta utrustade

i Kalmar en llolta för alt ofverföra mera krigsfolk Ull

Golland, men Ordensbrödernas krigsskepp augrepo den-

samma utanfitr denna stad t)ch eröfrade några och upp-

brände andra ske|)p. Emellertid fortsattes fejden på

Gotland med mycken häftighet och stor förlust a båda

sidor. Härmästarens krigsmakt tvang en af drottnin-

gens borgar alt efler ett tappert försvar ge sig, och

den eröfrade sedan två andra. Alla tre borgarne blefvo

derpa afbrända och nedbrutna. Omsider förklarade Al-

brekt lift.j, all han afslod Golland och Wisby till ko-

nung Erik. Till följd dera! vände sig härmästaren till

Margareta och förklarade, att han icke var dcrmed be-

låten utan fordrade, att Ordensbröderne lingo ersättning

för sill utgifna lan och for sina krigskostnader. Dess-

utom borde drollningeii pa förhand ge försäkran, huru

hon ville behandla landets inbyggare efler aflrädelsen

af delsamma. Sedan alslulades ett stillestånd tills sa-

ken kunde genom förlikning åtgöras. På ett möte i

Helsingborg l'i(l7 gjordes i afseende pa Gotland ett

foradigl fretlslbrdrag mellan Erik och Ordensbröderna,

nemligen så att ön skulle till den förre aflrädas med

vilkor, all han till de sednare utbetalade IHKtd engel-

ska nobler. Denna sunmia, hvilken i Sverige indrefs

genom särskild beskattning, blef 1408 utbetald till

Ordensbröderna, som genast öfveranlvardade Gotland och
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Wisby I ill koiiuug Krik. INäi-ra äldre lörlattare ha upp-

gifvil, atl Ordensbrödeino Icniiial Albrekt 10,00(1 iiob-

ler, (mIi aU de lur niis aftiädande fäll en lika stor

sinnnia; men ell (|villobrer S. Maiirilii dai^ 1408 af här-

mästaren ririk von Jnniiiniren upptager blott 9,000 *).

Ett kongligl slott lag pa en hög klippa vid Buske-

vig 1 mil från Wisby. Uefallningsmännen bodde i sta-

den nti del säkallade Kallskinnshusel. Erik ville i

Wisby uppföra ell slott, men borgrarnc, hvilka fruk-

tade för en sådan anläggning, salle sig emol densamma.

Sedan konungen irifvil boryraina försäkran om deras

fri- och rältigheler och lolVat dem all trygghet och sä-

kerhet och derpa I 'i I I nllärdal ett öppel bref, anlades

samma år Wisborg, som stod mänga år under byggnad.

Under sken atl dagtinga med Svenskarna begaf sig

Erik, medtagande rikels klenoder. 145 7 till (rolland,

och uppehållande sig med sin frilla (iCcelia i nio är på

Wisborg, idkade han sjöndveri. Snarl blef herlig Chri-

sloffer af Bävern vald till konung i Sverige och bekym-

rade sig föga om återtagande af (iolland. Han yttrade

Ivärlom, da Erik tagit något skepp, vår morbroder skall

också ha någol all lefva al. Efter (Ihristoifers död

1448 blef Carl Knutson nikoiad till konung i Sverige.

Den nye konungen sandade en krigshär, som under be-

fäl af Måns Gren och Birger Trolle afgick lill (Jotland,

hvarest den landsteg och lillbakaslog Eriks manskap,

hvilkel hastade till Wisborg. Svenskarne intogo Wisby

och belägrade nämnda fästning. Sedan Erik, saknande

medel till försvar, förbundit sig atl mot Borgholm och

') Anaal. Min. Wisb. Sciipt. Kcr. Dau. T. I. V. 2G1, 2»1'2. Chrou.

Dan. ab anno 12/il ad 1410. Sciipl. Kn. Dan. T. V. I'. .-»7)3, 534.

Slrelow, S. 184—196.
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Öland öfverlenina Wisborg och Gotland, blef belägrin-

gen inställd. Kmellerlid tick Erik provianlera och be-

sätta Wisborg. Han begärde undsättning från Dan-

mark och erbjöd sig att dereniot öfverlenina slottet och

landet till nämnda rike. Erik, som var nyårsafton af

de svenska befälliafvarnn inbjuden i släden, skjöt derpå

följande nyårsdag dansk lösen och öppnade en häflig

eld, sa all alla hus i närheten och S. Mikaels kyrka

afbrunno. Prostar, domare och allmoge på Gotland

gåfvo i Januari 1449 (.arl Knutson ett öppet brel,

hvari de tillförhundo sig att lyda under Sveriges krona.

Under detta bref hängdes till dess fullkomliga säkerhel

landets stora insegel '). Om våren nämnda år kom

Olof Axelson med en llotta från Danmark till Gotland.

Han landsteg vid Klintehamn och Vestergarn och höll

ett blodigt fältslag med Svenskarna, hvarefter det för-

drag gjordes, att han skulle ha fritt intåg på slottet,

men Svenskarne behålla lainlet och staden, då frågan

skulle genom kommissarier afgöras. Erik afgick sam-

ma år till Ponunern, hvarest han i45!t alled. Christian

f i Danmark sände 144U en ansenlig flotta till Got-

land, hvarefter Svejiskarne blefvo tvärtemot det fördrag,

som de ingått med Olof Axelson, angripna och omsider

nödgade alt lemna ön ^).

Christian förpantade da Gotland till Olof Axelson,

hvilken lät strax nedbryta de många fästen, som blif-

vit der byggda af de preussiska Ordensbröderna samI

Margareta och Erik. Efter Christians frånfälle 1481

uppsteg hans son Hans sanuna år på danska Ihntnen.

') Wallin, Gotli. Samt. 1). I. S. 100.

') Scripl. Rer. Svoc. T. 1. S. I. I'. 88.
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Kort derefler beramades etl möte i Halmstad för alt

filer iipplifva de Ire nordiska rikenas förening. Flere

af Danmarks, Sveriges och Norges råd och andra bely-

ilande herrar sammanträdde följande är i Halmstad, der

föga i hufvudsaken ulrätlades. Pä ett möte i samma

sind 1485 hyllade ilanska och norska sändebud konung

Hans och de inhjödo Svenskarne (ill alt göra detsamma.

T den handfäslning, hvilken Hans gaf Danmark och

Norge, utfästade han sig, all, såvida han i Sverige an-

logs till konung, han skulle till sistnämnda rike åter-

ställa Gotland. Vid ett mölc i Kalmar 1484 infunno

sig sändebud från Danmark och Sverige. Der fordra-

des å den svenska sidan all återfå Gotland, innan Hans

hvUades, men å den danska sades, att delta skulle ske

efter konungens uppstigande på svenska Ihronen. Sten

Sture skall sedan olTenlligen förklara!, atl Hans icke

ville hälla detta sill löfte. Konungen afgick 1497 med

en stor flotta och ansenlig krigsmakt mot Sverige och

hade sådan framgång, att Sten Sture samma är ned-

lade sitt riksföresländerska[) och konungen hyllades i

Stockholm ^). Ivar Axelson, som efter sin broder Olof

Axelson fått Gotland och Wisby, hade 1487 öfverlem-

nat desamma till Hans. Ehuru konungen i sin hand-

fästning edligen lorbundit sig att återställa Golland Ii II

Sverige, lät han likväl detsamma förbli under danska

kronan; ett förhallande, hvilkel lång lid fortfor.

Ulan att Gotländingarne visste af någon fiendskap,

blefvo de 1500 angripna af Lybeckarna. Sören Norby,

som då innehade (iotland och VVisborg, utryckle mot

') Slrclow, S. 211, 2ir., 22/i— 22(i, 22«. 22!). Ihiirrl.ll. S. Of>t.

965—967.
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fienderna, hvilka landstigit vid Vestergarn. Der stupade

1000 Lybeckare och »500 Gotländingar; men de förre

segrade och lågade niol Wisby samt intogo och af-

brände norra delen deraf, nemligen S. Olofs kyrka och

Svartbrödrakloster samt en mängd sköna hus, och de

plundrade för öfrigt både i staden och på landet. Norby

försvarade manligt Wisborg ^).

En krigsmakt under befäl af Berndt von Melen

blef 1524 afsänd af Gustaf I till Gotland. Vid samma

lid ankom en flotta till nänmda ö ifrån Lybeck i afsigl

att hämma Norbys sjöröfverier. Förgäfves sökte allmo-

gen göra motstånd. Svenskarne drogo till Wisby och

belägrade Wisborg. Om von Melen ej varit förrädare,

så hade Wisborg troligtvis fallit i Svenskarnas händer.

Emellertid ansåg sig Norby nödsakad att till konung

Fredrik I i Danmark afträda både landet och slottet.

Enligt ett fördrag i Malmö emellan Gustaf och Fredrik

nyssanförda år bestämdes, att hvilkendera den 1 näst-

kommande September innehade staden och slottet, skulle

behålla landet tills frågan kunde på ett blifvande möte

i Lybeck 1525 afgöras. Sistnämnda år ankom en flotta

från Lybeck utanför Wisby och landsatte manskap vid

Silfverhättan. Detta skedde en helgedag medan slads-

borne, hvilka ej afvisste någon ofred med Lybeck, voro

i kyrkorna. Lybeckarne intogo och plundrade Wisby

och uppbrände hvad, som vid förra förstörelsen blifvit

öfrigt; men Wisborg försvarades, så att de nödgades

öfverge detsammas belägring. För det bistånd, hvilket

Lybeckarne gjort Fredrik, blefvo de 1525 berättigade

att uppbära inkomsterna af Gotland under fyra påföl-

') Sirelow, S. 240, 241.
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jande år. Sedan Lyheckarne af samme konung falt

Bornholm i besittning på femtio år, upphörde deras

anspråk på Gotland efter tvenne års förlopp ^).

Efter det sjuåriga krig, som fördes mellan Sverige

och Danmark, blef 15 70 fred slutad uti Slettin, i kraft

hvaraf Johan III afsade sig alla anspråk på Norge, Skå-

ne, Halland, Blekinge och Gotland samt Fredrik II på

Sverige. Sedan Danmark fått säker besittning af Got-

land, påtänktes 15 71 tillsättande af en öfveriierde på

denna ö, hvilken ända till reformationen tillhört Linkö-

pings stift, men sedermera intill nämnde tid saknat en

andlig styresman. Bedan följande år blef Mauritz Chri-

stensen Glad, kyrkoherde och prost i Wisby, utnämnd

till superintendent på Gotland, och sedan den tiden har

samma ö allljemt haft egna öfverherdar. Efter det krig,

som IG 11 utbröt mellan Sverige och Danmark, bekräf-

tades i freden 1615 i Knäröd, att Gotland skulle för-

bli under danska kronan. Sedan krig åter 1644 upp-

lågat mellan Sverige och Danmark, slutades året derpå

en fred uti Brömsebro, i kraft hvaraf Danmark afslod

till Sverige Herjeådalen, Jemlland, Gotland och Ösel.

Det är ganska märkvärdigt, att Gotland genom

ränker råkat under Danmark och först efter tvenne år-

hundradens förlopp återkommit till Sverige. Orsaken

härtill ligger uli den till sin idé lyckliga och till sin

tillämpning olyckliga Kalmarunionen. Strax efter denna

förenings ingående behandlades Gotland såsom ett danskt

län, hvilket allljemt upplåts åt danska herrar, som ej

sällan hårdt behandlade inbyggarne och som ofla om-

') Annal. Min. Wisi). Srrii»!. Ror. Dan. T. I. I\ 2f.f.. Sliclow, S.

24.^—255.
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byttes. Denna lierreslyrclse, hvilken merendels var

egenmäktig, hade ett ganska menligt inflytande på all-

mogen, som ännu bär prägeln af sina förfäders förtryck.

Att Gotland ej kort efter upphäfvande af Kalmarunionen

återtagits af Svenskarna, kan deraf förklaras, att Gustaf

ehuru kraftfull nödgades såsom uppkomling hålla sig

i möjligen bästa förstand med sin närmaste granne, ko-

nungen i Danmark. Dessutom hade Gustaf stor svå-

righet att väl skilja sig vid Lybeckarnas anspråksdryga

fordringar. Han kunde ej heller, såsom uppror i Da-

larne och Småland visade, med säkerhet lita på sven-

ska allmogen, i händelse den betungades med krigsrust-

ningar. Samme konungs söner och thronföljare hade

nog att göra för alt upprätthålla sig sjelfva. Att de

dessutom voro föga lycklige i yttre fejder, visa Erik

XIV:s och Carl IX:s krig mot Danmark. Det var en

egen ödets skickelse, att Gotland skulle först återvin-

nas af Sverige, då en vankelmodig drottning der rege-

rade och en af Danmarks största konungar förde krig

mot henne.

Under den långa tid Gotland tillhörde Danmark,

förlänades det till mäktige herrar, som enligt behag

styrde detsamma. Olof och Ivar Axelsöner samt Sören

Norby, hvilka tillsammans nära femtio år innehade ön,

behandlade densamma såsom enväldige furstar. Äfven

de öfrige, som under danska tiden haft Gotland i för-

läning, voro beklädda med mycken makt och bidrogo

hvarken till stadens eller landets uppkomst, hvadan

också klagomål ej sällan förspordes. Del var således

lätt begripligt, att inbyggarne skulle omsider utarmas.

Enligt en förordning af Christian IV år 1597 funnos

på Gotland hundra ödesgårdar, och de öfriga voro så

5*



betungade, alt man licfarade, det ön skulle bli obebyggd.

Konungen lemnade fem ars skallfribet ål den, som åler-

upplog ell ödeslienimaii. Allmogens ställning blef genom

det såkallade Gotländska kompaniets inrättande snarare

försvårad än förbättrad. Delta kompani fick emot er-

läggande af en viss summa till kronan uteslutande rät-

tigliel att uppköpa och försälja alla landtmannavaror. Då

allmogen alltså nödgades att underkasta sig kompaniets

godtycke, och måste taga köpmansvaror i förskott, så

iråkade densamma uti en högst tryckande ej sällan

ohjelplig skuldsättning. En mängd bönder vräktes från

sina hemman och andra ditsattes. På dylikt sätt till-

kommo många ödeshemman. Redan 1625 blef kom-

paniets upphälVande en nödvändig följd. Då likväl

dettas fordringar öfvertogos af borgrarna i Wisby, så

blef hufvudsaken på det närmaste densamma. Kort efter

Gotlands förening med Sverige försökte man afhjelpa

detta onda genom en öfverenskommelse mellan borge-

och skuldenärerna om vissa betalningsterminer. Ett

fjärukompani, hvilket hufvudsakligen utgjordes af bor-

gare i Wisby, bragte öns mest betydliga utförselvara

i enskildas händer. Allmogen led deraf stor förlust,

emedan detta kompani bestämde prisen. Omsider fun-

no intressenterne sjelfve, att blott vissa personer drogo

vinsten. I anledning deraf begärde borgrarne 1655

samma kompanis afskaflånde, som beviljades. Wisby

hade jeniväl för Itefordrande af dess uppkomst fått ett

saltmonopol, hvaröfver allmogen länge klagade förgäf-

ves. Wisborgs garnison, som bestått af ett regemente,

men omkring denna tid utgjorde 200 man, utlick icke

ordentlig aflöning, hvadan den alltjemt föröfvade Ijufveri

uti staden och ansågs af invånarna snarare såsom ett
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plågoris än ell försvar, rrolland unilerhöll 2 kompanier

ryttare, hvilka 164(5 upplöstes, i deras slälie uppsades

H kompanier båtsmän, så atl tio besiitne borgarhus

skulle underhälla en ocli fyra hemman en af samma

manskap ^).

Om vi vända våra blickar på landet, se vi der

mycken oreda och ej mindre elände. En mängd egare

af hemman frånsälde sig jordstycken, så att de förmin-

skade hemmanen utgjorde alla utlagor, men de afsön-

drade delarne deraf voro fria för sådana. Genom denna

förvirring blefvo många hemman så små, att de ej

kunde utgöra dera liggande utlagor, då tvärtom betyd-

liga afsöndringar voro skatlfria. För afhjelpande häraf

blef en jordrefning 1654 företagen, i kraft hvaraf ut-

skylderne fördelades till hälften på hemmanen och till

hälften på de afsöndrade delarna af desamma. De hem-

man, som icke på trenne år utgjort skatt, tillföllo kro-

nan. Vid denna tid räknades 144 förarmade hemman,

69 upptagna, 38 '/§ öde, 12 afbrände och 12 V2 f*'»''-

länte på lifstid ^).

I stället för en länsherre tillsattes en landshöfding,

och man bemödade sig att införa svensk lag och rät-

tegångsväsende, svensk kyrkoordning samt svenskt mynt

och språk. Det ligger i sakens natur, att allt detta gick

ganska långsamt. Både från borgrarna och allmogen

') Jemför horl relation nni Golland och dess beskatreuliet är l'»52 i

INya handlingar rörande Skandinaviens hislora, D. XIX. S. 563— 580. Gahne,

Bidrag (ill Gotlands historia lCi5— 1054, Akad. afhaadl. S. 5, 6, 9, 10,

12, 13, 15, 16.

*) Kammarrevisorn G. Berg, Berättelse om Gotland, uppsalt vid jord-

ransakningen 1654, i Nya handlingar rörande Skandinaviens historia, I).

XIX. S. 384, 385. Gahne, Bidrag till Gollands hisl. 1045-1654, Akad.

afhandl. S. 14, 15.
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forspordes tätta klagomal ölver osäkerheten till person

och egendom. Horgrarne begärde 1649, att borgmä-

stare och råd mälle tillåtas arbilraliter strafla de stora

broti, hvilka derstädes löröfvades, emedan det gick lång-

samt med resolutioner. I en besvärsskrift af 1G52

sade allmogen, alt tjufveri och mord gjordes till ett

handtverk, emedan brottslingar se, all de icke nu så-

som i danska tiden lingo lifsslrall". Presterne voro

mest missnöjda med förändringen, och de funno del i

synnerhet ganska svårt, alt deras barn icke lingo stu-

dera i Köpenhamn utan i Upsala, såvida de ville fram-

deles befordras.

Arfprinsen Carl Gustaf, som 1652 flck Gotland,

såsom han förut innehade Oland lill sitt underhåll,

egde väl ingen höghelsrält öfver dessa öar, hvilka fort-

farande lågo under svenska kronan, men han egde der

uppbära alla utskylder samt tillsätta embetsmän under

vissa vilkor. Arfprinsen sökte under den korta tid, han

på nämnda sätt innehade Gotland, afhjelpa oordningar

och införa förbällringar. Han lät på Enholmen, som

intager niidten af inloppet lill Slilehamn, 1655 grund-

lägga en fästning, hvilken kallades Carlssvärd, och me-

ningen var att derstädes anlägga en siad. Följande år

mottog Carl Gustaf kronan, som Christina nedlade. Öland

och Gotland, hvilka lemnades af konungen, anvisles

jenite andra orter såsom underhållsländer för drottnin-

gen. Redan 1651 blef Gotlands styresman kallad gu-

vernör; en benämning, som bibehölls under den tid

Carl Gustaf och sedermera Christina voro förlänade med

samma ö.

Att Gotland ej kunde under denna långa tid, det-

samma tillhörde Christinas underhållsländer, vinna syn-
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norlig föikoli-an, är uti sig uppenbart. Drottningen he-

kynjrade sig föga om landels uppkomst utan hufvudsak-

ligen om erhållande af inkomster derifrån. Landets

trångmål ökades i betydlig mån genom den pesi, hvil-

ken derslädes 1660— 1662 härjade. En stor mycken-

het ibland allmogen bortrycktes af den orsak, att de

friska ej skydde beröring med de angripna.

För att rätt utfå skatterna har Christina 1667 på

15 års tid upplåtit Gotland till handelsmannen Jakob

Momma i Stockholm mot en bestämd summa. Denne

köpman erbjöd för inkomsterna af Golland 21,000, men

drottningen begärde 24,000 riksdaler. Det är solklart,

att landet skulle på detta sätt nedtryckas och utsugas.

Emellertid blef Momma och hans broder två år der-

efler adlade under namn af Reenstierna. Carl XI:s för-

myndare förordnade 1669 en kommission, som skulle

undersöka ställningen på Gotland och der afhjelpa ore-

dor. I den instruktion, hvilken gafs samma kommission,

säges, det rikets ständer ansett, att dylika arrenden äro

betänkliga, och att kongl. niaj:t icke vet, om de äro

skadliga, hvadan undersökning borde anställas, så att

deröfver kunde beslutas. Kommissionen ansåg inbyg-

garne, som besvärade sig öfver åtskilliga trångmål, ha

stora fördelar i anseende till öns naturliga beskaffenhet.

I afseende på öfverklagade trångmål uppgafs, att allmo-

gen lefde öfver sin förmåga och att både presterne och

länsmännen begagnade ödesgårdar till gräsbete, hvadan

desamma ej fingo upptagas. Derjemte säges, att en

hufvudorsak till bondens förderf, är dess lättja, emedan

han är alldeles overksam, såvida han icke drifves af

en nödvändighet, och emedan han likväl blott arbetar

halfva dagen. Det ligger ej uti vår afsigt att närmare
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ulieda liilhöranHe lörhållanden. Vi måste dereniol fram-

ställa eti af kommissionens förslag, hvilkel röjer ej

mindre okunnighet än kortsynthet. Kommissionen har

nemligen hemställt lill kongl. maj:l, om icke en del af

kyrkorna kunde ödeläggas, och endast de förnämsta vid-

makthållas, så att i stället för några och fyratio små

och dåliga pastorater tjugo goda och behållna inrätta-

des. Man kunde svårligen vänta sig, det herrar med

högre bildning till den grad saknade begrepp om kyrk-

lig byggnadskonst, alt de framkommo med ett så van-

daliskt förslag, och man kunde ej heller vänta sig, att

statsmän voro oförmögna att in skåda i framtiden. Vi

behöfva ej anmärka, att ingen enda så konstmessig

landskyrka, som de man ville ödelägga, sedan den ti-

den i Sverige uppstått, och att Golland redan fått en

sådan folkökning, som erfordrar de niånga och stora

kyrkorna, hvilka i en aflägsen forntid voro nödvändiga.

Vi ha redan sell, att Fårö kyrka måst ombyggas för

all bli dubbelt större, men hurudan är den nya betrak-

tad såsom ett herrans hus i jemförelse med den gamla.

Oslergarns kyrka är äfven numera renlaf förliten. Kort-

ligen den lid lärer snart inlräffa, då kyrkorna ehuru

många och stora mer än väl behöfvas. Kommissionens

förslag att vid Slilehamn anlägga en stad var onekligen

långt bättre, men då Golland hade en mängd ödesgår-

dar och i jemförelse med jordrymden en ringa befolk-

ning, var en sådan åtgärd alldeles förtidig. Det var

således helt nalurligl, att begge dessa kommissionens

förslag förföllo ^).

') I^indström, Bidruy lill historien om (JoHand, Akad. alhandliny. S. "^

12-10.



I\i GoUaiul luiiiios H)5^2 bloll 5 skaltlagtla kalk-

ugnar; flerenidl utfördos kalksten till Danmark och Ly-

beck. En längre lid horläl hade allmogen stor fördel

af kalkslens afvilrande. Omsider ansågs denna handel

vara skadlig, dels emedan kalkstenen efter bränningen

gaf mångdubbelt större afkastning, dels emedan kronan

genom beredningen af varan linge vida större inkomst.

Allmogen fann sig inom kort nödsakad att anlägga kalk-

ugnar, hvilkas antal hastigt förökades. Följden deraf

har visat sig förderdig, Gotland hade vid dess aflrä-

dande till Sveiige och ännu IGGD rätt mycken skog.

Sedan den tiden har skogen blifvit alltmer och mer ut-

huggen i anseende till försäljning af virke samt i syn-

nerhet genom kalkbränning. Nu finnas på Gotland 46

skattlagda kalkugnar ulom sådana, som enskilda bruka

för egna behof ^).

Sedan Danmark 1675 ruslat sig mot Sverige till

krig, hvilket den 28 Februari följande är förklarades,

så blef allmogen på Golland fördelad i vissa kompanier

till häst och fot och försedd med vapen. Till följd

häraf ansågs det obehöfligt alt från Sveriges fastland

ditsända något manskap. Den 28 April sistnämnda år

lade sig på redden vid Klintehamn en dansk flotta un-

der amiralen N. Juels befäl. Dagen förut hade tvenue

små fältstycken från Wisborg blifvit nedförda till Klin-

tehamn. De, som förde dessa stycken, lingo order att

draga sig tillbaka och bönderne alt begifva sig hem.

Således fick fienden ulan motstånd landsliga, och tågade

samma dag med 500 man till Wisby. Då denna trupp

') Gerle, Bidrag till historien om Gotland 1700—1718, Al<ad. af-

bandl. S. 8.
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på aftonen hunnit till ladugåi'«len och chl i^als från

slottets torn Blacken, (h-og den österoni staden till Nor-

derporl. borgmästaren och rädel med horgerskapet öf-

verlemnade den öO April stadens nycklar, hvarpå fien-

den intågade i staden och iip|)lordradc slottet. På af-

tonen ankom danska flottan på redden under slottet.

Den \ 3Iaj öppnades en häll ig eld å ömse sidor, och

redan klockan 4 på eftermiddagen uppgafs slottet, som

hlott lidit någon skada å taken. Sedan Danskarne nä-

stan alldeles utan motstånd hemäktigal sig Wishorg,

gjorde de sig till lirrrar öfver hela landet och hehöllo

bådadera till hösten 1679. Då Danskarnc förnummo,

att de nödgades till Svenskarne återlemna Gotland,

sprängde de slotlet, innan freden hunnit afslutas *).

Det är märkligt, att Christina, som 1G81 till kro-

nan aflrädde (Hand mot ett jemngodt vederlag, bibe-

höll Gotland till sill franfälle 1689. Om drottningen

måste i anseende till dålig förvaltning och berörda in-

kräklning af Gotland vidkännas stora förluster; så ha

deremol samma ös inbyggare blifvit under hennes långa

förläningstid utarmade. Efter ifrågavarande lid har Got-

lands styresman hafl benämning af landshöfding.

Enhvar af kyrkoherdarne på Gotland hade 1700

åtagit sig alt utrusta och underhålla en ryttare alltså

tillsammans 45 man. Kalkugnsegarne uppsatte tillhopa 8.

Detta manskap skulle, då inga reguliera lru[)per voro

förlagda på ön, begagnas till garnison på Carlssvärd.

Pa Golland inkom pesten 1710 och härjade näslföl-

jande år och upphörde icke förr än 1712. Både i

staden och på landet rådde mycket armod. Inom

') Bergman, De arcc Wishyeiisi, diss. P. 6— 10.
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Wishy sUulsförsaniling, dit pesten inlriingfle il Ii, bort-

rycktes saninia år 458 personor. Uti en en]l)elsl)erät-

telse 17 i 2 säger landshöfdingen N. Posse, alt slädens

horgerskap utgör ett ringa antal niol 250, al" hvilka de

flesle äro arme och eländige och ej ega mera än de

pracka den ene af den andre ur handen i munnen. Så-

ledes måste pesten grufligt härjat derslädes. Till följd

häraf föreslår han anläggande af en stad vid Sliteliamn.

Allmogens belägenhet var ingalunda bällrc. Pa 1712

års vinterling voro 175 skattehemman upphiidna. Flere

missväxtår hade inlräflat, och jordens afkaslning var

endast under goda skördar tillräcklig för inbyggarna.

Preslerne voro 1700 från de högre till de lägre i

största armod ^).

Landshöfdingen A. Sparrfelt, som 1710 ordnade

Gollands försvarsverk, indelade bönderna i tvenne rege-

menten, hvilka utgjorde flere kompanier. Dessutom be-

stod öns milis af ofvannämnde ryttare, bondkavalleri

och borgarinfanteri, så att denna styrka tillhopa utgjor-

de vidpass 5500 man, men alla voro i brist på oflice-

rare högst illa exercerade. Samma år lät Sparrfelt,

som var på eget sätt nitisk, till försvar af Wisby inreda

42 torn å ringmuren. Till detta arbete måste borg-

rarne lemna nästan hela sitt förråd af bjelkar och brä-

der. Det är af intresse alt veta, det ringmuren på den

tiden hade 42 torn i behåll ; men det är tvärtom svårt

att förklara, hvartill ett dylikt försvar då ansågs Ijena.

Landshöfdingen Posse har 1712 bättre bedömt möj-

ligheten af ett försvar både af Wisby och landet. Han

•) Gerie, Bidrag till hislorien om Gollantl 1700—1718, Akad. af-

handl. S. l'^, 17—19.
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säger, all en hefäsliiiiii' af Wishy skulle kosta mera

än en sädan al (Karlskrona, och all Carlssvärd vid Sli-

leliamn och Slälhall en redull vid Klinlehanin äro i

krigslider nUliga, om Kapare utrnslas; men all en lien-

de, som är radande pä sjön, kan vid hundra slällen

göra landsligning ^).

Ryssarue gjorde den 5 Augusli 1715 en landslig-

ning vid Herrevik, plundrade preslgården i Öslergarn

och nägra hondgärdar deromkring och afseglade dagen

derpä saml medförde k\rkoherden N. L. Neogard och

Ire gamla bönder såsom fångar. Den 9 Juli 1717

landslego vid Öslergarn vidpass 1000 Ryssar under

amiralen Apraxins befäl. fi. von Psilander, som da var

landshöfding på Golland, hade samlal vidpass 4400

bönder och gick fienden lill möles; men när bönderne

sågo fienden, logo de lill flyklen och lemnade både ka-

noner och befäl. Ryssarne plundrade närmasle socknar

nemligen Gammalgarn, Ardre, Ala, Kräklingbo, Angå

och Norrlanda, logo en mängd boskap, bräder, Ijära

och lillochmed kyrkoklockor samt bortförde omkring

Ijugo personer. Alt Psilander, en äkta Carolin, var en

utomordentligt tapper krigare, är nogsamt bekant; men

bönderne, alldeles ovana vid allvarliga bardalekar, voro,

såsom det sades, så fega, att de affärdade en fullmäktig

lill Apraxin för att bedja om nåd. Följande år land-

slego 60 man Ryssar vid Rone och bortförde boskap,

ehuru 400 bönder voro samlade i närheten ^). Då

man besinnar, alt inbyggarne varit llere århundraden

under olika styrelser och förhållanden svårt förtryckta

') Gcrle, Bidrajj (ill hist. oin Gotland. S. H, Ki. 17, 20, '21.

2) Samma aftiandl. S. 19, 20.
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genom fejder, plundringar, pålagor, missväxter, utskrif-

ningar och farsoter, och att folkmängden den sistbe-

rörda liden blott utgjorde 18,000; så kan man i san-

ning ej undra derpå, att de voro klenmodiga. Om en

allmoge skall med kraft och allvar gripa till vapen mot

en fiende; så skall den ha något bättre att försvara än

Gotländingen på den liden egde.

Gotland, som ända till reformationen tillhört Lin-

köpings stift och 1572 fåll en superintendent, blef om-

sider d772 biskopsdöme. G. T. Liitkeman var öns för-

ste biskop. Under den tid Gotland tillhörde Danmark,

hade Wisby ett läroverk, hvilket ej allenast omhulda-

des af regeringen utan äfven af landet. När stadens

skolhus 1627 afbrunnit, så har Christian IV befallt, all

det skulle ofördröjligen iståndsältas. Skicklige skolyng-

lingar fingo från landskyrkorna understöd. Wisby läro-

verk bestod för hundra år sedan af en rektor, en kon-

rektor, två kolleger, en apologisl och en kantor. Först

1820 fick släden etl gymnasium, hvilket nu är ett

högre elementarläroverk. 31ånga lärde och berömde

män ha i äldre och nyare tider utgått från denna un-

dervisningsanstalt.

Den 22 April 1808, ett af Sveriges olyckligaste

år, landstego under anförande af amiralen Bodisco vid-

pass 2000 Ryssar vid Grötlingbo och tågade utan något

slags motstånd till Wisby. Den 16 derpå följande Maj

ankrade amiralen R. Cederslröm med tre linieskepp i

Sandvik och landsatte der svenska trupper. Korl derpå

blef en kapitulation afsluten i Wisby, till följd hvaraf

Ryssarne fingo aftåga. Således blef den sköna ön er-

öfrad och återvunnen utan att en blodsdroppe spildes.

Bodisco, som hade sitt högqvarler i Wisby, höll en be-
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röravärd ordning. Ett sa olika förhållande mellan det

sätt, hvarpå Apraxin och Bodisco betedde sig, härrörde

naturligtvis till stor del af tidens olika sätt alt föra

krig, men troligtvis till en ännu större af afsigt alt be-

hälla den för Ryssland ej ovigtiga ön.

Tvenne år derefter fick Gotland, såsom vi ofvan-

före nämnl, en nationalbeväring. Då denna beväring

är talrik, har eget befäl och årligen exerceras å be-

slämda mötesplatser, så är landet numera långt ifrån

så värnlöst som förr. Härtill kommer, att ett sällskap

årligen anställer utanför Wisby ringmur täflingar i mål-

skjutning. Äfven allmogen får deltaga i dessa täflingar,

hvarvid prisbelöningar utdelas. Således lära sig Got-

ländingarne att rätt värdera goda skjutgevär och väl

handtera desamma.



Öfversifft af Gotlands forntida konstverk.

Då den hufvudsakliga och lillochnied den enda afsiglen

raed våra anleckninciar om Golland är utredande af dess

konstverk från medeltiden, så åligger oss alt af desam-

ma lemna en öfversigt, hvilken erfordras för alt göra

det hela lätlfaltligl. Detta är så mycket nödvändigare,

som ifrågavarande konstverk ha i flere afseenden en

ganska egen hållning, hvadan vi funnit oss nödsakade

att begagna flere alldeles nya konstord för alt undvika

lika tröttande som svårfattliga omskrifningar. Liksom

vi vid slutet af Skånes konsthistoria lemnat en förkla-

ring öfver konstord, ärna vi med sista delen af dessa

anteckningar bifoga en sådan, hvilken måste bli full-

ständigare, enär här framställda konstverk äro i flere

afseenden vida ovanligare än de, som vi hittills beskrif-

vit. Då emellerlid här begagnade konstord kunna af en

sakkunnig och eftertänksam läsare lätt fattas, så våga

vi hoppas alt bli utan svårighet förstådda.

Kyrkorna bestå af fyrkantiga eller aflångfyrkantiga

skepp och likadana kor med eller utan halfrunda ut-

språng i öster. Helgeandskyrkan är den enda, som

framter ett åttkantigt skepp med två afdelningar öfver

hvarandra. Blott tvenne landskyrkor utmärka sig med

fyrkan liga utsprång i öster och tvenne klosterkyrkor

med Iresidiga altarväggar. De fleste kyrkorna ha fyr-

kantiga eller aflångfyrkantiga torn vid skeppens vestra

gafvelmurar och likadana sakristior vid korens norra

sidomurar. Blott S. Lars, Roma kloster och Hamra äro

korsformiga. En enda kyvks nemligen Vestergarn be-
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slår af ett fyrkantigt skepp ulan kor, lorn och sakri-

stia. På Gotland finnes blott ett åttkantigt torn neni-

ligen vid Lärbro, men intet enda rundt. Skeppen ha

korshvalf dels med dels utan pelare eller kolonner.

Några få skepp betäckas med platta, tresidiga eller båg-

formiga brädtak. Koren ha korshvalf och ganska säl-

lan tunuhvalf; men tornen och sakristiorna betäckas

nästan likaså ofta med tunnhvalf som med korshvalf.

Somligstädes ha tornen blott bjelklag.

I kyrkorna råder rund- eller spetsbågsstil och

äldre eller yngre öfvergångsstil. Vi hoppas, alt dessa

benänmingar förklara sig sjelfva, ehuru man numera

vill kalla samma byggnadsarter romanisk eller gOthisk

med äldre och yngre afvikelse. De flesle af Gotlands

helgedomar ha under medeltiden blifvil ombyggda eller

utvidgade till mindre eller stöire delar, hvadan de icke

kunna indelas efter särskilda byggnadsåldrar; enär en

och samma kyrka företer två, tre och tillochmed fyra

olika byggnadsarler. Härtill kommer, alt kyrkorna ej

sällan blifvit på ganska olämpligt sätt utvidgade, så att

koren blifvit vida större och högre än skeppen, eller

tornen alltför låga i jemförelse med skeppen, hvadan

de mest störande missförhållanden uppstått, helst hvarje

tidsålder följt då rådande byggnadsstil. Helgedomarne

omgifvas af ringmurar med större och mindre porlar.

Då de allrafleste kyrkorna ligga vid eller i när-

heten af kalkberg, är det helt naturligt, all de äro

uppförda af kalksten ; men de öfriga, b vilka omgifvas

af sandstenslager, bestå deremot af sandsten med mer

eller mindre inblandning af kalksten. Således äro alla

kyrkorna i den norra befallningen och till betydlig del

i den södra byggda af kalksten, men mot södra udden
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af sandsten, så att kalkslen blott är använd till vissa

omfattningar och kolonner. Alfva, Henisc, Grötlingbo,

Fide, Öja, Hamra, Vamlingl)o, Sundre, Hafdhem, Näs,

Hablingbo och Silte beslå af sandslen med ringa in-

blandning af kalksten. Med ytterst fä undantag har

ingen gråsten blifvit använd i yttre eller inre murytor.

Under hela medeltiden har ingen tegelsten blifvit på

Gotland begagnad utan i S. Nikolai korhvalf och S. Ca-

tharinas alla lakhvalf, hvilka tillkommit omkring år

1400. Kalk- och sandstenen är dels huggen dels tuk-

tad. Qvaderstenen företer alleslädes ganska olika stor-

lekar och skiflegångar. Den huggna kalkstenen har i

många äldre kyrkor väl bibehållit sig, men deremot i

flere yngre mycket lidit af vitlring. Delta egna för-

hållande bärrör deraf, att man i den äldre medeltiden

förstått att välja fasta lager, hvilka visat sig i brolien

motstå luftens åverkan, men alt man i den sednare ej

sällan begagnat petrifikalförande ocb lerblandade block.

Ehuruväl sandstenen är ovanligt fin, har den temligen

bra uthärdat luftens åverkan. Många kolonner och por-

taler bestå af slipad kalksten. Inga kolonner i skep-

pen äro afrsandsten, emedan den icke har sådan för-

måga som kalksten att uppbära stora tyngder. Väl mäi*-

kas slipad kalk- och sandsten, som i några fönslerom-

faltningar och triumfbågar, der kyrkorna beslå af sand-

sten, omvexla med hvarandra.

Ej allenast flere skepp och stora kor utan äfven

många torn ha inåtdragna sidomurar. Orsaken härtill

är, att skeppen och koren, hvilka ulan yttre och inre

sträfpelare fingo vidspända och ovanligt tjocka och tun-

ga takhvalf, behöfde genom sidomurarnas inåt lutning

ökad motståndskraft, och att tornen, som gjordes an-

6
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takiivalts påkänning och säkrare samiuaiihulta.

I iiuirarua, hvilka äro väl saminaiihiiiidna ined

ganska godi kalkhruk, förniärkas inga jcrnkranilor. De

niurylor, som beslä af huggen kalk- ellei- sandsten,

sakua aujiuts; men de tvärtom, hvilka utgöras af luk-

tad sådan, äi'o afpulsade. Af denna orsak ha de huggna

hörnslyckena samI dörr- och fönsleromfallningarne små

framsprang för ad utan anputs bilda lika murylor med

de afpulsade murslräckorna. Både hörnstyckena och

fönsternmfattningarne äro a ändarnas framsidor så af-

hackade och öfverputsade, att de, ehuru desamma göra

förlagningar, visa sig alldeles lika langa. Tornens öfra

afdelningar äro aldrig till det inre putsade, men stun-

dom fogstrukna, dock merendels helt och hållet råa.

Skeppen och koren, som i jemförelse med bred-

den äro ovanligt höga, ha gafvelröslen i vesler och

öster, men sakristiorna, hvilka äro helt laga, ha sådana

i nmtsatt riktning, och alla med fa undantag skyddas

af kroppäslak. Några få Ircskeppiga långhus nemligen

uti S. Maria och Koma sockenkyrka ha öfvei'* mellan-

gangarna kroppås- men öfver sidogångarna luttak. S.

ISikolaus och S. Catharina liksom l\oma klosterkyrka

förete lernningar eflei- likadana betäckningar. De tleste

tornen sakna, men mänga lia spetsiga rösten och «le

uppbära med fa undantag höga spiror. Om rösten sak-

nas, så öfverga spirorna frän f\rkanler till åltkanter.

Der rösten höja sig a alla sidor, uppslå åttkantiga spi-

ror emellan och öfver desamma. Några sakristior ha

lutlak, som sliila sig i ill koiens sidomurar och måste

i scdnare lider falt en dylik anordning. Hundbågsålderns

kyrkor lia vida lägre kro[(påslak än spetsbågsålderji.s.
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Vatlenlaken äro beklädda ined bräder, hvarifrän några,

hvilka i sediiare tid falt tegelpannor, göra undantag.

Då spår ingenstädes linnas, all raetallbetäckning blifvit

begagnad; så lyckas bräder ba ursprungligen varil an-

vända lill vattentak, beist de ba starka framsprang utan

taklister. Här bör ej beller glömmas, att de bräder,

som betacka skeppen, koren ocb sakristiorna, ligga på

längden, men att de, som skydda tornen, äro s|)ikade

på tvären.

Cnder rundbågsåldern var det ganska vaidigl, att

koren fingo, såsom vi redan nämnt, åt öster balfrunda

utsprang för inrymmande af bögaltaren. Dessa ulsprång,

bvilka uppbära balfkoniska vattenlak, äro smalare och

lägre än koren. S. Drotten och S. Lars ha balfrunda

utsprang, men S. Gertrud framter blott svaga lemnin-

gar efter ett sådant. Ej flere landskyrkor än Heideby,

Akebäck, Gothem, Auga, Ganthem, Vall, Atlingbo, Stån-

ga, Alfva, Heuise, Hafdhem, Sproge, Levide, Geruuj,

Fardhem, Linde. Mästerby ocb Veslerheide ba dylika

utsprang. Det är mera än sannolikt, att många tlere

kyrkor i rundbagsstil haft små kor med balfrunda ut-

sprang, iuriau deras stora kor med raka altarväggar i

spelsbågsslil uppstått.

I vSverige finnes en mängd gamla kyrkor, som ba

fyrkantiga utsprang i öster. På Golland märkas sådana

ulsprång blott å Barlingbo och Kräklingbo. De fyrkan-

liga utsprången, hvilka liksom de balfrunda tillkommit

för inrymmande af högaltaren, äro alltid mindre och

lägre än koren och ha såsom de gafvelroslen i öster

samt kroppåstak.

Del är ganska ovanligt, att ett kor med rak al-

larvägg inrymmer derinnanför en stor halfrund altar-

6*
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iiich med lialfl hjelmhvalf, så atl ingen kan vid blott

betraktande af del yllie eller inre ana en sådan anord-

ning. För all icke missförslås, så böra vi nämna, atl

här blott är fråga om en allarnicli, hvilken fullkomligl

liknar ell halfrundt ulsprång uch hvilken tillkommit för

iiiryimnande af etl högaltare och således icke om en

mindre allarnich för uppsättande af etl sido- eller hel-

gonaltaro. Helgeandskyrkan samt Oja och Stenkyrka

äro de ende, som ha dylika altarnicher. Då det klar-

ligen visar sig, all mau på en inskränkt tomtplats velat

ge en helgedom, såsom Helgeandskyrkan, det möjligen

största utrymme, så kunde man lätt falla på den län-

kan, att den besynnerliga anordningen blifvil tillgri-

pen för alt få den uråldriga och högtidliga altarnichen

och derjemle bereda sakristia och förvaringsrum. Men

då Öja och Stenkyrka fatt likadana altarnicher inom

raka allarväggar, så måste samma anordning betraktas

såsom en stor ovanlighet, helst vi icke känna någon

annan så beskaffad helgedom i Norden. Emellertid

kunde del väl tyckas, att ilenna egenhet härrör deraf,

all materialierne uch arbetslönerne varit föga kostsam-

ma, och att denna anordning medgifvit en enklare och

varaktigare betäckning.

Alla de öfriga stads- och landskyrkorna på Got-

land ha raka altarväggar i öster med undantag af S.

Nikolaus och S. Catharina, hvilka äru uppförda i rund-

bågsslil och sedermera omkring ar 1400 fått kor med

iresidiga allarväggar i spetsbagsslil. Härvid bör jemväl

erinras, alt såväl de äldre som yngre kyrkorna sakna

både vltre och inre sträfpelare. Blott nyssberörda kor,

och ett kapell, som under sednare medeltiden uppstått

vid S. Maria, ha utvändigt fått sträfpelare. De yllre
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uppförda på del uiosl konslvidriga säll. kunna nalur-

liglvis ej sasoin slräfpolare helraktas.

S. Nikolaus och S. (Catharina saml S. Göran ha

inga spår efler loin. Elingheni. Kräklingho. Guntiaun,

Oslergarn, Ronia, Björke, Hväle odi Lan samt Vester-

garn sakna äfveniedes lorn och leniningar efler sådana.

Della förhållande gäller likaledes om Roma klosterkyrka.

Alla andra stads- och landskyrkor ha lorn. af hvilka

några få äro ofullbordade och några fa blifvil lill sina

öfra delar afstympade. S. Maria har tre lorn, men in-

gen af de öfriga mer än el t sådant.

f)e kyrkor, hvaruti skeppen ha plalla irälak, äro

troligtvis bland de äldsta på Gotland. Ingen af de hel-

gedomar, af hvilka lemningar finnas i Wisby, företer

spår efter någon sådan betäckning. Men flere kyrkor å

landet ha öfver skeppen platta trätak, nemligen Folling-

bo, Akebäck, Ala, Halle, Viklau. Guldrupe, Garde, Al-

skog, Lye, Alfva, Fardhem. Fröjel och Vesterheide. Af

dessa helgedomar ha Akebäck och Ala blifvil 1149

uppförda.

Bullie, Burs och Oslergarn ha öfver skeppen tre-

sidiga brädtak, som äro spikade på spärrarna och hand-

bjelkarna. Hvarje sakkunnig inser, att dessa betäcknin-

gar icke äro ursprungliga. I sistnämnda kyrka finnas

tydliga spår efter fyra nerbrutna korshvalf, hvilka bildal

skeppets betäckning. Några kyrkor ha i sednare tider

fått bågformiga Irälak nemligen Eista och Hafdhem öf-

ver skeppen och koren, Lummelund, Boge och Sproge

öfver skeppen och Viklau öfver korel. For få årtion-

den sedan ha dessa herrans hus efler lakhvalfvens ned-

brytning blifvil på berörda säll vanställda.
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,j. lyjiiitlre skepp liksom kor lia takhvalf, hvilka bloU

hvila pa oingifningsraurania. Skeppens laklivalt äro all-

lid korsforiiiiga. Koren ha äfven korsformiga takhvalf

uied undanlag ai trenne, som äro tumiformiga nemligen

i Akebäck, Alfva oeh Faidhem. I stora skepp siar en

eller Ivå rader pelare eller kolonner, hvilka uppbära

takhvalf. Blott S. Göran ocii Rule ha tvenne pelare,

pä hvilka skeppens lakhvalf hvila. S. Maria, S. Niko-

laus, S. Catharina dch S. Lars ha pelare i Iva rader

för uppbärande af korshvalf. S. Olof, S. Klemens och

S. Drollen ha jemväl haft pelare, som i tvä j'ader upp-

burit skeppens takhvalf. I Roma och Levide hvila

skeppens takhvalf på pelare i Ivå rader. Detsamma

gäller om Roma klosterkyrka. Oja skepp har i vesler

Iva pelare, men i ösler tva kolonner, af hvilka detsara-

mas korshvalf uppbäras. I månget skepp står en och

i månget två kolonner, hvarpå dithörande takhvalf hvila.

Hvardera af landskyrkornas största skepp iiar fyra ko-

lonner för takhvalfvens uppbärande, i intet kor finnes

en ellei' tva pelare. Af koren, som i Källunge och Laus

kyrkor äro ovanligt stora, har hvardera fyra kolonner,

hvilka upphära lakhvalfven.

Härvid bör för tydlighetens skull erinras, att pe-

lare kunna ej allenast vara fyrkantiga utan jemväl ått-

kantiga och tillochmed runda, da stammarnas tvärmätl

är ungelär lika med onigifningsmurariias tjocklek. All-

kantiga pelare finnas i S. Catharina och lemningar eJler

sådana ligga i S. Olof. I nedra afdelningen af Helgr-

andskyrkan stå all kantiga och i dess (dra runda pelare.

Del snkiiai' ej exempel, alt äfven kolonner kunna \ara

ållkanliga. Af de fyra kolonner, s(uu uppbära körtels

lakhvalf i Källunge, äro de Iveniie atlkanliga i vester
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föga stafkare iiii ilc Iveiine runda i öslei". För öfrigl

märkas pa några fä ställen sma, ållkantiga kolonner.

Alltså är skilnaden emellan ällkanliga och riuula peiare

och kolonner den. alt de lörre äi'o jemfövrlsevis vida

tjockare och lägre ;in de sednare.

Taklivallven. af hvilka de aliralleste äro siagna af

kalkstens- och hlolt några fä af sandslensflisor, hälla

frän 1.0 till l.."i i tjocklek o(;li äro ofvanpä mer och

mindre ojemna samt orappade. ])o lleste takhvalfven

likna ofvanpa sammanvräkta slenrOs. hvadan de äro

vådliga att bestiga. Omgifningsmnrarne och takhvalfven

äro samtidiga, ty efter de förras fnllhordan ha de sed-

nare ej kunnat byggas, ulan all grofva hörn- och sido-

pitastrar samt breda kanibägar blifvit efteråt anhragta

för kappornas npjibärandc. PMinrnväl k\rkorna med få

undantag äro ovanligt höga, öfverskjuta takhvalfven så

sidomurarna, all kapporna nppga I ill miirkanterna, och

slulslenarne höja sig myckel (lerölver och somligslädes

nära upptill handbjel kärna.

Hvalfljyggnaden har under olika perioder mvcket

olika skaplynne. Af tunnhvalfven, som äro de enklaste

och äldsta, bildades korshvalfven, af hvilka de förre

likna en klufven tunna, men de sednare två sådana rät-

vinkligt skärande hvarandra ulan kant- och korsbågar.

Liksom man derefter begagnade mindre eller mer spetsiga

lunnhvalf, sa har man äfven lör minskning af vedeila-

gens påkänning slagit korshvalf mindre eller mer spetsiga.

Sedan gjordes kapporna för alt ytterligare vinna samma

ändamål mindre eller uier rakl uppåtgående o<-Ii kupiga.

Kupol- ellei- hjelmhvalf. hvilka äro halfklolformiga, fin-

nas uti ingen gotländsk kyrka, men halfva kupol- eller

hjelmhvalf, som heläcka halfrunda utsprång och stora
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altariiiclier äio myckel vanliga. Korslivalfven äro lill

följd af deras uppkomst ocli benämning fyrdelade, säl-

lan Ue- fem- eller flerdelade. De tredelade korslivalf-

ven användas för tresidiga öppningar uch de femdelade

för kor med tresidiga allarväggar. Sexdelade korslivalf

förmärkas ingenstädes på Gotland. Blott Vestergarn har

elt enda stort korslivalf, hvilket utgöres af åtta kappor.

Lärbro kyrkolorn, som är ållkanligt, har Ivenne åtta-

delade taklivalf öfver hvarandra, hvilka tyckas vara både

kors- och kupolformiga.

De fyrdelade korshvalfven äro de allravanligaste

på Gotland. De äldste korshvalfven, som ha rundbå-

giga och vågräta kappor, sakna kant- och korsbågar

samt kragstenar och skiljebagar. Då två eller flere så-

dana korshvalf betäcka ett rum, utgå deras hvalllotler

och kappor ur umgilningsmurarna. Mera utbildade kors-

hvalf i ruiidbagsslil ha enkla och skarpkanliga skilje-

bågar. På Golland ses ganska sällan korshvalf med

kant- eller korsbågar, af hvilka de förre äro skarpkan-

liga, men de sednare rundslafviga och bådadera hvila

på kragstenar eller hörnkolonner. Spetsbågiga kors-

hvalf ha, då Ivenne eller ilere beläcka elt rum, en-

eller tvåspråiigiga skiljebågar, som uppbäras af krag-

stenar eller pilastrar, men några högsl få ha korsbå-

gar och ännu fåire både kant- och korsbågar, af hvilka

de förre äro rätvinkliga, men de sednare rundslafviga

eller karnisade. lli S. Maria sakna långhusels vestra

lakhvalf kani- och korsbågar, men delsammas östra ha

liksom korets bådadera, 1 dithörande kapell ses tak-

livalf, som prydas med snedskurna kant- och trestafviga

korsbågar, hvilka upjiga Iran pilastrar, hörnkolonner och

kragstenar. S. Nikolai långhus har kant- inga korsbä-
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gar, men dilhörande kor framler lemniiigar af bådadera.

S. Klemens' skepp visar lemningar af kanlbågar, men

dess kor saknar sådana. S. Drollen har å skeppels

omgifningsmurar ganska tydliga lemningar af rätvinkliga

kant- men intet spår af korsbågar. Uti dithörande kor,

hvilket saknar kantbågar, stå börnkolonuer, som upp-

bära rnndslafviga korsbågar. S. Lars företer blott å

korets takhvalf korsbågar, livilka äro rimdstafviga och

hvila på två kragslenar i vesler och två hörnkolonner

i öster. S. Görans skepp saknar både kani- och kors-

bågar, men dess kor har rätvinkliga kant- men inga

korsbågar. Kant- uch korsbågar finnas blott i nedan-

nämnda landskyrkor. Ktl takhvalf, som i Heide bildar

skeppets hela betäckning, har kantbågar å sido- men

icke å gafvelmurarna och korsbågar med hörnkolonner.

I Othem liksom i Lokriime beläckes koret med ett kors-

hvalf, hvilket, saknande kant bågar, iVamter hörn kolon-

ner och derpå rimdstafviga korsbågar. Veslkinde, Eke-

by och Kräklingbo ha kanlbågar för skeppens korshvalf.

Ingen enda landskyrka har takhvalf med kantbågar öfver

koren. Ett och pnnal lorn beläckes öfver första afdel-

ningen med ell korslivalf, som fått en mycket grof

kanlbåge åt söder eller norr eller al begge håll, hva-

dan andra afdelningens södra och norra sidomurar kun-

nat derpå indragas och gallerier derulanför anbringas.

De flesle tornen innehålla tre, men somliga fyra

och några få fem afdelningar öfver hvarandra. Den

första afdelningen beläckes merendels med ett Umn-

eller korshvalf, och samma förhallande eger ej sällan

rum i andra afdelningen. För öfrigt linnas vaidiga

bjelklag. Trappor i sidomurarua uppgå från första till

andra och sällan till tredje afdelningen. Stundom upp-
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gä trappor genom en till en minan sicloinur och stun-

dom öfver hvarandra i samma siriomur. Flerslädes

uppleda spiralformiiia trappor frän forsla !ill andra af-

delningen. Sällan lia lornen i förslå afdelningarna ste-

gar, men de llesic derrmol i öfia. f några i'h torn

tjena stenar, som äro Irappvis nlskjnlna nr sidomurarna

och ungefär 1.(1 laiiua. lill iipjtgångar i de öfra afdel-

ningarna. Dvlika trappsteg linnas lill större och min-

dre sträckor i Tingsläde. Hörsiie, Bnrs och Slenknmla.

A llere U»rn linnas utanför andra afdelningarna

öppna gallerier. S. Marias veslra torn har ell galleri

å norra och spär efter ett sådant ä södra sidomuren.

S. Olofs torn framler lenmingar af ett galleri ål söder

och ell sådant ål norr samt S. Klemens' lorn af tre gal-

lerier. A nedannänmda landskyrkors lorn finnas galle-

rier ät söder och norr, nemligen Veslkinde, Tingstäde.

Rute, Lokrnme, Gothem, Vall, Heide. Lye, Burs. Öja,

Hafdhem. Loista, Eskelhem och Stenkumla. Deremot ha

Slenkvrka. Dalhems och Rtnie lorn gallerier åt söder,

vesler och norr saml Lärhro a fem sidor.

Tornen ha. såsom del pålagligen visar sig. inga-

lunda uppställ föl' all inrymma klockor utan för att

tjena lill försvarsverk. Detta förhållande ådagalägges

deraf, alt många torn lillkommit, innan klockor bruka-

des pa Golland. och all desamma med sina fasta tak-

hvalf, många gluggar saml stora gallerier voro mycket

passande för forntidens sätt alt försvara sig mot hastiga

anfall. Del var helt nalmligt, alt, sedan klockor kom-

mit i bruk. sådana uppsaltes i lornen, och att pa de

få kyrkor, der dylika ej fnnnos, lakryttare anbragtes.

Delta är orsaken, hvarlöre ingen klockstapel linnes pa

hela Gollaml. Del bör således ej väcka förundran, att
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ingfii Ivloslerkyrka hall luigol loni. När uian Ijesimiar,

all kyrkoina i ilen afliigsiia lornliii, då ofvannäiiintla

lielgedtiiiiar uppslail, icke låU torn lor iiiryinniatule al"

klockoi", som iiagol sediiare kommu i \nnl. ulan för

alväijaiide al' llendtliga ai)gre|»p, livilka ej sällan inlräl-

lade; sä läter det ganska läll lörklara sig, livarföre

klosterkyrkoi', som Idoll begagnades af froujma brödra-

skap, ej liade sädaiia löi-svarsverk, hvilka voro ange-

lägna för meniglieter; ly Iribylare liade Iruktan för ofre-

dande af heliga stiftelser, men ingaluiula för plundrande

af allmogens Lillhöriglieter. Ati kyrkolorn under medel-

liden blifvit använda siisom försvarsverk, kan med mån-

ga historiska bevis ådagaläggas ^).

Vi ha i Skåne och äfven annorstäiies funnil gamla

kyrkotoni, som hall nedra men inga öfra afdelningar.

Det är likväl sannolikt, alt gamla lorn blifvi! vid yp-

pade brislfälligheter si ympade. Således måste noga ef-

terses, om torn aldrig fall eller om de sedan förlorat

sina öfra afdelningar. Bäl, Barlingbo, GaJiimalgarn, Hog-

ren, Atlingbo, A liva, Näs, Gerum och Träkumla ha ofull-

bordade torn. Vid Vestkinde, Bunge, Lärbro, Helgvi,

Boge, Lokrume, Fide och Vamlingbo ha tornen till min-

dre eller större delar nedramlat eller blifvit afbrutna.

Såväl rund- som spelsbagsalderns kyrkor på Got-

land ha välarbetade socklar, hvilka å äldre byggnads-

verk, äro mindre och enklare, men a yngre deremol

större och prydligare. De få kyrkoi", som sakna sock-

lar, äro Uangvar, Kke och Suudre a skeppen och ko-

ren, Garde å skeppet m-h lornel, Källiaige a tornet.

') Se Rrnnius, Konstanterkningar under en resa till Bornliolm Sr

1857, S. 126- 131.
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Steiikiiinia ocli några aiitlra a sakristiorna. De äldste

kyrkornas socklar utgöras af skråkanter med 45 gra-

ders lutningsvinkel och ungelär (».5 framsprang och lika

höjd. De yngre kyrkorna ha socklar, hvilka hestå af

vida större dels föga dels starkt slultande skrakanler

med vanliga eller liksom öfverfalsadf nmdslafvar derpå.

Någon gång förekomma hålkälade socklar. Ganska säl-

lan ha so(d<lar likhet af attiska haser. Enär socklarnas

förhållanden äro lemligen bestämda för olika hyggnads-

arter och hyggnadslider. ligger mycken vigt derpå, att

desamma noga bestämmas. Man finner ej sällan gan-

ska olika socklar a en och samma kyrkas hufvuddelar.

och detta gäller ej allenast i afseende på form utan

äfven på framsprang och höjd. Kyrkor, hvilkas alla

delar uppstått på en och samma tid, ha sällan socklar,

som äro olika hvarandra. Man finner dock någon gång.

all lornen och utsprången stundom fåll prydligare sock-

lar än skeppen och koren. Deremol härröra socklar-

nas större skiljaktigheter från de särskilda byggnads-

delarnas olika åldrar.

Några kyrkor, hvilka tillkommit under rundbågs-

åldern, ha taklister, men ganska få helgedomar frän

spetsbågsåldern framte sådana. Vanligtvis bestå rund-

bågsålderns taklister af sma rimdbågar och derpå kar-

nisade lislverk. Dylika gesimsbågar äro mycket ovan-

liga på Gotland, emedan de flesle dervarande kyrkors

skepp eller kor eller bådadera blifvit under spetsbågs-

åldern ombyggda. Märkligt är, alt dylika gesimsbågar.

som ha vanlig bredd l.tt till 1.5, merendels äro blott

0.1.5 djupa. S. Klemens har mellan tornets första och

andra afdelning rundbagiga bandlister med uppnedvända

skråkatiter derpå. A S. Lars' utsprång ses lemningar
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af gesimsbngar, livaröfver kragslenar utskjuta, hvilka

uppbuiil en laklisl, som saknas. S. Maria har k lång-

husets och korels sidomurar lemningar af små rundbå-

giga bandlister och å mellanskeppel trebladiga gesims-

bågar samt å östra tornen rundbågiga band- och tre-

bladiga taklister. FoUingbo företer å skeppet och tor-

net halfrunda, men a koret tryckta gesimsbågar, af

hvilka de förre röja en ren rundbågs- men de sednare

en förderfvad spetsbågsstil. Levide har å skeppet, koret

(icli utsprånget, Fardhem å skeppet och koret halfrunda

gesimsbågar. Hafdhem företer å skeppet några och å

utsprånget flere sådana rundbagar. A somliga kyrkoi',

som äro uppförda i rundbägsstil, saknas gesimsbågar,

men de ha likväl framspringande taklister. S. Brottens

torn har karnisade gesimser. Helgeandskyrkans kor

framter lemningar efter taklister, hvilka bestått af en

rundstaf och derpå en hålkäl. Sidoskeppens taklister å

S. Maria utgöras af en stor rundstaf och derpå en stor

hålkäl. Pa mellanskeppets gesimsbågar ligga likadana

listverk som de nyssberörda. Ofver de östra tornens

gesimsbågar sträcka sig stora karnisade listverk. Gant-

hem har å koret och utsprånget, Fardhem å utsprånget

skråkantiga taklister, hvilka likna deras socklar, men

äro uppnedvända. Af kyrkor i rundbägsstil finnes en

mängd gesimsbågar, som alldeles oföi'ändrade blifvil be-

gagnade såsom (fvaderslen vid ombyggnad af desamma

i spesbågsstil. I sådana gesimsbågar märkas ofta figu-

rer af hvarjehanda slag. Ä de kyrkor, hvilka ha half-

runda gesimsbågar, finnas stundom yttre pilastrar, son»

äro 1.(1 till i. 5 breda och bloll 0.3 till 0.4 tjocka.

Dessa pilastrar, hvilka uppgå från socklarna, ha lika

framsprang som gesinisbågarne. Pilastrar, som äro
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ställda i molsaH rikliiinif med hörnen, äro så ovanliga,

att de blott tinnas å Dalhems och Lärhro kyrkotorn.

Flere kyrkor i ren rundbågsstil ha intel s|»iii' ffler

taklister. Detta förhållande värker ä enklare byggnader

med låga, skrakantiga socklar mindre uppseende. Del

lörhaller sig helt annorlunda, då man linner, att ingen

enda kyrka i ren spetsbägsstil har några taklister, ehuru

dithörande socklar äro både stora och prvdliga. Ktt så-

dant, uteslutande af taklister, helst å praktfulla byggna-

der, verkar ganska störande. Att anbringa stora och

prydliga socklar, men inga taklister, är rakl stridande

mot ett ändamålsenligt byggnadssätt; ly bådadera äro

nödvändiga for att på uråldrigt sätt ge byggnader en

harmonisk hållning: men de förra äro mindre angelägna

än de sednare lör skyddande af omgifningsmurarna. Del

är lätt begripligt, att vatlentak böra utskjuta framom

öfra murkanlerna for att på bästa sätt alleda nederbörd,

och detta bör enligt god beräkning så ske, att äfven

socklarne fredas frän lakdroi))). Att de, som uppfört

kyrkorna på Gotland, saknat begrepp om ett sådant

förfarande, hvarom Greker och Romare hade den kla-

raste kännedom, kan ej antagas. Alltså måste man

under rundbagsaldern funnit del vara lämpligt att, då

socklarne hade ringa framsprang, anbringa små rund-

bågar och derpa smala lislverk såsom gesimser; men

deremol ansell, all. da socklarne under spelsbågsåldern

iingo staika framsprang, långt utstående gesimser med

sirliga lislverk af huggen sten blefvo alltför besvärliga

och kostsamma : enär sådana kunde vida lättare och

billigare göras med framskjutande takstolar. Ktl dylikt

förfarande är sa mycket troligare, som vallentaken å

kvrkorna ha lörmodligoii enligt gammal anordning hall
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starka framsprang, men dessa bestå nu af vågräta hrä-

tler, livilka ärn (tliyllade ucli öfverljärade.

Hdgst sällan ses något skepp, som icke har en

ingång nära veslra gafvelmuren från söder och ofla en

motsvarande från norr. Uti blolt ell ocli annat stort

långhus Unnas äfven ingångar närmare östra gafvelmu-

ren. Intet kor saknar ingång från söder, men högst

sällan märkes en sådan från norr såsom i Lan. Ingen

ingång inleder från öster. Tornen ha merendels ingån-

gar från vester, stundom ifrån söder eller norr. Då

skeppen sakna ingångar, ha deremot lorneu sådana från

söder och norr såsom i Akebäck, Angå, A la, Heide,

Etelbem, Hemse, Loista, Klinte och Träkumla.

Portalbyggnaden förtjeuar stor up[)märksamhet. Mot

midten af murarna sta poster pa höga trösklar och np|i-

bära bågar eller dörrfält. Vi tre omfallningarne, som

bilda perspektiviska ulvidgningar till 45 graders vinklar,

bestå af färre eller llere murhörn utan eller med ko-

lonner. Inre omlaltningarne äro i de äldsta kyrkorna

stundom lindrigt snedsmygiga och rundbågiga, men de

ha för öfrigt mer och mindre sneda sidor och vinkel-

räta och lagrakspelsiga betäckningar. Porialbyggnaden

är under särskilda lider ganska olikartad. Från rund-

bågsåldern märkas a yttre (unfallningania anlingen inga

eller högsl svaga framsprang utan rösten; men deremot

finnas Iran spelsbagsåhlern starka och olikartade fram-

sprang med höga rösten. Ej sällan prydas dörrfälten

och ka[>ilälerne jued bildverk, hvilka under ruiulbags-

och spetsbagsåldern äro mycket olika till bearbetning

och betydelse. Posterna äro stundom prydda jned små

upphöjda rundbagar och likaså dörrfälten. Man måste

noga skilja emellan dörrfält, som äro bågformiga jiied
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blad- eller flik prydnader. Portalerne bestå merendels

af hela block nemligen till grundstenar, murhörn, skaft,

baser, kapitäler och kransar sä ock till poster och

dörrfäll. Somligstädes ligger en enda häll under grund-

stenarna ä båda sidor och bildar således en vacker

plan deremellan.

Kyrkornas dörrar, som visa sig härröra från me-

deltiden, bestå af furu med jernbeslag. 1 hvarje kyrka

finnes på urgammalt sätt bonnuar i murarna för dör-

rarnas stängning, sa att blott en enda läses. Helt smä

ingångar ha enkla, men mycket stora deremol dubbla

dörrar med luckor för undvikande af drag. Alla dörrar

och luckor gå inåt. Ehuruväl dörrarne äro ungefär

0.2 tjocka och skyddas genom sina djupa omfattningai-

och tid efter annan bestrykas med Ijära, har dock luf-

ten hafi stark inverkan på trädets lösare delar, men

ingenslädes förorsakat någou röta. Gangjernen, skenorna

och ringarne m. m. äro för sin höga ålder temligen väl

arbetade i sednare medeltidsstil med mer och mindre

krökningar och bladverk.

Både rund- och spetsbagiga fönster äro ut- och

invändigt snedsmygiga. De rundbagiga fönstren ha vida

högre bröstniiigar och äro myckel mindre än de spets-

bagiga. Rutfacken äro pa det närmaste insatta i mid-

len af murarna. För rutfackens insättning äro små fal-

sar inhuggna i omfattningarna, eller äro deri karmar

anbragla. I fönster utan poster äro karnianie vinkel-

räta och hålla 0.4 till O.a i tjocklek och lika i fram-

sprang. I fönster med poster ha karmarne betvdlig

bredd, men ringa framsprang. P^sterne äro vanligtvis

\.0 breda och O.H tjocka samt ut- och invändigt sned-

smygiga i öfverensstämmelse med omfattningarna och
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karinarna. Uulfacken äro iialiirliglvis aubiagla i sma

lalsar i niidleii af posterna och karmarna, så all båda-

dera äro lika breda såväl ule som inne. Fönstrens

onifallningar, karmar, |)osler, bågar och rosverk äro

väl arbeiadc af kalkston, höysl sällan af sandsten. Riit-

facken sammanhållas af smala och tunna jernskenor och

flerstädes finnas målade glasrutor frän medeltiden.

Dessa rutor, hvilka föreställa figurer och bladverk, äro

pä urgammall sätt infattade i myckel small men tem-

ligen tjockt föiislcrbly, och de skyddas utvändigt med

nät af kopparträd i lina jernbågar.

Ä kapilälerna till kolonner och pilastrar samt

kragstenar i skeppen, koren och portalerna liksom å

dörrfälten och i röslena finnas mångslädes lika egna

som väl utförda bildverk. Figurerne äro ofta hel upp-

höjda, och de ha någon gång naturlig slorlek, högst

sällan deröfver. Alla dessa figurer äro arbetade af

kalksten eller marmor, någon gång af sandsten. De

äldre af samma bildverk ha ofta symboliska betydelser,

men de yngre föreställa merendels Christus och lärjun-

garne, äfven bibliska berättelser. A ett och annat ställe

ses Christus fastlåsa djefvulen nära helvetets gap.

I portalens roste å S, Maria kapell föreställes

Christi uppståndelse. En alldeles likadan föreställning

finnes i södra portalens roste å Norrlanda och Stänga

skepp samt i portalens roste å Gröllingbo kor. Chri-

stus, som har naturlig storlek, stiger ur grafven och

håller en segerfana i venstra och välsignar med högra

handen. Krigskneklarne derunder, hvilka äro helt små,

ligga afdånade. Ett liknande bildverk i helt liten skala

förmärkes å skeppets dörrfält i Källunge. Dessa före-

slällniniiar. som vi icke fimnil å någon kvrka i rund-
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bågsslil, äro merendels anbragla å portaler i utbildad

spelsbågsslil och tillhöra, sasoiii del tyckes, lill slörsla

delen den sednare medeltiden. Del är emellertid visst,

all della föreställiiingssäll varil i bruk ända till medel-

lidens sliil och äfven något derefler.

Ä del takhvalf, hvilkel van Duren ombyggde öfver

norra korsarmen af Lunds domkyrka, ses elt sådant

bildverk som de nyssberfirda. Då denna fråga är af

storl inlresse i konslhisloriskl afseende, så vilja vi i

slörsta korlhet oinnämna samma bildverk. Kitrsbågarne

i berörda takhvalf prydas med lolf sköldar. A de fyra

nedersta ses evangelislernas sinnebilder med ålecknade

namn, å de fvra mellersta (^liristi pinoredskap, å de

fyra öfversla Christi fötter och händer, å slul stenen af-

bildas Christi törnekrona. Midi under kanlbågen ål sö-

der märkes ett lejon, hvilkel lutar sig öfver Ivenne un-

gar, en afbild af frälsaren, som vakar öfver de värn-

lösa barnen
;

geni deremot ål norr står en pelikan,

hvilken öppnar sitt ])röst för sina ungar, en vanlig

skildring af ålerlösningen ; midl under kantbågen ål

vester ses phenix uppflyga frän sitt lågande bål; rakt

deremot ål öster uppstiger Chrislus ur grafven med

segerfana i venstra och välsignande med högra handen.

Denna föreställning eger myckel inlresse, emedan det

med säkerhet vetes, all van Duren lorehafl sin repara-

tion å kyrkan redan 15 15 och dermed fortfarit ännu

4 52 7. Det är dubbelt märkvärdigt, att under Christus,

som saknar korsgloria, står 1

5
'2 5 och under phenix

1524 med dåtidens silfior.

Uli elt sigill, hvilkel tillhört medel tredingens pre-

sterskap, afbildas Christus utan korsgloria med strål-

gloria uppstiga ur en likkista och hålla i den högra
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handen en segerfana och nedslräcka den venslra. Kring

kanlen läses mellan Ivå ringar: sigilvm. medie. terti-

ane *). Den ovanliga slrålgiorian och den enkla seger-

fanan och hela slällningen saml bokstafsdragen visa

klarligcn, alt de(ta sigill lillkoniniil en god lid efler

refornialinnen. Således ådagalägges, att ofvanberörda

föreställning af uitpståndelseii troligtvis icke är gani-

nial, men kan dercmot vara lemligen ung.

1 afseende på de bildverk, som förekomma å Got-

lands kyrkor, bör erinras, alt Christus, lärjiingarne och

helgonen föreställas å de äldre med, men å de yngre

merendels ulan glorior. De bilder, hvilka van Duren

uppsatt å Lunds domkyrka och som föreställa Maria

med barnet, S. Laurentius och Knut den Helige, sakna

alla glorior, dock omgifves Maria ensam med ett stort

strålsken. Vi skulle icke gjort denna anmärkning, om

icke en utländing, som det åligger att känna konsthi-

storien, ej påstått, alt Chrislus och helgonen blifvit hela

medeltiden igenom utmärkta med glorior.

Högaltaren, hvilka intaga midten af utsprangen

eller midten af korens östra gafvelmurar och stå på

3.0 till 4.0 nfstånd derifrån, äro merendels lika breda

som höga och dubbelt så långa. Altarborden äro mu-

rade af huggen eller tuktad kalksten och ha med gan-

ska få undantag hela slipade skifvor af sådan. Midt

framför och under hvaije skifva finnes ett fyrkantigt hål,

som håller 0.3 till 0.4 i bredd och i höjd. Hvarje hål

har innehållit en ask med reliker, och varit tillslutet

med en huggen sten. Vi ha endast i Guldrupe sett en

sådan ask med inneliggande qvarlefvor. Uti en och an-

') Wallin, Gollil. saml. [). I. S. 150.
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nan kyrka finnes i niidlen af allarbordets södra ända

och lätt under skifvan en framstående uttöniningssten,

hvilken är väl utarbetad (»ch tjenal lill utslående af

tvagningsvatlen.

Flere kyrkor ha lyckligtvis fått hittills bibehålla

de altarprydnader, som der blifvil under medeltiden

uppsatta. Dessa altarprydnader bestå af altarskåp, hvil-

ka nied eller utan dörrar och flygelstycken ha väl

skurna bilder och baldakiner med bjerta målningar och

rika förgyllningar. Några af dessa altarprydnader förete

jemväl figurer, som föreställas i oljemålningar och som-

ligstädes finnas namn åtecknade, men ganska sällan år-

tal. På Gotland förefinnes intet enda altarskåp i rund-

bågsstil, utan alla dervarandc röja spelsbågs- eller sed-

nare öfvergångsslil. Bilderne föreställa vanligtvis Gud,

Christus och Maria, hvaröfver den helige ande sänker

sig. Stundom ses omgifvande englar. Merendels stå

lärjungarne till höger och venster och ytterst å hvarje

sida ett helgon. De målade styckena skildra berättel-

ser ur bibeln eller legenderna.

Det tyckes, som Gotlands altarskåp först blifvit

under Christian lV:s tid undanträngda af altartafior,

hvilka utgöras af trenne delar öfver hvarandra och ha

omgifvande kolonner eller pilastrar och derulanfiir fly-

gelslycken. Dessa allarlallor äro utförda i barockslil,

som nämnde konung egentligen utbredde i Danmark.

Nederst läsas bibliska språk. Ä midten föreställes natt-

varden eller någon annan biblisk scen. Vid sidorna

stå Moses, Christus eller englar. Ofverst ses snörklar,

vapen och någon gång figurer samt ofta Christian IV:s

namnchiffer. Samma altartafior, hvilka äro arbetade af

fin sandslen och bestå af fiere stycken, äro stundom
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leniligeii väl uliönla, mnn så stora, att de (ill betydlig

del bortsKyiiiinu foiislren i öster, uch de stå lör öfrigl

i den uppenbaraste strid med kyrkornas anordning.

Efter Gotlands återförening med Sverige fortsattes med

dåraktigt nit förstörande af öfverblifna altarskåp och

nppsättande af altartaflor i barockstil. Denna abderitism

blef länge fortsatt, så all flere altartaflor ba Carl XI:s

och några Carl XII:s namncbiller. Anda från Christian

IV:s till Carl Xll:s tid ])lefvo samma allarlallor allt

sämre och sämre arbetade, så att det är ganska be-

dröfligt att se dylika å Herrans bord. Sedan Carl XII:s

tid bar man väl fortsatt med ](eröi'da förstöring, men

icke med samma ifver, och man har då gjort altartaflor

af trä i rococomaner eller i modern fason. Under

denna sednare tid ha ganska klena oljemålningar, som

skildra bibliska scener, blifvil infattade i ramar, hvilka

utgöras af pilastrar och bågar samt utskurna sidostyc-

ken och uppsatser och ej sällan med vanliga krukor

derpå. Man skall i sanning sakna allt begrepp om

kyrklig byggnadskonst, då man med så högst opassande

och vanprydliga altartaflor till största delen bortskym-

mer det ljus, som skulle nedslrömma ifrån öster öfver

Herrans bord.

Utom högaltaren, af hvilka blott ett enda stod i

hvarje kyrka, funnos färre eller flere sido- eller hel-

gonallareu med eller utan altarnicher. Ganska ofta an-

bragles i skeppens sydöstra och nordösti'a hörn större

eller mindre altarnicher, som dels voro balfrunda dels

rätvinkliga, af hvilka de förre tingo halfkupolformiga,

men de sednare rundbågiga sällan spetsbågiga betäck-

ningar. Af balfrunda altarnicher med halfkupolformiga

betäckningar äro de tvenne, som finnas i S. Maria lång-
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lins ä öslra gafvelmuren midl emot sidoske|)|ieii, de an-

senligaste på Gotland. Den största al" rätviiikliga ocli

spetsbägiga altarnicher är inbyggd i sndra sidomuren

al' uyssberörda långluis. Af sådana altarniclier, som den

sistomnämnda, inrymmes den prydligaste i södra kor-

muren af Lau kyrka. Klere af sådana altarniclier lia

större eller mindre lönstcr. Pa ditliörande altarbord,

hvilka äro murade (tcb lika breda som långa, ligga

merendels bålkälade skifvor af slipad kalksten. De all-

ralleste af dessa altarbord äro liksom de allarprydnader,

livilka stått derpå, förstörda. Emellertid ha många kyr-

kor fått behålla altarborden i skeppens sydöstra hörn,

emedan predikstolar blifvit uppsatta på desamma. Några

mycket få och illa skadade altarskåp äro på Golland

liksom i Skåne ännu öfriga.

I alla kyrkor Unnas mindre och större, färre eller

llere väggskåp, som dels äro fyrkantiga dels rakspel-

siga. De fleste väggskåpen bestå af huggen eller pul-

sad slen och sakna dörrar, ^långa äro likväl invändigt

brädbeklädda och ha prydliga omfattningar, hvilka dels

utgöras af sten dels af trä, och de tillslutas med dör-

rar, som framte löfprydda jernbeslag och enkla lås från

medeltiden. Väggskåpen ha tjenat till förvarande af

nionslranser, rökelsekar, handkannor, handbäcken, hand-

dukar m. m. Månget kor har i södra sidomuren en

skåplik fördjupning, hvars boltenslen är skålformig med

ett hål i midten, och hvars ändamål vaiit atledande af

tvaguingsvallen. Somligslädes linnes i inre omfattnin-

gen al skeppets södra ingång en skålformig slen för

vigvatten.

S. Nikolaus och S. Lars i Wisby ha i sidomu-

rarna ruLU med ingångar inifrån. Dessa mm måste
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Ijenal till förvarando af kyrkoinas Ullliöritiheler. I ne-

(laiinäninda landskyi'kor linnas sudana rum, som Ivifvels-

iitan varit begagnade lV»r samma ändamål. 1 Veslkinde

torns första afdelning ligga i södra sidonuiren två min-

dre rum, af livilka del ena i)eträdes utifrån, men det

andra inifrån. Valls torn innehåller i södra sidomuren

af första afdelningen ett större rum med yttre ingång.

liro, Marlebo och Atlingho torn framte jemte södra si-

domurarna små lillhyggnader, af hvilka Iivarje innehål-

ler ett rum med ingång utifrån.

I den äldre medeltiden begagnades ambones för

uppläsande af evangelier och epistlar. Med predikare-

orden uppkommo predikstolar. Pa hela Gotland är

Vamlingbo den enda kyrka, hvarest lemningar finnas

af en predikstol från medeltiden. A södra sidan om

triumfbågen ses en riindbågig genomgång, hvartill några

trappsteg i korets sydvestra hörn uppleda, och hvar-

ifrån man utkommer på predikstolen i skeppets syd-

östra. Denna genomgång har åt skeppet haft en tunn

bröstningsmur och deröfver en glugglik öppning med

trebladig betäckning, som bådadera blifvit bortbrutna.

Hela omfattningen bestar al slipad kalksten. Vi finna

således här leuuiingar efter en predikstol, hvilken obe-

stridligen är samtidig med sjelfva kyrkan, som, att

döma af hela hennes anordning, uppstått omkring mid-

ten af trettonde seklet. Enär för öfrigt alla predikslo-

larne pä Gotland förete barockstil, rococomaner eller

modern fason och dessutom äro mycket simpla, sä ha

vi ansett oss kunna med tystnad förbigå desamma.

Under medeltiden funnos inga sittplatser eller bän-

kar i skeppen eller långhusen, men väl i koren. Mänga

gotländska kyrkor förete ganska märkvärdiga exempel
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på olikartade sill|jlalsei\ livilka l)egagna(l<.s i koren.

Dessa siileii ulgjuriles egeiilliyeii al' trenue slag iiemli-

gen, siUnicher eller siltliällar, som beslodo al" sleii ocli

voro saiiilidiga nicd sjelfva byggnaderna; korslolar, livil-

ka voro arbetade af Irä liögsl sällan af slen och fasi-

satta vid eller nära sidomurarna; sainl llyllbara bän-

kar, som liknade soHur. ^ i vilja här nämna några ord

om dessa ovanliga salen och vi skola på de ställen,

der de linnas, närmare beskrifva tlesamma.

Flere kyrkor ha sillnicher med rund- eller spels-

bägiga och någon gång med slickbågiga betäckningar.

Dessa siUnicher, hvilka varil begagnade såsom korslo-

lar, äro anbragla i korens södra sidomiirar och således

nära högailarna. Kn siltnich rymmer Ivenne högsl trenne

personer, och bloll en sådan linnes uti ell och samnja

kor. Barlingbo har uli utspråiigels södra sidomur en

siltnich, hvars rundbagiga betäckning bildar ell prvdligl

framsprang. Denna siltnich utgöres af slipad kalkslen.

S. Catharina i >\'isby framler i korels södra sidomur

en spelsbågig sillnich och S. Nikolaus en stickbagig

sådan. Dessa två siUnicher ha [irydliga omfaUningar af

huggen kalksten. I Lye liksom i (jrötlingbo framstår

en sillhäll ur korels södra sidomur.

Få lemningar af korslolar äro öfriga. I Burs nära

korels södra sidoiuur slår en korstol, som prydes med

flere bilder i baldakiner och är ovanligt väl arbetad af

marmor. I Golhem liksom i Norrlanda och Dalhem

slår vid korels norra sidomur en lad korstolar. J Gol-

hem innehålla dessa stolar alla och i Dalhem nio sitt-

platser. De stolar, hvilka finnas i Norrlanda, äro af-

sågade och ha endast två och en lialf sittplats i behåll.

Alla desse stolar, som äro väl arbetade af trä, ha gaf-
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vel- ocli uicllaiislycken dch siras med ros- och hildverk.

I Vallslena, Hvätc och Tofla (hiiias korbäiikar, hvilka

äru llyttbara och beslå af svarfvade sprälar ocli prydas

med nmd-, spels- och slickbågar saml några belydelse-

lösa iitskäriiiiigar. Desse bänkar, som ha sido- och

rygg- men inga mellanslycken, likna hell enkhi sollor

och inrymma li'e lill sex personer. Samma l)änkar,

hvilka lörele myckel sen öfvergångsslil, ha troligtvis

lillkommil kort före eller kurl efler reformationen.

I Norrlanda, Ala, Ganthem och Hamra finnas ä

skeppens och korens norra sidomiirar stora väggmål-

ningar, som föreställa Chrisli lidande. I Mästerby pry-

des korets nlsprång med vägg- och hvalfmålningar,

hvilka afbilda lärjungarne och flere helgon m. m. I

några få helgedomar finnas ornamenlsmålningar å torn-

och triumfbågarna. För några få år sedan sågos i Boge

kyrka å skeppels norra sidonmr helgon målade i natur-

lig storlek. Dessa figurer, som voro något skadade, äro

nu öfverkalkade. Att de llesla om ej alla kyrkorna

haft väggmålningar, lider intet Ivifvel, och att de blif-

vit med få undanlag öfverstrukna. Väggmålningar äro

anbj-agta a skeppens eller korens norra sidomurar, så-

vida de kunnat dera rymmas, emedan der sprider sig

den mesl fördelaktiga dager, och emedan fönster aldrig

saknas å södra, men ofta å norra sidomurarna.

Redan i den äldsla medeltiden fick ett latinskt

kors ej sällan a midlen en lagerkrans såsom symbol

af Chrisli lidande och seger. Mänga kyrkor på Got-

land ha Iriumfkors i naturlig eller något mindre stor-

lek. Af dessa kors, hvilka omgifvas af stora ringar och

siras med bladverk och evangelistcrnas sinnebilder samt

stundom njed llere figurer, ha varit anbragla på tvärlrä
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i eller upphängda med jernkedjor framför (riiimfbågarna

åt vesler. Chrisli folier, som i den räldre medelliden

fastades jemle hvarandra meil Ivå spikar. Mefvo i den

sednare faslgjorde pä livarandra med en sådan. Några

kors l)ibelialla sina Mrsprimgliga plalser, men många ha

i sednare lider dels hlifvil iippsalla på norra sidomu-

rarna, dels nedlagda pa gidfven. Af de ansenligasle

kors, hvilka ej hlifvil ruhhade, äro de Irenne, som

hänga i grofva jernkedjor framfor Iriumfbågarna i Oja

och Hamra saml Fröjel.

Golland hai" en oskallhar mängd af konstrika dop-

funtar, hvilka palagligen äro ganska gamla. Man (in-

ner många sådana, som, alt döma af deras hållning,

äro vida äldre än de kyrkor, hvartill de höra. Desse

dopfuntar, af hvilka de allrallesle äro runda och några

åtlkanliga, bestå af fin sandslen eller af spräcklig kalk-

slen. Många dopfuntar af sandsten ha å fötterna fram-

skjutande mennisko- och djurhufvuden samt ä skålarna

större och mindre figurer, som ange berättelser ur fräl-

sarens lefverne, och dels ha dels sakna omgifvande ko-

lonner och bågar derpå med svickelprydnader. Flere

dopfuntar ha blotta bladprydnader. Äfven förekomma

fabelaktiga djur och symboliska föreställningar. no|i-

funtar, arbetade af kalksten, äro merendels släla och

slipade. Inga sådana ha å lotterna några framstående

hufvuden, men en och annan prydes å skålen med

stora blad. Många dopfuntar ha stora grundstenar,

hvilka alla beslå af kalksten och merendels ha skålfor-

miga fördjupningar för ullömning af dopvatlen. Liksom

man bemödat sig alt utbyta altarskåp mot altartallor,

har man förstört dopfuntar i urgauunal medellidsslil

och anskalläl nva i barockstil och rococonianer. En
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irauska märkvänlig iloprinil i Dallipuis kyrka har uli en

sednare lid lörsviiiiiiil. En do[)fiinl, som Idifvil för

några ar sodan liilltid vid gräfning å Veslorlieide kyr-

kogård, begagnas nu lill Momkriika vid on närbelägen

bondgård. I lornels första afdelning nli Grötlingbo fanns

för fa år sedan en nedgräfd skal af en dopfunl. En dit-

hörande fot (jvarslår på samma slälle. Ehuru skåleji

endast föreställer scener nv Christi lefnad, har den på-

tagligen blifvit af elt förvändl begrepp om kalbolsk

styggelse undangömd ; men foten, som bloti prydes med

fyra tigurer, har såsom oförarglig blifvit bortlhttad i

en skräpvrå. De dopfuntar, bvilka lillkonimit samlidigl

med de nya altarprydnaderna. äro smala, höga ocb

krukformiga och siras med bladverk och drufklasar i

fesloner, och de förtjena ingalunda någon beskrifning;

helst enlivar, som sett en enda, kan ganska lätt föro-

slälla sig alla de öfriga.

I de fleste kyrkorna och derutanför ligga många

grafslenar från medeltiden. Desse minnesvärdar beslå

af kalk- högst sällan af sandsten, och de äro mycket

olika till storlek. Somlige grafstenar äro smalare i

fotändan än i hufvudändan, men de flesle äro lika breda

i bådadera. Bredden och längden af samma grifthällar

stå ej sällan i olika förhållande till hvarandra. Somlige

grafstenar ha inskrifter med runor, andra med munk-

boksläfver. De flesta inskrifterne, som intaga öfverkan-

lerna, äro dels inristade dels upphöjda i försänkta rän-

der. Somliga grifthällar ha å midten kors, bvilka dels

prydas med ringar dels med bladverk. Korsen stå

merendels på tre, sällan på elt, två eller fyra trapp-

steg. Ä några grafslenar intages midten af en kalk,

hvaröfver stundom ses en korsprydd hoslia. Några
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grillhällar siras a midleii ined ringar och lia deruli

inskriller. Många af delta slags minnesvårdar franite

en, några Ivå, ganska få Ire eller llere inenniskogestal-

ter i lialf till hel kroppsstorlek, stundom med och stun-

dom utan omgifvande baldakiner. Några grafstenar pry-

das i hörnen med evangelisternas sinnebilder, andra med

rosor, kors eller blotta ringar. Korsen, ringarne, figu-

rerne och baldakincrne äro lätt inristade. Ganska få

dylika minnesvårdar från medeltiden ha lågui)phöjda ligu-

rer och ornamenter. I S. Maria kyrka i Wisby före-

komma några giifthällar med lialfupphöjda bildverk från

sextonde och sjuttonde seklerna. Ifrågavarande minnes-

vårdar ha redan blifvit noggrannt undersökta i afseende

på deras inskrifter, men litet eller intet i afseende på

deras bildverk. Ehuru en närmare granskning af be-

rörda grafstenar skulle ingalunda sakna intresse, så ha

vi för undvikande af vidlyftighet ej kumiat omnämna

andra än sådana, hvilka företrädesvis ha konsthisto-

riskt värde.

Ehuru vapenhus sällan saknas vid de äldre kyr-

korna i de tre nordiska rikena, så finnes blott ett enda

dylikt på hela Golland nemligen vid S. Klemens i Wis-

by och grundvalar efter ett sådant vid S. Göran dei"-

utanför. Alt vapenhus tillkommit för alt nnder guds-

tjenslcrna der inrymma de vapen, som under medelti-

den städse medhades på utvandringar, är ett välbekant

förhållande, hvilket fortfor långt eft(M' reformationen. Vi

veta, att nämnda ö, ehuru den i en allägsen forntid

legat under Sverige och sedan under Danmark, haft ett

eget slags sjelfständighel och samhällsskick. Med histo-

riska bevis kan del ådagaläggas, att missgerningar både

i Sverige och Danmark blifvit begångna i sjelfva kyr-
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korna ^ ). Det vill i sanning synas, som Gotländingarne

varit vida fi-edligaic än de öfriga Nordbnrne, då de be-

sökt Herrans lins, och del är således hedrande, att de

ej behöft några vapenhus.

Kyrkogårdarne bilda fyrkanter, hvilka äro ansen-

liga och omgifvas med dubbla knilmnrar af kalksten

och några U\ på södra udden af sandsten. Merendels

finnes å hvarje sida af dessa murar en mindre eller

större port, som består af huggen och luklad kalksten

sällan af sandsten och vanligtvis betäckes med ett spet-

sigt tunnlivalf, men somligstädes med ett korshvalf, och

har rösten med kroppåslak samt dera bräder [)å läng-

den. I hvarje porls insidor märkas lågrakspetsiga sitt-

nicher.

Man känner med historisk visshet, alt de två för-

sta kyrkorna, hvilka byggdes på Gotland, bestodo af

trä, och man kan med skälig säkerliet antaga, att mån-

ga andra derstädes liksom annorstädes uppfördes af

samma material. Det tyckes, som några af kyrkorna i

Wisby äro äldre än någon af helgedomarne å landet.

Temligen säkert är, all ingen af landskyrkorna, hvilka

liksom stadskyrkorna bestå af sten, tillkommit före

början af tolfte, men att de flesta blifvil uppförda un-

der trettonde och fjortonde och några få under femtonde

seklet. Af Gotlands talrika kyrkor, som tillkommit i

rundbågsslil, ha somliga blifvit helt och hållet och ännu

flere till mindre eller större delar ombyggda i spets-

bågsstil för att bereda behötliga utrymmen. Väl finnas

några helgedomar, hvilka förete blott rundbågs- och

andra idel äldre öfvergångs- samt jemväl en och annan

') Se Bruiiius, Skånes Ivonslhistoiia för niedellideu. S. 28, 29.
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bara spetsbågsslil. Men enär räll många kyrkor till

särskilda delar förete olika stilförliållanden, sä måste

(iir hvarje sådan olika byggnadstider antagas.

Del är emellertid af synnerlig vigt, att uti den

förteckning, som under medeltiden blifvit uppsatt öfver

biskops visitationerna på Golland, byggnadsåren för de

llesta kyrkorna uppges. All några årtal i denna för-

teckning icke öfverensslämma med kyrkornas slilförhål-

landen, låter deraf förklara sig, alt de dels blifvit lill

större partier eller lielt ocli ballel ombyggda. Då del

t. ex. uppges, att (irötlingbo kyrka blifvit 4199 upp-

förd, så kan detta årtal blott gälla tornet, bvilket före-

ter ren rundbågsslil ; men ingalunda skeppet ocb koret,

som äro hållna i utbildad spetsbågsslil och ungefär

halftannal sekel yngre. När del säges, alt Kräklingb(»

kyrka 1211 uppstått, så måste dermed menas en hel-

gedom, hvilken blifvit nedbrutfMi för uppförande af den

nuvarande, sonj röjer mycket utbildad spetsbågsslil ocb

troligtvis tillkommit mot midten af femtonde seklet.

Det är förvånande, att, ehuru Strelovvs uppgifter

på de gotländska kyrkornas byggnadsår sakna, såsom

vi ofvanföre oumämnl, allt slags ])evis, många kort

efter honom och intill våra dagar antagit dessa orim-

liga dikter såsom pålitliga. Hvad således samme för-

fattare i berörda fall förkunnat och mången eftersäger

utan den ringaste betänklighet, kan ingen sakkunnig

antaga. De gamle sade, att stenarne talade, och detta

ytlrande gäller i många afseenden. Då man med sä-

kerhet känner den lid, hvarpå flere byggnadsverk uti

en Irakt tillkommit; så kan sådanas ålder, hvarom

säkra anteckningar saknas, tendigen nära bestänunas af

desammas hållning.
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Alt kyrkorna i Wisby, livilkas torn haft gallerier

fnr alt begagnas till försvarsverk, upjjslåtl omkring ett

sekel, innan släden fäll ringmur, kan af de förras och

den sednares olika slilförhållanden lätt inhemlas. Alt

staden haft, innan den omgafs med ringmur, äfven an-

dra försvarsverk än kyrkornas torn, lider intet tvifvel.

Del torn, som ligger nära intill Norra strandporten

och fordom kallades Silfverhätlan men nu Krullornet,

har till sitt yllre och ännu mer till sitt inre fullkomlig

likhet med de fastaste kasleller, hvilka finnas vid nå-

gra landskyrkor. Att detta torn är äldre än ringmu-

ren, inses deraf, all del framter en rå rundbägsstil,

och all delsamma har en skef ställning mot och sak-

nar förtagningar med ringuuuen. Del bör härvid erin-

ras, all ringmuren, som uti sill slag är den märkvär-

digaste i Norden, har i flere afseenden mycken likhet

med Romarnes sladsmuiar och ännu mer med en och

annan lemning af sådana i Frankrike. Ingen sakkun-

nig kan förundra sig öfver detta förhållande. Innan

krut och kanoner uppfunnos, så var ibland alla bildade

folkslag befäslningskonslens skaplynne på del närmaste

lika under nära ell helt årlusen, och Wisby invånare,

hvilka handlade på de fleste länder af vår verldsdel,

förslodo, huru de borde befästa sig och samlade medel

derlill. llingmuren är så myckel märkvärdigare i konst-

historiskt afseende, som man vet, när den tillkommit,

och som den är utförd i äldre öfvergångsstil. Härtill

kommer, all ringmuren har, ehuru den på några stäl-

len nedramlat, alla sina porlar och många torn i behåll.

Ehuruväl landskyrkornas torn tillkommit för att

tjena till försvarsverk, så finnas likväl helt nära eller

på föga afslånd från många af desamma såkallade ka-
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steller eller lemningar af sådana. Kastellerne, som

likna lyrkanliga, högst sällan runda Icniligen grofva

torn, äro uppförda liksom de närbelägna kyrkorna af

huggen och luklad kalk- eller sandslen med någon in-

blandning af graslen. Vid Lärbro, Gothems, Gammal-

garns och Sundre kyrkor stå någorlunda väl bibehållna

kasteller, hvaribland de Ire förstnämnda äro fyrkantiga,

men det sislnänuida rundt. I dessa kasleller märkas

tre till fyra afdelningar öfver hvarandra, af hvilka en

eller två beläckas med lunnhvalf, men de öfriga med

bjelklag eller skönjas spår efter sådana. Det runda

kastellet, som afslutas med ell hjelmhvalf, har derun-

der spår efter ett bjelklag. \'id Lau, Oja, Hamra,

Fröjels och Veslergarns kyrkor märkas mindre och

större lemningar af kasteller, hvaribland elt varit rundl.

Linné har sett elt kastell vid Fide och Langebek ett

vid KräklingbO; af hvilka inga lemningar nu skönjas.

Det är ganska troligt, all dylika försvarsverk funnits

vid de flesta kyrkorna i närheten af stränderna, och att

många blifvil nedbrutna för att begagna stenen till ny-

byggnader. Linné, som förundrar sig deröfver, att desse

kasteller alltid stå jemte kyrkorna, berättar, det allmo-

gen påslår, atl de förra äro äldre än de sednare ^).

Då kyrkorna merendels ligga i midteu af eller på den

mest bebodda trakten i socknarna; så var del helt na-

turligt, att gemensamma försvarsverk skulle i närheten

af desamma l)li uppförda; helst man äfven varit ange-

lägen om skyddande af sina helgedomar. .\tt kaslel-

lerne äro, såsom sägen fiirmälej-, äldre än kyrkorna,

synes oss vara mer än sannolikt; ty alla kastellerne

') I,iiiiia'i Gotlil. rosa. S. 2()3, 204.
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framte rå riindbågsslil utan spår till spelshågsstil, och

ingen enda helgedon» röjer ett så simpelt byggnadssätt.

Del mest troliga är, att kastellerne å landsbygden lill-

kommo, då kyrkorna derstädes bestodo af trä; ty sedan

helgedomar med ansenliga torn till försvar uppstått af

sten, blefvo kastellerne, livilka äro vida lägre, föga be-

höfliga. Af de förstörda kastellerne ha några blifvit

jemnade med jorden, efter andra qvarligga stora grus-

högar, men vid Lau, Öja och Fröjel qvarstå ansenliga

murslycken.

Många borgar hade på Golland redan tillkommit,

innan Wisborg iAW anlades. Ehuru säkra underrät-

telser finnas om dessa borgars U|)pförande, har likväl

ingen försökt alt utreda deras anordning. Wisborg,

som varit det ansenligaste af alla öns fästen och yngre

än dess många borgar och cfvarstått till 1679, är det

enda, hvarom vi hittills haft någon närmare kännedom.

Delta slott, hvilket utgjordes af mycket vidsträckta och

grofva sträckmurar med hörn- och sidotorn samt ansen-

liga bonings- och förrådshus samt en kyrka m. m.,

fordrade en talrik besättning. Att borgarne å landsbyg-

den voro 1595 många, inhemlas deraf, att i den fred,

som nämnde år afslulades mellan konung Albrekt och

drottning Margareta, bestämdes, det bådadera skulle tills

vidare behålla de delar af Gotland, hvilka de innehade,

men att ingendera skulle bygga nya borgar. Konungens

son Erik företog sig likväl 1396 alt uppföra en borg

vid Klintehamn. Sedan härmästaren Konrad von Jun-

gingen 4 59r» förstört några röfvarnästen på Gotland,

blef hertig Johan af Mecklenburg nämnda år nödsakad

till honom afträda detsamma med vilkor, att Fetalie-

bröderne och deras anhang skulle inom viss lid lemna ön

8
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ocli alla borgarne derslädes afbrännas och icke åter-

uppbygi,^as. Margareta, som innehade någon del af

Golland, lät tvärt einnt nyssberörda vilkor 1405 der

uppföra fem starka fästen, af hvilka tre följande år

intogos och nedbrölos af härmästaron. Strelow om-

nämner, alt Olof Axelson lät omkring 1450 nedbryta

de många fäslen, af hvilka några tillkommit i drottning

Margaretas, några i konung Eriks och några i de preus-

siska Ordensbrödernas tid, så alt man för öfver två år-

hundraden sedan ej deraf hade mer än namnen i be-

håll *). Alt så många och så fasta borgar skulle för

så lång tid tillbaka blifvit helt och hållet jemnade med

jorden, gränsar till det otroliga. Linné berättar, att

lemningar af stora stenhus, som flerstädes voro tre

våningar höga och hade hvälfda rum och smala trap-

por och gångar i murarna, sågos vid bondgårdarna och

vid kyrkorna, och han säger sig ej veta, huruvida de

blifvit uppförda till kasteller mot sjöröfvare eller till

boningar för munkar eller till residenser för socken-

herrar ^). Alt munkar ej blott utom sina kloster, och

att Gotland ej haft några sockenherrar, är så mycket

vissare, som de två kloster, hvilka legat å landsbygden,

äro nogsamt bekanta, och som inga säterier å denna ö

funnits eller finnas. Vi äro Linné mycken tack skyl-

diga för de upplysningar, hvilka han i detta afseende

lenmat. Vi måste dock beklaga, att samma upplysnin-

gar äro högst onöjaktiga; men för ett sekel tillbaka

var konsthistorien en okänd vetenskap. Hilfeling har i

sina jurnaler infört flerc pennritningar af dylika bygg-

') Slrelow, S. 214.

') Linnsei Gotbi. resa, S. 254, 2C4.
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Dader. Skada, att dessa ritningar äro myckel små och

dithörande beskrifningar ganska knapphändiga. Samma

byggnader, som blifvit uppförda af huggen och tuktad

sand- eller kalkslen, ha varit aflånirfvrkantisra och två

till tre våningar höga med fasta murar och takhvalf

samt små ingångar och glugglika fönster. Ett sådant

hus med Ivenne våningar har i den första baft en tvär-

vägg och ett litet rum med korshvalf å hvarje sida

derom samt i den andra ett enda rum med tunnhvalf

eller bjelklag. En eller tvenue ingångar ha utifrån in-

fört till den första våningen, och trappgångar i murarna

eller löstrappor utifrån ha uppfört till den andra. Dessa

byggnader, hvilka med skäl kunna på gammalt sätt

kallas fasta stenhus, ha påtagligen tillkommit för att

under oroliga tider bebos och försvaras. Tvenne sådana

hus äro i behåll nemligen i Vestkinde och Lokrume

samt hälften af ett sådant i Björke. För öfrigt finnas

af detta slags byggnader blott stora grushögar synner-

ligen i Oja och Vamlingbo; ty många sådana ha blifvit

till grundvalarna bortbrutna. Då dessa hus till allra-

största delen uppstått nära stränderna och i de minst

bördiga trakterna, så kunna de ej rimligtvis tillkommit

såsom bostäder för bönder, utan de måste vara lem-

ningar efter de många borgar, som under de långva-

riga och förödande härjningarna på Gotland blifvit af

inkräktarne uppförda.

Enär del är icke blott för krigshistorien utan jem-

väl för konsthistorien af stort intresse att få något klart

begrepp om dessa fasta stenhus, bvilka man icke ens

betraktat såsom borgar; så skola vi vid beskrifning om

landets byggnadsverk taga hithörande lemningar i när-

mare skärskådande. Vi vilja nu blott i förbigående

8*
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omnämna följande. Efter Olof Axelson, som egentligen

förstörde dessa l)orgar, liek Ivar Axelson, dennes bro-

der, mottaga Gol land, Ii vilket han öfver trettio år inne-

hade. Samme herre egde en ansenlig borg, som liknade

de ifrågavarande och belägen på en holme i Helgeu

kallades Lillöhus. Ivar Axelson, hvilken råkat i miss-

förstånd med Christian I, sände honom ett fejdebref,

hvarpå konungen ett års tid belägrade Lillöhus utan alt

kunna intaga detsamma. Jens Holgersen Ulfstand, som

efter Ivar Axelson blef höf\itsman [lå Gotland och flere

år fortfor i denna egenskap, byggde 1491) en likadan

borg på Glimminge i Skåne. Denna borg, hvilken fått

benämning af Glimminge fasta stenhus, har lyckligtvis

undgått både förändring och förstöring. Det är myckel

troligt, att båda dessa borgar, som blifvit uppförda af

Gotlands tvenne mäktige höfvilsmän, haft mycken likhet

med dervarande större borgar, hvadan vi kunna göi'a

oss ett temligen klart begrepp om sådana numera högst

ovanliga byggnadsverk.

Om det är ganska vanligt att i Norden finna kyr-

kor, hvilka blifvit under medeltiden uppförda uti dess

olikartade byggnadsstilar, så är det tvärtom högst ovan-

ligt alt se något boningshus, som uppstått under ifrå-

gavarande period. Orsaken härtill låter lätt förklara

sig. Man bibehåller en gammal helgedom tills den blir

mycket förfallen eller alldeles för liten, helst en om-

byggnad medför en betydlig kostnad. Det förhåller sig

helt annorlunda med boningshus. Enhvar önskar att

enligt förmåga följa, såsom det heter, med sin tid;

hvadan gamla boningshus skonslöst nedbrytas och nya

ej sällan tanklöst uppföras. I fråga om urgamla bo-

ningshus är Wisby onekligen den märkvärdigaste stad
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i Norden. Vi finna der flere lioningshus, hvilka upp-

slån under rundbågsåldern och hvilka äro lika eller

nära lika gamla som en del af dervarande kyrkoruiner.

Samma boningshus äro uppförda af tuktad kalksten med

dörr- och fönsteromfatlningar af huggen sädan. Uti ett

och annal af dessa boningshus, som äro tre till fyra

våningar höga, beläckes första våningen med korshvalf,

hvilka uppbäras af kolonner, och dithörande vindar ha

tunnhvalf, som hvila på sidomurarna och sluta sig till

gafvelmurarna. Omgifningsmurarne, hvilka äro 4.0 tjoc-

ka, sakna både socklar och taklister. Gafvelmurarne,

som vetta åt gatorna, ha tinnade rösten utan [irydna-

der. Allt röjer mycken fasthet, men stor enkelhet.

Det är ganska sannolikt, att allmogens hus på Got-

land varit under medeltiden både små och simpla.

Prestgårdarne, hvilka då liksom nu byggdes af allmo-

gen, måste att döma af det ringa, som intill våra da-

gar bibehållit sig, varit med omsorg och konstfärdighet

uppförda. Hilfeling omtalar ett märkvärdigt presthus i

Gothem. Detta hus, hvilket bestod af huggen och tuk-

tad kalksten, hade slipade hörnslycken samt dörr- och

fönsteromfattningar, och rummen voro bvälfda. Man

har i Garde för kort tid sedan nedbrutit ett ganska

gammalt presthus af huggen och tuktad kalksten. Vid

Bunge har legat ett temligen stort presthus, som äfven

utgjordes af huggen och luktad kalksten och var två

våningar högt. Detta hus, hvars omgifningsmurar voro

för ett halfl sekel tillbaka temligen väl bibehållna,

röjde rundbågsstil. Ruinen af ett mindre envåningshus

ligger helt nära Ala kyrka. Detta hus utgöres af tuk-

tad kalksten med en dörromlattning af huggen sådan.

Äfven uthusen vid prestgårdarna ha varit med omsorg
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och skickligliet upplönUi. 1 Närs presli^^ärd ligger en

ovanligt stor ladugiirdsbyggiiad, livilken är uiipfctrd al'

huggen och luktad kalksten och företer, ehuru enkel

till sin anordning, ren spelshägsslil.

Vid Gothems likson» Garde preslgård sta prydliga

inkörsportar af huggen och tuktad kalkslen. Nära Bro

och Tingstäde samt Norrlanda kyrkor märkas likadana

porlar, hvilka förmodligen tillhörl presthus, som efler

reformationen blifvil öfverllödiga. Äfven en sådan [)ort

hnnes vid Iliddarc i lleinheni. Alla dessa portar äro

spetshägiga och hälla omkring 5.0 tvärsigenom. Betäck-

ningarne prydas med lem, sju eller nio linnar. Tvenne

portar ha ä mellersta tinnarna smä ringkors. En af

samma porlar, hvilkcn saknar linniir, har vallenfall åt

sidorna.

På kyrkogårdarna ses inga upprättslående minnes-

vårdar från medeltiden. Den urgamla plägseden att

jemte vägarna sätta kors öfver personer, hvilka fått

våldsamma dödssätt, har intill våra dagar bibehållit sig.

Men dessa kors äro nu icke af sten utan af trä och

merendels små och sakna ringar. Pa Golland i syn-

nerhet jemte vägarna Unnas mänga kors, som, beslå-

ende af huggen kalksten, dels äro enkla dels onigifvas

med ringar. Slammarue äro bredare och längre än

armarne och öfverstyckena. De enkla korsen ha mer-

endels i vinklarna rullika knoppar. De ringprydda kor-

sen ha med ganska få undantag genombrutna vinklar

samt helt korta armar och öfverstycken. Korsen äro

inalles vidpass Ö.O höga och armarne tvärsöfver unge-

fär 5.0 langa. Alla korsen på Gotland härröra från

medeltiden och några fram te inskrifter samt figurer

eller sinnebilder, men de Heste äro alldeles slälla.
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Ulanlör Wisby slår ell kors ocli ell sädaiil oj läiigl

ifrån Mäslerby, livilka beggertera alse de slaglniugar,

som Valdemar AUcidag der hållit. Dessutom linnes

ell kors i Rute, Ivenne i Boge, ett i Endre, ell i Kräk-

lingbo, Ivå nära Dalliem, ett i nordost Iran Gnldrii[ie,

ell nära Burs, ell i Lcvide och ell i Sanda. Uli en

Irädgårdsmm" i Wisby mellan landshöldingeresidensel

och hamnen finnes ell enkelt och hell litet kors insatt.

Några få af dessa kors äro lill större och mindre de-

lar sönderslagna och många ha Ivifvelsulan blifvil hell

och hållet förstörda.

Den slora mängd af välbyggda kyrkor, fasla för-

svarsverk och ansenliga boningshus samt prydliga min-

nesvårdar, hvilka under medeltiden uppslån på (iotland,

väcker förvåning, om denna lilla lill belydlig del ber-

giga och ofruktbara ö dermed jemföres. Wisby hade

tolf socken- och lem klosterkyrkor, om till de förra

räknas Wisborgs slottskyrka och till de seduare Helge-

andskyrkan inom samt S. Görans och Solberga kloster-

kyrka utanför staden. A landet underhållas nittioen

sockenkyrkor och fem sådana äro ödelagda. En stor

klosterkyrka är förändrad lill ett fähus. Vi ha ufvanföre

omnämnt, alt många kasteller och starka borgar samt

fasta boningshus blifvil å landet uppförda. Det är vis-

serligen mer än sannolikt, alt Gotlands inbyggare före

digerdöden varit dubbelt (lere än nu, men det tyckes

dock vara temligen svårt att rätt förklara, huru man

der förmall ulföra så talrika, så ansenliga och så stor-

artade byggnadsverk. Väl kunna vi ulan svårighet inse,

all Wisby, som haft efter forntida handelsförhållanden

del fördelaktigaste läge, snart kommit i tillfälle att ul-

föra de stora och fasla byggnadsverk, hvilkas ruiner vi
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beundra. Del låter iilVeii l;iU IftrUara sij;, Imru de

många och rika klostren [la (iotland kunnat genom

fromma gäfvor U|)|»stä. Då likväl mången bland lands-

kyrkorna är nära lika ansenlig, men vida praktlidlare

än de, som uppstått i Wisby, o(3li då jenite desamma

många kasleller fiiimils, samt talrika borgar ocli väl-

byggda boningsbus legat å landsbygden-, så kunna vi

blott |iå följande sätt förklara delta högst ovanliga för-

hållande, hvartill intet annat så inskränkt område i

Norden kan förete ett motstycke. Inbyggarne på Got-

land måste, såsom en mängd af dyrbara der gjorda

fynd ådagalägger, under hedendomen samlat pa vikinga-

tåg och iinder medelliden på handelsresor stora egode-

lar. 3Ien enär flere landskyrkor äro så ansenliga och

så välbyggda, att desamma ej skulle kunna med alla

dithörande hemmans sammanlagda värden uppföras ; så

inses, att de tillgångar, som blifvit på nyssberörda sätt

hopade, ej velat rimligtvis förslå för utförande af dylika

byggnadsföretag äfven med de frikostigaste uppoflVingar.

Del tyckes således, som allmogen på Gotland varit flere

sekler igenom lifvad af det varmaste nit för alt upp-

föra storartade kyrkor, och att således enhvar från

ungdomen öfvat sig i dithörande arbeten. Om icke son

efter fader lång lid igenom inlärt slenhiiggning, så alt

densamma blifvit ell lika allmänt som hvardagligt yrke,

skulle omöjligen så många herrliga kyrkor och prydliga

hus af huggen och tuktad kalk- och sandsten uppstått å

landsbygden. Vi tro således, att all slenhuggning vid

ifrågavarande byggnadsverk blifvit förrättad af allmogen,

hvaribland mangen med synnerlig (lil och godt naturan-

lag väl kunnat under skicklig ledning från ungdomen

utarbeta både ornamenter och bildverk, och vi våga
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afven In», att ibland den sä inöfvade allmogen en och

annan knnnat efter behag uppträda såsom byggmästare.

En inskrift ä koringångens dörrfält i Helgvi tillkänna-

ger, alt mästaren Lafrans Bolvidson af Yskilaim nu

Eskelheni l»yggt kyrkan. Troligtvis har på Gotland

funnits flcre infödda mästare. Under sådana förhållan-

den ha helgedomar och boningshus m. ra. kunnat med

en allmän skicklighet i byggnadsväg väl ulföras för vida

billigare priser än fiiskiga företag med okunniga och

ovana arbetare. Del är jemväl en bekant sak, att mån-

gen under medeltiden gjorde betydliga skänker till kyr-

kobyggnader, och att mången utan betalning arbetade

derpå. Nu tillhöra båda dessa förhållanden stora säll-

syntheter.

Om man förvånas öfver den lika ovanliga som all-

männa konstfärdighet, hvilken under medeltiden varit

flere sekler igenom rådande på Gotland; så förvånas

man ej mindre öfver den förändring, som i berörda af-

seende efter reformationen inträdt. De gamles skicklig-

het i byggnadsväg har från sistnämnda tid allt mer och

mer aftagit och slutligen nedsjunkit uti en okunnighet,

hvilken gränsar till det otroliga.

Enhvar har sig någorlunda bekant, alt äfven de

fastaste murverk måste, såvida rappning eller fogstryk-

ning försummas, genom vittring samt vatteninslag och

frostsprängning förderfvas. Sedan remnor i ansenliga

takhvalf eller tornbyggnader uppstått genom dylik ur-

aktlåtenhet, så har det i långliga tider varit på Gol-

land ett vanligt bruk att uppbryta stora hål å murarna

och deri inlägga ankarbjelkar. Ho inser ej, att mur-

verk på dylikt sätt mer skadas än gagnas. Emellertid

har man på samma ö gått ännu längre i tanklöst fu-
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skeri. Man har iiemligen mäiigslädes i de herrliga

kyrkornas skepp och lorn inlagt olillhiiggna liiumer-

stockar, så alt den ena ändan med hela roten och den

andra med en lång tvärklols framskjuter ä murarnas

utsidor. Då man hesinnar, huru ansenliga uthrylnin-

gar i murarna måste for inläggande af dessa grofva

stockar företagas, och huru obetydlig deras spännkraft

är, och huru snart deras framstående ändar afruttna,

och huru vederstyggliga desamma ej allenast ut- utan

äfven invändigt visa sig; så måste väl hvarje sakkun-

nig förundra sig öfver delta eländiga förhätlringssält å

kyrkor, som äro uppförda till stor del af huggen kalk-

slen med kolonner och portaler af finslipad sådan.

Ej mindre ändamålsvidriga och vanställande äro de

murstöd, hvilka under de två sisllörllulna seklerna blif-

vit uppförda å de större kyrkorna. Dessa murstöd, som

beslå al rå kalksten ulan murbruk, hålla i tjocklek un-

gefär G. O lill B. O saml i framsprang och höjd IB.

O

till 20.0. På de äldre af dessa murmassor växa mer-

endels mindre och större löflräd. Man kan svårligen

tänka sig några uslare och vanprydligare sträfpelare.

Fönstren ha flerslädes mislal omfattningar och

poster samt bag- och rosverk af huggen kalksten saml

målade rutor i bjerta färger, och de ha deremol fått

karmar, poster och bågar af trä samt hvita rutor så-

som i boningshus. Flere kolonner eller dithörande

skaft saknas i ganska mänga portaler, gallerier och

gluggar, eller äro de ersatta med trästycken. Del må-

ste ännu mer beklagas, att man i trenne kyrkor ned-

brutit lakhvalf och kolonner och i deras ställen intim-

ral trätak. Vi ha ofvanföre onmänmt, huru man under

två århundraden utbytt altarskåp mot allarlanor. Del
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lonle liäral' vara ii[)i»enl)arl, all Gollands fornlida koiisl-

lärdighcl niiincra är hell och hållel bortglömd.

All niagasincr Mifvil iiitiiurade i tornens nedra

aldelningar eller i skc[ipens vestra ändar, röjer föga

aktning för Guds hus, ocli är en olillbörlig inkräktning

deri. Emellertid linnas sådana inbyggnader i de allra-

flesle af Gotlands konstrika landskyrkor. Slundom äro

magasiner byggda inpå helgedomarnas norra sidomurar.

Några kyrkor äro dock ganska väl uppsnyggade t. ex.

Barliniibo, Hörsne, Dalhem och Roma.

Det är emellertid en angenäm pligl att förklara,

det man på Gotland vida mindre vandaliseral fornlida

byggnadsverk än i del öfriga Sverige. Så ha t. ex.

blolt trenne kyrkotorn fåll, efter förstöring al deras

gamla spiror, vanställande lanternor. Men orsaken till

en sådan skonsamhel pa nämnda ö är den, alt derva-

rande kyrkor mindre behöfl förbättringar, och all blolt

en enda erfordrat utvidgning, samt all medel saknats

till utförande af fåkunniga infall i större utsträckning.

Vi ha ofvanföre omnämnt, att Gotländiugen saknar

skicklighet i slenhuggning. Likväl ha flere bland all-

mogen bibehållit sina förfäders förmåga att hugga slip-

stenar. Af den lorbältring, som en Golländing utför a

domkyrkan i VVisby, tyckes skickligheten all bearbeta

kalkslen på Gotland snart ålerupplifvas, ehuru ett så-

dant yrke icke kan drifvas till någon höjd, förrän folk-

mängden i betydlig mån ökes, och mången nödgas äf-

ven i denna riktning förskaffa sig bergning.

Då nämnda ö har rikare tillgång på kalk än nå-

gon annan trakt i Norden och densamma kan derslädes

fås för myckel billigt pris, och då god raursand der

förefinnes; så ha vi med bedröfvelse sett, alt man ej
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allenast för reparationer ä kyrkor hopat under bar him-

mel många läster osläckl kalk, utan all man i Wisby

vid uppförande af bältre hus belelt sig [lå samma sätt.

Hvarje sakkunnig vet nogsamt, all inlet tjenligl mur-

bruk kan af sjclfsläckt kalk beredas. Då man minst

hvarje vecka kan på nära afstårul hemta osläekl kalk,

är del uppenbart, att man ;ir i tillfälle att med ringa

kostnad bereda ganska godt murbruk. Hade de got-

ländska kyrkorna varit uppförda med så dåligt mur-

bruk, som beredes af sjelfsläckt kalk; så hade deras

lunga takhvalf för längesedan instörtat. Den enkla för-

mågan att bereda dugligt murbruk torde genom lifligare

beröring med andra orter göra sig inom korl gällande.



Wisby.

Fordiie staden.

Då Boliar, såsom vi ofvanfure oninänint, uti Wi, hvil-

kel var en hednisk offerplats, byggde en kyrka på del

slälle, hvaresl S. Peters kyrka i Wisby sedermera upp-

fördes; så är del uppenbart, all Wi varit samma plats,

som Wisby intager. Och ingenting är lättare att för-

klara än stadens benämning. Del kan ej rimligtvis an-

lagas, all etl hedniskt olferslälle inrymdes i en handels-

stad
; men ganska väl inses, all efter den första kyr-

kans byggnad della slälle, hvilket betraktades såsom

heligt och hvilket hade en beqväm belägenhet vid stran-

den och ganska godt och ymnigt springvatten, snart

skulle befolkas, och all många främlingar skulle från

flere land dillockas för idkande af handel, som då gick

genom Ryssland öfver Golland till Sverige och tvärtom.

Det synes således mer än sannolikt, all Wisby

tillkommit efler medlet af del elfle seklet och att sta-

den hastigt lilllagil och varit redan ansenlig vid bör-

jan af det tolfte. Del vissa är, att kejsare Lothar gaf

staden förmånliga handelsprivilegier, hvilka af hans ätt-

ling i tredje led hertig Henrik i Bajern och Saxen

1165 sladfäslades. Wisby borgare skulle ha säker-

het för sig och sina varor och befrias från lullafgifler,

allt våld skulle lagligen straffas, der fallande arf skulle

få ulföras och Gollands inbyggare i allmänhet skulle der
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åtnjuta lika rätt som infödda handlande med vilknr, att

hertigens undersåtare hos dom fingo samma förmåner ^).

Konung Henrik III i England gaf 1257 Gotländingarna

fri handel utan tullafgifler och andra nmgälder ^). Efter

Hanseförbundets tillkomst 1241 upptogs Wishy deri så-

som en ganska vigtig handelsstad.

Wisby företer ännu öfverraskande spår af sin ur-

gamla herrlighet. Staden intager en tvärbrant sträcka

å vestra kusten. Då denna sträcka, som omgifves af

en ringmur, är både till bredd och längd af ringa om-

fång och i högsta grad ojemn och dera legat många

socken- och klosterkyrkor samt bonings- och uthus för

12,000 invånare jemte magasiner för en ganska stor

handelsrörelse; så är det mycket naturligt, att gatorna

blifvit öfver all förmodan backiga och krokiga samt smala.

Wallin har med berömvärd flit samlat och med då-

tidens lärdom beskrifvit flere sigiller rörande Golland

och Wisby, och han har derjemte bifogat kopparstick ^).

Hvarje häfde- och konstforskare bör med största skäl

vara den utmärkte författaren härför synnerligen tack-

sam, ehuruväl man icke kan numera dela alla hans

åsigter.

De bref, hvilka utfärdades i Gotländingarnas namn,

försågos med sigiller. För hundra år sedan tillrätta-

kom ett sigill af koppar, som är rundt och håller 0.2.8

i tvärmått. I samma sigill föreställes ett lam, hvilket

med venstra frambenet stöder en fana. Stången är ned-

till spetsig och har öfverst ett grekiskt kors med en

fyrblad ig ros. Duken är fyrkantig med rutor öfver

') Sveaslit Dipl. lN:o 48.

») Sveiislil Dipl. N.o 2!M;.

ä) Wallin, Gothl. saml. D. I. S. 73—148.
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hörn, och den prydes med fem fladdrande lungor. Kring

kanten läses inom ivå pcrlringar: gutenses: signo:

christvs: signatvr: in: agno. Alt signo här icke är

verh ulan substantiv, torde knappt behöfva näranas.

Detta sigill röjer ej allenast till sin form utan äfven

till sina bokstäfver en hög ålder. Den rimmade hexa-

metern visar samma forhållande. Inskriften, som är

hållen i urgammal anda, har i ordagrann öfversättning

följande lydelse. Gotländingarne betecknas med sigillet,

Chrislus med lammet. Det äldsta sigill, hvilket man

känner i Norden, är del, hvarmed Knut den Helige

1085 bekräftade sin stora donation till Lunds kapitel.

Samma sigill är äfven rundt och har ungefär lika stor-

lek och lika bokstäfver med och äfven hexamelrisk rim-

vers som det nyssberörda, så alt bådadera tyckas vid

jemförelse vara samlida eller nära samtida. Troligtvis

har det vigtiga bref, hvari allmogen på Gotland 1544

utfäste sig att på bestämd tid betala 4000 mark rent

silfver till konung Magnus Erikson och Wisby siad,

haft ett aflryck af förslberörda sigill. Det var fordom

liksom nu vanligt att ha stora och små sigiller, h vilka

begagnades för mer eller mindre vigliga ärenden. Vi

finna, att samma bruk varit i en aflägsen forntid van-

ligt på Golland.

Ett rundt sigill, som blott håller föga öfver 0.1.5

i tvärmått, har i midlen ett lam med korsfana. Kring

kanlen emellan två släta ringar står: secretvm. gothlan-

die. Delta sigill visar sig både till figur och bokstäfver

vara vida yngre än del förslberörda.

Stadens äldsta sigill är äfven rundt och håller

0.2.8 i tvärmått. Uti midlen slår ett lam, hvilket har

korsgloria och upplyfter venstra frambenet. En natt-
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vardskalk slår framför lammet och derbakom höjer s\g;

en Iregrenig stängel, som vid hvarje sida prydes med

två mindre och ujidt öfver med en större lilja. En

dufva sitter å hvarje sida om och en sådan öfverst på

den mellersta liljan. Delta parli omgifves af sexton

rundbågar, hvilkas svicklor fyllas med trebladiga rosor.

Kring kanten läses mellan två släta ringar: sigiUvm.

civitatis. wishycensis. Detla sigill visar sig både Ull

arbetets finhet och boksläfvernas drag vara något ehuru

ej mycket yngre än landels stora insegel.

Till staden hörde äfven ett annat sigill, som lika-

ledes är rundt och håller 0.1.0 i tvärmålt. I midten

föreställes ett lam utan gloria. Framför lammet ses

en kalk och bakom detsamma en tregrenig stängel med

en liten lilja å hvarje sida och en stor å midten. Der

märkas jemväl tre dufvor. Detta parti omfattas af tio

rundbågar, och deröfver står en spetsig sköld. Kring

kanten emellan två perlringar läses: secretvm civitatis

tvishycensis. Samma sigill tyckes vara samtidigt med

det nyssbeskrifna.

Staden hade jemväl ett rundt sigill, hvilket håller

II. 1.1 i tvärmått. Deri står ett lam med rundgloria

och derbakom ses en fana med korsprvdd stång och

fyrtungig duk. Omkring kanlen läses emellan två perl-

ringar: signvm. wishycense. Detta sigill är snarare

äldre än yngre än de två sistberörda. Här behöfves

knappast nämnas, alt, liksom lammet betecknar Chri-

stus, de tre dufvorna antyda Gudfader, son och den

helige ande i den Ijufvaste förening.

Sigiller, signeler eller insegel, som på medeltidens

Latin kallades signa, sigilla och secreta samt jemväl in-

signia, ]»egagnades till bekräftande af rikens, landskaps,
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liksom särskilda personers förbindelser, och de föran-

ledde uppkomsten af vapen. Således har Gotlands och

Wisby sigiller, hvilka hufviidsakligeri äro lika hvaran-

dra, gifvit beggedera samma vapen. Ehuru landets

stora sigill är äldre än stadens, så torde likväl allmo-

gen lämpat sitt efter borgrarnas. Del vill med andra

ord säga, att Wisby troligtvis haft ett äldre sigill än

något af dem, hvarom vi nu ha vetskap.

Några andra sigiller, hvilka tillhört staden, ha

jemväl kommit till vår kännedom. Elt rundt sigill,

som håller 0.2.5 i tvärniått, framler i midlen en lilja

på en bladrik stjelk, hvilken å hvarje sida omgifves af

en mångbladig stängel. Kring kanten läses emellan Ivå

perlringar: sigillvm. thevthomcorvm gvtlandiam fre-

qventantivm. Detta sigill har naturligtvis tillhört Ty-

skar i Wisby.

Ett rundt sigill, hvars tvärmått utgör 0.2.2, visar

i midten en konung, hvilken i fotsid mantel sitter å

en Ihron. Han har liljeprydd krona och håller i den

högra handen en spira med lilja och i den venstra ett

riksäple med ett kors. Thronens fötter och sidor före-

ställa två lejon, som uppbära ett rutigt täcke och som

i sina gap hålla bladslingor. Detta parti omgifves med

rundbågar. Kring kanten läses mellan perlringar: sf-

gillvm: tevthvnicorvm: in: ivishi. de. qvilda. sancti.

kanvti. Valdemar I stadfästade vidpass H77 ett gille

på Gotland till sin fader, hertig Knuts ära ^). Ett så-

dant gille till hans heder fanns äfven i Odense, ehuru

konung Knut den Helige var der begrafven. Hertig

Knut, hvars minne framför allt firades i Ringsted, före-

») Suhm, Hist. T. VII. S. 502, 503.
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slälles såsom Obotrilernas konung sittande å en tliron

med liljespira i högra och riksäple i venslra handen

samt krona på hufvudet. El t sådant gille hade Born-

holm; ty der är ett dylikt sigill funnet. Dessa gillens

sigiller äro runda och hålla 0.1,5 till 0.5.5 i tvär-

mål t. Wallin har förmodat, att S. Knuts gille å Got-

land Grät konung Knuts ej herlig Knuts gille. Af nyss-

anförda förhållande inses, alt denne lärde författare

misstagit sig. Då emellertid många gillen för dessa

helgon blifvil både i Danmark och Sverige stiftade, så

är det ej allenast svårt ulan i vissa fall omöjligt att

afgöra till hvilkenderas heder de tillkommit. Det sigill,

som tillhört S. Knuts gille i Wisby, har äfven derför

en märkvärdighet, alt bokstäfverne äro lika dem, hvilka

funnits å en blyplåt i Valdemar I:s graf i Ringsted.

Ett större och etl mindre sigill ådagalägga, att

Wisby jemväl haft ett gille till ära för S. Laurentius.

Båda dessa sigiller äro aflångspetsiga, af hvilka det

större håller 0.2.5 i bredd och 0.5.2 i längd, det min-

dre 0.1.4 i bredd och 0.2 i längd. I niidten af beg-

gedera står S. Laurentius med tonsur, rundgloria och

mantel. I det större sigillet håller S. Laurentius etl

halster i högra och en bok i venstra handen. I det

mindre håller han högra handen på bröstet och ett

halster i venstra. Kring kanten af det större sigillet

läses mellan ivå perlringar: sigUlvm: fratrvm: de:

convivio: sancti: lavrencii Kring kanten af det min-

dre står mellan två släla ringar: sigiUvm. gildarvm.

sancti. lavrentciv. in visby. Dessa sigiller tyckas här-

röra från trettonde seklet.

Ett rundt sigill, som har 0.2.2 i tvärmått, före-

ställer i midten en biskop å en stol. Denne biskop
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har spetsig mössa och runtlgloria samt för en kriimstaf

i venstra ocli upplyfter högra handen till välsignelse.

Stolen prydes med två djurhufvuden. Botten är rutig.

Kring kanten läses mellan perlringar: sigiUvm. confra-

termtatis sancti: nicholay: in: gotlandia. Ett sigill,

som tillhört S. Jakobs gille i Wisby, är jemväl aflång-

spetsigt, samt håller 0.1. H i bredd och 0.2.5 i längd. I

midten står S. Jakob med en snäckprydd väska samt en bok

i venstra och en slaf i högra handen. Han har tonsur och

är barfotad. Omkring kanten läses emellan släta ringar:

sigillvm: convivarvm: sancti: iacohi de vishy.

En häftig eldsvåda öfvergick Wisby loH. Trenne

år derefter aflirann hela staden med kyrkor och klo-

ster. Genom en vådeld 1400 blefvo Ml hus i norra

delen af Wisby förstörda. Samma olycka öfvergick då

S. Maria kyrka, som sedan stod många är öde. Under

Wisborgs belägring 144Ö skjöt ])esättningen eld i sta-

den, så att många hus och S. Michaels kyrka afbrunno.

Lybeckarne stormade och antände Wisby 1509, då

norra delen deraf förstördes. De intogo äfvenledes sta-

den 1525, då de ytterligare afbrände densamma. En

vådeld uppkom 1610 i Wisby, hvilkeu under en häftig

storm på sex timmar ödelade 97 bonings- och 40 ut-

hus samt hospitalets alla åbyggnader. Jemväl afbrunno till

en del S. Maria kyi'ka och flere af ringmurens torn ^).

Vi vilja först betrakta Wisliy nuvarande kyrka och

alla ruiner af dess öfriga helgedomar. Vi skola sedan

öfvergå till stadens qvarsläende ringmur och förstörda

slott och slutligen kasta en blick på stadens nuvarande

förhållanden och närmaste fornlemningar.

') Sticlow, S. ir./i, 157, 192, 211, 240, 2r)l, 298, 29l».
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Denna helgedom ligger i norra delen, men icke långt

ifrån midten af staden. Plalsen, som icke är syn-

nerligen stor, intager en ansenlig höjd öfver stadens

nedra sträckning, men begränsas åt öster af den så-

kallade Klinten, en kalkklippa, hvilken vidpass 30.0

ifrån kitrets gafvelmur höjer sig tvärbrant och skroflig

ungefär 50.0. Kyrkan förtjenar i många afseenden att

närmare skärskådas.

Tyskar, som voro bosatte i Wisby, uppförde detta |

Herrans hus, hvilket biskopen Bengt i Linköping 1225

invigde till jungfru Marias ära. Vid detta tillfälle be-

viljades nedanuämnda förmåner. Församlingen tick vid _

inlrälfande ledigheter välja prester, jorda aQidna fram- \
lingar och jemväl borgare med förbehåll för vederbö-

rande själasörjares rättigheter. Ingen prelat eller prost

egde, såvida oförsonlig blodsutgjutelse ej inträffat, att

tillsluta kyrkan. Ingen sjöfarande skulle, enär kyrkan

var helt och hållet byggd af fromma sammanskott, un-

danhålla eller till andra helgedomar aflemna dylika, så-

vida han ville undgå bannlysning. Dessa förmåner blefvo

några få år derefter bekräftade af legalen Vilhelm från

Sabina och ytterligare 12G8 sladfästade af påfven Cle-

mens IV *). Tyskarne valde och underhöUo två kyr-

koherdar. Dessa förhållanden alstrade snart bedröfliga

tvister. Till följd häraf blef ytterligare bekräftelse på

berörda privilegier 1295 gifven af påfven Bonifacius

') Svenslft DIpl. N.o 231, 529.
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VIII. Omsider nöjde sig församlingen med en kyr-

koherde.

Kyrkan har följande anordning. EU aflångfyrkan-

ligt långhus, som innehåller åtta pelare i tvä rader,

fördelas i tre likstora skepp, af hvilka hvardera har

fem korshvalf. I vester höjer sig ett fyrkantigt torn,

som motsvarar mellanskeppet. I öster ligger ett fyr-

kantigt kor, hvilket har mellanskeppets bredd och höjd

samt ett korshvalf till betäckning. I vinklarna mellan

sidoskeppens östra gafvelmurar och korets båda sido-

murar uppstå smala hörntorn, som äro till den nedra

hälften fyrkantiga, men till den öfra åttkantiga. Ett

kapell, hvilket intager vestra tornets hela och nära

hälften af långhusets södra sidomur och betäckes med

fyra korshvalf, har tillkommit mot medeltidens slut.

Der finnas Ivenne ingångar å långhusets södra och

Ivenne motsvarande å dess norra samt en på midten

af tornets vestra sidomur. Af långhusets ingångar är

den sydöstra igenmurad och den nordöstra inleder nu-

mera till en sakristia. Kyrkan har ursprungligen haft

smala och höga rundbågiga fönster, af hvilka de fleste

sedermera blifvit utvidgade och fått spetsbågiga betäck-

ningar. Från pelarna öfver takhvalfven uppstå höga

spetsbagar, som uppbära sträckmurar, hvarpå mellan-

skeppets kroppåstak hvilar. Till dessa sträckmurar,

som äro 18.0 höga, sluta sig sidoskeppens luttak. Ko-

rets sidomurar, hvilka äro jemnhöga med berörda sträck-

murar, uppbära ett kroppåstak, som utgör en fortsätt-

ning af mellanskeppets betäckning. Det vestra tornet

har liksom det sydöstra och det nordöstra ilcre afdel-

ningar öfver hvarandra, och alla uppbära höga lanternor.

Hela byggnaden är uppförd af huggen och tuktad kalksten.
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Sedan vi gifvil etl Imfviidsakligt begrepp om kyr-

kans anordning, vilja vi närmare skärskåda hennes sär-

skilda delar. Vi skola slutligen yttra vår mening rö-

rande kyrkans egna byggnadsförhållanden, hvilka ej hit-

tills blifvil på nöjaktigt sätt förklarade.

Långhusets inre bredd i vesler utgör 70.0, i öster

75.0, längd 117.5, mellanskeppels höjd från golfplanen

till slutstenen 45.0 och murtjocklek 4.0. Sidoskeppeiis

socklar bestå af lodrät grundsten och derpå liten skrå-

kanl samt hög platt och qvarlstaf, öfverst platt och

skråkant. Dil hörande taklister bildas af stor ruiidslaf

och derpå stor hålkäl. Ofver dessa taklister äro andra

af tegelsten i nyare tid insalta. De sträckmurar, som

uppbära mellanskeppels vattentak, ha Irebladiga gesims-

bågar och derpå en rundslaf och hålkäl.

De fyra vestra pelarne äro fyrkantiga och förstärkas

åt mellanskeppet med grofva halfkolonner. Grundste-

narne äro skråkantiga. Baserne för halfkolonnerne äro

attiska med skyddsblad och kapilälerne bägarlika med

löfverk. Å det ena kapitalet ses två örnar slå på och

bita i ringen. På kapilälerna ligga kransar, som prydas

med rundstaf och karnis. De fyra östra pelarne äro

lill sina grundformer jeniväl fyrkantiga. De två vestra

ha åt mellanskeppet och koret starka pilastrar, af hvilka

de förra äro släta, men de sednare förstärkas med

grofva halfkolonner. I båda pilastrarnas vinklar uppstå

smärta kolonner. De två öfriga pelarne ha å hvarje

sida en stor pilaster, som ål mellanskeppet samt ät

vesler och öster förstärkes med en grof halfkolonn. och

hvarje vinkel intages af en lin nära helkolonn. De fyra

^estra och de fyra östra pelarne ha nära likadana fot-

ställningar samt kapitäler och kransar.
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De tvä veslligasle i)elarne motsvaras af likartade

(lilastrar a den närmaste gafvelmurc!i, men de Iva öst-

ligaste al" fullt ölVerensstämmande pilastrar å korets två

vestra hörn. Här bör likväl erinras, alt långhusets öst-

ligaste afdelning ligger ungefär 2.0 och koret ytterli-

gare 2.5 högre än den öfriga golfplanen, hvadan de

östligaste pelarne och pilastrarne fått dermed öfverens-

stämmande underhyggnader.

De sex veslra pelarne motsvaras ä södra och norra

sidomuren af kragstenar, hvilka prydas med hälkäl, rund-

staf och hålkäl. H vardera af de tvä östra pelarna har en

motsvarande pilaster, som är ensprångig åt vesler, men

tvåsprängig åt öster med en mellanstående kolonn. Den

södra pilasterns grundsten, bas, kapital och krans äro

lika med de östligaste pelarnas. Den norra, hvilken

till formen liknar den södra, har 1644 blifvit på ett

vandaliskt sätt öfvermurad vid upprättande af en min-

nesvård. I långhusels sydöstra och nordöstra hörn stå

enkla pilastrar, som ha mellan sig en smärt kolonn.

De pilastrar, h.vilka intaga korels sydveslra och nnrd-

vestra hörn, motsvaras i delsammas sydöstra och nord-

östra af sådana, som de nyssbeskiifna. Så väl grund-

stenarne som baserne samt kapitälerne likna de ufvan-

berörda.

De tre vestra hvalfafdelningarnas förenings- och

skiljehågar äro likbreda samt skarpkantiga och ensprån-

giga. De två öfriga afdelningarnas föreningsbågar samt

mellanskeppels östligaste skiljebåge och Irinmfbågen äro

skarpkanliga med grofva midtslafvar. Sidoskeppens öst-

ligaste skiljebågar äro skarpkantiga och tvåsprångiga.

Alla förenings- och skiljebågarne äro liksom triumfbå-

gen spetsiga. De tre veslra afdelningarnas korshvalf
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ha raka och föga uppåtgående kappor ulan kant- och

korsbågar. De två östra i inellanskeppel ha kant- och

korsbågaj-, af livilka de förra äro skarpkantiga, men de

sednare i vester tre- och i öster enslafviga. IJithörande

kappor äro något kupiga och mera uppåtgående. Det

östligaste af dessa korshvalf har i niidten en rund öpp-

ning. Sidoskeppens vestra korshvalf likna mellanskep-

pels motsvarande. Södra liksom norra sidoskeppets öst-

ligaste korshvalf har kant- men inga korsbågar och de-

ras kappor likna mellanskeppets östligaste.

Ehuru sidoskeppens östra gafvelmurar äro utvän-

digt raka, så inrymmer hvardera invändigt en ansenlig

altarnich, hvilken är nära halfrund och betäckes med

ett nära hälft kupolhvall. Mot iiiidteu af långhusets

södra sidomur finnes en fyrkantig altarnich, som upp-

bär på kransar med liten staf och stor hålkäl ett spet-

sigt tunnhvalf å vederlag i vester och öster. Sidomuren

har för denna altarnich, hvilken håller 16.0 i bredd,

10. (J i djup och 25.0 i höjd, blifvit genombruten, och

en vanprydlig utbyggnad har således tillkommit. Denna

utbyggnads socklar bestå af en hög, lodrät grundsten

och derpå en större qvartstaf.

Nära vestra ändan af långhusets södra sidomur,

som utgör kapellets norra, linnes en ursprunglig ingång.

Rätvinkliga poster, hvilka äro breda och tjocka, slå på

en likadan tröskel och uppbära ett Irebladigl dörrfält

med två rullika knoppar. På murhörn i yttre omfatt-

ningen hvilar en skarpkantig rundbåge. Ytterst ses å

hvarje sida en grof kolomi och derpå en halfcirkelfor-

mig rundstaf. Murhörnen och kcjlonnerne ha attiska

baser. Den ene kolonnens bas prydes med skyddsblad,

men dcji andres är skadad. Beggederas kapitäler äro
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bägarlika och bladsirade. Der saknas kransar. Del sy-

nes klarligen, att derulanför funnils å hvarje sida ett

framstående miirhörn eller en pilaster, som U[)pbiirit

en rundbåge och derpå ett rösle, och det tyckes, att

dessa prydnader blifvit bortbrutna vid kapellets uppfö-

rande. Inre omfallningen är nära rätvinklig med låg-

rakspelsig betäckning.

En motsvarande ingång å långhusets norra sido-

mur är stickbågig och företer en ganska simpel anord-

ning. Rätvinkliga poster uppbära ett rakt dörrfäll.

Yttre omfattningen företer å hvarje sida framtill en

ganska stor hålkäl, hvilken fylles med en grof rundslaf,

men å betäckningen saknas en sådan. Denna ingång

har vid utvidgning af ett fönster deröfver blifvit förän-

drad. De på rundstafvarna uppsatta kransar och kulor

röja den nyare tidens fåkunniga påhitt. Inre omfatt-

ningen är föga snedsmygig och lågrakspetsig.

Ett stycke från södra sidomurens östra ända mär-

kes en rundbågig ingång. Poster af hela block upp-

bära ett rakt dörrfält. Tre kolonner å hvarje sida om-

gifvas af stora murhörn. Baserne äro attiska med

skyddsblad, kapitälerne bägarlika med löfverk och kran-

sarne ha rundslaf och hålkäl. Kolonnerne uppbära

rundstafviga och murhörnen skarpkantiga rundbågar.

Ytterst å hvarje sida står en fyrkantig pilaster, som

framspringer 5.4, och derpå hvilar ett roste, hvilket

har vatlenlister, som utgöras af en qvartslaf med en

löfranka. Inre omfattningen, hvilken varit snedsmygig

och lågrakspetsig, är igenmurad. En motsvarande in-

gång å norra sidomuren är rundbågig. Det visar sig,

att yttre omfattningen bestått af en skråkant och en

rundstaf. För öfrigt har denna ingång, som nu inleder
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i en usel tillbyggnad, blilVil sä förfuskad, att dess ur-

sprungliga anordning icke kan närmare bestämmas.

Långhusets fönster motsvara på del närmaste pe-

larnas mellanrum. Der linnas således fem å hvarje si-

domur. Af dessa fönster äro fyra smala, höga, enkla

och rundbågiga; sex deremot stora, fyrdelade och spets-

bågiga; de förra med ganska höga, de sednare med

helt låga bröslningar. De rundbägiga fönstren äro ur-

sprungliga, men de öfriga utvidgade. Bland de fyra

fönster, som bibehållit sin gamla anordning, ha de två

blifvit vid kapellets uppförande bortskynula, hvadan de-

ras förändring varit utan ändamål, det tredje står öfver

sydöstra ingången och har således ej kunnat utan den-

sammas förderfvande utvidgas, det fjerde nära norra

sidomurens vestra ända medgaf ingen utvidgning, enär

den vestligaste hvalfafdelningen är fullt hälften smalare

än de öfriga. Tre poster i hvardera af de utvidgade

fönstren förenas med fyra spetsbågar, hvilka i de fem

äro trebladiga och uppbära rosverk. Der märkas skilj-

aktiga förhållanden i rosverken, som bestå af spetsiga

bågslag samt mer och mindre bladprydda ringar m. m.

Södra sidoskeppels spetsiga fönster åt vester har fyra

likhöga, trebladiga spetsbågar och derpå två mindre

och en större fyrbladig ros. I södra sidoskeppets spet-

siga fönster åt öster uppstå från posterna fyra enkla

spetsbagar och deröfver två enkla dubbelt större samt

i hvardera en sexbladig ring och öfverst en ring med

åtta mindre sådana och i midten en fyrbladig ros. Norj'a

sidoskeppets vestligaste, spetsiga fönster har j>å poster-

ne fyra likhöga, trebladiga spetsbågar och deröfver två

dubbelt större sådana, af hvilka hvardera iimesluter tre

trebladiga rosor, öfverst ses en stor ring, som kring
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kanten liar åtta trebladiga rosor och i midten en åtta-

bladig ros. Norra sidoskeppels mellersta fönster har

(yra likliöga, trebladiga spetsbågar, derpå två dubbelt

större sädana, af hvilka hvardera omger en fyrbladig

ros, och öfverst ses en ros med fyra trellikiga blad.

Närmaste fönster åt öster företer fyra Irebladiga, lik-

höga spetsbågar och derpå två fyrblad iga rosor samt

öfverst en fyrbladig med trebladiga flikar. Norra si-

doskeppets östligaste fönster har fyra lik höga, trebla-

diga spelsbågar och derpå två dubbelt större sådana

med fyrbladiga rosor inuti och öfverst ses en stor ros

med fyi'a blad, af hvilka hvardera är trellikigt. Alla

fönstren äro ut- och invändigt snedsmygiga.

De spetsbågar, som å vinden uppskjuta från svick-

lorna af föreningsbågarna, äro lika breda som pelarnas

mellanrum och ungefär 15.0 höga. De sträckmurar,

hvilka hvila på samma spelsbagar, visa tydliga spår

efter små ljusöppningar, som utvändigt haft midtposter

och motsvarande karmar samt trebladiga spelsbågar

derpå, men invändigt breda och låga omfattningar med

lågrakspetsiga betäckningar. Då sidoskeppens luttak fått

brantare fall, än de ursprungligen haft; sä måste dessa

ljusöppningar blifvit igenmurade.

Koret, hvars inre bredd utgör 50.0 och längd

55.0 samt murljocklek 5.2, betäckes med ett korshvalf,

som i likhet med mellanskeppets östligaste har rätvink-

liga kant- och enstalViga korsbågar. Dithörande kappor,

hvilka äro i söder och norr spetsiga samI i vester och

öster rundbågiga, likna långhusets i östligaste hvalfafdel-

ningen. Korets socklar beslå af en hög, lodrät grund-

sten, derpå qvartstaf samt öfverst platt och skråkant.

En stor karnis, som icke är ursprunglig, utgör korets
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taklist; ly derunder ses cii gammal sådan, som består

af lundslaf och Iiålkäl.

Å altarväggen finnas tre ruudbågiga fönster med

höga bröstningar. Det mellersta är något högre än de

omgifvande. Å norra sidomuren nära östra ändan ses

ett likadant fönster. Dessa fyra fönster, som äro ur-

sprungliga, ha liksom alla de öfriga ut- och invändigt

sneda smygar. Å korets södra sidomur linnes ett spets-

hågigt fönster, livari en midtpost uppbär två trebladiga

spetsbågar. Detta fönster, hvilket är äfven ut- och in-

vändigt snedsmygigt, har pålagligen blifvit liksom lång-

husets stora fönster utvidgadl. I anseende till korets

upphöjda golfplan ha dess spelsbågiga fönster utvändigt

fått högre bröstning än långhusels.

Korets gafvelmur har två breda pilastrar å hörnen

och två smala mellan de tre östra fönstren. Dessa pi-

lastrar förenas i midten med en stor och å sidorna

med tva mindre rundbågar. A korets hvarje sidomur

ses två motsvarande rundbågar. Derpå följa å gafvel-

muren sex spetsbågiga och trebladiga nicher i I vä' ra-

der öfver hvarandra. I gafvelröstets spets märkas två

mindre sådana nicher jemte hvarandra och deröfver

lemningar efter en sådan.

Vestra tornet, hvars socklar likna sidoskeppens,

har fem afdelningar öfver hvarandra. Första afdelnin-

gen, hvilken invändigt håller i söder och norr 24.2

och i motsatt riktning 21.8, betäckes med ett kors-

hvalf, och har å midten en ingång från vester samt en

stor öppning åt öster. Hvarföre afdelningen är vida

lägre än långhuset, skall nedanföre utredas. Uti ingån-

gen stå smala poster, som uppburit ett rakt dörrfält.

Ttlre omfattningen har å hvarje sida en kolomj mellan



141

två mycket stora miirhörn. Det inre af dessa murhörn

prydas med en qvarlslaf, men det yttre bildar ett fram-

sprang, som med qvartstaf" ocli skråkant öfverensstäm-

mer med öfra delarna af tornels socklar. Kolonnerne

och murhörnen ha skråkantiga grundstenar. Kolonner-

nas baser äro attiska med skyddsblad och deras kapi-

täler inåtsvängda och löfprydda. Kransar saknas. På

kolonnerna hvilar en rundstafvig och på murhörnen

skarpkantiga rundbågar. Härvid bör märkas, att yttre

murhörnens rundbåge blott framskjuter så, att den

sluter sig med en skråkant till mursidan. Man har på

vandaliskt sätt bortbrutit dörrfältet och till 2.5 i längd

afstympat posterna, och derpå insatt ett eländigt fön-

ster. Inre omfattningen är jemväl vanställd. Öppningen

åt öster är smalare än mellanskeppet och har rundbå-

gig betäckning, hvars dynstenar prydas med rundslaf

och hålkäl.

I norra sidoskeppet inleder en rundbagig ingång

till en ovanligt bred och beqväm trappa, som genom

vestra tornets norra sidomur sträcker sig från öster

till vester och med några steg åt söder inför genom

en rundbagig ingång på första afdelningens takhvalf.

I motsvarande sidomur åt söder finnes en likadan trap-

pa, hvilken till sträckning och ingångar är alldeles så-

dan som den nyssbeskrifna; men dithörande ingångar

ha för undvikande af drag blifvit vårdslöst igenmurade.

Trapporna, som till andra afdelningen äro breda, be-

täckas med tunnhvalf. Andra afdelningen har jemväl

ett korshvalf, hvilket är spetsigt med raka uppåtgående

kappor och små hålkälade kragstenar i hörnen. På

midten af andra afdelningens vestra sidomur märkes en

stor ljusöppning, som ut- och invändigt bar snedsmygig
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och fyrbhulig omfattning. At niellanskeppet finnes on

mycket stor öppning med rundhägig betäckning p;i kar-

nisade dynslenar. I södra vederlagsmuren ses etl litet

fyrkantigt väggskåp. 1 midten af öppningen står en

kolonn på en bröstningsmiir, hvilken har endast 2.0 i

höjd. Basen är attisk med skyddsblad, kapitalet bägar-

iikt med löfverk och drufklasar, kransen hålkälad och

skaftet slipadt. Kolonnen uppbär två skarpkantiga rund-

bågar, och en svickla deröfver är af ålder igenmurad.

I andra afdelningens sydöstra och nordöstra hörn mär-

kas spår efter igennmrade ingångar till en läktare.

Föista afdelningens södra och norra sidomurar,

som äro 15.0 tjocka, ha öfver trapporna medgifvit

starka indragningar, så att gallerier kunnat derutanför

anbringas. I andra afdelningen uppgår nära midten af

norra sidounnen en trappa genom en raksluten genom-

gång till det galleri, hvilket sträcker sig utanför norra

sidorauren. Samma trappa är vida sujalare än de nyss-

berörda och betäckes med sträckstenar i afsatser. Detta

galleri, som håller 4.5 i bredd, har åt norr tre rund-

bågiga öppningar, hvilka åtskiljas af fyrkantiga pelare

med motsvarande pilastrar. Den östligaste öppjiingen

har blifvit till en del igenmurad, då sidoskeppen blif-

vil påbyggda. En niidlkolonn i hvarje öppning, som

bar ett bröstvärn, uppbär två rundbagai". Kolonnerne

ha attiska baser uied skyddsblad samt bägarlika och

slätla kapiläler. Pelarne, pilastrarne och kolonnerne ha

hålkälade kransar. At veslcr ses en lendigen stor rak-

sluten glugg. Utanför södra sidomuren har ett likadant

galleri legat, hvartill en rakslufen ingång midt emot den

nvssberörda inledt. Kfler detta galleri, som blifvit vid

kapellets uppförande förstördt, synas lydliga leumingar.
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En raksluten ingång leder från norra galleriet på

en trappa, livilken genom norra sidonmren uppgår från

vester till öster i tredje afdeliiingen, som betäckes med

elt bjälklag. Der märkas ål vester två stora rundbå-

giga gluggar, af hvilka den norra är igenmurad, och

der finnes åt öster en rundbågig öppning, som har en

raksluten genomgång till vinden. Från den tredje af-

delningen uppgå höga stegar till den fjerde och femte.

I fjerde afdelningen, hvilken haft ett bjelklag, ses å

hvarje sida två stora rundbågiga gluggar, som äro

igenmurade. Femte afdelningen, hvilken har å södra

liksom vestra och norra sidomuren två rundbetäckta

gluggar, inrymmer tre stora klockor. I hvarje glugg

uppbär en tunn midtpelare, hvars yttre hörn äro afkan-

tade, två små rundbågai". Midtpelaren har hålkälad

sockel och likadan krans i omvänd ställning; sidostyc-

ken och omfattningar äro skarpkantiga utan socklar,

men de ha hålkälade kransar.

Vid första afdelningens slut har tornets vestra och

norra yttersidor ensprångiga och halfrunda gesimsbågar

och derpå en bandlist med rundstaf och hålkäl. Dessa

gesimsbågar sluta sig till breda hörnpilastrar, som hvila

på tornets socklar, och hälften smalare midtpilastar,

af hvilka den norra uppgår från samma socklar, men

den vestra deremot från slutstenen af vestra ingångens

yttre ouifallning. Öfver gallerierna vid tredje afdelningens

början märkas åt vester och norr små indragningar,

och derifrån uppstå likadana hörn- och midtpilastrar.

Dessa pilastrar sammanbindas åler med likadana ge-

simsbågar, som betäckas med en skråkant. A södra

sidomuren vid samma höjd märkas svaga spår efter en

midtpilaster och gesimsbågar, hvilka uiaste vid en häl-
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nets öfra del är alldeles slut och saknar gesimser.

Tornets betäckning består af en karnisformig un-

derbyggnad och derpå en åttkantig lanterna med onigif-

vande altan samt en större och en mindre kur. Det

vittnar om den största fåkunnighel i kyrklig byggnads-

konst att anbringa en lanterna i del uslaste rococoma-

ner på ett ansenligt torn uti enkel rundbågsstil.

Det sydöstra tornet äj- 1.5 smalare än det nord-

östra, men begge ha alldeles lika höjd, och hvardera

innehåller fem afdelningar öfver hvarandra. Den nedra

hälften å hvardera är fyrkantig och sluter sig med

skråkantiga afsatser till den öfra, som är åttkantig. A

korets södra sidomur nära vestra ändan inleder i syd-

östra tornet en ingång till ett litet rum, hvilket utgör

första afdelningen. Den yttre dörromfattningen är rät-

vinklig och raksluten, men den inre nära rätvinklig

med lågrakspetsig betäckning. Rummet, som är fyrkan-

tigt, och invändigt håller i söder och norr 9.9 samt i

vester och öster 9.6, har ett tunnhvalf på vederlag i

vesler och öster. Ett ganska small och föga högt fön-

ster på midlen af södra sidomuren har rak betäckning

samt utåt inga, men inåt ganska stora smygar. I inre

dörromfattningens östra sida uppgår en trappa från ve-

ster åt öster och sedan från norr åt söder, hvarpå man

inkommer genom en raksluten ingång i andra afdelnin-

gen, som likaledes utgör ett litet rum, hvilket helt och

hållet liknar det nyssbeskrifna. Trappan har tunnhvalf.

Tredje afdelningen, hvars nedra hälft är utvändigt fyr-

kantig men hvars öfra är åttkantig, har ingen trappa

nedifrån. Detta rum upj)lyses åt söder liksom åt öster

af en större glugg, hvilken har rundbågig omfattning
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och en niidtkolonn, som uppbär Ivenne små rundbågar.

Tredje aldelningen har lik,som fjerde och femle inlel

takhvalf. A Ijerde afdelningens sydveslra, södra, syd-

östra och östra sida ses en ganska hög glugg med

spetsbågig betäckning. På en midtpost i hvarje glugg

hvila två enkla spetsbågar, och deröfver står en svic-

kelros. Femte afdelningen, som höjer sig öfver mel-

lanskeppels och korels kroppåstak, framter å hvarje

sida en något smalare och lägre glugg, hvilken, sak-

nande yttre omfattning, har en midtpost, som u[ipbär

två trebladiga spelsbågar, så att hvarje glugg visar sig

såsom tvenne. Rosverken äro i den fjerde och femte

afdelningens gluggar något olika, men likväl harmoni-

ska. Flere gluggar äro igenmurade samt några midt-

kolonner och midtposter förstörda. De tre sistberörda

afdelningarne, till hvilka man icke kan utan från vin-

den inkomma, ha bjelklag. Tornets betäckning, som

icke blifvil såsom den nyssbeskrifna nedtill indragen

och kring lanternan omgifven med en ulspringande

altan, är någorlunda dräglig, dock ganska opassande på

det ställe, den inlager. Man erfar ett helt annat in-

tryck af denna tillkonstlade betäckning än af de got-

ländska landskyrkornas enkla, uppåtsträfvande tornspiror.

En ingång lika med och midt emot den nyssbe-

skrifna inför till ett litet rum i första afdelningen af

nordöstra tornet. Detta rum, hvilket invändigt håller

i söder och norr 12.1 samt i vester och öster H.3,

betäckes med ett tunnhvalf på vederlag i sistnämnda

riktning samt har ett raktslutet fönster åt norr. En

rakbetäckt ingång åt öster nära den nyssberörda inle-

der till en trappa, som uppgår från vester åt öster och

vänder sig sedan från söder ål norr till andra afdel-

10
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ningen, livilken innehåller ett likadant rum som del

nyssomlalla med lunnlivalf pa vederlag i vester och

öster samt med etl litet rakslulet och storsmygigt fön-

ster ål norr. Dessa l)åda i-um samt deras ingångar,

fönster och trappor äro alldeles lika sydöstra tornets

motsvarande, så att enda skilnaden heror af tornens

olika ställning vid korets sidomurar. För öfrigt bör

noga märkas, att båda tornen äro till omfång, höjd

samt yttre och inre anordning samt äfven till betäck-

ningar mycket lika hvarandra. Många gluggar äro jem-

väl i nordöstra tornet igenmurade och skadade.

De östra tornens socklar likna korets. Den första

liksom den andra afdelningen har en stor bandlist, hvil-

ken består af enkla rundbågar och sluter sig till hörn-

pilastrar och närmaste gafvel- och sidomurar. Den nedra

bandlisten betäckes med en skråkant, men den öfra med

en rundstaf. Tredje liksom fjerde afdelningen framter en

bandlist, som utgöres af en rundstaf. Femte afdelningen

har tvåsprångiga och trebladiga gesimsbågar och derpå

en stor karnis. Bandlislernas och gesimsernas rundbågar

äro mycket olika både i anseende till storlekar och krag-

stenar. Långhusets södra liksom norra sidomur har till

östia hälften lemningar af rundbågiga bandlisler, hviika

motsvara de nedersta å de östra tornen.

Kapellels sidomur, som sträcker sig i vester och

öster, motsvaras af vestra tornets hela södra och en

betydlig del af långhusets södra sidomur. Således blir

kapellets vestra gafvelmur en Iredjedel längre än dess

östra; ty den förra utgår från tornels sydvästra hörn,

men den sednare från långhusets södra sidonmr. Till

följd häraf är kapellets vestra tredjedel mycket bredare

än dess öfriga tvenne. Fyra spetsiga korshvalf, hviika
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utgöra kapellets betäckning, ha skiljebågar, som upp-

bäras af pilastrar. Till förstärkning af kapellets om-

gifningsuiurar, hvilka äro tunnare än den ufriga byggna-

dens, ha fem yttre sti"äfpelare tillkouunit. Sidomuren har

å midlen en stor ingång samt å hvarje sida derom ett

stort spetsigt fönster, och vestra gafvelmuren har två

samt östra ett sådant. Sidomuren uppbär ett ansenligt

roste, och yttre betäckningen består af ett kroppåstak

med vattenfall åt vester och öster.

Kapellet, hvars inre bredd i veslra tredjedelen ut-

gör 38.8, i mellersta och östra 25.0 samt hela längd

1\A, har långhusets höjd. Kapellels socklar, hvilka

äro höga, bestå af en lodrät grundsten och derpå tven-

ne små rundstafvar med en mellanlöpande hålkäl. Tak-

lister saknas.

Efter bortbrytande af södra sidoskeppets vestra

gafvehuur har dess sidomur fått vid den fristående än-

dan en prydlig pilaster. Stammen består af sju rund-

stafvar och ett snedskurel murhörn. Basen är åttadelad

och bildar två afsatser, af hvilka den nedra prydes med

en hålkäl, men den öfra med en rundstaf. Kapitalet är

bägarlikt och har yfviga blad. Å kapellets vestra gaf-

velmur midt emot berörda pilaster står en motsvarande,

som har följande anordning. Stammen utgöres af ett

framsprang med snedskurna hörn och derframför en

kolonn. Grundstenen är skråkantig, basen attisk med

skyddsblad, kapitalet bägarlikt med bärande figurer. A

kapellets sidonmr ses två pilastrar, hvilka ha samma

afstånd från hörnen som sins emellan. Stammen å

hvardera består af ett framsprang med snedskurna hörn

samt derframför en karnisslaf mellan två rundstafvar.

Grundstenen är fyrkantig, liasen lodrät och tresidig med

10*
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ring II öfra kanten för frauisprångets hvarje sida och

för iivarje slaf. JJasen för karnisstafven bar tvä hål-

kälade sidor. Den veslra af dessa två pilastrar stär

inidl emot den, som inlager vestra ändan af långhusets

södra sidonmr. Den östra af samma pilastrar höjer

sig gent öfver långhusets sydvestra ingång, hvadan der

icke kunnat bli någon motsvarande pilaster. Denna

svårighet är på följande sätt afbulpen. Ofver ingången

framstår en bladsirad krans, hvilken uppbär en ller-

stafvig knekt, och derpå hvilar en större bladprydd

kragslen, som understöder en llerstafvig sådan med löf-

sirad krans. Vid vestra ändan af tornets södra sidomur

finnes en bägarlik, bladprydd kragsten, hvilken har en

krans, som utmärkes med en rundstaf mellan två hål-

kälar. Vid östra ändan af samma sidomur ses en

kragsten, hvilken utgöres af en bred list, som profile-

ras med rundstaf och hålkäl. Denna list uppbär en

ganska bred skiljebåge, hvilken i långhusets södra si-

domur infaller vid delsammas halfva höjd. Denna an-

ordning är föga harmonisk. I kapellets sydvestra och

sydöstra hörn höja sig smärta kolonner mellan skrå-

kanter och ha lodräta öfverensstämmande baser med

ringar och löfsirade kapitäler. Den sydvestra har en

krans med rundstaf och hålkäl, men den sydöstra sak-

nar krans. Uti kapellets nordöstra hörn framskjuter

en löfprydd kragslen, och derpå höjer sig en kolonn,

hvars bas har yfviga skyddsblad, och hvars kapital lik-

nar en fyrbladig blonjkalk. Derpå ligger en krans med

hålkäl och rundslaf. E*å denna krans märkes i nära

naturlig storlek en hukande man, hvilken med lutande

hufvud på nackeii uppbär mellan två nuirhörn en ko-

lonn, som hai' eti bägailikt och bladprydt kapital.
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Från pilastern å vpstra ändan af långluispls södra

sidonnir kasta sig- pa pilastern vid kapellets vestra gaf-

velniur samt på vestra pilastern vid detsammas sidomnr

hreda och spetsiga skiljehågar, livilka utgöras af nio

dels rund- dels karnisstafvar mellan hålkälar. På östra

pilastern vid kapellets sidon)ur och motsvarande krag-

slen öfver långhusets sydvestra ingång hvilar en lika-

dan skiljebåge. Emellan dessa skiljebågar och omgif-

vande mursträckor äro spetsiga korshvalf med raka

föga uppåtgående kappor inslagna, hvilka ha snedskur-

na kanl- och trestafviga korsbågar, som uppbäras af

pilastrarna, kragstenarna och kolonnerna. Slutslenarne

bilda stora rundlar, hvilka prydas med likadant staf-

verk som korsbågarne. Af dessa slutstenar är den

nordvestra alldeles slät, den sydvestra framter Cvhristi

bröstbild med korsgloria, den mellersta har en sexbla-

dig ros och den östra visar Guds lam med korsfana.

Kapellets portal består af fina stafvar med mel-

lanlöpande hålkälar, som å hvarje sida fördelas af

snedskurna murhörn i tre särskildta partier. Del ytter-

sta af dessa partier bildar a hvarje sida ett framsprang.

Grundstenarne och baserne äro så förvittrade, att de ej

kunna rält bestämmas. Kapitälerne, hvilka äro inåt-

svängda, prydas med yfviga blad samt några mennisko-

och djurfigurer. Betäckningen är spetsbågig och siras

med fika listverk, som fördelas liksom å sidorna i tre

partier. Härvid bör likväl den ovanligheten märkas,

alt de nedra och öfra partierne icke ha sinsemellan

rätt öfverensstämmande språng. De innersta hörnen

användas såsom anslag i stället för poster. På begge

framsprången höjer sig ett spetsigt roste med karni-

sade vattenlister. 1 rostets hvarje svickla och öfver
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hvarje framsprang ses en stor dnbbelros. 1 röslels

spels föreställes Cliristus i nära naturlig storlek upp-

stigande ur grafven. Cliristus, som ulmärkes med kors-

gloria, håller i den venstra handen en skadad seger-

fana och utsträcker den högra till välsignelse. Ofver

vattenlisterna höja sig å hvarje sida tre löfprydda tialer.

Ofverst slår en baldakin, hvari ses ett stort hufvud och

derofvanför en liten man.

Kapellets alla fönster äro spetsbågiga samt ut-

och invändigt snedsmygiga. I det sydvestra liksom i

de två södra fönstren stå tre, men uti det nordvestra

och östra två poster, som uppbära Irebladiga spetsbä-

gar och derpå rosverk. De två vestra fönstrens om-

fattningar och poster äro utvändigt släta, men det östra

prydes å poster, bågar och rosverk med tina rundstaf-

ar. Det södra fönstret åt vester har å hvarje ytter-

sida en grof karnisstaf mellan hålkälar och en rundstaf

inom ett murhörn, och posterne, bågarne samt rosver-

ket ha fina rundslafvar. Det södra fönstret åt öster

prydes å hvarje yttersida med tre rundstafvar och der-

emellan djupa hålkälar, men posterne, bågarne och ros-

verket siras med fina rundslafvar. I vestra gafvelmu-

rens norra fönster är mellersta spetsbågen något högre

än de omgifvande, och rosverket består af tre spetsiga

blad, af hvilka hvardera har i midten en liten rund

öppning och en fyrdelad ros. Samma gafvelmurs södra

fönster innehåller fyra likhöga spetsbågar samt deröfver

tre stora öppna och släta ringar. Södra sidomurens

vestra fönster har äfvenledes fyra likhöga spetsbågar,

hvaröfver två dubbelt större, som äro släta, uppstå.

Hvardera af dessa större spetsbågar inrymmer en fyr-

bladig ros och deröfver ses tre släta ringar, af hvilka
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en innehåller en Irebladig, en annan en fVrbladig och

en tredje en ferahladig ros. Sithimurens öslra fönster

har likhöga spetsbågar och deröfver fyra öppna, slätla

hjertan med uppåtvända s|tetsar och derpå två Irebla-

diga rosor. I östra gafvelniurens fönster är den mel-

lersta spetsbågen högst, och deröfver märkas tvä sex-

bladiga och deremellan en fembladig ros.

Sträfpelarne, som äro fyrkantiga, sakna afsatser.

Den sydvestra och sydöstra sträfpelaren slå öfver hörn

;

men den nordvestra samt de två mellersta ha vinkelrät

ställning. Nedra hälften af sydvestra sträfpelaren pryd-

des i h varje hörn med tre kolonner, hvilkas baser hade

rundslafvar mellan hålkälar och hvilkas kapiläler voro

löfsirade, men den har nyligen fått en beklädnad med

en afsats å midten och blifvit alldeles slät. Sydöstra

sträfpelaren har ännu å hvarje hörn sina tre kolonner

mellan hålkälar, såsom den sydvestra för få år sedan

hade. På sträfpelaren nära vestra liksom på den mot-

svarande nära östra sidan om ingången synas lemnin-

gar efter en prydlig baldakin, som inrymt en bildstod.

Enligt sigillum consistorii ecclesiaslici Wisbyensis

af 1740 utgjordes kapellets betäckning af ett luttak

med vattenfall åt söder, och sträfpelarne åt samma håll

uppspirade deröfver med höga, löfprydda fialer ^). Efter

en svår eldsvåda, som 1744 öfvergick kyrkan, uppdrogs

å södra sidomuren ett stort roste i eländigt rococoma-

ner. En af ifrågavarande Haler ligger ännu å kvrko-

vinden. Ofver den sydvestra liksom öfver den sydöstra

sträfpelaren ses en stor utkaslare och en dylik ligger

jemväl på vinden. Den sydvestra utkastaren liknar en

O Wallin, Gothl. saml. D. 1. S. 130.



152

man. hvilken iiiPil l)arl liar ncli kappa krypandp på en

släng har öppen mun; den sydöstra franiler djefvulen,

hvilken, nni halsen bunden med en kedja, har långa

öron och krokiga horn samt ett rysligt gap; den tredje,

som ligger å vinden, föreställer Simson, hvilken sittande

på lejonets rygg uppbryter dess käftar. Dessa figurer

äro hållna i nära naturlig storlek. Vidunderliga utka-

stare eller takrännor äro ingalunda ovanliga i sednare

medeltidsstil.

Alla socklarne, hörnstyckena, pelarne till största

delen, bågarne, dörr- och fönsteromfattningarne, poster-

ne, rosverken, kolonnerne, sträfpelarne, utskottsrännorna

och bildverken äro med skicklighet huggna af kalksten.

Yttre dörromfattningarne bestå till en stor del af slipad

sådan. Ehuru kyrkan undergått flere häftiga eldsvådor

och varit många århundraden blottställd för luftens

inverkan, är hon temligen väl bibehållen. Deremol har

kapellet i anseende till dåligt val af kalksten lidit myc-

ket af vittring. De öfriga murytorna så väl ut- som

invändigt samt taklivalfven beslå af tuktad kalkslen.

Att all huggen kalksten ursprungligen varit både ut-

och invändigt fri från hvitlimning, kan icke dragas i

tvifvelsmål, men att dereniot den tuktade haft en tunn

anpuls, är så myckel vissare, som landskyrkorna på

Golland med högst få undantag äro på sådant sätt be-

handlade. Nu se vi denna ansenliga helgedom, den

enda, som vidmakthålles af de många, hvilka uppstått

i Wisby, vara med undantag af yttre dörromfatlnin-

garna samt fönsterposterna och rosverken på ett be-

dröfligl sätt öfverstruken med kalkröra. Härvid bör

dock erinras, alt de sex vestra pelarne svårligen

kunna till sina ojemna sidor, som tillkommit genom
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borlbrylningar, lennias ulan aiipuls; men en sådan bör

göras något bättre än den nuvarande. Långhuset, ko-

ret, kapellet och altarnichen betäckas med tegelpannor;

alla tre lanternorna äro brädbeklädda och svartslrukna.

En konst forskare finner vid första anblicken af

kyrkan, att hon blifvit uppförd efter en och utvidgad

efter en annan bvsiinadsidan, hvadan egenheter tillkom-

mit, hvilka föranledt onöjaktiga gissningar. I det före-

gående ha vi omnämnt, att stenarne enligt de gamles

mening talade. Härvid bör märkas, att man måste väl

studera stenarnas hemlighetsfulla språk, om man skall

rätt begripa, hvad de förkunna. Vi vilja nu söka att i

korthet förklara kyrkans ovanliga förhållanden.

Enligt första byggnadsplanen har kyrkan bestått af

mellan- och sidoskepp, af hvilka det förra varit dubbelt

högre än de sednare. De fyra vestra pelarne, som i

jemförelse med höjden äro ganska smala, ha å midlen

kransar åt vester och öster samt åt sidoskeppen. En-

ligt Klingwalls ritning af S. Maria kyrkas inre, fram-

stodo på kransarna, hvilka utgöras af rundstaf och hål-

käl, de första vederlagsskiftena efter bortbrutna före-

nings- och skiljebågar ^). Ifrån grundstenarna Ull kran-

sarna bestå socklarne och slammarne af välhuggen

kalksten. Att mellanskeppel från början fått sin nuva-

rande höjd, visar sig deraf, att de fyra vestra pelarnas

motsvarande sidor äro öfver kransarna till stammarna

och halfkolonnerna alldeles jemna och släta, men deras

tre andra sidor till öfra hälften mycket ojemna. Om
meningen från början varit att göra mellan- och sido-

skeppen lika höga, så hade naturligtvis de fyra vestra

') Klingwall, Pornlemningar i Wisby.
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pelarne hållits ä alla sidorna lika jeiuna, och icke röjl

såsom nu några horlhrytningar. De Ivå nästsista pe-

larne ål öster förete nicil sina stora ojomnheter al si-

doskeppen, all de bildal hörn för gafvelniurar och med

sina åt mellanskeppet vända skråkantiga dynstenar upp-

burit en Iriumlhåge. Alliså måste etl fyrkantigt kor

måhända med ett lialfrundl ulsprång sträckt sig ål

öster. Då Tyskarne i Wisby förmått med egna sam-

manskott uppföra denna helgedom och utverka sig der-

för högst ovanliga fri- och rättigheter samt kunnat der-

lill hålla två kyrkoherdar, har densamnia snart blifvil

alltför liten.

Vestra tornet, som obestridligen uppstått på sam-

ma tid som långhuset, bör, innan vi redogöra för kyr-

kans förändring och utvidgning, tagas i betraktande.

Att tornets första afdelning är i jemlörelse med mellan-

skeppet ganska låg, och att Ivenne ovanligt breda och

beqväma trappor uppföra till dess andra, låter på föl-

jande sätt förklara sig. Den första afdelningen har en-

ligt gammalt bruk varit begagnad till förplals och dop-

rum, men den andra till kor eller kapell. Del är be-

kant, att många gamla kyrkor ha kor både i öster och

vester, och all andra afdelningarne i gamla torn ha så-

som här öppningar ål öster samt ä sidorna derom al-

tarnicher. Flere åldriga kyrkor i Skåne visa dylika

anordningar. För öfrigl linnes intet skäl, hvarföre

tvenne så rymliga trappor som de nyssberörda blifvil

anlagda, om de ej vari! ärnade till obehindrade upp-

och nedgångar för många personer. Det galleri, hvil-

ket inlager andra afdelningens norra, och det, hvaraf

lemningar finnas utanför dess södra sidomur, ha tvif-

velsutan Ijenat till försvar emot liendtliga anfall. Då
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kan man ej undra derpa, all denna helgedom såsom

den största delen af Gollands landskyrkor äfven kunde

för sådant ändamål tillgripas. SireloAv berättar, att

tornet 14 '2 5 fått från andra afdelningen en påbyggnad

till 40.0 höjd ^j. Enär denne författare nämner de

personer, hvilka under verks lällande af samma arbete

varit kyrkovärdar, tyckes berörda uppgift ha någon

grund. Vi kunna dock icke antaga, att tornet ursprung-

ligen bestått af blott tvenne afdelningar öfver hvaran-

dra. Vi måste fasthellre påslå, att detsamma haft en

tredje afdelning och förmodligen fyra rösten samt en

spira. Flere nära samtidiga kyrkotorn på Gotland för-

anleda en sådan förmodan. Vid kyrkans invigning har

tornet troligtvis varit färdigt; helst församlingen vid

detta tillfälle falt så ovanliga privilegier. Men deremol

torde tornet 1425 varit till sin öfra del förfallet, och

då fått en simplare påbyggnad, hvarlill de gamla glug-

garnas omfattningar, som röja rundbågsstil, blifvit be-

gagnade; ty en helt olika anordning af gluggar skulle

i annat fall blilvit använd, dock förete deras midtpelare

en ganska sen hållning.

Det tyckes, som en betydlig del af Klinten blifvit

bortbruten för att bereda behötlig byggnadsplals till

kyrkans förlängning ål öster; ty endast der bnnes en

stor fördjupning med en ansenlig tvärbrant. Denna

förlängning måste på följande sätt tillgått. Ett mindre

kor och måhända ett halfrundt utsprång undanröjdes.

Sidoskeppens östra gafvelnuu'ar genombrötos, så att de-

ras pelarhörn, hvilka up[)buro IriumlLågen, bibehöllos.

') Strelow, S. 201.
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Sidoskeppens lakhvalf iieillogos och deras yllerniurar

förhöjdes och gjordes nära dubbelt längre ål öster.

Nya gafveluuirar och nytl kor utfördes i förening med

desamma. Två nya pelare, som uppdrogos i öster, fingo

liksom de öfriga föreningsbågar, och skiljebågar spän-

des öfver de öppningar, hvilka efler de gamla gafvel-

murarnas genombrytning tillkommit. Sedan fingo sido-

skeppens gamla och nya delar samt mellanskeppets två

nya afdelningar och koret lika höga takhvalf som mel-

lanskeppets vestra del. På detta sätt låter det förklara

sig, hvarföre långhusels vestra del företer en annan

byggnadsart än dess östra samt dermed förenade kor

och omgifvande torn. Vid norra sidoskeppets påbygg-

nad har en tredjedel af norra galleriets östra öppning

blifvit öfvermurad.

Gamla kyrkor äro till sina skepp merendels bre-

dare i vester än i öster, stundom lika breda åt båda

håll. Vi finna deremot här ett långhus, som är 5.0

bredare i öster än i vester. Det visar sig klarligen

på de två östligaste pelarne, hvilka stå vida längre

ifrån hvarandra än de två närmaste åt vester, att man

på dylikt sätt velat bereda större bredd i det blifvande

koret. De östra tornen ha enligt ett ganska vanligt

bruk i forntiden uppstått för stödjande af sidoskeppens

östra gafvelmurar och korets båda sidomurar. Att båda

tornen varit och äro i detta fall nödvändiga, kan icke

nekas; ty det ena har fått mycken utåtlutning åt syd-

ost och det andra åt nordost; bristfälligheter, som till-

kommit genom de höga och vidspända takhvalfvens ut-

åltryckning.

Orsaken hvarföre hår finnes ett torn i vester och

två i öster kan af föregående framställning lätt inses.
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Vi vilja blott tillägga, att mindre kyrkor såsom denna

i sitt ursprungliga skick aldrig ha tvenne torn i vester.

Då helgedomen gjordes dubbelt större och vida högre,

hlefvo två torn i öster nödvändiga såsom murstöd och

de blefvo äfven gagneliga till sina nedra afdelningar

såsom sakristior och förvaringsrum och till sina öfra

såsom försvarsverk, och de förhöjde den förstorade kyr-

kans utseende.

Samtidigt med denna förändring och utvidgning

inåste de höga spetsbågar och sträckmurar, som hvila

på pelarna, tillkommit för att uppbära mellanskeppets

kroppåstak och stödja sidoskeppens luttak, hvilka begge-

dera naturligtvis måst förhöjas. Dessa spetsbågar och

sträckmurar bestå af tuktad kalksten, som hvarken va-

rit fogslruken eller afputsad, och blott af huggen så-

dan till 5.0 å öfversta yttersidorna. De små ljusöpp-

ningarne, hvilka under gesimsbågarna funnits å sträck-

murarna, ha endast Ijenat till belysning och iuftvexling.

Då mellanskeppets lakhvalf äro ursprungliga och sträck-

mm*arnas stora genombrytningar tillkommit för murmas-

sornas minskning och aldrig medgifvit mellanskeppets

förhöjning, så kan här ingalunda tänkas på något tri-

forium. Om någon skulle tycka, att dylika sträckmu-

rar varit alltför kostsamma och äfven obehöfliga för

vattentakens anbringande; så kunna vi ej neka detta;

helst när rätt många kyrkor, som äro nära samtidiga

med den ifrågavarande, sakna dylika murverk. Här bör

nämnas, att Roma sockenkyrka, hvilken företer äldre

spetsbågsstil, är på Gotland den enda, som har lika-

dana spelsbågar och sträckmurar för uppbärande af

mellanskeppets kroppåstak som S. Maria kyrka. Emel-

lertid finnas flere myckel gamla helgedomar, hvilka ha
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öfver pelarna ganska höga slräckmurar äfven utan ge-

nombrytningar, ehuru de äro vitla högre än de ifråga-

varande. I afseende derpå vilja vi åberopa Slrengnäs

domkyrka, hvars sträckmurar ha 32.0 höjd. Man har

derföre påstått, att denna kyrkas mellanskepp varit vida

högre. Emellertid har motsatsen deraf blifvit med

grundliga skäl ådagalagd ^).

Att långhusets östra del samt koret och de östra

tornen äro samtidiga, kan ingalunda bestridas. Dessa

partier visa sig ha noggranna samband med hvarandra,

och deri råder en och samma hållning. De rundbågiga

bandlister, som från östra tornens första afdelningar

fortsättas å östra hälften af långhusets sidomurar, men

saknas å detsammas vestra, ådagalägga, att östra tor-

nen äro samtidiga med långhusets östra del men icke

med dess vestra. Långhusets och korets stora spets-

bågiga fönster äro obestridligen långt sednare utvidgnin-

gar. Den stora spetsbågiga altarnichen, hvilken finnes

å långhusets södra sidomur och inrymmer ett af nyss-

berörda fönster, har troligtvis tillkommit på samma tid

som de öfriga. I kapellet märkes en praktälskande till-

ochmed öfverlastad spelsbågsstil. Denna tillbyggnad,

hvilken onekligen röjer mycken skicklighet, öker inga-

lunda kyrkans anseende, men väl hennes märkvärdighet.

Vi tro oss kunna med temlig visshet påstå, att lång-

husets utvidgade fönster och kapellets hela byggnad

härröra från samma tidrymd ; ty alla ha mycken likhet

med hvarandra. Rundbågsålderns små och enkla fön-

ster ville ej förslå jemte spetsbågsålderns stora och

prydliga.

') Bruuius, KonstanCeckningar under en resa är 1849. S. 282, 283.
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Det sprider mycket ljus i konsthistorien, att man

känner kyrkans invigniiigsår 1225. Langliiisets förän-

dring, koret och de östra tornen måste enligt all san-

nolikhet vara Moll några få årlionden yngre än det

vestra tornet och den nrsprungliga delen af långhuset.

Skälen för denna förmodan äro följande. I kyrkans ur-

sprungliga delar är onekligen en enkel rundbågsstil rå-

dande, men deri märkes dock äldre öfvergångsstil. I

utvidgningen och östra tornen framstår den förra lik-

som den sednare mer utbildad. Det tyckes likväl, att

vid betraktande af flere andra helgedomar på Gotland

ifrågavarande utvidgning blifvit i sednare hälften af

trettonde seklet verkställd. Då de östra tornen till

sina öfra afdelningar blifvit, såsom det tydligen visar

sig, beräknade på försvar mot anfall, måste de liksom

förändringen och utvidgningen uppstått, innan staden

1289 fatt sin ringmur. Kapellet har till hela sin håll-

ning mycken likhet med den byggnadsart, hvilken up-

penbarar sig i koret vid Linköpings domkyrka. Henrik

Tidemanni, som 4405 blef biskop i Linköping och af-

led 1500, lät af byggmästaren Gierlac från Köln bygga

koret vid samma kyrka, hvilket kort före sistnämnda

år fick sin fullbordan. Då denne biskop var i högsta

grad verksam för stora byggnadsföretag, och då Got-

land tillhörde hans stift, tyckes det vara sannolikt, att

det vackra kapellet vid S. Maria i Wisby tillkommit

under densammes embetstid. Det vissa är, att kapel-

lets hela hållning röjer liksom koret vid Linköpings

domkyrka en mycket prålig och ganska sen spetsbågsslil.

Sedan eldsvådan 1744 öfvergått kyrkan, blefvo

från nämnda år och till 17G1 tornens ofvanbeskrifna

lanternor och kyrkans och kapellets vattenlak anbragta.
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Om lanternorna slii i den uppenbaraste strid med den

åldriga kyrkans hela anordning, så är kapellets nuva-

rande roste ett ännu bedröfligare bevis på dåtidens van-

dalism. För verkställande af dessa förbättringar blefvo

kyrkans jordar försålda, livadan bon sedermera varit

nästan medellös. Om man i stället för de kostsamma

och idévidriga lanlernorna uppfört sådana spiror, som

utmärka tornen å Gollands allraflesta kyrkor, torde den

ifrågavarande helgedomen fått behålla största delen af

sina jordar.

Utanför södra sidoskeppels östra ingång blef 1 760

en tillbyggnad uppförd, hvilken, 12.0 bred och '20.0

lång, hade ett fönster och elt gafvelröste åt söder samt

en ingång å hvarje sida och betäcktes med elt kropp-

åslak. Denna tillbyggnad, som hade namn af brudka-

pellet och var i högsla grad afskräckande och borde

hellre hetat grafkapellet, blef omsider 1858 nedbruten.

En ännu större tillbyggnad blef 1778 uppförd

utanför norra sidoskeppets östra ingång. Denna tillbygg-

nad, hvilken sträcker sig i söder och norr och håller

28.0 i inre bredd och 58.0 i längd, har ett stickbå-

gigt tunnhvalf af bräder och två fönster å hvarje sido-

mur samt två å gafvelmuren. Samma tillbyggnad, som

betäckes med ett kroppåstak, och innehåller ett enda

rum, har tillkommit för att begagnas såsom konsistorii

sessionsrum och sakristia. Det väcker i sanning för-

våning, att man velat på detta sätl vanställa den sköna

kyrkan, och att man ej förstått, all samma rum aldrig

kunde på något sätl hållas fuktfrill. Vi hoppas, att

den tid icke är långt atlägscn, då helgedomen befrias

från denna vanprydliga och ohelsosamma tillbygt;nad.

Wisby biskopshus är i jeniförelse med andra dylika
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boställen så obetydligt, alt del väl kunde tåla en till-

byggnad för konsislnrii sainnianli'äden ; men bäi"vid nni-

ler den svårigbelen, all kyrkan, ehuru hon nyligen lått

ett årligt anslag af 50 tunnor spanneniål, knappast för-

mår underhålla sig sjelf ännu mindre bygga åt stiftets

biskop. Om emellertid en mera passande lokal kunde

för konsistorii sammanträden fås, så skulle en ganska

lämplig sakristia och klädkammare erhållas i sydöstra

och nordöstra tornets nedersta rum, hvilka äro lika

stora, som de sakristior, som begagnats af Lunds ka-

niker och erkebisk(jpar.

På vederböiandes begäran har genom öfverinten-

dentsembetets försorg en utförlig plan för kyrkans

iståndsättning blifvit för några år sedan uppgjord. F]n-

ligl denna plan har efter brudkapellets undanrödjande

sydöstra ingången fatt nya dörrar och inre omfattnin-

gen blifvit igenmurad. Den vanprydliga och onyttiga

tillbyggnadens bortbrytande måste enhvar berömma ; men

sedan portalen blifvit på berörda sätt frigjord, så hade

det varit önskliiil, att dörrarne blifvit hållna i en bv^n-

nadsstil, som öfvei-ensstämt dermed. Man måsle i

sanning beklaga, att inre omfattningen blifvit igenmu-

rad och afputsad, så att intet spår der synes till en

ingång. Då kyrkan vid sin förändring och utvidgning

fått sydöstra liksom nordöstra ingången, tyckes det väl

varit skäl att lemna denna urganda anordning oslörd.

Enhvar inser, att del varit ganska lätl att göra dörrar,

som ej begagnas, fullkomligcn dragfria. Man hade så-

ledes undgått den ledsamheten alt å en aldrig helge-

dom göra en blinddörr; helst det är en klen byggmä-

stare, som nödgas å ett bättre boningshus anbringa ett

blindfönster.

il
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Kapellels sydvästra sträfpelare liar, såsom vi of-

vanföre oninämnl, for få år sedan fält ny beklädnad.

Det kunde med största skäl väntats, all man vid denna

förbättring följt den ursprungliga anordningen, det vill

säga, att nedra hälften af slräfpelaren blifvil prydd med

tre kolonner i livarje hörn, och således fått samma ut-

seende, som den ursprungligen hall och som den syd-

östra ännu företer. Man har likväl IBGl med skick-

lighet förbättrat långhusels samt vestra tornels och ko-

rels socklar. Sydöstra portalens betäckning har lika-

ledes blifvil med omlauka förbättrad.

Vestra tornets betäckning, S(uu blifvil ofvauföre

beskrifven, var för några fa år sedan helt och hållet

förfallen. Att den nya betäckningen fall alldeles lika-

dan anordning som den gamla, måste med största skäl

beklagas. En konstnär är, enligt vår öfverlygelse, skyl-

dig all vid en byggnads förbättring i möjligaste måtto

f«)lja hennes fordna anordning. Om någon del af en

urgammal bvggnad l)lifvil rentaf förfuskad, så bör väl

samma del förbättras i öfverensslämmelse med del helas

urs[»rungliga hållniug, men icke med en fåkunriig efler-

härmning af en uppenbar förfuskning. Man kunde skä-

ligen vänta så mycken urskilning hos en verkställare,

hvilken det åligger alt förslå kyrklig byggnadskonst, all

han vid förbättring af en uråldrig helgedom visste livad,

som var och icke var ursprungligt. Så länge man icke

rått förslår, huru man bör i beiörda fall bete sig, är

det myckel väL atl kxrkan lill omgifningsmurar och

lakhvalf, röjer hvarken sättningar eller remnor, och alt

hon har små tillgångar, hvadan få förbättringar äro

nödväniliga och bristande medel hindra större förfusk-

ningar.
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Allarhordel, som heslår af ({vaderstnn och har en

slät skilVa, inlager niidlcn af allarväggen. 1 hvanlera

af de främre hörnen ses en kolonn utan kapital eller

krans. Qvaderslenen har ovanlig storlek. Skifvan, hvil-

ken i kanten prydes med en hålkäl, är (\Jt hred (jch

10.4 lång saml 0.5 tjock och heslår af en enda häll.

Allarhordel och skifvan, som utgöras af kalksten, äro

slipade. Der har fordom stått ett altarskåp, som 1684

såldes till Källnnge kyrka, och i delsammas ställe upp-

sattes en mycket ful altartalla af sandsten. Efter hort-

tagande af denna altartalla 1808 anhragles en högst

opassande altarprydnad, hvilken 1850 förändrades. Vid

delta tillfälle blef altarbordet, som ursprungligen stått

några fot från allarväggen, flyttadt intill densamma.

Den omskapade altarprydnaden har följande anordning.

På två relllade pilastrar hvilar en rundhåge. I denna

omfaltning slår ett vanligt kors. En liten lörnekrans

inlager midlen af delta kors och derjemte ligger ett

lam med en segerfana på en hok med sju insegel.

Ofver korset ses en sol och en hvil sky dera med två

englahufvuden och en nedflygande engel. För anbrin-

gande af detma högst stilvidriga och föga sägande al-

tarprydnad har allarväggens mellersta fönster blifvil

igensatt med bräder.

Predikstolen, som är utförd i barockstil af trä,

förtjenar ingen konslgranskning. I kyrkan uppsattes

1600 ell orgelverk, hvars läktare och fasad höllos i

barockslil. Ett nytt orgelverk byggdes 1856 i mo-

dernt maner. Om den förra läktaren och fasaden voro

föga passande med kyrkans allvarliga rundhågsslil, så

göra de nuvarande ett ännu mer störande intryck. Bi-

saker böra skäligen lämpas efter hufvudsaker.

11*
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1 kyrkan linnes en dopfunt, hvilken beslår af röil-

aktig och livilsprängd kalkslen saml är slipad. Foten

är rund och inåtsvängd, mellanstycket afsmalnar uppåt

och har enligt vanligheten Ofversl en ring. Skålen,

som liknar fyra förenade och utatsvängda halfcirklar,

är inunder halfklotformig och prydes å hvarje kupa

med fyra blad. Dopfunten, hvilken tyckes vara unge-

fär lika gammal som kyrkan, har för mycket lång tid

sedan sönderspruckit, h vadan den omgifvits med ett

jernbaud, som ulgöres af fyra sammannilade halfcirklar

och ådagalägger forntidens usla smiden. Dopfunten in-

nehåller en kopparkitlel i form af fyra halfcirklar, hvil-

ken tyckes ha en ganska hög ålder och är mycket

ovanlig, emedan få sådana förefinnas. Skålens yttre

Ivärmått på midten af halfcirklarna utgör 5.7, i svick-

lorna 3.2, dopfuntens hela höjd 5.4, tjocklek 0.3.

I nordöstra tornet linnes i nedra rummet en gan-

ska väl huggen bildslod af hvit, polerad marmor. Den-

na bildstod, som troligtvis föreställer S. Hedvig och är

utförd i halfnaturlig storlek, har öppen krona och hål-

ler på högra armen en modell af ett kapell. Ansigte

och mantel saml draperier äro myckel väl hållna. Hvad

hon burit i venslra handen är borlslagel. Håret är

lockigt. Bildstoden är väl bibehållen.

En latla af fin sandsten står i samma rum. Denna

tafla, hvilken är 5.4 bred och 4.8 hög, föreställer i

nära fullrunda figurer, huru ormen slingrar sig i kun-

skapens träd och engeln med ett svärd utdrifver Adam

och Eva ur lustgården. Alla tre äro klädda, men bar-

folade och barhufvadc. Engeln har vingar.

För mera än ett halfl sekel tillbaka ha på många

ställen utrikes stadskyrkor blifvit befriade från sina
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ringmurar, och för tre årtionden sedan har en sådan

omkring Lunds domkyrka hlifvit undanröjd. Ännu 1862

var Wishy domkyrka omgifven af en temligen stor kyr-

kogård, som hade åt söder liksom åt vester och norr

en sidomur men åt ösler den höga och Ivärbranta

Klinten. Kyrkan låg ungefär på lika afstånd från hvarje

sidomur men helt nära Klinten, emedan hon hlifvit åt

sistnämnda håll förlängd. Murarne, hvilka bildade ett

afrundadt hörn åt nordvesi och voro uppförda af kalk-

flisor utan kalkbruk och betäckning, höllo ungefär 3.0

i tjocklek, 5.0 i höjd. Södra liksom norra muren hade

mot midlen en större port och vestra en mindre samt

det afrundade hörnet en helt liten sådan. Nyssnämnde

år blefvo murarne nedbrutna, då södra liksom norra

porten fick qvarstå, men de två öfriga nedbrötos.

Vestra porlens yttre liksom inre omfattning var

skarpkantig och rundbågig, och den förre bestod af

huggen, men den sednare af tuktad kalksten. Den

yttre omfattningen var mindre än den inre, så att an-

slag bildades mellan desamma. Porten visade sig ha

en temligen hög ålder. Porten, som intog det afrun-

dade hörnet, hade stickbågig betäckning och utgjordes

af tuktad kalksten och var tvifvelsutan en nyare upp-

brytning. Dessa portars undanrödjande kan ingalunda

betraktas som någon skada i konsthistoriskt afsecnde,

men deremot som ganska nyttigt för utvidgning af den

smala gatan derutanför.

Södra porlen, b vilken betäckes med en rundbåge,

beslår af huggen sandsten. Det förundrar oss, att mån-

gen konstnär fäst synnerlig uppmärksamhet vid porlen,

och att man ansett den vara uppförd än i renässans-

än i rococostil. Mänga dylika porlar ha under Ghri-
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stian IV:s lid tiilkommil i Danmark och älven i Skanc,

och de äro enligt dä rådande hyggnadssäll hållna uli

idel harockslil. Då porleii, som har lemligen ansenlig

bredd och hdjd men helt svaga sidostycken och ej obe-

tydlig belastning å heläckningen och är naturligtvis be-

räknad på stöd af omgifvande sidomur, så är det myc-

ket vanskligt att låta densamma qvarslå. Också ha de

närmaste delarne nf den nedbrutna sidomuren blifvit

qvarlemnade. Härtill kommer, att sidostyckena på ett

ganska betänkligt sätt vittrat. Då för öfrigt porten

icke kan vara mycket öfver men väl under 200 år

gammal och ingalunda röjer något ovanligt konstarbete

och lill sina ornamenter är illa medtagen af vittring;

så hade det enligt vår öfverlygelse för ingen del varit

någon skada, om den blifvit nedbruten, i synnerhet som

den hindrar anblicken af kyrkan, då man dilgår på den

smala gatan från söder.

Norra porten, hvilken utgöres af huggen kalksten,

betäckes med ett högspelsigt tunnhvalf och innehåller i

hvarje insida en lågrakspetsig sitlnich. Yttre och inre

omfattningarne ha föga framsprang, men vanlig tjocklek.

Dynstenarne prydas med en hålkäl emellan två rundstaf-

var. Omfattningarne siras i yttre kanterna med rund-

stafvar, som ha bägarformiga baser och kapitäler. Silt-

nicherne, af hvilka hvardera betäckes med två hällar,

prydas i kanterna med rundstafvar, som, saknande baser,

uppgå från gapande drakhufvuden. Ett högt roste åt

söder liksom ett sådant åt norr har nio tinnar och ä

niidten en rund fördjupning. På öfversta tinnen af

hvarje roste står en fyrkantig, obeliskartad toppslen,

hvilken prydes med en knopp. Den södra toppstenen

har framtill en dubbel ros och kiiop>»en åt söder och
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norr runda sidor samt ät söder rII grekiskt kors. Den

norra toppslenen är alldeles slät, men knoppen visar

runda sidor åt fyra häll och har ett grekiskt kors ä

hvardera. Betäckningen består af tegelpannor med vat-

tenfall åt vester och öster. Omfattningarne, som inlaga

portens ytterkanter, äro 1.2 tjocka, genomgängen håller

8.0 i bredd och %A tvärsigenom. Norra porten är

ganska märkvärdig och alldeles oskadad och har såle-

des med mycket skäl blifvit bibehållen.

De två nedbrutna portarne hade vanliga stängsel

af bräder med gångjern. Uti de två bibehållna por-

tarne ligga såkallade rister eller jerngaller, hvilka tro-

ligtvis blifvit vid södra porlens tillkomst inlagda för

att ulan begagnande af stängsel freda kyrkogården för

både hundar och andra kreatur. För öfrigl äro dessa

jerngaller de enda, som finnas på Gotland; men dylika

äro likväl ganska vanliga, der kyrkogårdar omgifvas af

försänkta ringmurar.

Från kyrkogårdens södra sida uppgår en sten-

trappa med 86 steg på Klinten, hvarå flere mindre

hus ligga inom stadens ringmur. Kyrkan ses derifrån

ligga under bergshöjden, så att blott tornen höja sig

deröfver, men den egentliga staden ligger djupt derun-

der, och synkretsen derutanför begränsas af hafsrymden.



S. Olof.

r lere aldrc förlallare berätta, atl Erik Ejegod vid sin

utfärd lill .lerusaleiii 110'2 byggl S. Olofs kyrka i

Wisby ^). Donna uppgifl synes väl föga sannolik, enär

nämnde konung regerade få år, och hade många kyr-

kor alt i Danmark bygga, och Lunds domkyrka var

nyss påbörjad och Gotland tillhörde Sverige. Men Erik

Ejegod, som enligt dåtidens sätt synnerligen from tro-

ligtvis företagit sin resa öfver Wisby och följt den

stora handelsvägen genom Ryssland, torde måhända ve-

lat i nämnde stad efterlemna ett Ijuft minne, hvadan

han möjligtvis derför anslagit medel lill uppförande af

ifrågavarande kyrka.

I nordvestra delen af Wisby ligga lemningar efter

S. Olofs kyrka, hvilken haft ett aflångfyrkantigt torn

med tre afilelniiigar öfver hvai-andra och ett treskep-

pigt långhus samt troligtvis en Ivärbyggnad eller mel-

lan- och sidokor.

Af tornet linnes blott den första och ett stycke

af den andra afdelningen i behåll. Första afdelningen

sträcker sig invändigt '22.0 i söder och norr samt

1 9.0 i vesler och öster. På midten af vcstra sidomu-

ren ses en stor rundbågig ingång, som utvändigt haft

å 11 varje sida en kolonn emellan två njurhörn. Två

rätvinkliga [)oster på hög tröskel ha med konsoler upp-

burit ett rakt dörrfält. De inre murhörnen äro räl-

') Petreius tios Wallin, Gotbl, samt. 1). I. S. 258, 239. Ilvilfcidt,

S. 93. Ponto{)pidan. Annat. Eccl. Dan. Uipl. I. Tli. S. 232.
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vinkliga, men de yUre prydas med en djup hålkäl

emellan en större och en mindre rnndstal". Grvindste-

narne äro höga och skråkanliga. Baserne pa kolon-

nerna, ehuru mycket skadade al" vitfring, likna, säsom

det tyckes, attiska med skyddsblad. Kapitälerne och

kransarne äro så förvittrade, ntt deras förhållanden ej

kunna med visshet bestämmas. Skaften saknas. De inre

murhörnen uppbäi'a en likarlad rundbåge. En grof rund-

staf i halfcirkelform qvarslår på kolonnernas kransar.

F*å de ytlre miirhörnen hvilar en rundbåge med lika-

dan profil som desammas. Inre omfattningen är rät-

vinklig och rniidluigig. EtI korslivalf med spetsiga och

vågräta kappor, men med högst enkla kragstenar be-

täcker första afdelningen, hvilken, 2 G. O hög, har en

temligen smal, men ansenligt hög öppning åt öster.

Denna öppning är lågspetsig med skråkantiga dynstenar.

Murtjockleken i vestra ingången utgör 6.5 och i östra

öppningen 5.7. Tornet, som är nära qvadratiskt i för-

sta afdelningen, liar ål söder och norr starka utbygg-

nader, af hvilka hvardera innehåller en trappa, som, 3.0

bred, uppgår fråu öster åt vesler till andra afdelningen.

Dessa trappor, hvilka ha lika breda och temligen höga,

rundbågiga ingångar från sidoskeppen, äro ganska be-

qväma och beläckas med tunnhvalf. Rundbågiga ingån-

gar öppna sig lill andra afdelningen, som är qvadratisk.

Dervarande golf beslår af den första afdelningens af-

jemnade korshvalf. Belydliga lemningar visa, alt andra

afdelningens betäckning utgjorls af ett lågspelsigt kors-

hvalf med föga uppåtgående kappor. På midten af

vestra sidomui-en finnes et I stort, Arbladigt fönster.

Utanför södra liksom norra sidonmren har elt galleri

sträcki sig öfver trappan. Hvardera af dessa gallerier
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har ofelbart liafl ä långsidan stora ruudbetäckta öpp-

ningar med midtkolonner och små rundbågar samt ät

vester en liten glugg och uppburit eU liittak. I norra

sidomuren finnas lemningar efter en mindre trappa,

hvilken från vesler åt öster uppgått till tredje afdel-

ningen. Della förhållande ses af qvarsittande sträck-

stenar, som utgjort steg och betäckning. Samma trappa

har varit ganska smal och saknat en molsvarande i sö-

dra sidomuren. Tredje afdelningen har tvifvelsutan haft

tvenne tvådelade gluggar å hvarje sidomur och uppburit

en spira. 1 första afdelningen har enligt vanligheten

varit förrum och dopplals. Andra afdelningen, hvarlill

beqväma trappor uppledt från sidoskeppen, har troligt-

vis varit begagnad till kapell. Gallerierne och tredje

afdelningen ha säkerligen tillkommil för all derifrån

försvara sig mot fiendlliga anfall. Ingen ruin af slä-

dens många kyrkor ligger så nära stranden och på en

så öppen plats som denna, och ingen har varit mer

passande lill försvarsverk mot angrepp från sjösidan.

Då författaren för några få år tillbaka undersökte

denna tornruin, syntes intet spår efter den öfriga bygg-

naden. Sedan har en sior grusmassa blifvil bortförd

under sakkunnig mans tillsyn. Skada, alt den lilla

återvändsgränden, som kallas Säcken, bloll tillät afläc-

kande af den norra sträckan af kyrkan, hvadan den sö-

dra ännu höljes af en grusmassa, hvilken håller G. O i

djup. Emellertid kan, kyrkans anordning och storlek

pä del närmaste bestämmas af del lilla, som framkom-

mit i dagen. Af ett långhus med två pelarrader ses

vackra lemningar. Der qvarligger en mindre del af

norra sidomuren och af den vestligasle pelaren i norra

raden samt af en motsvarande hörnpilasler i öster.
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Pelaren heslär al' en fyrkanliy grundsten, en ällkanlig

och hiilkähid sockel samt vidare en ren attisk has och

derpa ett nedre skifte af en ultkanlii; slam. Grundste-

nen håller i iivarje sida 4.5 och stammen i Ivärmäll

3. 'i. Basen, hvilken är 1.2 iiög, heslår af ett enda

hlock, skiftet af stammen, som är mindre och lägre,

ulgöres äfven af ett helt sådant. Pelarne ha, såsom

det visar sig af öfverhlifna stycken, haft åttkantiga

kransar, hvilka hestall af en lin rundstaf och derpå en

hög utålhukig staf, som tillsammans varit 1.1 höga.

Pelaren motsvaras af en pilaster vid södra sidan om

tornets norra Irappa och af en likadan pilaster å norra

sidomuren. Dessa pilastrar ha karnisade socklar och

lära, såsom det tyckes, haft likadana ehuru omvända

kransar. Pilastern vid tornets norra Irappa är nära

fullständig och håller ined sockeln och kransen lo.O i

höjd. Häraf hestämmas alltså föreningshågarnas dyn-

stenar. Vid tornets södra Irappa ses å norra sidan

äfven en pilasler, hvilken är till öfra hälften borthru-

ten. Denne pilasler har nalurligtvis motsvarat södra

radens pelare. 3Iellan [lelaren och tornets motsvarande

pilasler är hlolt l!.0 afslånd. Pelaren och pilastern å

norra sidomuren sia på i).U afslånd från hvarandra,

som utgör sidoskeppens hredd. Mellan närmaste hörn

af tornels pilastrar är 2 '2.2 sträckning, hvaraf mellan-

skeppets bredd bestämmes. Enligt en vanlig anord-

ning har således mellanskeppet varit vidpass dubbelt

bredare och högre än sidoskeppen. Hela längden från

pelaren i vesler till pilastern i öster utgör 55.0. Der

måste således varit fyra pelare eller tre utom den,

hvaraf lemningar finnas. Pilastern i öster har fyrkan-

tig grundsten, åttkantig och hålkälad sockel och derpå
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dtlisk bas med skyddsblad. Stammen ulgöres af två

större itch jemväl två något mindre rundstafvar och

midt deremellan en större, skarpkantig riindstaf. Det

synes påtagligen, att en mur slntal sig til! denna pi-

laster både i söder och norr. Del vill alltså tyckas,

som der ej allenast funnits mellan- utan äfven sidokor,

hvilka motsvarat mellan- och sidoskeppen. Någon när-

mare upplysning i afseende på detta långhus kan ej

fås, förrän den såkallade Säcken utgräfves. Spår efter

en ingång, som haft ut- och invändigt rätvinklig om-

fattning med tjocka poster på tröskel i midlen, mär-

kas å lemningen af långhusets norra sidomur på 15.5

afstånd från tornets nordöstra hörn. I långhuset ha,

såsom del här och der visar sig, funnits bönpallar,

hvilka varit 1.0 breda och lika höga. Tornets och

långhusets socklar ha bestått af en vanlig skråkant och

derpå en plall med rundstaf; men det förras socklar

äro 0.7 högre än det sednares.

Kyrkan har lill yttre murbeklädnaden, alla omfatt-

ningarna, pelarna och pilastrarna bestått af väl huggen,

men för öfrigt af tuktaf kalkslen. Kors- och lunnhvalf-

ven äro slagna af kalkflisor. Emedan kyrkan lill hela

det yttre varit uppförd af huggen sten. har hon blifvil

på det skonslösasle säll medtagen, och tornets yttre

mursidor äro nästan liell och hållet afklädda.

Ehuru kyrkan är utförd i rundbågs-, så röjes deri

spår af äldre öfvergångsstil. Hon tyckes derföre ha

snarare tillkonunit mot slulet än i början af lolfie år-

hundradet. Denne helgedom var en sockenkyrka och

hade sin egen kyikolierde. När Lybeckaine 1500

öfverrumplade AVisby och antände non-a delen deraf,

blef kyrkan afbränd. Enligt sägen skall under sistför-
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flutna sekel mycken qvaderslen blifvil från denne ruin

afliemlad fur uppförande af ell närbeläget boningshus.

Fur få år sedan sträckte sig från kyrkan norrut

till stadens ringmur en åker, livarå en vacker park

nyligen blifvit anlagd. Platsen, som kallas nu botani-

ska trädgården, begagnas fur brunnsdrickning. Då de

planterade träden hunnit uppväxa, blir detta ställe gan-

ska trefligt. Nu kan fuga skugga fås utan i tornet.

Vi måste i sanning beklaga, att vi hvarken i denna

eller någon af de öfriga ruinei"na lör kort tid sedan

sågo någon bänk, men nu (innas sådaue i alla. Det är

temligen nödigt, att, då man flere timmar å rad sys-

selsätter sig med trägen undersökning af och anteckning

um gamla byggnadsverk, man får emellanåt sätta sig.



S. Nikolaus.

JAuinen af denna klosterkyrka, som varil en af de an-

senligaste och den nordligasle helgedom i Wisby, före-

ter ett Ireskeppigt långhus och ett fyrkantigt kor med

treslulen altarvägg. Tio pelare i två rader uppbära

långhusets takhvalf. Mellanskeppet och koret äro nära

dubbelt bredare och något högre än sidoskeppen. Om-

gifningsmurarne ha till det yttre temligen höga socklar,

bvarifrån fina hörn- och mellanpilastrar uppgå, och

vestra gafvelnuuen och båda sidomurarne föistärkas till

det inre med hörn- och sidopilaslrar samt halfkolonner,

hvilka motsvara pelarna och tillika med dem uppbära

förenings- och skiljcbågar. Korel, som utvändigt för-

stärkas med fyra sträfpelare öfver hörn, visar tydliga

spår efter ett takhvalf. A långhusels södra sidomur

nära vestra ändan finnes en ingång och en sådan nära

midten af dess södra och norra. Ofver vestra ingån-

gen ses ett rundfönster och midt deremol å norra sido-

muren två rundbågiga fönster jemle hvarandra. I hvarje

bland de följande hvalfafdelningarna, med undantag af

den nästsisla åt öster å norra sidomuren, märlas å

hvardera dels två rundbågiga dels elt spelsbågigt fön-

ster. Den vestra gafvelmuren har trenne, men den

östra tvenne spetsbågiga fönster, af hvilka de förra mot-

svara mellan- och sidoskeppen och de sednare blott

sidoskeppen. A korels hvarje sidomur linnes ett spets-

bågigl fiinsler och å al larväggen tre sådana, således

tillhopa fem. Byggnaden består af huggen och tuktad

kalksten med ringa inblandning af Icgelslen.
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Långhusels inre bredd i vesler utgör 62.7, i öster

G5.8 och längd 175. '2; del södry sidoskeppets bredd

emellan pilastrarna och pelarna 14.5, det norras 15. 4,

uiellanskeppels bredd '27.8; korets sträckning i söder

och norr 28.5, i motsatt riktning 25.2. Af pelaraf-

stånden håller det förslå från vesler 24.6, det andra

25.6, det tredje 2 7.5, det fjerde 26.5, del femte 25.2,

det sjette i öster 20.2, Sidoskeppens höjd utgör till

slutstenarna 48.5, mellanskeppets 60.0, omgifningsmu-

rarnas tjocklek 5.5, takhvalfvens 1.2. Pelarne hålla i

hvarje sida 5.0.

Kyrkan, som framter både rund- och spetsbågsstil,

härrör från olika byggnadstider och måste lill sina fler-

artade detaljer noga skärskådas för alt kunna rätt upji-

fallas. Vi skola derföre söka i korthet åskådliggöra

kyrkans särskildla förhållanden och slutligen yttra vår

mening i afseende på hennes egenheter.

De åtta vestliga pelarne äro fyrkanliga, men de

Ivenne östligaste ha at vesler rätvinkliga och ål öster

afskurna hörn. Alla utmärka sig med skråkantiga sock-

lar och hålkälade kransar. Af pilastrarna, hvilka äro

tvåsprångiga och lika breda som pelarne, har hvardera

å midten en grof halfkolonn. Grundstenarne äro skrå-

kantiga, baserne attiska med skyddsblad, kapitälerne

hålkälade eller bägarlika och de fleste slälta, men nå-

gra få löfprydda. Härvid bör märkas, att den fjerde

pilastern från vesler å den södra sidomuren saknar

halfkolonn och den motsvarande å den norra är blott

ensprångig med omgilVande kragslenar. Dessa två pi-

lastrar ha skråkantiga socklar samt hålkälade och rund-

slafviga kransar. De östligaste pelarne motsvaras å si-

domurarna af smärta halfkolonner, som på 8.0 afslånd
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fråu gollplaiien uppgii på kragstenar ocli framte bägar-

lika och löfprydda kapitäler samt hålkälade kransar. De

sislberörda pelarne lia ii östra yafvelinurcii motsvarande

kragstenar, hvilka äro liksom pelarnas kransar luilkä-

iade. I långliusets sydvesti-a och nordveslra hörn iijtp-

stå rätvinkliga och tväspråugiga pilastrar. I långliusets

sydöstra och nordöstra hörn höja sig smärta kolonner,

som utan baser börja vidpass 2.0 öfver golfplanen och

sluta med bägarlika kapitäler. Der ha naturligtvis stått

hörnaltaren.

Förenings- och skiljebågarne äro myckel spetsiga

och lika breda som pelarne, och alla äro skarpkantiga.

Derifrån böra följande undantag göras. De två före-

ningsbågarne, hvilka uppbäras af de östligaste pelarna

och de ujotsvarande kragstenarna a den närmaste gaf-

velmuren, ha afskurna hörn. Halfkolonnerne, som å si-

domurarna motsvara de östligaste pelarna, uppbära til-

lika med desamma lina skiljebågar, af hvilka hvardera

prydes med en karnisstaf mellan två hålkälar. Både å

sido- och gafvelmurarna märkas kantbagar, som äro

rätvinkliga, men för öfrigl lin nas inga sådana. De två

vestligaste hvalfafdelningarnas kantbågar äro halfrunda,

men de öfrigas lågspetsiga. Korshvalfven, hvilka sakna

korsbågar, ha högspelsiga, raka och uppåtgående kappor,

Hvardera af korels sträfpelare, som sakna afsalser

och betäckas med rösten, håller 5.0 i framsprang och

5.5 i bredd. Triumfbågen, hvilken bestått af en tem-

ligen grof karnisstaf med omgifvande hålkälar, har hvi-

lal på smärta halfkolonner, hvaraf betydliga lemningar

äro öfriga. 1 korets fyra vinklar, som motsvara sträl-

pelarna, ses vackra lemningar af rundstafvar, hvil-

ka, nära 3.0 Iran golfplanen, uppgått från kragste-
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nar och ha bägarlika, men vittrade kapltäler. Derpå

följa treslafviga pilastrar med bägarlika dch löfprydda

kapitäler, hvilka a Iriiimfhågens hvarje sida åt öster mot-

svaras af en bladsirad kragsten. Pilaslrarne och krag-

stenarne ha uppburit kantbågar med rätvinkliga hörn

samt korsbågar med en karnisstaf mellan två hålkjilar.

Af lemningar skönjes, att betäckningen varit femkappig

och högspetsig.

Sydvestra portalen har å hvarje sida haft tre ko-

lonner mellan stora murhörn. Tjocka och breda po-

ster af hela block uppbära ett rakt dörrfält, som i ne-

dra kanten siras med en stor bladbord, ifrån hvars

midt en korsprydd lilja uppspirar. Till höger om den-

na lilja föreställes S. Augustinus, till venster S. Niko-

laus, af hvilka hvardera bär biskopsmantel, pallium och

klöfhalt och håller en krumstaf i den venstra handen

samt utsträcker den högra till välsignelse. Jemte dessa

helgon, till hvilka kyrkan förmodligen varit invigd, lä-

ses: S. Avgvstinvs och S. Nicholavs med bokstäfver,

som röja en hög ålder. Liljan, figurerne och bokstäf-

verne äro lindrigt inristade. Grundstenarne, baserne

och skaften saknas. Af kapilälerna och kransarna, hvil-

ka qvarsilta, äro de förre bägarlika, de sednare hålkälade

och löfprydda. Betäckningen, som utgöres af tre rund-

stafvar mellan skarpkantiga bågar, är halfcirkelformig.

Den sydöstra portalen har ett rakt och slätt dörr-

fält, hvilket hvilar på en skadad post och en nvligen

gjord inmurning. Hvarje sida derulanför har haft två

kolonner mellan murhörn. Kolonnernas skaft äro bort-

brutna och af nuirhörnen finnes blott det yttersta åt

vester i behåll. Grundstenarne bilda skråkanter. Ba-

serne äro attiska med skyddsblad och mycket skadade.

12
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Kapilälerne, som å veslra sidan qvarsitla, äro bägarfor-

miga och ha öfver kolonnerna varit bladprydda. Kran-

sarne beslå af rnndstaf och hålkäl. De östra kapilä-

lerne och kransarne saknas. Betäckningen utgöres af

två rundslafviga mellan Ivä skarpkanliga rundbågar.

Den motsvarande jjortalen å norra sidomuren har

breda poster, som uppbära en lika bred rundbåge. A

hvarje sida derutanför finnas tre murhörn, af hvilka det

innersla prvdes med rnndstaf och hålkäl, det mellersta

är snedsmvgigl och det yltersta rätvinkligt. Alla dessa

murhörn ha kransar, som siras med rundslaf och hål-

käl och uppbära rundbågar af likadan anordning. Denna

portal är mycket skadad af vittring. Alla tre ingån-

garne äro till det inre snedsmygiga och ha lågrakspel-

siga betäckningar.

Rundfönstret öfver sydvestra ingången håller vid-

pass 6.0 i tvärmåtl. Yttre och inre omfattningen, som

äro lika hvarandra, bildas af tre starka språng, af hvilka

de två vttre äro skarpkantiga, men det inre skråkan-

tigt. Mellan dessa omfattningar ses ett rosverk med

följande anordning. Från en midtring utgå fyra rund-

bågar med lod- och vågrät ställning emot hvarandra.

Från svicklorna mellan och slutstyckena af dessa rund-

bågar framstå stafvar, som lörenas med åtta rundbågar.

Der finnes således en duhbelros, hvilken har fyra inre

och åtta vtlre kronblad, som alla äro ut- och invändigt

snedsmygiga.

De rundbågiga fönstren äro ganska smala men

temligen höga, och de stå parvis helt nära hvarandra.

Af dessa fönster, hvilka sakna poster och rosverk, in-

taga tvenne par den södra sidomurens två mellersta

och fyra par den norras fyra vestra hvalfafdelningar.
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Saninia fönster, som ha 18.0 höga bröstningar, äro ut-

och inväniligt snedsmygiga. Härvid bör dock märkas,

atl hvardera af de södra fönstren har utanför yttre om-

fattningens smygar rätvinkliga språng.

A södra sidomuren ses i den andra hvaifafdelnin-

gen från vester liksom i den näslsisla och sista ål

öster ett spetsbågigt fönster. På den norra sidomuren

i den nästsista hvalfafdelningen ål öster saknas fönster;

emedan en utbyggnad legat derulanför, men i den öst-

ligaste hvalfafdelningen åt samma håll finnes ett spets-

bågigt fönster. Hvardera af alla dessa fönster har tyd-

liga lemningar af tvenne poster, som uppburit trebla-

diga spetsbågar, af hvilka den mellerste varit högre än

de ojngifvande. Den vestra gafvelmurens södra och den

östras begge fönster ha varit lika de nyssberörda.

iNorra sidoskeppets vestra fönster, som är vida mindre

än del södras, har icke haft mer än en post, hvilken

uppburit två trebladiga spetsbågar och derpå en fyrbla-

dig ros. Mellanskeppels vestra fönster, som är både

mycket bredare och högre än något af de öfriga, visar

lemningar af tre poster och öfversl sådana af en ros,

hvilken haft ansenlig storlek. Alla dessa spelsbågiga

fönster ha ut- och invändigt sneda smygar och temli-

gen låga bröstningar.

Det stora runda och hvarje par af de små rund-

bågiga och hvardera af de stora spetsbågiga fönstren å

sidomurarna stå midl emot pelarnas mellanrum. Af de

stora spetsbågiga fönstren å gafvelmurarna motsvara de

fyra midten af sidoskeppen och del mellersta i vester

midlen af mellanskeppel.

En raksluten ingång i södra sidomurens nästsista

hvalfafdelning åt vester inleder till ett smalt och långt

12»
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förvaringsrum, som ligger i densamma och beläckes

med elt lunnlivalf på vederlag i söder och norr samt

har elt väggskåp i veslra ändan och en rund ljusöpp-

ning åt söder.

En motsvarande raksluten ingång å norra sidomu-

ren inför till ou trappa, hvilken beläckes med tunn-

hvalf och sträcker sig från öster till vester samt har

inåt en fyrbladig ljusöppning. Från denna trappa mär-

kes åt norr en rakslulen utgång till en utbyggnad, som

legat derutanför. Samma trappa uppleder till en smal

spirallrappa, hvilken i sidomuren uppför på takhvalfven.

Ofver ingången till nedra trappan skönjes å den inre

mursidan och de närmaste pilastrarna samI de motsva-

rande pelarna inhuggningar för bjelkar till en läktare,

hvartill en liten rakbetäckt ingång blifvit uppbruten,

der begge trapporna förenas.

A norra sidomuren i nästsista hvalfafdelningen ses

en spetsbågig ingång, som prydes med en rund- och

en karnisstaf samt en hålkäl deremellan. Denna in-

gång inleder till en trappa, hvilken genom en rundbå-

gig utgång åt norr infört i öfra våningen af en utbygg-

nad derutanför. Samma trappa, som sträcker sig från

öster till vestei', har uppgått till en spiraltrappa, hvil-

ken uppfört på takhvalfven, men numera är till yttre

hälften bortbruteis. Denna trappa är beqväm och beläc-

kes med sträckstenar, som bilda afsatser ofver hvarandra.

Korels fem fönster, hvilka äro alla spetsbågiga samt

ut- och invändigt snedsmygiga, intaga midten af dess

södra och norra sidomur samt midten af sträfpelarnas

tre mellanrum och ha J2.0 höga bröstningar. Hvar-

dera af samma fönster häller 5.5 i bredd och nära

40.0 i höjd och har tydliga lemningar af en midtposl,
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son] uppburit Ivå trebladiga spelsbugar och derpå en

fyrbladig ros.

1 korets södra sidomur märkes en stickbågig sill-

nich, hvilkcn är 6.4 bred samt lika hög och 1.8 djup.

Hvarje sidohörn prydes med en smärt kolonn och der-

jemte en fasettslaf. 1 den sydöstra delen af allarväg-

gen ses ett dubbelt väggskåp med två rakspetsiga be-

täckningar. Den ena hälften af della väggskåp har slät

botten, men den andra lemningar af en fyrbladig uflöm-

ningssten. I den östra delen af allarväggen finnes ett

väggskåp med rakspetsig och i den nordöstra ell så-

dant med raksluten betäckning. A korets norra sido-

mur märkes en igenmurad ingång.

Långhusets socklar bildas af en skråkant och der-

på en attisk bas samt öfversl en platt och hålkäl.

Socklarnas hela höjd utgör migefär 3.0 och deras fram-

sprang i.l. Vestra gafvelmuren har två hörn- och två

mellanpilastrar, som, 2.1 breda och 0.5 tjocka, uppgå

frän socklarna och afslutas med skråkanter. Pilastrarne,

hvilka ha nära samma höjd som gafvelmuren, indela

densamma i trenne. likstora fält. Sidomurarnas socklar

och pilastrar äro dels mera oregelbundna, dels mera

förstörda. Korets socklar äro skråkanliga.

Långhusets vestra gafvelröste uppgår från en liten

skråkanlig indragning och ulgöres af två afdelningar

öfver hvarandra. Nedre afdelningen har lindriga fall,

som motsvarat sidoskeppens lullak, och den prydes å

midten med en större nichfördjupning mellan två min-

dre ljusöppningar, hvilka alla äro spetsbågiga. Vid

hvarje sida derom märkes en slor, tolfbladig rundför-

djupning med midlring och i hvardera af de yttre

vinklarna en liten enkel sådan, snedt deröfver ses
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tveiine små korsfördjupningar. Öfra afdelningen består

af en lodrät undersals, som motsvarar mellanskeppets

bredd och prydes med alla smä rundbågiga nichfördjup-

ningar. Pa denna undersals, hvilken huller vidpass 6.0

i höjd, löljer en uppsats med branta fall al söder och

norr. Samma uppsats har nederst två rundbågiga ljus-

öppningar och midt deröfver lemningar efter en mindre

sådan. Vi Unna af delta gafvelröste, all hvardera af

sidoskeppen haft ell luUak och mellanskeppel ett kropp-

åslak, som varit ålskildta af lodräta väggar. Dä här

icke linnas öfver pelarraderna såsom i S. Maria några

slräckmurar, måste dessa väggar bestått af idel trä.

Långhusets östra gafvelmur har haft, såsom lem-

ningar visa. ett halfröste ål söder och ett sådant ål

norr, livilka motsvarat sidoskeppens luttak. Deremol

linnas inga lemningar, som antyda, alt dessa halfrösten

hafl ett mellanrösle, hvilket molsvarat mellanskeppets

kroppåslak. Alltså vill det synas, som korels omgif-

ningsmurar varit lika höga med mellanskeppets takfot.

Till följd häraf måste mellanskeppets kroppåslak före-

nat sig med korels betäckning, hvilken tvifvelsutan haft

lika valtenfall åt båda sidorna och den treslutna altar-

väggen.

Enär kvrkolorn, såsom vi ofvanföre visal, under

den äldre medeltiden, då klockor ej brukades i Norden,

blolt uppfördes till försvarsverk, sa ansagos dylika bygg-

nader vid klosterhus, som voro fridens boningar, renlaf

öfverflödiga. Af delta skäl saknas torn vid gamla klo-

sleikvrkor i Norden. Sedan klockor kommit i bruk,

blelvo lokryltare derför anbragla, och troligtvis har S.

Nikolaus haft en dylik.

Kyrkan är uppförd till del yttre och till alla om-
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fällningar, pelarrader, pilastrar, saml förenings- och

skiljebågar af Imggeii, men för öfrigl af luklad kalk-

slen, kapporna af kalkflisor; dock bestå veslra gafvel-

röstels rosiga fördjupningar af röd tegelsten, och i ko-

rets sidoumrar och lakhvalf förmärkas några lenniingar

af sådan tegelsten. Yttre dörronifaltningarne nigöras

af slipad kalkslen. Den stora fönslerrosen öfver syd-

vestra ingången är linl arbetad af tretton stycken. Lem-

ningar af fönsterposterna och rosverken visa, alt de

varit tina och med omsorg arbetade af kalkslen. Här

bör anmärkas, all pelarnas stammar äro grofhuggna,

och att de varit afrappade.

Utanför norra sidoskeppets nordöstra trappa har,

såsom vi omnämnt, en hög utbyggnad legal, hvilken in-

under haft ett tunnhvalf med vederlag i söder och norr

och derpå ett högt rum med korshvalf. För öfrigl

märkas å långhusets hela norra sidomur spår efler en

omgång, som varit betäckt med korshvall, och sträckt

sig genom nedra delen af nyssberörda utbyggnad, och

troligtvis tillhört en fyrkantig klostergång, hvarmed den

igenmurade ingången å korets norra sidomur stått i

förening.

Ehuru del kan af ofvanstående klarligen inses, att

hela kyrkan ej tillkommit på en och samma tid; så

anse vi oss böra något närmare skärskåda hennes för-

hållanden. Vi skola slutligen nämna vår mening i af-

seende på kyrkans ålder.

Det visar sig, alt långhusets veslra och mellersta

tredjedel äro äldre än dess östligaste hvalfafdelning och

koret. Veslra gafvelmurens två och södra och norra

sidomurens tre pilastrar äro väl något lika de nästsista

åt öster, deremol i högsta grad olika de östligaste.
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Detsamma gäller om del sydvestra och nordvestra hör-

nets pilastrar i jemförelse med det sydöstra och nord-

östra hörnels motsvarande. Det företer sig iippenharl,

att långhuset haft en gafvelmur i öster, som intagit

den plats, hvarå de Ivå östligaslp pelarne motsvara de

fina runda pilastrarna a södra och norra sidomuren.

Således har långhuset ui'sprungligen haft fem icke så-

som nu sex hvalfafdelningar. Pa dylikt sätt ha de in-

gångar, hvilka intaga midlen af södra och norra sido-

muren, haft en passande ställning nedanför högaltaret.

Efter kyrkans förlängning är deremot denna ställning

ganska ovanlig.

Alla portalerne fram te ren rundhågsstil. Detsamma

gäller om den stora fönstcrrosen öfver den sydvestra

ingången. Härvid bör i förbigående erinras, att den

sistberörda ingången är dragen, så långt rummet med-

gifvit, intill sydvestra hörnet, men att den stora fön-

sterrosen öfver densamma blifvit ställd i midlen af

hvalfafdelningen. Häraf har således en betydlig skefhet

emellan ingången och fönsterrosen tillkommit, enär man

pa urgammalt sätt anbragi ingången så nära som möj-

ligt intill gafvelmuren, men enligt bestämd anordning

insatt fönslerrosen i midlen af hvalfafdelningen. Denna

skefhet bidrager icke till sidomurens förstärkning utan

tvärtom till densammas försvagande. De sma rundbagiga

fönstren, som parvis inlaga midlen af den norra sido-

murens fyra vesti'a hvalfafdelningar och den södras två

mellersta, visa på det solklaraste, alt langliusels vestra

och mellersta tredjedel äro äldre än dess förlängning.

Atl (len näslsista hvalfafdelningen a! vesler liafi å den

södra sidomiircii cll pai' suia rundbagiga fönster, hvilka

motsvarat ett par sådana å den norra, är mer än san-
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iiolikl; ly man liar för beredande af bätlre belysning

insatt etl mera än dnhbell bredare och liöi:re fönsier

med spetsbågig betäckning. All man ej [lä lika säli

utvidgat de sma fönslreii a norra sidomuren, kan (jeraf

förklaras, att omgången ej tillåtit sänkning af bröslnin-

garna. Dessutom ha de Ire rundbågiga fönstren, hvilka

Ivifvelsutan funnits å vcstra gafvelmiiren, blifvit utbytta

emot spetsliågiga, mera än dubbelt större. Utvid-

gningen af del mellersta af dessa fönster har ej allenast

blifvit ökad genom bröstningens sänkning ulan jemväl

genom hela betäckningens uppdragning i gafvelröstet;

en störande anordning, som klarligen visar, att denna

förstoring tillkommit i den sednare medeltiden, då man

ingalunda åtnöjde sig med den svaga belysning, hvilken

erhölls genom den äldre medeltidens smu fönster.

Långluisels östra tredjedel visar liksom koret in-

tel spår af rundbågsslil. De rundstafviga sido- och

hörnpilastrarne röja liksom dörr- och fönsleromfaftnin-

garne idel spelsbågsstil. Dock tyckes den nästsista

hvalfafdelningen åt öster vara ursprunglig; ty fönstret

i den södra och trappan i den norra sidonuiren torde

tillkommit vid kvrkans förlängninir. Om den östliirasfe

hvalfafdelningen noga jemföres med koret, så är håll-

ningen i beggedera så lika, att de troligtvis tillkommit

på samma lid. Det vill äfven synas, som alla de s|iels-

bågiga fönstren i de öfriga hvalfafdelningarna blifvit in-

satta, när den östra och koret lillkommit.

Pelarne, hvilka ingalunda bilda snörräta rader,

luta dels utåt, dels inåt. Dessa skefheter låta för en

byggiiadskunnig lätt förklara sig. HvaresI mellan- och

sidoskeppens takhvalf äro i behåll, ha pelarne blifvit

af del förras, som äro nära dubbelt bredare och vida
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högre än de sednares, ulatspända. Ett alldeles mot-

satt förhållande har derernot uppstått, hvarest uiellan-

skeppets takhvalf instörtat, men sidoskeppens qvarstå.

Dylika företeelser äro ingalunda ovanliga och ha pålag-

ligen helt naturliga orsaker. Alla pelarne visa sig vara

samtidiga uicd hvarandra, men de sta deremot ganska

illa tillsammans ujed pilastrarna. Om [lelarne skulle

rätt öfverensstämt med de tre vestligaste pilastrarna å

södra liksom ä norra sidomuren, sä hörde de haft rät-

vinkliga sidosprång och dera temligen grofva halfkolon-

ner. Pä sådant sätt hade förenings- och skiljehågarne

icke blifvit ensprångiga ulan tvåsprångiga med grofva

rundstafvar framtill. Nu hvila skiljehågarne på pilast-

rarnas inre språng. Således upphära de yttre språn-

gen och halfkolonuerne ingenting, och de framstå så-

som dåraktiga [irydnader. 1 bättre helgedomar från

medeltiden ha inga su stora partier som dessa tillkom-

mit utan bestämda ändamål. Dessutom bör euhvar

inse, att, då sprången och hallkolonnerne å pilastrarna

icke ha motsvarande å pelarna samt öfverensstämmande

föreningsbågar, de ej allenast äro gagnlösa utan jemväl

såsom sådana vanprydliga. Alltså måste det antagas,

att pelarne, förenings- och skiljehågarne samt kapporna

äro yngre än pilastrarne. De två östligaste pelarne

äro till de sydöstra och nordöstra hörnen afskurna

;

man har neujligen velat göra de södra och norra samt

östra sidorna hälften smalare för alt någorlunda passa

med de dithörande smala förenings- och skiljebågarna,

liksom man velat åt vester låta desamma ha lika håll-

ning som de öfriga. Här bör noga uppmärksammas,

att de tva vestligaste hvalfafdelningarne ha hade a sö-

dra och norra sidomureii fullt lialfrunda kantbågar,
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simpla påmiirningar lillspelsade. De öiViga kantbåganie

ål ösler, som äro spetsiga, visa sig vara yngre och ha

Ivifvelsutan tillkommit, när långhuset tillbyggdes. Mel-

lanskeppets skiljebägar äro i hög grad spetsiga, så att

flere midl emellan dyn- och slutstenarna nedålsjunkit,

hvadan de numera ha löga uppålkrökning och hota med

instörtning. Ehuru föreningsbågarne äro ganska spet-

siga, så ha de måst någorlunda lämpas efter sidoskep-

pens skiljebågar. För alt bringa föreningsbagarna till

ungefärligen lika höjd med mellanskeppels skiljebågar,

ha de förra blifvil till mer än 5.0 i höjd tillspetsade

genom lodräta pamurningar. Man bar, icke fullt belå-

ten med all denna nppålspänning, på ett utomordentligt

säll uppjagat kapporna, etl beleende, som röjer hvalf-

konsteos största förfall. Sidoskeppens och ännu mer

mellanskeppels takhvalf höja sig betydligt öfver omgif-

ningsmiirarna. Att likväl den största delen af takhvalf-

ven är i behåll härrör deraf, att omgifningsmurarne

visa sig vara ovanligt fasta. Härtill kommer, att tak-

hvalfven ingalunda ha någon hög ålder. På något af-

stånd visa sig takhvalfven, hvarpå frodigt gräs och flere

små löfträd växa, såsom spetsiga ättehögar. Man ser

ganska ofta resande af båda könen kringvandra på tak-

hvalfven, hvarest tilltrampade gångstigar förefinnas. Ehuru

vi insågo hela faran af lakhvalfvens stora svaghet, be-

gåfvo vi oss ditupp för alt göra några undersökningar.

Man skall vara In-a okunnig i byggnadsväg, om man af

idel nyfikenhet kringvandrar deruppe.

Koret, som föreler en ulbildad spelsbågsslil, röjer

("It omsorgsfulll arbete. All få lemniiigar äro öfriga af

korets takhvalf, härrör deiaf, att en mängd qvadersten
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blifvit (ler iilhnitcii. Man har ej allenast borUagit ile

ofra delanie af onigilniiigsmiirarna ulan jeinväl betyd-

liga sträckor al' slräfpelariia. Det var helt naturligt,

att takhvalfvel skulle pä sådant sätt instörta. Föga

mer än ett hall! årlunidrade liar fOrfhilit, sedan en

uian, hvilken hedrades med Vasaorden, företog sig af

idel egennytta alt nedbryta ansenliga delar af korels

omgifningsniurar och sträfpelyre. Om dylika tilltag ej

blifvil genom stränga förbud i sednare tid hindrade,

sa skulle vi nu haft föga i behåll af Wisby märkvär-

diga ruiner.

Pä hvarje sida om langhusets sydöstra liksom

dess motsvarande ingång ä norra sidomuren i midten

af tredje och fjerde hvalfafdelningen från vester ses å

fönsterbröslningen en lodrät 4.0 lired fördjupning, som

är igenmurad. Dessa fördjupningar, hvilka sträcka sig

från golfplanen till fönsterplatterna, ha troHgtvis till-

kommit för uppförande af tvenne tvärmurar uied båg-

• ippningar och för anbringande af en läktare derpå.

Det är bekanl, att man under trettonde seklet plägat

i en kloster- eller domkvrka uppdraga en mycket tjock

eller två tunna tvärmurar jemte hvarandra och kors-

hvalf deremellan för att afstänga koret ocb inrätta en

läklare, hvarpå liturgisk läsning och sång förrättades.

En sådan tvärbyggnad kallades under medeltiden lecto-

riinu, och deraf kommer tyska benämningen lettner och

svenska läktare. Vi kunna ej betvifla, all här funnits

en sådan afstängning, och att densamma måst, då lång-

huset fick en betydlig utvidgning åt öster med ett nytt

kor, imdanrödjas, emedan kyrkan skulle i annat fall

blifvit till mer än hälften afskuren.

Det är ett barnsligt föregifvandc, att denna hefge-
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dom, hvilken tillhört Ddiiiinikaiiernas kloster, blifvil

1097 uppfönl. Doniiiiikanerorden, som stiftades 1207

och stadfäslades 1216, inkom 1220 i Sverige^). Väl

föregifves, att kyrkan blifvit af tyska handlande och

sjöfarande upjtförd och derför andrages del barnsliga

beviset, att S. Nikolaus föreställes ä den sydvestra por-

talens dörrfält; men då S. Augnstiniis står till höger

om samma helgon, så torde deraf inses, att brOderne

invigt sin kyrka till beggedera, och alt, om de gifvit

henne namn af den förre föi' vinnande af rikare gåf-

vor, de ha såsom predikaremunkar ej derföre mindre

värderat den sednare. Det kan således ej rimligtvis an-

tagas, att denna helgedom uppstått före 1220. Då pri-

orn och predikaremunliarne i Wisby redan 1245 fingo

ett bref af påfven Innocentius IV, torde kvrkan under

denna juellanlid uppstått ^).

Koret, som med sina tunna omgifningsmurar, smärta

sträfpelare samt höga, spetsiga, blad- och rosprydda

fönster röjer en blomstrande spetshågsslil, har troligt-

vis uppstått kort före 1400. Långhusets tillbyggnad

har förmodligen blifvit verkställd i förening med korets

uppförande; ty den loira kan onnjjligen vara yngre än

det sednare. Således kan tiden för långhusets tillbygg-

nad och de rundbågiga fiinstrens utvidgning ungefärli-

gen angifvas.

Pelarne äro, såsom vi ofvanföre visat, mycket yngre

än omgifningsmurarne, och de kunna enligt vår öfver-

tygelse ej vara äldre men väl yngre än långhusels lill-

byggnad och korets tillkomst. A södra radens näst-

') Sciipt. Rer. Dan. T. V. P. 500.

^) Svenskl Dipl. IN:o 307.
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siste pelare al ösler ses inol midten al" vestra sidan

en upprällslående sköld, hvili<en 2.2 bred och 3.0 hög,

framspringer nära 0.2.5 ifrån nuirytaii. DA skydden,

som liknar en uppnedvänd spelsbage med vågrät bas,

bildas af pelarens genombipande qvaderslycken, är den

nalnrliglvis samtidig med densamme. A skölden, hvil-

ken intager tre skiften och är alldeles slät, läses:

Jacob Cliarra, och derunder står ett bomärke, som

lillsanmians utgöra tre rader öfver hvarandra. Såväl

Imkstäfverne som bomärket äro 0.6.5 höga. Måhända

liar (ien man, livilken haft detta namn, hufvudsakligen

l)idragit till pelarnas och takhvalfvens uppförande eller

varit brödernas prior. I den äldre medeltiden var del

en stor sällsynthet, att byggmästare å helgedomar an-

gåfvo sina namn, och i sådan händelse iaktlogs den

största anspråkslöshel. Vi vilja såsom exempel härpå

anföra, att uti en liten rund fördjupning å korutsprån-

gel af kyrkan i Wurtzburg slår: Henricus me fecit,

ocli uti en liten sköld på midtposten af hufvudingången

till domen i Halberstadl: m. f. episcopus Gedanensis.

Enär å den ofvanbeskrifna skölden me fecil eller m. f.

saknas, så har derpå befintliga namn icke tillhört bygg-

mästaren. Dessutom visar skölden med sin ovanliga

storlek samt både form och bokstäfver, att den tillkom-

mit under den sednasle medeltiden. De högspelsiga

förenings- och skiljebågarne samt de uppjagade kap-

porna, hvilka ådagalägga en ganska sen spetsbågsstil,

ha icke kunnal enligt vår öfvertygelse uppstå förrän

nära femtonde seklets utgång. Långhusets vestra gaf-

velröste, som företer både rund- och spetsbågar samt

en mängd prydnader utan någon ren hållning, förråder

en ganska sen tillkomst och har troligtvis samma ålder
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som långhusels lakhvalf. I saknad af handlingar vetes

föga om denna helgedom. Likväl kan del med säker-

het uppges, all Svarlhrodernas kloster, hvilket låg i

stadens norra del, 1509 afhrändes af Lybeckarna. In-

vändigt finnas å de tvenne veslra hvalfafdelningarnas

sidomurar ganska lydliga eldskador, deremot förmär-

kas å pelarna inga spår efter sådana. Uli ett lesta-

menle 1515 namnes S.Nikolai klosler i AVishv, hvaraf

inhemtas, all detsamma blifvil efler förstberörda är istånd-

salt. Måhända ha, om icke pelarne, dock lak^ivalfven

och veslra gafvelröslet blifvil efler förstörelsen 1509

uppförda.

SlreloAv berättar, att två karbunklar voro i muren

af S. Maria kyrka infattade, hvilka om nallen lyste så

klara som solen om dagen, och all tjugofyra man hvarje

natt vakade omkring denna helgedom, samt att del gällde

lifsstrafl', om någon efler solens nedgång nalkades den-

samma. Han tillägger, att konung Valdemar III, som

I5(H intog Wisby, bland en mängd andra dvrbarheter

tillgrep samma ädelstenar och all all denna herrlighet

vid dess bortförande sjönk vid Carlsöarna ^). När Linné

1741 öfvergick frän Öland Ull Golland, förnölle, såsom

han säger, sjöfolket liden med fåfängt prat om tvenne

stora karbunklar, hvilka sulit uli S. Klemens' kvrka i

Wisby och med fyra af Waldemars skepp sjunkit vid

Carlsöarna. Han tillägger, alt sjöfolket allena kunde

tro, det karbunklarnas glans under tiden lyste upj) i

sjöfarandes ögon *). Denna barnsliga berättelse har

1744 blifvil af Wallin upprepad. Men han påslår, all

») Slrelow, S. 172, 173.

*) LinDsei Gotiil. resa, S. 163.
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desse karbunklar, som lyste sjöfarande, varit anlirayta

i vestra gafvelröslet af S, Nikolai kyrka, och alt de

enligt en allmän sägen intagit, midten af berörda gafvel-

röstes tvä stora rosor, samt all både lian sotl och alla

kunde se häl, i hvilka nagol sutil. Slutligen tillägger

Wallin, för alt enligt sin vana bevara sitt lärdomsan-

seende, "men om detta mera en annan gäng" ^). Han

har likväl i afseende pä denna liksom pä många dylika

frågor sedan iaktlagil den djupaste tystnad.

Berättelsen af Strelovv ou) ifrågavarande ämne är

i llere afseenden så otrolig, all den gerna kunde såsom

mycket annal af hans uppgifter med tystnad förbigås.

Också har Linné ansett berättelsen om dessa karbunk-

lar vara en narraktig saga. Den lärde Wallin tyckes

deremol sätta Iro till densamma. I afseende häipå bör

märkas, alt vestra gafvelröslet af S. Nikolai kyrka har

ulan allt Ivifvel tillkommit långt efter löGI, och ro-

setlerne ha aldrig varit annorlunda än de nu äro. Sa-

gan om samma karbunklar torde med liden blifvil fä-

stad vid S. Nikolai kyrka, emedan rosetterne ä hennes

vestra gafvelröste bestå af röd tegelsten, och kunna på

långt afstånd väl ses i omgifning af dunkel kalkslen.

Bergman, som vida grundligare än någon af sina före-

gångare beskrifvit Wisby ruiner, har visat, alt man

fordom ansett karbunklar lysa i mörker såsom solen

om dagen.

Vore berättelsen om dylika karbunklar en folksä-

gen, hvilken blott gällde \Visby, sa kunde man med

största skäl liksom den store vetenskapsmannen Linné

betrakta densamma såsom ett fåfängt prat. Nu är lik-

') Wallin, Goth. saml. 1). I. S. 124.
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väl saken ej så beskaffad. Den sanivelsgranne forska-

ren G. Sihöiiing förmäler, all i öfversla spiran å midl-

lornel af Tliroiullijenis domkyrka fimiiils enligt fornsä-

gen en karluinkel, som nnder nallen kringspridde ell

starkt sken, livilkel synirs på ganska långt afstånd.

Han lillägger, alt andra n)å döma deroni, men alt

mången Ijetviflal, del en sådan ädelsten funnits y).

Enligt en gammal krönika af biskopen Conradiis omta-

lar Lipsiiis, all uli 3Iajnz fordom fanns ell träkors

med beklädnad af renl gulil, oeli all dera föreställdes

den korsfäste frälsarens l)ild af idel guld, livilken var

ihålig ocli större än en fullvuxen menniska. Han til-

lägger, all två karbunklar stora som äggegulor, voro

infattade i ögonen och glimmade i mörker ^). Det är

ganska begripligt, all ögonen kunnat med en lampa

insatt i bilden sprida sken ifrån sig. Nu mera låter

väl ingen inbilla sig, all karbunklar så stora som qvarn-

slenar finnas, eller all dylika lysa liksom solen om dagen.

Då mången berällelse om sådana ädelstenar blifvil

till oss öfverleninad, måsle dock någon sanning derför

ligga till grund. Del tyckes således, som klosterbrö-

der, hvilka under den äldre medeltiden voro bland de

kunnigaste af sina samlida och förslodo liil egen för-

mån begagna sina insigler, anbragl lysinrätlningar för

väckande af uppseende och till nylla för sjöfarande.

Redan i en aflägsen forntid funnos fyrar. Merberörda

karbunklar ba troligtvis bestått af oljade tyger, innan-

för hvilka man hafl stora melallspeglar med slarka

lampor deremellan. Då ell sådant lysningssäll kunnat

') G. Srhöninf[, Brskrivclsp över Domliirke i Throudlijeni. S. G8.

^) Justus Lipsius, Cenluria III miscellanea, epistola XXVII.

13
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i (len äldre medeltiden hållas såsom en hemlighet, har

man möjligtvis sagt och allmänneligen Irolt delsamma

hestå af karbunklar, (hn således en dylik lysinrättning

fnnnils i AVisbv, har den säkerligen ej tillhört någon

socken- utan en klosterkyrka; ty kyrkoherdar kunde

svårligen bestrida och fördölja en dylik inrättnings be-

skallenhel ; men väl mimkai', som sjelfve kunde i tyst-

het anordna och varda en sådan och derigenom af sjö-

farande inbringa betydliga gåfvor.



S. Gertrud.

Af (laimii kvrkn föniiiirkns svaga leinningar på 100

stegs afständ i söiler fi-ån <lfn sislbeski"ifna. Samma

helgedom, livilken beslAll al ell skepp och elt kor med

halfnmdl ulspråiig i ösler, har inom murarna varit

*23.0 bred och l>3.0 lång. Nu linnes blott en obelyd-

1ig del af vestra gafvelmuren och af utsprånget. Gaf-

velmuren har på midten en rundbågig ingång med ett

slätt dörrfält nian konsoler. A detta dörrfält förestäl-

les en (jvinna, som ulmärkes med riindgloria och hål-

ler i högra handen en krumslaf och på venstra ar-

men en modell af en kyrka. Wallin anser, alt der

föreställes S. Gertrud *). Del synes oss vara sannoli-

kare, att der anges S. Hedvig. Till höger om ifråga-

varande ligur ses det Thollska och till venster det

Båtska eller IJondeska vapnet, hvilka äro lijerlformiga

och lula mot hvarandra. Både tiguren och vapnen äro

lätt inristade. Deima helgedom, som heslått af luktad

kalksten, har öfver ingången en rundhåge af tegelsten.

Det synes mer än sannolikt, atl denna dörromfattning

blifvit förbätti'ad under Ivar Axelson Thotl, hvilken var

höfvilsman på Gotland och förmäld med Carl Knutson

Bondes dotter Magdalena; enär samma hyggnad tillkom-

mit före hruk af tegelsten i Wisby och nämnde makars

vapen äro å dithörande dörrfäll inristade/

») Gothl. saini. D. 1. S. 232.
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Helgeandskyrkan.

Vidpass 100 sleg söderoni S. Gerlriuls ruin ligger

en ganska märkvärdig leinniiig af Helgeandskyrkan. Vi

finna der elt ållkanligl skepp med Ivenne nfdelningar

öfver livarandra dcli elt aflångfyrkanligl k(»i' i (isler

deroni. Nedra afdelningens och korels gol! ha ursprung-

ligen legat några lum öfver jordytan, men de äro nu

i anseende Ii II ytlre grusfyllning vidpass 1.0 lägre.

Hela denna byggnad, som är upp lord af huggen ocli

tuktad kalksten, visar sig vara till alla delar samtidig

och förtjenar i anseende till sin ovanlighet mvcken

uppmärksamhet.

Skeppels socklar, hvilka utgöras af en lodrät

grundsten och derpå en karnis emellan Ivå skråkanter,

äro 2.0 höga. Från karnisen uppgå hörnpilastrar, som

framspringa 0.5 och äro 2.5 breda i hvarje vinkel.

Pilaslrarne, hvilka inlaga skeppets hela höjd, afslulas

med kransar, som bildas af en större rundstaf och

derpå en liålkäl. Spetsiga rösten, af hvilka hvardera

varit lika bredl som skeppels hvarje sida, ha tvifvels-

ulan hafl kroppåslak, som slutit sig till en åttkantig

midtspira. Af denna orsak äro pilastrarnas kransar å

midlen afbrulna för att inrymma lakvinklarnas vatten-

rännor.

Den nedra afdelningen har fyra åttkantiga och den

öfra fyra runda pelare, hvilka tillika med motsvarande

kragstenar uli omgifningsmurarna uppbära raka något

spetsiga kors- och svickelhvalf. Nedra afdelningens inre

sträckning i söder och norr utgör 4 7.11 och i motsatt
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riktning 45.2. Attkanlen är icke fullt rogelbunden,

likvS(»ni ahikelser frän t^ifna grundformer äro i gamla

helgedomar ganska vanliga. En ingång finnes ä den

södra sidan och en motsvarande a den norra är igen-

murad. A östra sidan öppnar sig en triumfbåge och

ä sydöstra liksom å nordöstra ses en nära hallrund al-

tarnich. 1 sydveslra och nordvestra sidorna uppgå

trappor. I hvardera af allarnicherna märkes ett större

och på midten af sydveslra liksom vestra och nord-

vestra sidan ett litet fönster.

De åttkantiga pelarue ha fyrkantiga grundstenar,

som, J.d höga, hälla 5. '2 i hvarje sida och sluta sig

med skråkanter till åttkantiga socklar, hvilka, 1.5 höga,

ha listverk, som likna attiska baser. Dithörande stam-

mar hålla 4.0 i tvärmått och 1(1.7 i höjd. Derpå följa

kransar, hvilka, \.o höga, profileras med en mindre

rundstaf, en stor men flat hålkäl, en liten platt och en

mindre dock djupare hålkäl med platt.

Grundslenarne, socklarne och kransarne bestå af

hela block och stammarne dels af hela dels af tvenne

block ve.xelvis och nio till tio skiften i höjd. Pelarne

uppbära halfcirkelformiga föreningsbågar, som äro skarp-

kantiga samt 2.(j breda och LO tjocka. Hvardera af

de motsvarande kiagslenarna |irydes med en knopp

sanil rundstaf och hälkäl. och derpå uppstår en fyr-

kantig pilaster, hvilken, 2.7 hög, afslutas med en hål-

kälad krans. Kragstoiiarne motsvara pelarnas kransar,

och de förras pilastrar ha motsvarande pilastrar öfver

de sednares kransar. Derpå hvila långspetsiga skilje-

bågar, som äro skarpkantiga och hälften smalare än

pelarnas föreningsbågar. F^när skiljebågarne fått kor-

tare spännvidd än föreningsbågarne, har det varit en
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nödväiuligliet atl med iiyssberonla pilasliar liöjii de för-

ras vpdeilag ocli lillspelsa deras furiiier lör all sälla

Miellaiipailiels och uiuyaiigeiis slulsleiiar i ell vagrätl

lorliiilhuide lill hvaraiidra. Pclararstäiideii i söder och

norr iilgora I (i. 'I, i iiiolsall riKlniiig lo.Ö, dock äro

dessa mall iiagot nlik;i. 3lellaii förenings- och skilje-

hägarne aro fem hela och lyra lialfva korshvalf inslag-

na, af hvilka de förre bilda ell grekiskl kors och de

sednare vinkellyllningar. Dessa lakhvalf, som hälla från

golfplanen till sliiislenarna '2.""). O i ln»jd, sakna både

kanl- och korsbagar. Det mellersla af samma lakhvalf

har en åtlkanlig öppning, hvilken i söder och norr lik-

som i veslei' och ösler utgör 7. '2 i Ivärmalt och be-

klädes med alla särskildla block, som prolileras med

en bred plalt och en smal inmdslaf och de)'pa en litfii

hålkäl. Omgifningsmurarne äro (l.ö tjocka, men något

gröfre i sydöstra och nordöstra sidan för att inrymma

dervarande altarnicher.

Den scWlra ingångens yttre omfattning har a livarje

sida haft mellan n)nrliörn två kolonner, hvilkas skafl

saknas. Baserne äro attiska med skyddsblad och ka-

pilälerne bägarlika med löfprydnader. Innersta murhör-

nen äro karnisade, men de öfriga såsom vanligt rät-

vinkliga. Kransaine siras med rundstafvar och hålkä-

lar. Kolonnerne ha uppburit rundstafviga, men de inre

murhörnen karnisade och de yltre skarpkanliga rund-

bågar. 1 midten af miii"eii slå slalprydda poster, som

med hålkälaile konstder up[)bära ell trebladigl dörrläll

med en riillik kiiop[i i midten och tvenne å bågspel-

saiiia, af hvilka de Ivenm^ sednare äro boi'tslagna. Den

inre omlallningen är föislörd; men spår visa, alt den

varit snedsmygig och lågrakspelsig. Deröfver ses i mu-
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ren en halfrnnd hjelpbåge. Norra ingångens yttre oni-

faltning är enkel och riin(il)ågig, men sönderbruten; den

inre rätvinklig och lagrakspelsig.

Triumfbågen, som håller 14.6 i bredd, har hålkä-

lade och rundslafviga dynstenar samt en lågspelsig be-

täckning. Allarnicherne, hvilka intaga nära hela syd-

östra och nordöstra sidan, beläckas såsom halfkiipoler.

Fönstret i midlen al" hvarje allarnich är sniall, lemli-

gen högt och rundbagigt och dess broslning }^.0 hög.

Midt under hvarje fönster ses spår efter ett altarbord.

I södra sidan af don sydöstra allarnichen märkes ett

väggskåp med rakspetsig, och i södra sidat» af den

nordöstra ett sådant med vågrät betäckning. Det vestra

liksom del nordvestra fönstret är sexbladigt, men det

sydvestra fyrbladigl, af hvilka det nordvestra består af

en hel häll och hvardera af de ofri ga af tvenne.

Trapporna, som midt emot hvarandra uppgå från

sydvest och nordvest till öfra afdelningen, ligga i sido-

murarna. Hvarje trappas betäckning har bestått af fyra

tunnhvalf öfver hvarandra nemligen i sned riktning. En

yttre mur och tre inre k(donner ha uppburit de nedra

tunnhvalfven, men en yttre och en inre mur det öfver-

sta, hvilka alla hvilat på slräckstenar. Kolonnerne äro

bortbrutna, men leiimingar af sträckstenarna och tunn-

hvallven qvarsitla. En mindre ingång, som förlorat sin

yttre omfattning, har infört utifrån till den sydvestra

trappan, men deremot märkes ingen sådan till den

nordvestra. En genonigång, hvilken å midten af vestra

sidan inleder från trapporna till öfra afdelningen, är

temligen stor och rundbågig. Den sydvestra trappan

är till betydlig del förstörd, men den nordvestra har

trettiofyra steg.



200

Den ölVa afdplniniron ar lill liola sin anorJiiing

samt vidd och höjd Mi\ckt'l lik dcii iiedra. Polarne,

som hålla 5.11 i Ivärmall. ha alliska haser med slora

men tunna och ojikarladc skyddsblad. Dithörande ka-

piläler, hvilka ulii:öras af halkälar med plattor dorpå,

uppbära små hålkälado kraiisai-. Deras föreningsbågar

äro lågspelsiga och Ivåsprångiga; men skiljebågar sak-

nas, hvadan omgångens korsiivalf hvila på kragslenar,

hvilka likna den nedra afdelningens. Alla lyra pelarne

äro ulåltrycklaj nemligen de Iveinie östra åt sydost och

nordost och de Ivenne vestra ål sydvesl och nordvest.

Kapporna, som sakna kaiil- och korsbågar, ha till stör-

sta delen nedstörtat.

A östra sidan märkes en tiiimifbage, hvilkcn hål-

ler 13.9 i bredd och 11.0 i höjd och har hallrund be-

täckning med hålkälade dynstenar. En liten fyrkantig

pelare, som enligt Wallins uppgift stått i donna öp[)-

ning, har förmodligen hvilal på en låg bröstningsmur

och uppburit två lina rundbågar med en svickelros. På

dylikt sätt får bredden ett passande förhållande till höj-

den. Sydöstra liksom nordöstra sidan, hvilken är nä-

stan helt och hållet upptagen af en nära halfrund altar-

nich med nära halfkupolformig betäckning, har i midten

ett smalt, rundbågigt fönster. Al vesler märkes ett

ganska lilet rundfönster. Den yllre omfattningen pry-

des med en liten nindslaf och en stor skråkant; men

den inre, hvilken är mycket skadad, ulgöres af en gan-

ska stor föi'djupning. Al söder ses ett rundfönster, som

håller 7.0 i tvärmått. T den sydvestra liksom i den

södra sidan märkes en bied men lag altarnich, hvilken

betäckes med två rundbågar, som hvilal på en midt-

kolonn och en sträckslen. I sidoi'na af dessa altarnicbcr
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finnas lakbeläckla väggskåp. Den stora öppningen i

midten af öfra afdelningens golf har troligtvis varit be-

lagd med ell jerngailor och onigifven med ell jernskrank.

En trappa, hvilken ligger i midlen af muren och

beläckes med råa sträcksteiiar, leder med Ireltiolvå

sleg ifrån nordvest ål vester på öfversla takhvalfven.

Denna trappa, livars sträckslenar bilda afsalser öfver

hvaraiidra, visar med sin enkla anordning, all densamma

ej uppgått till en tredje afdelning utan blolt lill vin-

den, och att man velat på berörda sätt sammanbinda

de tunna sidomurarna. Der liar således aldrig funnits,

såsom man förmodat, en tredje afdelning. Likaledes äf

det ett barnsligt förmenande, alt omfallningarne i rö-

stenas gluggar inneliållil bokstäfver; ty der märkas

blott ganska vanliga förlagningar. Skeppets omgifnings-

murar hålla från grundstenarna lill röstena vidpass

50.0 i höjd.

Ehuru korels östra gafvelmur är till del yttre

rak, liniies å midten en slor inbyggd allarnicli, som är

lialfrund och hafi ell halfl hjelmhvalf. Vid hvarje sida

om denna altarnich märkas lemningar af Irennc små

rum öfver hvarandra. Af dessa rum, livilka haft lunn-

hvalf på vederlag i söder oeii norr, är föga öfrigl af

det tredje åt söder, men vida mindre af de motsvaran-

de åt norr. Koret har lemningar af ett korshvalf, som

hvilal på små dels hålkälade dels karnisade kragslenar.

Korets socklar, livilka äro vida lägre än skeppels, be-

stå af en lodrät grundsten med en vanlig skråkanl

derpå. Sydöstra och nordöstra hörnet förstärkas med

tunna pilastrar, som uppgå från socklarna. Svaga lem-

ningar å norra sidomuroii visa, all korels gesimser be-

stått af en lemligen grof rundstaf och derpå en hålkäl.
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Ä korel liar naturligtvis funnits ett gafvelröste ål öster

samt ett Kntppäslak med valtenrall åt Köder och norr.

Korels inre bredd ulgör 2 (i. (I, längd liilika med altar-

niclien 5 4.5. TaklivallVets höjd under slutstenen har

varit ungefär 5 G.O och onjgifningsmurarnes 30.0 till

35.0 höga.

A södra sidomuren näi'a venslra ändan finnes en

igenmurad ingång. Vllre ondall ningen har rundhågig

betäckning med vedcrlagskransar, hvilka proiileras med

rundslaf och hålkäl. Poster, som äfvenledes prydas

med rundslaf och hålkäl, uppliära ett rakt dörrfält med

én rundbågig inskärning a midlen och likadana profiler.

Inre omfattningen är föga snedsmygig och slickbågig.

På södra sidomuren märkas spar efter tvenne små

rundbågiga fönster jemte hvarandra. Sedan dessa fön-

ster i en allägsen forntid blifvit igeniuurade har ett

stort lillkommil å midlen. Norra sidomuren IVamter

ett litet rundbågigt fönster. Dessa fönster äro ut- och

invändigt snedsmygiga och ha 14.0 höga bröstningar.

Altarnichen, hvilken håller 17.0 i bredd och 9.0

i djup, har å niidten ett rundbågigt och snedsmygigt

fönster och derunder tva rakbeläckta väggskåp. De

två nedra rummen vid hvarjc sida om altarnichen ha

alla fått dager från små rakslulna och ett korsformigl

fönster å gafvelmuien. Del öfversla rummet åt söder

framler en lilen korsformig ljusöp|>ning ål samma håll,

det motsvarande åt norr har troligtvis haft en sådan å

den nedrifna sidomuren derjemte. Uti en gång mellan

de l\å öfversta rummen ses al öster spår efter Ivå

små aflångfyrkantiga ljusöppningar. 1 vinklarna, som

altarnichen bildar nmt gafvelmuren, ha S|»iraltrappor

uppgått frän de nedra till de öfra rummen, hvilka Ivif-
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velsutan varit sakrislior och fiiivaringsställen. Rummen

och spirallrappaii å norra sidan äro myckel lörslörda.

Socklarne, pilaslrarne, omiaUninganie, pehinic och

bågarne bostå af finhuggen kalksten; men omgifnings-

miirarnc till det yttre och inre af grofhuggen sädan.

Den förra har naturligtvis varit blott fogslruken, men

den sednare aipulsad. Kap|)orna äro slagna af kalk-

flisor. Hela byggnaden visar sig vara med synnerlig

omsorg utförd. Det väckei' likväl ingen förundran, att

skeppet fatt ät söder och ännu mer åt vester ganska

.svåra remnor, till följd hvaraf en mindre del af de

nedra och nära allt af de öfra takhvalfven instörtat.

Dessa skador kunna visserligen vara till stor del för-

anledda af den starka jordbäfning, som 1540 inträffade

på Gofland, men de ligga dock hufvudsakligen uli en fel-

aktig anordning. Sydveslra och nordvästra samt vestra

sidorna äro i nedra afdelningen i högsta grad försva-

gade genom trappor, hvadan öfia afdelningen fått en

opålitlig underbyggnad, och densamma liar genom en

trappa i nordveslra och vestra sidan blifvit ylterligare

försvagad. Södra sidan har i den nedra afdelningen en

myckel stor ingång och midl deröfver uti den öfra en

tvådelad allarnich och etl ganska stort rundfönster. All

omgifningsmurarne å ifrågavarande sidor icke fåll till-

räcklig styrka för att motstå de grofva lakhvalfvens

ntålspänning, är vid första anblicken af skeppet för

hvarje sakkunnig solklarl. ÄJan besinne, att såväl de

nedra som de öfra takhvalfven hålla vid slutstenarna

4.2 i tjocklek, och all alla deias svicklor blifvit med

murverk uppfyllda för all kunna lill golf begagnas. Då

härtill lägges, att förenings- och skiljebågarne ha dess-

utom ansenlig bredd och Ijocklek, så finner Jiian, att
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dessa betydliga massors utålspänning saknat behöflig

molståiidskrall; helst sedan byggnaden blifvit taklös

och blolfslälld lör vitlring ocli frostspräiigning.

Det är bekant, atl hölvilsmannen Jens Höeg mel-

lan 102 7 och 1G55 lät al' kalkslen uppföra en ny lio-

spilalskyrka, bvilken för meia än ett li;ilft århundrade

sedan blifvit nedbruten. Om Helgeandskyrkan då varit

sådan, all man ansett sig kunna med mindre kostnad

iståndsätla densamma än i dess ställe uppföra en all-

deles ny; så Ivckes det, som denne herre, ehuru en

sådan plägar långt mindre paakta ett Innitidens konst-

verk än sin samtids fuskverk, tagit till beredande af

en klok hushållning hellre den förra än den sednare

utvägen.

Kyrkans anordning är visserligen ovanlig, men

den saknar ej motstycken och den låter lätt förklara

sig. Enär en män^d helgedomar blifvit i Wisby up|>-

lörda hell nära hvarandra, och enär den ifrågavarande

påtagligen varit ibland de allrayngsta; så har man må-

hända i saknad af tillräcklig tomtplats funnit sig nöd-

gad alt för beredande af behöll igl utrymme bygga ett

skepi» med tvennc afdeliiiiigar öfver hvai'andra. Det är

ganska troligt, atl sakallade dubbelkapeller uppstått för

besparing af tomtplatser utan atl minska rum för kyr-

kobesökande. Liksom kry|tlor och kyrkoi" derpa egentli-

gen bilda två särskilda helgedomar, så finnas dubbel-

kyrkor, och anledningen härtill är naturligtvis att kunna

liksom i boningshus inrymma llere under sanmia tak.

Inre gallerier eller sakallade Iriforier ha äfven tillkom-

mit för beredande af utrymme. Stundom blefvo läktare

helst i klosterkyrkor uppförda. Desse läktare, hvilka

ej sällan voro ganska slitra, bestodo af korshvalf, som
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hvilade på pelare eller kolonner och närmaste onigif-

ningsniurar. Såsoni exempel derpå kan den fordna

läktare, livilken inlagil veslra hälften af S, Peders

gamla klosterkyrka i Lund, åheropas. Det hör för öf-

rigl ej förundra någon, om man ehuru sällan hyggt

duhbelkapeller och duhhelkyrkor, helst denna anordning

har i någon mån motstycken i många gamla helgedo-

mar. Vi kunde derpa anföra en mängd exempel, men

vi vilja här inskränka oss til! eti enda, som ligger helt

nära till hands nemligen S. Maria kyrka i Wishy.

Vestra tornels första liksom andra afdelning har åt

öster en stor hågöp[)ning. Den nedra hågöppningen

är vida högre än den öfra. Den förra är enkel, men

den sednare har en midlkolonn, hvilken på en hröst-

ningsnmr upphär två rundhågar med en svickelros.

Den nedra afdelningen lär tvifvelsulan varit dopplals;

men den öfra har, såsom vi visa! i det föregående,

Ijenat lill messläsning.

Ett duhhelkapell såsom Helgeandskyrkan beslår af

två afdelningar, som genom en stor öppning i den

nedras lakhvalf och i den öfras golfplan slå i förening

med hvarandra, och som heggedera tjenat lill förrät-

tande af gudstjensl. Helgeandskyrkan är i sådant fall

olika med de kyrkolorn, hvilkas första och andra afdel-

ning tjenat till andaktsförrällningar, men icke äro på

nvssherörda säll förenade med hvarandra. Denna hel-

gedom kan ej heller jemföras med de urgamla rundkyr-

kor, som finnas på Bornholm, och de få sådana, som

äro öfriga i Sverige, ty de innehålla eller ha pålagli-

gen innehållit tre afdelningar öfver livarandra, hvilka

ingalunda förenas med några öppningar å takhvalfven.

Härtill kommer, all uti ingendera af dessa rundkyrkor
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har mera än den förslå aldelningen Idifvil inrältad lill

jriidstjenst, inen deremot den andra och Iredje hlolt till

försvar niol anfall ^).

r>e altarniclier. som (»niaifva den nedra nch öfra

Irinnifliaiien i lleli^oandfskx rkan, lia iu\cken likliel med

de allarniclier, hvilka ses jemle liiiunfltäuen i S. Maria

kyrka. Den slnra allarniclien i ilelgeandskvrkans kor

är visserligen en ovanlig inbyggnad, men tvenne af

landskyrkorna pa (iolland ha älven sådana. Om korel

pa della sätl lidil en ej ohelydlig inkräktning, har man

likväl dymedelst fåll, hvad fordom i hög grad värdera-

des, ell halfrundl utsprång och vid sidorna derom sak-

ristior och förvaringsrum, hvadan utbyggnader hlifvit

öfverflödiga. Vi ha ofvanföre setl, all de östra tornen

vid S. Maria kyrka äro för dylika ändamål inredda.

I betraktande af dessa förhållanden finna vi uti

Helgeandskyrkan inga sådana egenheter, som antvda

några andra andaktsöfningar än de, hvilka under me-

deltiden voro vanliga. Vi anse således, att skeppels

både nedra och öfra afdelningar hlifvit begagnade till

förrättande af messläsning; men att korels högaltare

i öster varit gemensamt för beggedera. Att öfra afdel-

ningen hlifvit egentligen upptagen af qvinnor, kunna vi

icke tro. Trapporna ditupp äro både öppna och branta,

och den stora genombrytningen i öfra golfplanen är

mindre obehaglig för män än för qvinnor.

Slrelow har ulan anförande af något bevis upp-

gifvit, alt Helgeandskyrkan hlifvit l(»4(I uppförd. Några

nyare författare ha ulan betänkande antagit denna bvgg-

') Se vidare liärom Biuiiius, l\onstaiitecliiiiii[{ar uiidtr en resa till

Bornholm är 1857, 8. 209—221.
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nadslid. Då chrisleiulonien 1028 Mifvit på Golland

införd af Olof den Helige, i^å har Wisby ingalunda

1046 haft ett Helgeandshns. För öfrigt röjer kyrkan

en långt sednare tillkomst. Den nedra afdelningen är

nlförd i yngre riindbågsstil, men den öfra företer äldre

spetsbågsstil. Vi ha ofvanföre visat, att S. Maria kyrka

blifvit 1225 invigd. Denna helgedoms ursprungliga de-

lar ådagalägga en vida renare rundbågsstil än Helge-

andskyrkan. Då några af Gotlands landskyrkor, livilka

bevisligen uppstått efter 1250, äro utförda i ren rund-

bågsstil, har Helgeandskyrkan svårligen kunnat tillkom-

ma före trettonde seklets början, men måhända mot

midten af detsamma.

Denna helgedom är i sig synnerligen märkvärdig

och uti sitt slag den enda i Nordens tre riken. Del

torde således lyckas, att ett så ovanligt och konstrikt

byggnadsverk bort räddas från en dylik förstöring, som

detsamma undergått. Kyrkan, hvilken tvifvelsutan af-

brändes, då Lybeckarne härjade staden, blef 16 40 för-

störd af en vådeld. Enär en ny hospitalskyrka kort

derefler uppfördes, så lärer merberörda helgedom se-

dermera fått förfalla. Men detta konstverk har likväl

mindre lidit af tidens åverkan än af snikenhetens för-

störing. För några år sedan ha korets norra sidorum

och spiraltrappa blifvit bortbrutna för att der insätta lik.

Så vanhelgas en lika ovanlig som konstmessig bygg-

nad. Linnerhielm, som 1804 besökte Wisby, berättar,

att Helgeandskyrkan några år förut blifvit utbjuden till

offentlig försäljning, men att lyckligtvis ingen köpare

infann sig. Denne författare säger, alt man då ärnade

använda ruinen till hamnbyggnad, och att hans varma

inkast mot detta förslag gjorde ingen inverkan på en
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K.ill i-iulman, livilkpii dernipd luide liefallnini; *). Det

vill svnas, som samnip fiirfallaivs yllrande liafi på ve-

derbörlii,'^ orl ell ganska tunh iiiflylandf. ly denna lika

dåraktiga som skandiga vandalism insl;illdps. Skada,

alt rådmannens iianni förtogs, ty den förslörande råhe-

ten bör andra I il I varning afslöjas.

Kedan I 7 ^' 7 nlgaf Wallin grnndrilningar af denna

rnin och i sednare lider ha Ire andra författare hekant-

gjorl sådana deraf. men ingendera af desamma är fullt

riklig. Derjemte har Linnerhielm, Klingw.ill, Ankarsvärd,

Säve orh Herholdl tagit perspektiviska teckningar af

samma ruin. Ehuru de sistnämndes teckningar äro

med ntnjärkt skicklighet utförda, så fås deraf ej något

klarl begrepp om kvrkans egenlliga förhållanden. Här-

till är orsaken lätt alt förklara. Man kan svårligen af

perspekliviska teckningar rätt up|ifalta en så beskaffad

byggnad som den ifrågavarande. Ja, man måsle noga

betrakta sjelfva ruinen till alla dess delar, innan man

får ett klart begrepp om hela dess anordning. För

öfrigl är denna helgedom sådan, att den hvarken till

sitt ylli'e eller inre kan göra något starkare intryck

genom sina perspekliviska förhållanden. Det vissa är,

alt en sakkunnig finner sig allrabäst vid noggranna be-

skrifniugar och geomelriska ritningar, då fråga är om

konstmessigare byggnadsverk i synnerhet om sådana

som Helgeandskyrkan.

') Linnerhielm, Bref under nya resor i Sverige, S. 137, 138.



S. Klemens.

Ungefär midl emellan Helgcanilskyrkan och S.Olof ocli

liell nära beggetlera ligger en ruin af S. Klemens, som

utgöres af elt Ireskeppigl långhus och ell fyrkantigt

lorn i vester samt ett aflångfyrkantigt kor med rak

altarvägg i öster. A långhusels södra sidomnr märkes

ett vapenhus och å kf»rets södra en slörre och å dess

norra spår efter en mindre tillbyggnad. Hela kyrkan

är uppförd af huggen och tuktad kalkslen. Tornets,

låirghusets och korels socklar utgöras af en liten skrå-

kant och derpå en låg platt med en fin nuidslaf. Inlet

spår skönjes efter gesimser.

Tornet har Ire afdelningar öfver hvarandra. För-

slå afdelningens inre sträckning i söder och norr utgör

2 7.0 och i vester och öster 27.6. En spetsbågig nich

i den södra sidomuren är 17.3 bred, men en sådan i

den norra 21.2 bred och hvardera håller 3.0 i djup

samt 18.0 i höjd. I första afdelningen märkas betyd-

liga lemningar eflcr elt korshvalf, hvars slutsten haft

ungefär 56.0 höjd öfver golfplanen. På midlen af vestra

sidomuren, som är 0.0 tjock, finnes en stor ingång

och deröfver ett stort ruiidfönsler. Yttre dörromfall-

ningen har å hvarje sida elt murhörn. Socklarne ut-

göras af en liten skråkant, en låg platt och derpå

en fin rundstaf. Kransarne l)estå af en nuidslaf och

en hålkäl. Beläckningen är en skarpkanlig rundbåge.

Poster å hög tröskel uppbära äfven en sådan. Inre

omfattningen är snedsmygig och lågrakspelsig. Rund-

fönstrel, hvars yttre omfattning varil tresprångig och

14
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hvars inre iir rätvinklig och rnndbågig, haller 9.5 i

Ivärmåtl och har iiilel spår eller rosverk. Tornbågen,

som är lågspelsig samt 19.0 bred och ungefär 30.0

hög, prvdes med socklar, hvilka beslå af en platt och

en rundstaf, och med kransar, hvilka äro likadana, men

ha omvänd ställning. I södra sidomuren vid veslra än-

dan inleder en lilen rundbågig ingåiig till en trappa,

som sträcker sig från söder till norr genom vestra si-

domuren och vänder sig sedan ål öster. Trappan be-

läckes med slräckslenar. Man uppkommer på en in-

dragning af norra sidomiiren, från midlen hvaraf en

rundbågig ingång leder till andra afdelningen. I norra

sidoskeppets vestra ända finnes en rundbågig ingång

för alt derinnanför uppdraga en trappa, som, emedan

man anlagt den nyssbeskrifna, aldrig tillkommit.

Andra afdelningen har ål trenne håll 5.0 breda

indragningar, hvilka i söder och norr betingas af de

stora nicherna derunder och i vester af den ovanligt

tjocka sidomuren. Ofver andra afdelningen har ett

bjelklag legat. A densamma afdelningens östra sido-

mur ses en spelsbågig öppning, som är lika bred med,

men vida lägre än tornbågen derunder, och som till-

kommit för minskning af östra sidomurens påtryckning.

Indragningarne, hvarlill en rundbågig genomgång på

midlen af veslra sidomuren utför, ha således hafl gal-

lerier, hvilkas bröslningar, pelare, pilastrar och kolon-

ner samt bågar blifvit bortbrutna. Yttre mursidorna

visa slarka fördjupningar efter galleriernas luttak.

Tredje afdelningens södra liksom veslra och norra

sidomur har å midlen två rundiiågiga gluggar, som stå

mycket nära hvarnndra. A densamma afdelningens östra

sidomur märkas spår efter igenmurade gluggar. Tor-
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nets omgifiiinirsnuirar, livilka äro ungefär 55.0 liöga,

ha förmodligen uppbnril en ansenlig spira.

Långhusets inre hredd nigör i vesler 54.2, i öster

55.6 samt längd oli.O. P'yra pelare i Ivå rader ha

med motsvarande kragslenar å omgifningsmurarna iipp-

bm'it nio korshvali. Af mellan- och sidoske|»pen, som

blifvit bildade på sådant sätt har det förra varit något

bredare än de sednare, men alla jemnhöga. Pelarne

ha helt och hållet blifvit nedbrutna, men kragstenarne

å sido- och gafvelmurarna och Irenne små sådana i

hörnen qvarsitta. Lemningar a sido- och gafvelmurarna

visa, all förenings- och skiljebågarne varit ensprångiga

och skarpkantiga samt 2.0 breda. A sidomurarna ses

halfrunda kantbågar och sådana märkas öfver torn- och

triumfbågen. Sidoskeppen ha såsom smalare både i

vester och öster haft spetsiga kantbågar. Alla dessa

kantbågar ha hållit ungefär 0.5 i hvarje sida. Kant-

bågar ha, såsom lemningar visa, jemväl kastat sig öfver

förenings- och skiljebågarna. Äfven qvarsitta ej obetyd-

liga lemninger af hvalfsvicklorna. Häraf inses, alt pe-

larnas föreningsbågar och mellanske|»pets skiljebågar

varit halfrunda, men sidoskeppens skiljebågar spetsiga.

Denna anordning har onekligen tillkommit för att min-

ska utåttryckningen af sidoskeppens takhvalf och föi"

att försätta alla slulstenarna i lika höjd med hvarandra.

På midlen af södra sidoskeppets vestligaste hvalf-

afdelning finnes en stor ingång. Yttre omfattningen

har å hvarje sida haft tva kolonner mellan rätvinkliga

murhörn. Grundslenarne äro skråkantiga och baserne

attiska med skyddsblad. Kapilälerne äro bägarlika och

öfver kolonnerna löfprydda, men öfver murhörnen slätta.

Kransarne äro hålkälade. Kolonnerne motsvaras af riind-

14*
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slafviga inen murhörnen af skarpkanliga riiiulbågar. Bre-

da posler på Intskel uppbära en skarpkautig rundbagp.

Alla skaften och de Iva innersla inurhurnen äro bort-

brutna. Norra sidoskeppel har en motsvarande ingång.

Svaga leniningar visa, alt yttre omfattningen bestått af

ett nuirhurn å hvarje sida, hvarpå hålkälade kransar

uppburit en skarpkanlig rundbåge. Der märkas äfven

stycken af poster, på hvilka ett rakt dörrfält hvilat.

Dessa ingångar, som äro igenumrade, ha invändigt haft

sneda smygar med lågrakspetsiga betäckningar.

A södra liksom norra sidomuren finnes i midten

af hvarje hvalfafdelning ett temligen stort och rundbå-

gigt fönster med hög bröstning. Fönstren ha ut- och

invändigt sneda smvgar med branta platter. Vid östra

ändan af del södra sidoskeppets sidomur märkes ett

väggskåp med rakspelsig och i det norras östra gafvei-

nmr ett större sådant med lågrakspetsig betäckning.

Vapenhuset, som ligger utanför södra ingången, är

fyrkantigt. Inre sträckningen i söder och norr utgör

15.5 och i motsatt riktning 20.0. Betäckningen utgö-

res af ett korshvalf. A gafvelmuren i söder finnes en

ingång, hvilken är spetsbågig och alldeles ornamenllös.

Denne ingång är igenmurad och en ny uppbruten å

östra sidomuren. Der märkes en rakspetsig ljusöppning

åt söder och en sådan åt vester samt en åt öster. I

södra gafvelmuren ses tvenne små sitlnicher samt i

vestra liksom i östra sidomuren en stor sådan, alla

med lågrakspetsiga betäckningar.

Triumfbågen är lika bred och hög som tornbågen

och prydes å hvarje insida med två rätvinkliga j)ilast-

rar och en grof halfkolonn derpå. Grundstenarne äro

skråkantiga, baserne attiska med skyddsblad och kapi-
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talerne bägarlika med liålkälade kransar. Betäckningen,

livilken är lagspetsig, liknar de pilastrar och hvalfko-

lonner, hvarpå den livilar. Således franiter Iriumfbä-

gen en ovanlig prydlighet.

Koret, som haft två korshvalf, håller i inre hredd

.10. (j och i längd 5 1.9 samt har pålagligen varit lika

högt som långhuset. Af korslivalfven, hvilka saknat

kant- och korsbågar samt kragstenar, har del ve strå

nästan helt och hållet nedrasal, men del östra qvarslår.

Skiljebågen, som är skarpkantig och ovanligt bred,

hvilar på en kragsten i söder och en i norr, af hvilka

hvardera profileras med rundstaf och liålkäl samt åter

rundstaf och hålkäl. Koret har pa midten af östra

hvalfafdelningen ett högt rundbågigt fönster åt söder

och ett sådant ål norr samt trenne å altarväggen. Af

de trenne sistberörda är det mellersta något högre än

de omgifvande. Alla dessa fönster äro ut- och invän-

digt snedsmygiga. I samma afdeluings södra och norra

sidomur linnes ett väggskåp med lågrakspetsig betäck-

ning. Mot midten af altarväggen ses tvenne rakbetäckta

väggskåp jemle hvarandra. A vestra hvalfafdelningens

norra sidomur märkas spår efter en raksluten ingång

och deröfver efter två breda och rundbågiga öppningar,

som alla äro igenmurade.

Norra tillbyggnaden, hvilken legal derutanför, har

varit fyrkantig och innehållit två afdelningar öfver hvar-

andra. Den nyssberörda ingången, som åt tillbyggnaden

är snedsmygig och lågrakspetsig, har inledt till den

nedra afdelningen, hvilken, betäckt med ett tunnhvalf

pa vederlag i söder och norr, måhända tjenat till sakri-

stia. Der märkes i södra sidomuren en rätvinklig och

lågrakspetsig murfördjupning. Den öfra afdelningen, som
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genom fle berörda iiiiiröppningarna stall i lorciiiiig med

korel, har Iroliglvis inrymt ett altare.

Södra tillbyggnaden midt deremot är äfvcn fyrkan-

tig, men vida större. Den inre sträckningen i söder

ocli norr ulgör 17.(5 ocli i vesler och öster 20.1) och

höjden är lika med korels. Denna tillbyggnad öppnar

sig åt koret med hela sin längd och höjd. Del visar

sig, att korets södra sidomur blifvit till en betydlig del

af vestra ändan bortbrnten och en mycket spetsig båge

inslagen, hvilken är skarpkantig och i vester hvilar på

en grof kragsten, men i öster på en fin pilaster med

hålkälad krans. Samma tillbyggnad, som betäckes af

ett spetsigt korshvalf med vågräta kappor, bar åt södra

sidoskeppet en något smalare och lägre genombrytning,

hvilken är ganska spetsig. Å södra sidan finnes en

ansenlig ingång. Yttre omfattningens hvarje sida består

af en lin rundslaf och hålkäl, vidare ett skråkantigt

och derutanför elt rätvinkligt murhörn. Socklarne ut-

göras liksom kyrkans af skråkant, platt och rmidstaf

och kransarne af rundstaf och hålkäl. Betäckningen

består af likartade rundbågar. Tunna men breda po-

ster ha derinnanför uppburit en randbåge, som är i

behåll. Inre omfattningen har sneda smygar och låg-

rakspetsig betäckning. Öfver ingången märkas lemnin-

gar af ett stort rundfönster, hvari man efter någon ut-

brytning insatt ett tvådeladt fönster med spetsig betäck-

ning. I detta sednare har en midtpost uppburit två

trebladiga spetsbågar och deröfver en fyrbladig ros. A

lillhvggnadens östra sidomur finnes ett helt small men

ganska högt fönster, som betäckes med en rundbåge

och har sneda smygar, af hvilka den yttre är mindre

än den inre.
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I södra sidoimireii al' korels veslra livalfafdelning

tinnes en rakbeläckt ingång lill en trappa, som iij»p-

gar längsigenom lillbyggnadens östra sidoninr ocli har

åt söder en rund ljusöppning. Denna trappa, hvilkeu

sedan sträckt sig genom södra sidoniuren åt vester ocli

uppledt pä lakhvalfven, är numera nära dess öfra ända

igenmurad.

Hela byggnaden framter socklar, börnslycken, om-

fatlningar och bågar af linhuggen kalkslen samt yttre

och inre murytor al' vältuktad sådan. Alla lakhvalf ha

bestått al kalkflisor. Tornet, långhuset och koret äro

samtidigt uppförda i yngre rundbågs- med lindrig öfver-

gång till äldre spetsbågsstil. Kyrkan tyckes vara föga

yngre än S. Maria. Enär tornets tre sidor omgifvits

af rymliga gallerier och deröfver ses gluggar, måste

man ärnat delsamma till beskydd mot anfall. Härvid

bör dock anmärkas, att ett dylikt torn Ivifvelsutan upp-

stått förrän staden lick sin ringmur ;. ty sedan var ett

sådant föga gagnelikt såsom försvarsverk.

Vapenhusel, som består af tuktad kalksten, röjer

en enkel spetsbagsstil, och det härrör, såsom det tyc-

kes, frän den sednare medeltiden. Detta vapenhus,

hvilket är det enda pa Gotland, har troligtvis blott Ije-

nat till en förplats, hvarföre der finnas flere sittnicher.

Korets norra lillhyggnad har måhända tillkommit

på samma gång som kyrkan. A korets norra sido-

mur vid dess veslra ända ses de igenmurade bågöppnin-

garne till norra tillbyggnadens öfra afdelning, men der

förmärkes intet spar efter något fönster. Tillkyggna-

den å korets södra sida är allraminsl hundra måhända

nära tvåhundra år yngre än kyrkan. Bågöppningen till

koret är juycket spetsig. En likadan anordning har
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bägöppningcn lill södra sidoskeppel. Dereiiiol finnes

ell ganska small leniligen högt fönster med nindhågig

betäckning ål ösler. En sådan blandning röjer en sen

medellidsstil. Södra ingångens omfallning är hållen i

rundbågsstil och har Ivifvelsnlan inlagil den borlbriilna

delen af korels södra sidomiir. Del slora rundfönstrel

öfver ingången besiar lill omfattningen af tegelsten.

Detta ställe är det enda, hvaresl legelslen blifvit i kyr-

kan begagnad, och del vittnar om en sen byggnadstid.

Att likväl den slora omfattningen lillkommit under me-

deltiden, visar det tvådelade fönster, som blifvit deri

insatt och som består af kalk- och tegelsten.

Å långhusets vestra gafvelmur vid norra ändan

synas lemningar af ell spetsigt rösle och derpå en

raksliiten ingång till taklivalfven, men deremot märkas

inga sådana å delsammas östra. Det tyckes dock ej

vara osannolikt, all en stor spetsig hjelpbåge öfver tri-

umfbågen uppburit ett högt roste. Vi finna en hjelp-

båge öfver lornbågen. Intet spår antyder, alt pelarne

uppburit några sträckmurar för valtenlakets understöd-

jande. Det tyckes fasthellre, som långhuset varit be-

läckl med ett enda kroppåstak. Detta valtentak måste

således haft 65.0 spännvidd. Härvid bör erinras, att

Linköpings domkyrka, som håller 105.0 i yttre bredd,

och Vadslena klosterkyrka, hvilken är 12.0 bredare,

betäckas till mellan- och sidoskepp med kroppåstak

utan understödjande sträcknuu'ar och ulan afsatser.

Korets östra gafvelmur uppbär ett spetsigt roste, som

saknar prydnader, men har öfverst en stor glugg,

hvilken är ornamentlös. Alltså måste dilhörande vat-

tentak varit spetsigt och slulil sig antingen lill ett

roste af mur- eller träverk å långhusets östra gafvel-
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jmir. Vapciihiisot har kroppåslak med vattenfall ät ve-

ster och öster. Hiinidant valtentak norra och södra

lillbyggnaden haft, kan numera icke bestämmas. Enär

långhusets, korels och tillbyggnadernas omgifningsmurar

varit lika höga, så måste valtenlaken, ehnrndan anord-

ning desamma haft, föga bidragit till det helas yttre

anseende.

Kyrkan har troligtvis blifvit vid Lybeckarnes sed-

nare förstöring af Wisby 1525 afbränd. För få år-

tionden sedan har kol funnits i ruinen; ett förhållande,

som vittnar om eldskada. Ehuru deima byggnad varit

med synnerlig omsorg uppförd, så har den efter för-

störande af vatten laken myckel lidit genom tidens åver-

kan och ännu mer genom snikeidietens förödelse. Kyr-

kan är uppfylld med en massa af grus och jord, hvil-

ken under triumfbågen utgör öfvcr 3.0. Mindre träd

och buskar växa på nuirarna, som till ej obetydlig del

bortskymmas af skräpiga småhus.



S. Drotten eller Tretaldighetskyrkan.

IJeiina ruin, som ligger ungefär 'Idi) sleg i syilvest

Irån den sislberörda och har någon likhet ined den-

samma, består al' ett Ireskeppigl långhus, elt fyrkantigt

lorn i vester samt elt fyrkantigt kor med ett, halfrundt

iilsprång i öster. Langhusel, hvilket är nära (jvadra-

liskl, har å södra sidomuren fatt under den sednare

medeltiden en allangfyrkantig tillbyggnad. Hela ruinen

beslår af huggen och tuktad kalksten.

Tornet har innehållit flere afdelningar öfver hvar-

andra. Första afdelningen, som invändigt utgör i söder

och norr '2l>.7, i vester och öster IB. '2 och i murtjock-

lek 8.5, betäckes af ett rundbågigt korshvalf med raka

föga uppåtgående kappor. En ingång på midten af

vestra sidomuren är till det yttre tvåsprångig och rund-

bågig, till det inre snedsmygig och lågrakspetsig. Ät

öster märkes en stor lågspetsig torubåge. Ingången

och tornbågen äro så igenmurade, att den förre fått

tre gluggar och den sednare en dörr för att derinom

ha magasin.

En rundbågig och rätvinklig ingång på midten af

södra sidoskeppets vestia gafvelmur ingår till en trappa,

hvilken sträcker sig genom tornets södra sidomur från

öster till vester. En likadan ingång a midten af norra

sidoskeppets vestra gafvelnuir inför till en sådan trappa

i tornets noira sidonuir. Begge dessa trap|»or, som

äro beqväma, ha stickbågiga tunnhvalf. En rundbågig

ingång inleder vid södra liksom vid norra sidomurens

vestra ända i andra afdelningen, hvilken betäckes med
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ell bjelklay. På niidleii af andra afdelningens södra

liksom vestra och norra sidoniur linnes en stor rnnd-

bågig och tvåsprångig glugg med skarpa hörn ocii hål-

kälade kransar. En midtkolonn har i södra liksom

i vestra ginggen uppburit tvenne små rundbågar på

hålkälade kransar. Norra gluggen, som är lika stor

med de öfriga, har aldrig hafi någon midi kolonn eller

några bågar, men väl kransar. Inre omfatlningarne

äro rätvinkliga och lågrakspetsiga. Andra afdelningen

har åt ösler en stor rätvinklig och rundbågig öppning

mot midlen af mellanskeppet. Denna båge är troligt-

vis beräknad för bärning af östra sidomuren och för

inrättande af ell ka[)ell derinnanför, hvadan två beqvä-

ma trappor såsom i S. Maria vestra torn ditleda. 1

andra afdelningens öslra sidomur vid norra ändan lin-

nes en genomgång, hvilken inledt till långhusets vind.

Från denna ingång sträcker sig en trappa i nm-ra si-

domuren och sedan till midlen af vestra, bvarifrån man

inkommit på ett bjelklag, som legat på en inre indrag-

ning. En rätvinklig och slickbågig ingång har inledt

till detta bjelklag. Denna Iredje afdelning, hvilken har

vida tunnare sidomurar, saknar deri trappor. Deröfver

märkas spår efter bjelklag, hvaremellan man uppgått

på stegar. Fjerde afdelningen har å södra liksom å

vestra och norra sidomuien en glugg, som är ut- och

invändigt rätvinklig och rundbågig. Tornet, hvilket hål-

ler ungefär '120.0 i murhöjd, har socklar, som utgöras

af en större skråkant och en gröfre rundstaf derpå.

Emellan första och andra afdelningen sträcka sig ä

södra, vestra och norra sidomuren halfrunda gesims-

bågar, hvilka äro temligen små och grunda, och deröfver

framstå vattenlisler, som äro nedåt skräkantiga. Torn-
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imirarnas Ofverkaiiler ha ä alla sidur kaniisade gesini-

ser, hvaröfver en ansenli{4" spira troligtvis höjt sig.

Långhusets inre hiedil i vester ulgör 49.4 och i

öster 49.5 samt i längd öl.O. SoeKlarne likna tornels.

Fyra pelare, som slåll pä lika afstånd från livarandra

och från pilastrar a långhusets sidn- samt kragslenar

å dess gafvelninrar, ha upphurit nio korshvalf. De

trenne skepp, hvilka lillkomniil på sådant sätt, ha va-

rit lika hreda och höga. Af pelarna Unnas inga lem-

iiingar. Pilastrarne å sidonuirarna prydas med grofva

halfkolonner framtill, (irundstenarne äro skråkantiga,

baserne attiska, kapitälerne hägarlika <>i;h mycket för-

vittrade. Kragstenarne å veslra liksom å östra gafvel-

miiren äro stora, deremot märkas små sådana i hör-

nen. De stora kragstenarne utgöras af fina hålkälar

och grofva rundstafvar, men de små tvärtom af grofva

hålkälar och lina rundslafvar. Kapporna ha varit låg-

spetsiga och föga uppåtgående. Der förmärkas llere

lemningar af rätvinkliga och lågspetsiga kanlbågar;

men intet spår skönjes efter korshågar.

En stor ingång å södra sidomuren nära vestra

ändan är igenmurad. Yttre omfattningen har haft breda

poster och ett rakt dörrfält samt en kolonn emellan

två murhörn å hvarje sida. Grundstenarne äro skrå-

kantiga och baserne attiska med skyddsblad. Begge

skaften och de inre murhörnen samt posterne saknas,

men dörrfältet qvarsilter. Kapitälerne äro slätta och

hägarlika. Kransarne ha hålkäl och rundslaf. På kapi-

läierna hvilar en grof rundstafvig rundbåge, som oni-

gifves af en inre och en yl tre skarpkantig sådan. Midi

deremot å norra sidomuren finnes en ingång, hvars

yttre omfattning är förstörd. Håda ingångarnas inre
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omfallningar äro lindrigt snedsmygiga med lågrakspet-

siga betäckni?igar.

A södra liksom å norra sidoskeppets sidomur i

midten af livalfafdelningarna Unnas tre temligen stora

fönster, af hvilka del veslra liksom det mellersta ät

söder är rundbågigt, men det östra spetsbågigt; hvar-

emot det vestra och östra åt norr är rundbågigt, men

det mellersta spelsbågigt och alla äro ut- och invändigt

snedsmygiga. De rundbågiga fönstren äro enkla och

ursprungliga med höga bröstningar, men de spetsbågiga

ha varit tredelade och blifvit i sednare medeltiden ut-

vidgade, och de ha vida lägre bröstningar. 1 långhu-

sets sydöstra hörn märkes eti rundbågigt och uti dess

nordöstra ett rakbetäckl fönster. Be^ge dessa fönster,

som äro små och snedsmygiga, ha troligtvis upplysl

helgonallaren. Nära sistnämnda hörn finnes å norra

sidomuren en rundbågig ingång till en tra|)pa, hvilken

sträcker sig genom sidomuren åt öster och sedan åt

söder till en raksluten ingång, som inledt till ett öfre

rum ofvanpå en sakristia vid korets norra sidomur.

Denna sakristia har haft tunnhvalf med vederlag i sö-

der och norr.

Tillbyggnaden å långhusets södra sidomur håller i

inre bredd från söder till norr 14.2 och i längd 58.0.

Två spetsiga korshvalf beläcka tillbyggnaden, som fram-

ter en ohuggen skiljebåge, hvilken är 1.0 bred och

hvilar på råa kragstenar i söder och norr. Den vestra

hvalfafdelningen har å sidomuren haft en stor rundbå-

gig ingång med ensprångig och rätvinklig omfattning

utvändigt samI snedsmygig och lågrakspetsig invändigt.

Öfver ingången finnes ett fönster, som till det yttre är

rakspetsigt, men lill det inre lågrakspelsigt. I den
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veslra iialvoliuiuen ses en o\aiilii;l stur men löga djup

siltnich med lågrakspetsig betäckning. Eli spetsigt fön-

ster öfver sitlnichen visar lemningar af en midtposl,

hvilken uppburit Ivä spelsbågar ocb deromellan en en-

kel ring. Den östra hvaifafdelningen har ä sidoniuren

etl spelsbägigt fönster, som ut- ocb invändigt har sneda

smvgar. A den östra gafvehiiurcn linnes etl fönster,

hvilkel i ljuset är rakslutet, nien till det yltre och inre

snedsmygigt och lägraks|)elsigl. Midi emol tillbyggnadens

östra hvalfafdelning har en stor spetsig bågöppning

blifvil uppbruten å södra sidoskeppels sidonuir. Denna

öppning är lika gammal s(im tillbyggnaden och numera

igenmurad. Triumfbågen är ganska smal, men myc-

kel hög och har halfcirkelformig betäckning. Spår för-

märkas efter förvittrade dynstenar.

Koret, som invändigt sträcker sig i söder och norr

25.0 och i molsall riktning 24.6, betäckes med ett

lågspelsigt korshvalf, hvars kappor äro raka och föga

uppåtgående. Väggfasta hörnkolonner, hvilka uppbära

samma korshvalf, ha attiska baser med skyddsblad och

förvittrade kapiläler och kransar. Derifråii uppgå rund-

slafviga korsbågar; men kantbågar saknas. Kapporna

ha till största delen nedfallit. Socklarne bestå af en

skråkantig grundslen och derpå en attisk bas. Till

koret linnes en ingång å södra sidomuren närmare

vestra ändan. Breda, myckel skadade poster ha upp-

burit ett trebladigt dörrfält, hvilkel qvarsitler. Derutan-

för ses å hvarje sida ett starkt murhörn och derpå en

rundbåge. Hela omfattningen har rundstafviga hörn.

Vidare framstå lemningar af en stark halfkolonn å

hvarje sida och af en spelsbåge derpå. Ehuru half-

k(donnerne äro till största delen bortbrutna och (|var-
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ganska rikt sirade, och att dera uppstått ett spetsigt

roste. Inre omfattningen är snedsmygig och lågrakspet-

sig. A korels södra sidomur ha två mindre fönster

med sneda smygar och halfrunda beläckningar slåll

nära hvarandra. Efter deras igenmurande har ett bre-

dare och högre fönster, som saknar betäckning, till-

kommit. Detta fönster är till det yltre och inre sned-

smygigt och härrör från den sednare medeltiden. 1

norra sidomuren nära veslra ändan ses ett litet fvrkan-

tigt väggskåp. Nära östra ändan af den berörda sido-

muren finnes en rundbågig och skarpkantig ingång till

en sakristia, hvilken är bortbruten, och bvilken haft,

såsom vi nyss omnämnt, ett tunnhvalf på vederlag i

söder och norr och derpå etl öfre rum.

Utsprånget, hvars grundform liknar en styltad rund-

båge, håller 21.4 i inre bredd, 14.4 i djup och dess

betäckning består af ett hälft hjelmhvalf, som till stör-

sta delen nedrasat. Ti'ibimbågen, hvilken varit ensprån-

gig och skarpkantig, har äfven nästan helt och hållet

nedfallit. Socklaine likna korels. Från socklarna upp-

slå fyra pilastrar, som i hörnen siras med rundslafvar

och hålla 1.1.5 i bredd och 0.8 i tjocklek. Utsprån-

get upplyses af tre små fönster, hvilka alla äro rund-

bågiga samt ul- och invändigt snedsmygiga och ha höga

bröstningar. Ett fönster åt söder är dubbelt bredare

och högre, men har hälften lägre bröslning än de nyss-

berörda. Detta fönster, som är till del yttre och inre

snedsmygigt, har blifvit i sednare medeltiden uppbrutet.

Betäckningen å samma fönster är förstörd. I utsprån-

gels norra sidomur ses ell fyrkantigt väggskåp.

Långhusels öslra gafvelrösle (|varslår och dera ses
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en liögspelsig hjelpbuge något i)re(]are ;in Iriiinifbågen

derunder. En rundhågig glugg å livarje sida har upp-

lyst och vädrat långhusets vind. Detta gafvelröste mot-

svaras af fördjupningar i tornets östra sidomur. Deraf

visar sig, alt långhuset haft ett bäde bredt och bögl

kroppåstak. Således masle, såsom vi förut nämnt,

långhuset af S. Klemens iiaft ett enda kroppåstak. A

koret af S. Drotten har ett vanligt kroppåstak slulil

sig till långhusets östra gafvelröste, och ulsprångels

betäckning måste enligt vanlig anordning varit half-

konisk.

Hela kyrkan visar sig ha varit väl uppförd till

alla omfaltningai- af huggen, men för öfrigt af tuktad

kalksten. Takhvalfven ha bestått af kalkflisor. I till-

byggnaden å langhusets södra sida märkes till dörr-

och fönsleromfattningar huggen, men för öfrigt idel

tuktad kalksten och i takhvalfven blott kalkflisor. Hela

tillbyggnaden, som troligtvis haft elt lågt lutlak, röjer

ett vårdslöst arbete.

Tornet har ovanligt väl bibehållit sig. Orsaken

bärtill är förmodligen den, alt tornet nästan helt och

hållet består af tuktad kalksten, hvadan snikenheten ej

ansett det löna mödan företaga en lika kostsam som

farlig nedbrytning. Deremot lyckas långhusets takhvalf

ha blifvil nedstörtade för alt åtkomma de qvaderstyc-

ken, som funnits i pelarna, af hvilka intet återstår.

Man har äfven bortfört ej obetydliga delar af långhu-

sets och korets omgifningsmurar och framförallt tillgri-

pit de slipade skaften och murhörnen i dörromfattnin-

garna. Nu växa buskar och gräs på ruinen, som be-

lan)ras med hvarjehanda bråte och obetydliga småhus.

Kyrkan, hvars torn, långhus, kor och utsprång äro
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samtidiga, röjer yngre ruiidbågsstil, och tyckes vid jern-

förelse med flere af Gotlands likartade helgedomar, om

hvilkas byggnadsår man har säker kännedom, ha till-

kommit omkring d250. De spetsbågiga fönstren och

den yttre omfattningen af korels ingång äro minst ett

århundrade yngre än kyrkan. Tillbyggnaden å lång-

husets södra sidomur har naturligtvis tjenat till kapell,

och den visar sig likaledes härröra från den sednare

medeltiden.

Tornets ovanliga omfång och ännu ovanligare höjd

göra ett mindre behagligt afbrott mot det föga ansen-

liga långhuset samt det lilla koret och utsprånget. När

härtill lägges, att tornet kostat lika mycket som den

öfriga byggnaden; så kan med myckel skäl frågas,

hvarföre ett dylikt missförhållande tillkommit. Då kloc-

kor först skola 1289 inkommit på Gotland, så har tor-

net ej kunnat uppstå för inrymmande af sådana. Men

om också klockor vid tornets uppförande vari I derstä-

des i bruk, så ha desamma ofelbart varit, såsom lång

tid derefter, ganska små. Tornet, hvilket är ungefär

lika stort och högt som Helsingborgs kärna, måste i

den första afdelningen tjenat till förplats och doprum

och i den andra till kapell samt i de öfriga till för-

svarsverk. Väl saknas der mot vanligheten gallerier;

men härvid bör erinras, att flere torn, hvilka obestrid-

ligen uppstått till försvar mot anfall, icke ha några

sådana. För öfrigt tyckas de bomhål, som utvändigt

märkas i sidomurarna under öfversta gluggarna, varit

ämnade till gallerier af trä, från hvilka man kunnat

afslå fiendtliga angrepp.

Vid tornets vestra sida äro två små trähus upp-

förda och midt dereraellau framför vestra ingången på

15
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få stegs afstånd höjer sig en stenmur. Den lilla plat-

sen mellan trähusen och ingången samt muren är oåt-

komlig och således i hög grad skräpig och osund, och

denna afstängning har tillkommit för alt skydda maga-

sinets små ffluafiiar i vestra infången.



S. Laurentius eller S. Lars.

DIott '24 steg i söder från S. Droltens ligger S. Lars'

ruin, som bildar elt eget slags grekisk korsforni med

kupoltorn i vester samt fyrkantigt kor och hästskofor-

migt utsprång i ösler.

Uti ett nära qvadratiskt skepp äro fyra pelare så

ställda, att de ha ungefär tre gånger längre afstånd

från hvarandra än från närmaste omgifningsmurar. Pe-

larne, hvilka äro fyrkantiga med skråkantiga socklar

och hålkälade kransar, motsvaras af hålkälade kragstenar

å omgifningsmurarna. Från skeppets södra liksom vestra

och norra sida utgår en korsarm, som har lika bredd

med pelarnas mellanrum, men vida mindre framsprang.

Skeppet och korsarmarne äro lika höga. På pelarna

och kragstenarna hvila breda och skarpkantiga före-

ningsbågar, af hvilka de, som sammanbinda de förra,

ha nära tre gånger större spännvidd än de, som sluta

sig till de sednare. De stora föreningsbågarne äro

halfrunda, men de små lågspetsiga, och slutstenarne ha

icke vågrätla förhållanden till hvarandra. Mellan före-

ningsbågarna och korsarraarnas omgifningsmurar, hvilka

bilda likstora qvadrater, äro lindrigt kupiga korshvalf

utan kant- och korsbågar inslagna. Enär skeppet och

korsarmarne äro lika höga, men koret vida lägre, så

blir det korshvalf, som mot öster motsvarar midtqva-

draten, i söder och norr lika bredt som, men i mot-

satt riktning hälften smalare än densamma. I skeppets

fyra hörn äro helt små korshvalf, hvilka äfvenledes

sakna kant- och korsbågar, inslagna. A vestra kors-

15*
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armens gafvel- och sidoniurar samt de två vestra pe-

larna med närmaste föreningsbågar hvilar tornet, som

är fyrkantigt och företer spår efter två afdelningar.

Triumfbågen, hvilken är nära lika bred som pe-

larnas mellanrum, har halfrund ])etäckning. Sidorna,

som sakna framsprang, ha dynstenar, hvilka myckel

lidit af vittring, men hafi, såsom det tyckes, karnis

och rundstaf samt hålkäl och äro ungefär 1.5 höga.

Betäckningen är ganska bred och skarpkantig. Koret,

hvars bredd är alldeles lika med triumfbågens, har ett

qvadratiskt korshvalf med stora rundstafviga korsbågar,

som i vester hvila på kragstenar, men i öster på vägg-

fasta hörnkolonner, hvilkas baser och kapitäler förvitt-

rat. Utsprånget betäckes med ett hälft hjelmhvalf.

Omgifningsmurarne sakna både yttre och inre

sträfpelare och pilastrar. Kyrkans alla socklar utgöras

af en skråkant och derpå en temligen grof rundstaf.

A skeppets och korsarmarnas samt korets omgifnings-

murar, som mycket lidit genom tidens och snikenhe-

tens åverkan, märkas inga spår efter gesimser. A ut-

språngets ringmur ses deremot lemningar af ganska

ovanliga taklister. Öfver små hålkälade rundbågar,

hvilka uppbäras af knoppar, framstå fyrkantiga och af-

snedade kragstenar, som hålla nära 1.0 i hvarje sida

och ha ungefär samma afstånd från hvarandra. På

dessa kragstenar, hvilka framspringa 1.5, måste afrun-

dade sträckstenar legat. Dylika krag- och sträckstenar

äro på gamla byggnader mycket sällsynta; dock finnas

sådana å koret vid Knutsker på Bornholm.

Skeppets inre sträckning i söder och norr utgör

48.0 och i motsati riktning 50.0, den södra och norra

korsarmeus framsprang 12.3, den vestra 14.0, pelar-
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nas afstånd från hvarandra 22.0 till 25.0, från omgif-

gingsmiirarna 7.5 till 9.5. Omgifningsmurarne äro

7.6 tjocka. De två vestra pelarnas stammar hålla i

hvarje sida 5.0, men de två östra 5.9. De förenings-

bågar, soFD sammanbinda de två vestra pelarna med

hvarandra och med omgifningsnmrarna, äro 5.0, men

de öfriga blott 5.9 breda. Det mellersta samt det sö-

dra, vestra och norra korshvalfvets höjd under slutste-

narna utgör 50.0. Pelarne äro 51.5 höga.

En stor ingång på midten af södra, en på midten

af vestra och en på midten af norra korsarmens gaf-

velmur inleda i kyrkan. Alla omfattningarne ha till

det yttre mycket stora smygar och rundbågiga betäck-

ningar, till det inre lindriga smygar och lågrakspetsiga

betäckningar. Ingångarne äro i anslagen 0.5 breda

och lO.O höga.

Södra ingången har breda poster, hvilka uppbära

ett dörrfält, som varit tvåbladigl och har söndersprun-

git. De murhörn och kolonner, hvilka prydt sidorna,

saknas; men bägarlika kapitäler ses å östra sidan. Dit-

hörande betäckning är i behåll. Innerst kastar sig

en grof rundslaf. Derefler följer en grof, rätvinklig

båge, hvilken siras med en fasettstaf mellan två rund-

stafvar. Sedan höjer sig åter en grof rundstaf. Ytterst

framstår en grof rätvinklig båge.

Vestra ingången har breda poster, som uppbära

en skarpkantig rundbåge. Derefter följa tre stora mur-

hörn å hvarje sida, hvaremellan två kolonner stått.

Grundstenarne äro skråkantiga, baserne attiska med

skyddsblad, kapilälerne bägarlika och slätta för murhör-

nen men löfprydda för kolonnerna. Af de sednare sak-

nas alla skaften. Kransarne äro hålkälade. Murhörnen



230

motsvaras af skarpkantiga och kapitälerne af riindstaf-

viga bågar.

I norra ingårigen stå breda poster, och derpå hvi-

lar en rundbåge, hvilken vid vederlagen och a slutste-

nen prydes med en liten ruUik knopp. Två breda mur-

hörn, som åt ingången äro starkt snedsmygiga, men

framtill vinkelrätta, uppbära en likartad rundbåge. Der-

på följa två mindre och rätvinkliga murhörn med en

skarpkantig båge.

Ofver den södra liksom den norra ingången finnas

två enkla fönster, hvilka äro 2.0 breda och i 8.0 höga,

men öfver den veslra ett något bredare, dock lika högt.

I de två södra fönstren äro de inre platterne myckel

branta, men i det vestra och i de två norra deremot

vågräta. A skeppets östra mur söderom triumfbågen

förefinnes ett likadant fönster som de nyssberörda.

Alla fönstren äro rundbågiga samt ut- och invändigt

snedsmygiga, men det vestra har derjemte i yttre mar-

kanten en vinkeirät inskärning.

Under det östra fönstret ses en halfrund altarnicb.

A södra korsarmens östra sidomur finnes en altarnicb,

hvilken, 10.1.5 bred och 5.0 djup, har rundbågig be-

täckning på vederlag i söder och norr och en liten

rundbågig genomgång från skeppet. I samma altar-

nichs nordöstra hörn märkes en större fördjupning,

som betäckes med en rundbåge på vederlag i söder

och norr.

I skeppets nordvestra hörn finnes en liten rund-

bågig och rätvinklig ir.gång till ett litet rum, hvilkel,

sträckande sig i vester och öster, betäckes med ett

tunnhvalf på vederlag i söder och norr. At vester ses

dcri en liten rundbågig ljusöppning och ål öster ett
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större rundbågigt väggskåp. Datla ruin, hvilket är 2.6

bredl, 8.6 långt och 9.5 högt, har troligtvis tjenat till

förvarande af kärl och skrudar m. ni. I skeppets

nordöstra hörn märkes ett leniligen stort väggskåp med

vågrät betäckning.

Tornets inre sträckning i söder och norr utgör

29.0 och i motsatt riktning 28.0. Östra sidomnren,

som Ivifvelsutan haft en stor bågöppning ål skeppets

vind, är nästan helt och hållet förstörd. De öfriga si-

domurarne, hvilka äfven äro något skadade, hålla vid

deras största höjd ungefär 28.0. I tornet ses spår

efter ett bjelklag, som bildat en nedre och en öfre af-

delning. Ä södra liksom å vestra och å norra sidan

märkas två spetsbågiga Ijudöppningar, hvilka äro 5.5

breda och 14.0 höga. Mellan hvarje par af dessa ljud-

öppningar, som till någon del röja förfiiskningar, ses en

yttre niclifördjupning, hvilken till storlek och betäckning

liknar desamma, men hvilken har en raidtpost och der-

på två spetsbågar samt deröfver en ring.

Triumfbågen är 25.5 bred och ungefär 25.0 hög.

Betäckningen håller 5.5 tvärsigenom. Korets inre sträck-

ning i söder och norr utgör 25.5 och i motsatt rikt-

ning 25.0. Hörnkolonnerne, kragstenarne och korsbå-

garne hålla 0.8 i Ivärmått. Korshvalfvets slutsten höjer

sig 50.0 öfver golfplanen. A korets södra sidomur

nära vestra ändan finnes en ingång, som håller 2.9 i

bredd och 8.0 i höjd. Yttre omfattningen har å hvarje

sida två kolonner emellan inre poster och yttre mur-

hörn. Baserne äro jordhöljda och kapitälerne alldeles för-

vittrade. Skaften saknas. De inre murhörnen äro staf-

prydda, de yttre rätvinkliga. På kolonnerna hvila rund-

stafviga, men på murhörnen skarpkantiga rundbågar.
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De tjocka posterne ha uppburit på konsoler ett dörr-

fält. Inre omfattningen är snedsniygig och lågrakspet-

sig. Osterom samma ingång ses ett stort fönster,

som har ut- och invändigt sneda smygar och rundbågig

betäckning och som troligtvis blifvit i sednare medel-

tiden ulvidgadt och nu är till stor del förslördt. Korets

norra sidomur har en liten rätvinklig och rundbågig

ingång till en bortbruten sakristia. Denna ingång är

till del yttre igenmurad.

Utsprångets bågöppning håller 19.5 i bredd, dess

mellersta tvärmålt utgör 20.5 och djup 15.2. Koret

är till omgifningsmurarna något bredare och högre än

ulsprånget, så att framstående hörn utvändigt bildas

mellan del förra och det sednare. Ulsprånget har en-

ligt vanlig anordning tre små rundbågiga fönster med

temligen höga bröstningar. Dessa fönster äro ut- och

invändigt snedsmygiga. Mot medeltidens slut har ul-

språnget fått ål söder ett större fönster, hvilket är

rundbågigt och snedsmygigt.

Om kyrkan är, såsom vi redan visat, till sin grund-

idé ganska ovanlig, så är hon, såsom vi vilja nu ut-

reda, till sina trappor och gångar i omgifningsmurarna

ännu ovanligare. Midt uti korsarmarnas sidomurar och

skeppets närmaste hörnmurar finnas i tre afdelningar

öfver hvarandra trappor och gångar, som äro 2.5 breda

och 9.0 till 10.0 höga. Trapporna ha beqväma steg

och hviloplatser i vinklarna, och gångarne äro vågräta.

Stora dels enkla dels två- och tredelade bågöppningar

inåt kyrkan samt smala och låga gluggar utåt ge dessa

trappor och gångar tillräcklig dager och luflvexling.

Trapporna betäckas med sträckslenar, hvilka äro lagda

afsalsvis öfver hvarandra. Gångarne ha lunnhvalf med
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vederlag å sidorna, men vid bågöppningarna i motsatta

riktningar. Alla bågöppningarne ha halfrunda, men

gluggarne raka betäckningar. Vid en enkel bågöppning

sträcker sig elt och vid en två- eller tredelad tvenne

eller trenne lunnhvalf, som Ivärsöfver gångarna fort-

sätta deras betäckningar. Dessa lunnhvalf hvila på

sträckstenar, hvilka till största delen qvarsitta; men de

kolonner, som tillhört de tvä- och tredelade bågöppnin-

garna, äro bortbrutna. Hålkälade kransar, hvilka å si-

dorna motsvarat kapitälei*na, äro i behåll. Man kom-

mer på en flyttbar slege till den andra afdelningen,

som har mindre utsträckning än den första. Derefter

kan man äfven på en sådan stege uppgå till den tredje

afdelningen, hvilken är ännu kortare och slutligen upp-

leder på takhvalfven och till tornet. Sedan vi i kort-

het omnämnt denna egna anordning, skola vi söka att

närmare åskådliggöra densamma.

I södra korsarmen vid vestra ändan af gafvelmu-

ren finnes en rundbågig och rälvinkUg ingång till en

beqväm trappa, som med tre steg uppför åt vester och

ifrån en hviloplats med åtta steg leder genom vestra

sidomuren åt norr, hvarpå en vågrät gång sträcker sig

åt vester och åtei" åt norr. Denna gång har inåt en

tvådelad bågöppning mot öster, en tredelad mot norr

och vidare en tvådelad mot öster. Nära denna gångs

norra ända ses en igenmurad dörröppning, hvilken ut-

och invändigt har lagrakspetsig betäckning och till det

yttre en rätvinklig, men till det inre en snedsmygig

omfattning. Derifrån uppleda två steg till en hviloplats

och sedan tolf från öster till vester på en vågrät gång,

som sträcker sig genom vestra korsarmens gafvelmur.

Vid södra ändan af denna gång finnes utåt mot vester
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en liten glugg. Man öfvergår veslra ingången genom

vestra fönvSlrets smygar och på livarje sida om de-

samma märkes en enkel rinidbetäckt bagöppning inåt

mot öster. Vid samma gångs norra ända uppföra sex

steg till en liviloplals, livilken utåt mot vester liar en

liten glugg.

Sedan kommer man derifrån med ett steg på en

vågrät gång, som sträcker sig åt öster med en tvåde-

lad bågöppning inåt mot söder ocli vänder sig åt norr

med en tvådelad bågöppning inåt mot öster. Samma

gång, hvilken bar en liten glugg utåt mot vester, afvi-

ker åt öster med en enkel bågöppning inåt mot söder.

Slutligen kröker sig denna gång åt norr med en två-

delad bågöppning inåt mot öster. Vid berörda gångs

norra ända nedleda fem steg till en vågrät gång, som

har utåt mot vester en liten glugg och sträcker sig åt

öster öfver norra ingången genom fönsterpelaren, Der-

ifrån vidtaga fjorton steg nedför åt öster till en hvilo-

plats, hvilken har en liten glugg mot norr. Fråndenna

hviloplats nedleda elfva steg genom en rundbågig in-

gång i norra korsarmens östra sidomur nära södra än-

dan till densamma s golfplan.

Ifrån södra ändan af den gång, som sträcker sig

öfver vestra ingången, ses åt öster på 7.8 höjd en

gång, hvartill man uppkommer på en flyttbar stege.

Der vidtager en vågrät gång åt öster. I vestra kors-

armens södra sidomur ses inåt mot norr en tvådelad

bågöppning, hvilken till ställning och höjd motsvarar

den, som finnes i densammas norra. Sedan för ifråga-

varande gång i ske|)pels vestra mur åt söder och

har en tvådelad bågöppning inåt mot öster och en liten

glugg vid södra ändan utål mot vester. Denna gång
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leder vidare i skeppels södra sidoinur åt öster och har

inåt mot norr en rakspetsig bågöppning. Derifrån vän-

der sig samma gång iniili södra korsarmens vesti'a si-

domur, och har dera en raksluten ljusöppning inåt

mot öster samt en liten glugg utåt mot vester. I sö-

dra ändan af denna gång ha några steg nedfört till en

annan, hvilken sträcker sig från vesier till öster genom

den södra korsarmens fönslerpelare, men saknar fort-

sättning i motsvarantle fönstersmyg. Denna gång U])p-

lyses i veslra ändan af en liten glugg utåt och den

har tvilvelsulan haft öfver de branta fönsterplatterna

inlagda bräder. Nära norra ändan af samma gång, som

leder genom södra fönsterpelaren, kan man uppkomma

på en flyttbar stege till en gång, hvarifråii tio förfallna

steg uppföra till takhvaifven och torneL

Från nyssnämnda ingång i norra korsarmens östra

sidomur uppför en trappa ål öster, som sedan vänder

sig åt söder och slutligen i sydost ingår på korets tak-

hvalf. Denna trappa har en liten raksluten glugg åt

norr och ett större rundbågigt fönster ål öster. För

öfrigt linnas inga trappor el!er gångar i skeppels eller

i södra och norra korsarmens östra murar.

Bågöppningarne ha bröstningar, som äro 2.(5 höga.

De enkla bågöppningarne hålla i bredd ungefär 5.0, de

tvådelade 7.0 och de tredelade i 0.5, och alla från

bröstningarna till vederlagen 4.5 i höjd. Gångarne

sakna bröstningar i fönstersmygarna, men deremot må-

ste ledstänger eller gallerverk varit der anbragta. De

sneda fönsleronifattningaiMie ha nära de yttre murkan-

terna små rätvinkliga karmar, mot hvilka rutfacken va-

vit fastsatta, till följd hvaraf de yttre smygarne äro

ovanligt små, men de inre dereniot ofantligt stora.
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Grunden för denna anordning är lätl att förklara. Del

var nödvändigt att anbringa rutfacken i yttre iiiurkan-

terna för gångarnas skyddande mot nederbörd, och det

var nödvändigt att hälla de inre murkanternas smygar

mycket stora för insläppande af mera ljus och erhål-

lande af en friare öfverblick af kyrkan.

Att skeppet fåtl å triumfbågens södra sida ett

fönster, men intet motsvarande å norra, står mindre

väl tillsammans med helgedomens öfriga förhållanden.

Orsaken härtill är den, att trappan till korels och ut-

språngets takhvalf ej lemnat utrymme för anbringande

af ett sådant fönster. Härvid kunde visserligen erinras,

att man vanligtvis kan inkomma från skeppets till ko-

rels takhvalf; men enär det föira har såsom här en

ansenlig höjd öfver det sednare, kunde en dylik genom-

gång icke fås. Vi vilja dock medge, att man lämpli-

gen kunnat i midten af skeppets östra mur anlägga

en spiraltrappa med en fin ljusöppning åt vester. På

sådant sätt hade man kunnat lält nedkomma från skep-

pets till korets vind. Härtill kommer, alt den ofant-

liga murmassa, hvarmed triumfbågen nu belastas, i be-

tydlig mån blifvil på berörda sätt minskad.

Kyrkan är uppförd till socklar, hörnstycken, om-

fa Ilningar, pelare, kolonner, bågar, trappor och sträck-

stenar af huggen kalksten, men till det öfriga af tuk-

tad sådan. Alla kors- och tunnhvalf äro slagna af kalk-

flisor. Murarne ha utvändigt varit fogstrukna, men in-

vändigt afputsade. Tornet beslår till det yttre af hug-

gen och till del inre af tuktad kalksten, men nichför-

djupningarnas prydnader äro af röd tegelsten.

Numera kan icke med visshet bestänmias, huru-

dana kyrkans vattentak varit. Troligtvis har skeppet
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haft ett helt gafvelröste på den östra muren och två

halfva å den vestra jenile tornet samt ett kroppås-

tak med vattenfall åt söder och norr. Om södra och

norra korsarmen äfven haft, såsom det tyckes, rösten

å gafvelmurarna, så måste deras kroppåstak slutit sig

till det förstberörda. Koret har naturligtvis haft ett

mycket lägre kroppåstak, som i öster hvilat på ett ro-

ste å tribunbågen och i vester stannat mot skeppels

vida bredare och högre roste. Utsprångets vattentak

har påtagligen varil halfkoniskt och något lägre än ko-

rets, och slutit sig till detsammas roste. Tornet, hvarå

lemningar förmärkas af Bna taklister, har förmodligen

haft en hög spira.

I kyrkan visa sig flere oregelbundenheter. Pelar-

nas afstånd från hvarandra liksom från väggarna äro

olika och många skefheter märkas ätvenledes i afseende

på skeppets och korsarmarnas förhållanden. Korets och

utsprångets axel eller midtlinie är riktig, men om den

jemföres med skeppets sträckning, befinnas de förra så

dragna åt norr, att skefheten i öster utgör ej mindre

än 2.5. Dylika misstag märkas ej sällan i ganska väl-

byggda helgedomar. Man har ansett dessa misstag här-

röra af forntidens dåliga instrumenter. Vi kunna icke

antaga ett dylikt förmenande; ty det behöfves i sanning

föga instrumenter för utstickning af en kyrkas grund-

plan. Sådana misstag måste fasthellre varit ansedda

som idel småsaker; ty i annat fall kunde de ej blifvit

så vanliga tillochmed i mycket ansenligare helgedomar

än denna. Då man förklarat korets och utsprångets

dragning åt söder eller norr såsom en hänsyftning på

lutningen af den korsfäste frälsarens hufvud; är detta

en barnslighet, hvilken röjer brist på klar uppfattning
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af forntidens siniiebililslära och förljenar ingen veder-

läggning.

Ehuru kyrkans anordning är invecklad, så röjer

hennes stilförhållande mycken enkelhet. Byggnaden,

som, med undantag af tornet, härrör från en och sam-

ma lid, företer äldre rundbågsstil med ganska rena,

men mvckel få och simpla prydnader. Kalkstenen är

med skicklighet huggen och tuktad och murningen med

noggrannhet utförd. En dylik omsorg var också en

ovilkorlig nödvändighet, om en så ansenlig och så be-

skaffad bvggnad skulle ega bestånd. Kyrkan håller i

inre längd 105.8 och i största bredd 76.5 samt i höjd

50.0 Ehuru omgifningsmurarne genom sina många

trappor och gångar blifvit i hög grad försvagade, och

ehuru de stått öfver tre sekler taklösa, så visa de sig

likväl vara snör- och lodräta. För tornets uppbärande

ha de vestra pelarne och föreningsbågarne blifvit vida

starkare än de östra. Man har för samma ändamål

insatt öfver vestra ingången ett enda fönster, ehuru så-

väl södra som norra korsarmen fått två sådana. Emel-

lertid ha begge de vestligaste pelarne genom tornets

påtryckning gifvit sig åt öster, samt den södra åt sö-

der och den norra åt norr ungefär 0.5. Orsaken här-

till bör dock sökas deri, att skeppets midthvalf, hvilkel

liksom de öfriga mycket lidit af vittring och frost-

sprängning, instörtat, så att blott svicklorna deraf äro

i behåll. Till följd deraf ha de vestra i)elarne förlorat

en påräknad motståndskraft uti de riktningar, hvari de

kastat sig. Härvid bör jeniväl anmärkas, att tornet,

som röjer sen spetsbågsslil och dessutom har tegelsten

till sirater, tillkonmiit i den sednare medeltiden. Del

vill således synas, som kyrkan ursprungligen haft en



239

ansenlig takryltare af trä; ly en sådan af slen borde

ovilkorligen varil ganska fin, såvida den skulle med sä-

kerhet egt bestånd.

Takhvalfven i S. Lars förete rena rundbågsslag,

och de äro således hvarken för flata eller för kupiga.

Ehuru de stora bland desamma ha ansenlig höjd och

spännvidd och hålla på vanligt sätt något öfver 1.0 i

tjocklek; så ha de likväl, med undantag af det meller-

sta, mycket väl bibehållit sig. I S, Nikolaus, hvars

omgifningsmurar blott innehålla två trappor och likväl

ha yttre och inre pilastrar och ingalunda äro belastade

med något torn, ha flere bland takhvalfven till följd af

sina högspetsiga förenings- och skiljebågar samt uppja-

gade kappor nedrasat. Korets korshvalf i S. Lars är

ovanligt. Detta korshvalf, som förstärkes med grofva

rundslafviga korsbågar, har på midten af kapporna fina

fyrkantiga tvärstafvar, hvilka i söder och norr samt

vester och öster bilda korsbågar. Det egna härvid är,

att de rundslafviga korsbågarne bestå af finhuggen kalk-

sten, men de fyrkantiga af tuktade kalkflisor, hvadan

de förra blott varit fogstrukna, men de sednare der-

emot afputsade. Kapporna äro rundbågiga och kupi-

ga, men den vestra vårdslöst slagen.

De trappor och gångar, hvilka i tre afdelniugar

öfver hvarandra sträcka sig igenom korsarmarnas och

skeppets omgifningsmurar, äro så många och så säll-

synta, att de ytterligare böra med några ord omnäm-

nas. Vi kunna ingalunda antaga, alt dessa trappor och

gångar, som ha betydlig sträckning och röja omsorgs-

full byggnad, tillkommit för väggarnas behängande med

tapeter eller mattor; ty dels kunde delta gjorts med

vida ringare kostnad, dels brukades sådana prydnader
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vida mer i palatser än kyrKi>r. Snai'are kunde man

tro, att samma trappor och gångar blifvit begagnade

för kyrkans upplysning vid stora liögtldei'. Men äfven

denna förmodan synes oss föga antaglig; ty en derifrån

anställd belysning skulle blifvit ganska oregelbmiden.

För öfrigt kan i begge dessa afseenden frågas, hvarföre

skeppets och korsarmarnas östra omgifningsnmrar skulle

för dylika ändamål sakna likadana trappor och gångar.

Det är bekant, att flera större kyrkor, som upp-

stått under medeltiden, ha såkallade triforier eller gal-

lerier i omgifningsmurarna. Dessa gallerier, hvilka

åsyfta samma ändamål som våra läktare, ha inre båg-

öppningar, och bidraga i hög grad till murytornas pryd-

nad. Vi äro mycket böjda för den meningen, alt ifrå-

gavarande trappor och gångar tillkommit för ett lika-

dant ändamål och således äro gallerier. Många kyrko-

besökande ha kunnat der inrymmas och till en stor del

både se och höra. På detta sätt låter det förklara sig,

hvarföre inga gallerier finnas i de östra omgifningsmu-

rarna; ly derifrån skulle ingen fått något begrepp om

hvad, som föregick i sancluarium. I hela Sverige fin-

nes ingen annan helgedom, hvilken har sådana gallerier

som dessa. Korsarmarne af Throndhjems domkyrka

innehålla uti sido- och gafvelmurarna gallerier i två af-

delningar öfver hvarandra. Till dessa gallerier, som

ha vågräta golfplaner och inåtvända bågöppningar, upp-

leda spirallrappor i hörnen, och de äro således vida

regelbundnare än de nyssbeskrifna.

Innan vi lemna merberörda gallei'ier i S. Lars,

böra vi yttra vår mening i afseende på den igenmu-

rade dörröppningen, hvilken der förelinnes. Denna

dörröppning, som formärkes i skeppets vestra mur
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nära vestra korsarmeiis söilra sida, niolsvarar den när-

maste gången. Ehnni samma dörröppning, hvilken fört

ni- och inifrån, höjer sig fulla 10.0 öfver marken; så

kan utvändigt intet spår skönjas efter någon vt tre trap-

pa. EtI preslhus har förmodligen legal nära vid vestra

korsarmens södra sida och en betäckt gång måtle från

delsammas öfi-a våning inledl genom merberörda dörr-

öppning i kyrkan. Exempel saknas ej på dylika gån-

gar vid ansenliga helgedomar, hvilka tillkommit under

medeltiden. Uti Lund har erkebiskopens palals, som

legal på norra sidan om helt nära intill domkyrkan,

haft en dylik gång, hvilken hvilal på kolonner och in-

fört i hennes tvärskepp. Erkebiskopens äldsta residens

i Upsala har jemväl haft en beläckt gång, hvilken bestått

.af trä och hvilal på pelare och bågar af sten. Denna

gång har sträckt sig öfver gatan till ett närbeläget hus

och vidare till en dörröppning å domkyrkans hufvud-

fasad *).

Hvarje konslforskare, som närmare granskat demia

märkvärdiga kyrka, måste vara myckel angelägen all

få kännedom om hennes byggnadstid. Då vi sakna alla

historiska vittnesbörd i afseende på samma kyrkas bygg-

nadsår, så kmina vi endast söka någon kännedom der-

om af hennes byggnadslörbållanden. Denne helgedom

röjer en ganska ren och enkel rundbågsslil och är Ivif-

velsulan äldre än S. Maria, S. Klemens' och S. Olofs

kyrkor, hvilka alla Ire förete en vida mer ulbildad

rundbågsslil, och ha flere former af äldre spetsbågsstil.

Härtill kommer, all S. Lars ej visar del ringaste lec-

*) Brunius, Beskrifniiifj om i.iinds domkjika, oinarb. upplaga. S. 57

oeli konstaiilerkningar under en resa är 18-19, S. 467.

16
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ken till någon beräkning all begagnas såsom försvars-

verk, och alt elt alldeles motsatt förhållande visar sig

uti de I re nyssnämnda. Då vi med säkerhet vela, att

S. Maria blifvit l'22o invigd, kan del med myckel skäl

antagas, atl S. Lars är mera än elt hälft århundrade

äldre. Korsarmarne vid Throndhjems domkyrka, hvil-

ka äfvenväl innehålla gallerier, byggdes kort efler mid-

len af lolfle seklel. Således torde S. Lars tillkommit

ungefär på nämnda tid.

Vi ha ofvanföre visat, all tornet är vida yngre än

kvrkan. Den tuktade kalksten, som linnes i kyrkans

murar har vida minijre dimensioner och företer vida

simpUire ylor än den välarbetade, hvilken innehålles i

tornet. Dessutom ådagalägga de stora och enkla ljud-

hålen, atl tornet tillkommit för inrymmande af klockor,,

som vid kyrkans byggnad ej voro på Gotland brukliga.

Framförallt märkas af nichfördjupningarna, hvilkas midt-

poster, bågar och ringar bestå af tegelslen, idel spets-

bågsstil och elt ganska sent orneringsbegär. Vi kunna

till följd häraf ej antaga, att tornet tillkommit förrän

omkring 1400 och måhända ett hälft sekel sednare.

J. Schoumacher påstår utan anförande af något

slags bevis, all S. Lars varit en rysk kyrka ^). Wallin

uppger, att S. Lars varit en tysk kyrka och att hon

blifvit byggd af köpmän, som, hemma i Wismar, hand-

lat på Gotland. Såsom bevis härpå anföres, att vid

nämnde helgedom funnils en kyrkoherde, hvilken kom-

mit från Brandenburg ^). Då gudstjenslen förrättades

på Latin, hvaraf presten merendels förstod ganska litet

>) .). Scliouinacticr, Diss. de (Jotlilandia, P. 25.

») Wallin, Golhl. samt. D. I. S. 122, 2'i8, 249.
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och församlingen allsinlet, kunde väl en utländning bli

pastor vid en kyrka i Wisby, livaresl de fleste invå-

narne voro födda utrikes eller afkoinlingar af sådana.

Att en så ansenlig kyrka som S. Lars skulle blifvit på

Gotland uppförd af köpmän från Tyskland, strider emot

all sannolikhet; helst Tyskar, bosatte i Wisby, byggt

sig en ovanligt slor helgedom, hvilken, såsom vi ofvan-

före nämnt, 1225 invigdes. Det vill fasthellre synas,

som S. Lars, troligtvis en ibland de äldsta i Wisby,

varit en gemensam helgedom för menigheter af flere

olika nationer.

Liksom S. Drotten äfven hetat H. Trefaldighets-

kyrkan, så har S. Lars också hetat S. Anna. Anled-

ningen till dessa dubbla benämningar är deraf förklar-

lig, att berörda kyrkor liksom andra under medeltiden

blifvit invigda till mer än elt helgon. Dessa helgedo-

mar ha af ålder kallats Södra och Norra Systerkyr-

kan ^). Samma Herrans hus ha intill våra dagar kal-

lats Systerkyrkorna, och gatan, hvilken åtskiljer dem,

heter Syskongatan. Enligt en gammal sägen skola två

systrar, som ej kunnat Irifvas i ett Herrans hus till-

sanmians, låtit hvardera för sig bygga dessa helgedo-

mar. Man behöfver ej hemta utländska icke ens lång-

väga exempel på dylika sagor. Så skola Martebo och

Lummelunds kyrkor på Gotland blifvit byggda af två

systrar, Martha och Lomma ^). Wallin säger, atl S.

Drotten och S. Lars äro hvarandra så lika som tu ägg.

Detta yttrande visar, såsom mycket annat, all man för

elt århundrade tillbaka hade intet begrepp om arkitek-

») Script. Rer. Dan. T. VIIJ. P. 515.

*) Slrelow, S. 141.

16*
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lonisk vetenskiip. All den läiile mannen ej knnrial se,

alt del råder en himmelsvid skilnad emellan S. Drollen

och S. Lars, väcker förvåning. Man har emellertid i

sednare tid förmodal, att en sådan likhet gifvit anled-

ning till nyssherurda benämning. Enligt vår mening är

S. Drolten allraminst ell hällt sekel yngre än S. Lars,

hvadan beggedera ej knnnat byggas af två systrar. Be-

nämningen af Systerkyrkorna tyckes således ha tillkom-

mit genom deras högst ovanliga närbelägenhet.

Slutligen bör nämnas, det llero små, eländiga hus

blifvit liksom vid S. Drotlen byggda dels inpå dels nära

S. Lai's kyrka, hvadan det är temligen svart all när-

mare granska hennes yttre förhållanden. Dock visa

egarne af dessa hus mycken beredvillighet alt lemna

resande fritt tillträde. På ruinen växa flere mindre

träd och buskar. Uppkommen på takhvalfven har man

herrliga ulsigler åt ilere håll, men kringvandring der-

uppe är mindre behaglig.



S. Catharina eller S. Karin.

JVriappl 125 steg i söder ifrån S. Lars visar sig S.

Catharina på den höga sträckningen under Klinten un-

gefär niidt i staden. Sistnämnda ruin består af ett af-

långfyrkantigl långhus och el t fyrkantigt kor med tre-

sidig altarvägg i öster. Vid långhusels vestra ända

ligger ett kapell och vid dess södra sidomur jemväl

ett sådant. I långhuset, hvars inre bredd i vesler

utgör 57.8, i öster 55.5 och, längd i4o.8, stå tolf

åttkantiga pelare, som i två rader bilda mellan- och

sidoskepp, af hvilka det förra är nära dubbelt bredare

och vidpass 10.0 högre än de sednare. Koret, som

med hela sin bredd öppnar sig åt mellanskeppet, håller

24.6 i inre bredd samt 26.1 i längd och har mellan-

skeppets höjd. Vestra kapellet, hvilket motsvarar södra

sidoskeppets hela och mellanskeppets halfva bredd,

sträcker sig inom murarna i söder och norr 2 7.5 och

i motsatt riktning 25.'! och har långhusets höjd. Sö-

dra kapellet, som invändigt är i vestra hälften 10.

i

bredt, i östra 12.9 och 44.2 långt, intager en tredje-

del af långhusels södra sidomur. I vester från det-

samma ses å långhusets södra sidomur en mängd för-

tagningar af spetsiga korshvalf, hvilka betäckt en ned-

bruten omgång. Hela byggnaden är uppförd af huggen

och tuktad kalksten med sednare användning af någon

tegelsten.

Man (inner vid första anblicken af kyrkan, att hon

ursprungligen blifvit uppförd i ren rundbågsstil, men

att hon undergått betydliga förändringar i utbildad



246

spelsbågsslil. För all visa tlella klarl luusle vi lörsl

åiskådliggöra kyrlvHiis ursprungliga anordning, hvarefler

vi vilja laga hennes nuvarande lörliål lande i belrak-

lande. Om vi icke beundra kyrkan livarken som konsl-

messig eller slorarlad, så synes hon likväl i anseende

lill hennes olika slilar och historiska minnen ha gan-

ska högt värde. Det är af störsla vigt all känna ti-

derna för helgedomars tillkoujsl och förändringar. Denna

kyrka, som tillhörl ell Franciskanerklosler, måste korl

efter dess stiftelse '1'255 tillkommit *).

Liksom S. Nikolaus har troligtvis S. Catharina

bloll bestått af ell lånjjhus med rak allarvägg i öster

och en takryltare å vestra ändan. Detta långhus har

tvifvelsutan sträckt sig 2 7.0 längre åt vesler än det

nuvarande. Skälen härför äro följande. I vestra gaf-

velmuren ha två åttkantiga pelare samt derpå hvilande

skiljebågar blifvil inneslutna. Flere väl bibehållna krag-

stenar å sidomurarne visa, alt de motsvarat ursprung-

liga takhvalf, hvilka i vesler och öster haft vida större

sträckningar än de nuvarande pelarnas afstånd. Således

måste den ursprungliga gafvelmuren i vesler blifvit vid

korets uppförande bortbruten, och den nuvarande till-

kommit. Till dessa skäl kan jemväl läggas, alt gafvel-

muren har ganska få och myckel svaga förtagningar

med sidomurarna, hvadan också betydliga remnor yppat

sig. 1 norra sidomurens vestra ända framstå åt vester

flere förtagningar efter den mursträcka, som blifvit

bortbruten. Vestra kapellels södra sidomur visar sig

påtagligen vara en lemning af långhusels bortbrutna del

i vesler. All döma af de Ivenne pelarna och skiljebå-

Scripl. I^T. F)an. T. V. 1'. 514.
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garna, hvilka iiincslulas i ^^afveliuurei), och tie gamla

kragstenarna, som qvarsitta å sidoniurarna, ha lolf ått-

kantiga pelare i Iva rader ursprungligen delat långhuset

i mellan- och sidoskepp, af liviika det förra varit nära

duhbelt hredare än nägot af de sednare. Den ursprung-

liga gafvelmuren i vester har tvifvelsutan haft ett min-

dre fönster för hvardei'a af sidoskeppen och ett större

för mellanskeppet; en vanlig anordning i en gammal

kyrka, som endast ulgöres af eti långhus. Den södra

af de pelare, hvilka äro inneslulna i den nyare gafvel-

muren, framter fyrkantig grundsten och skråkantig soc-

kel samt åttkantig slam, och den är myckel vittrad.

Dithörande skiljebågar äro spetsiga och tvåsprångiga.

Omgifningsmurarne, som hålla 4.5 i tjocklek, ha

å den norra yttersidan sex pilastrar, men inga å den

södra. Dessa pilastrar, hvilka framspringa 1.0, äro

4.0 och deröfver breda och de ha olika afstånd från

hvarandra.

Södra kapellet, som sträcker sig närmare östra

än vestra ändan af långhuset, har bestått af två afdel-

ningar öfver hvarandra. Nedra afdelningen, hvilken är

(emligen väl bibehållen och ligger till östra hälften

under jorden, har å vestra gafvelmuren en spelsbågig

ingång. 3Ian har således kunnat beqvämt inkomma

från omgången. Nedra afdelningen, som troligtvis haft

en tvärvägg å niidlen, betäckes med fyra spetsiga kors-

hvalf, af hvilka de två vestra bildas af kupiga, men

de två östra af vågräta kappor. För skiljebågarna,

som äro bortbrutna, märkas kragstenar, af hvilka de

vestra ha lundstaf och hålkäl, n)en de östra hålkäl

mellan två rundstafvar och alla karnisade kransar, och

der finnas kant- men inga korsbågar. I den vestra
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hälften nedför en lrap|)a, som liar kapellels bredd. Der

märkes en rakslulen i,'enonigång åt södra sidoske[j[»et,

men intet fönster, I den östra hälften har ett hjelklag

bildat två rum öfver hvarandra. Det nedra rummet

saknar fönster, men framler elt fyrkantigl väggskåp

ål söder och två sådana åt öster, del öfra har ett fön-

ster åt söder och två åt öster, samt elt rakspetsigl

väggskåp åt förstnämnda håll. Från södra sidoskeppet

inför en ingång i ofra runmiels vcstra ända. Yttre om-

fattningen utgöres af murhörn, hvilka nied hälkälade

kransar uppbära en trebladig spetsbåge och derpå elt

högt roste med hälkälade vattenlister. På poster der-

innanför hvilar elt rakt dörrfält. Murhörnen och po-

sterne stå på en gemensam tröskel, och de äro liksom

betäckningen ut- och invändigt afkantade. Den vestli-

gaste hvalfafdelningen har en igenmurad ingång, som

inledt från södra sidoskeppet. Denna ingångs yttre om-

fattning är lågrakspetsig, men dess inre rundbågig.

Öster derom ses en annan ingång, hvilken är raksluten

och rätvinklig och inför från södra sidoskeppet till ka-

pellets östra hvalfafdelning i vestra hälften. I denna

ingångs vestra sida uppgår en trappa, som betäckes

med tunnhvalf. Man kommer genom en ingång, hvil-

ken haft rundbågig betäckning till kapellets öfra afdel-

ning. Trappan fortgår något åt vester, vrider sig sedan

åt öster och slutligen äter at vester och har en rak-

sluten ingång, som inledt på södra sidoskeppels lak-

hvalf. För trappans inrymmande har sidomuren der

blifvit utåtdragen.

Kapellels öfra afdelning, hvilken till vestra hälften

är nedbruten, har lemningar ulaf ett högspelsigl kors-

hvalf, men dess östra, som är i behåll, betäckes med
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elt spelsigl tuiiiilivali' i»a vederlag i söder och norr.

Der finnas al söder ell rimdbägigt fönster och ett lyr-

kanligl väggsl<å[) på hvarje sida deroni. A gafvelmu-

ren ut öster ses ett större fönster och vid norra sidan

deroni ett mindre samt vid södra ett fyrkantigt vägg-

skåp. Af berörda fönster har det större haft ut- och

invändigt sneda smygar, det mindre hloti utvändigt,

men rutfack i inre murkanten. Mot veslra ändan af

norra sidonuiren märkes en rakspetsig genomgäng,

hvilken trohgtvis infört till en läktare i södra sido-

skeppet och blifvit igenmurad. A östra ändan af den

berörda sidomuren ses elt tillslutet fönster. A sido-

muren framstå kragstenar, hvilka uppburit en kroppås,

hvarpa kapellets lutlak hvilat. Utanför kapellets södra

sidomur märkas spär efter ett större hus med korshvalf.

I nedra afdelningen närmare östra än vestra än-

dan inleder en raksluteu genomgång till elt slags krypta,

som ligger under södra sidoskeppets golfj)lan och sträc-

ker sig nära detsammas östra gafvelmnr. Kryptan, hvars

inre bredd utgör 12.1 och längd 29.0, betäckes med

ett tunnhvalf på vederlag i söder och norr, och båller

i höjd nnder slutstenarna 7.2, ehuruväl hon troligtvis

är till en del grusfylld. Två ganska låga ljusöppnin-

gar med mycket branta platter insläppa en svag dager

från söder. I nordvestra hörnet står ell muradt altar-

bord och derjemte ses i vestra gafvelmuren elt tvåde-

ladt och rakspelsigt väggskåp. I den södra sidomuren

märkes ett rakspelsigt väggskåp och ett sådant i den

norra samt en stor rundbågig nich i den östra gafvel-

muren. Kryptan har Ivifvelsntau tillkommit vid lång-

husels byggnad, enär södra hvalirolen inlages i och vi-

sar sig vara samtidig med detsammas södra sidomur.
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Då limiilivairvel har för anläggande al' den sydöslligaste

pelaren lililVil genonibrulel, så är naturligtvis kryptan

äldre än de nuvarande pelarraderna.

Vi vilja nu återgå till sjelfva kyrkan lör alt när-

mare taga hennes särskildla förhållaisden i betraktande.

En rundbågig ingång å södra sidoniuren har rätvink-

lig och ornanientlös omfattning. Då den ofvanberörda

omgången sträckt sig derutanför, har ingången blif-

vit lemligen liten. Nära midten af norra sidomuren

finnes en 7.0 bred och J3.0 hög ingång. Yttre om-

fattningen har å hvarje sida ett stort murhörn, hvil-

kel prydes med rundstaf. Dessa murhörn uppbära på

konsoler, som siras med hålkäl, karnis och rundstaf,

elt rakt öfvei-slycke. På tjocka, föga framstående po-

ster, hvilka profileras med rundstaf och karnis och ha

sådana konsoler som de nyssbeskrifna, hvilar äfvenledes

ett rakt öfverstycke med likadan ornering. Der märkes

spår efter en midtpost, som å hvarje sida haft rundstaf

och karnis. Det yllre öfverslycket består af ett, men

del inre deremol af tvenne block. Den inre omfattnin-

gen är snedsmygig och lågrakspetsig. Ofver yllre om-

fattningen märkes en spetsbåge och lemningar af hög-

spetsiga vattenlister, hvilka tillhört en äldre portal. I

vester långt derifrån ses en rakspetsig murfördjupning

med en fatformig boltensten. At vester derjemle mär-

kes en igenmurad ingång. 1 veslligaste hvalfafdelnin-

gen ål norr finnes jemväl en stor igenmurad ingång.

Yttre omfallningen beläckes med tre skarpkanliga och

lågspetsiga bågar och framskjiilande vattenlister bilda

ett högspetsigt rösle, hvari en stor häll har lemningar

efter en bild förmodligen af Chrislus. Inre omfattnin-

gen visar sig vara snedsmygig och lågrakspetsig. A si-
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(lomurarna märkas spar efter smala (»cli höga fönster

med rundhagiga betäckningar. 1 södra sidoniurens östra

ända linnes ett litet rakspetsigt och helt nära i vester

derom ett slort rakspelsigt väggskåp. I norra sidomu-

ren nära östra ändan ses jemväl ett större rakspetsigt

väggskåp.

Om vi betrakla denna kyrka i sitt ursprungliga

skick, så visar sig, att hon bestått af ett enda långhus

med ganska ansenlig bredd, längd och höjd. Liksom

vestra gafvelmuren troligtvis hafi ett större fönster för

mellan- och två mindre för sidoskeppen, så tyckes östra

gafvelmuren hafl en likadan anordning. Sidomurarne

måste för livarje livalfafdelning haft, såsom några lem-

ningar visa, ett litet rundbågigt fönster. Alla ingån-

garne äro till sina förhållanden ganska oregelbundna,

och till sina omfattningar mycket enkla. Omgifnings-

murarne, hvilka utgöras af tuktad kalkslen, sakna spår

efter socklar och gesimser. 1 dörr- och fönsteromfatt-

ningarna ses huggen kalksten och de ursprungliga pe-

larne samt löi-enings- och skiljeJ)ågarne bestå äfven af

sådan. Kyrkan har onekligen varit ansenlig men i hög-

sta grad simpel, och det kan ej skäligen väntas något

annat uti en helgedom, som tillkommit för barfota-

eller tiggarmunkar.

Gardianen Albertus Ostincluise köpte 4 574 för

4 00 mark silfver en tomtplats, hvarpå fimnos två

offentliga badhus. A denna tomtplats lade Nicolaus

Hermanni, biskop i Linköping, 'I57G första grundste-

nen till del nuvarande koret, hvilket med stort arbete

fullbordades under tolf nästföljande år. Albertus byggde

från grunden koret och skänkte ett altarskåp till hög-

altaret, som 1591 der invigdes af erkebiskopen Hen-
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rik i llpsala ^). Likväl hlelvu korslolRPiie först 14(IR

lärd
i
ga ^).

Då långhusets omgifningsiiiiirar bloll äro 4.5 tjocka

och sakna yttre slräfpelaro och inre pilastrar, kan in-

gen undra derpå, alt de ursprungliga takhvalfven, hvilka

haft ansenlig höjd och spännvidd samt tvifvelsutan be-

ställ af kalkflisor med ölVer 1.0 tjocklek, liörjat efler

östra gafvelmureiis genombrytning för korels byggnad

att hota med inslörtning. Gardianen Albertas läl 1507

b}gga sex nya pelare och sex nya takhvalf i långhusels

östligaste del ^). Sedan sex af långhusets gamla tak-

hvalf 1402 inslörlal, så ombyggdes de med gåfvor af

den Ivenne år förut atlidne Albertas. Alla lakhvalfven

blefvo '1415 fullbordade*).

Då Franciskanerne eller Gråbröderne egentligen

uppehöllo sig genom almosor, som de när och fjerran

samlade, så torde n)ången lycka, alt dylika tillgångar ej

kunde förslå för så koslsamma arbeten som de ifråga-

varande. Men innan kalholicismens lältrogenhet sking-

rades af reformationens tvifvel, l)idrogo höga och låga

samt bildade och obildade med ansenliga gåfvor. Det

är af mycket intresse att i Gråbrödernas egna anteck-

ningar Unna flere betydande bidrag, hvilka gifvits till

utvidgning och iståndsältning af deras kyrka. Herman-

nus Munter, som dog 13 75, gjorde en ansenlig gåfva

till korbyggnaden. Hermannus de Ellen, hvilken alled

13G8, skänkte för sin begängelse 100 mark silfver till

') Diarium IMinoril. NMsby. Scripl. llcr. S,cc. T. F. S. I. P. Ö4. IVerro-

logiuni Fiaduni Min. in Wisln. Scripl. Rcr. Dan. T. \l. I'. .">()(?.

2) Diar. Minoiil. Wisby. Scripl. Rer. Svcc. T. I. S. 1. l\ 36.

3) Neciol. Fr. Min. in Wisby. Scripl. Kcr. Dan. T. VI. I', 566.

) Diar. Minoiil. Wisby. Scripl. Rcr. Svcc. T. I. S. I. V. 35, 37.
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kyrkobyggnaden. Tideiuannus de Rode, som var borg-

niäslare i Wisbv och alled 1384, donerade 85 mark

silfver lill Ivä pelare o(di andra arbeten. Af Catharina

Heghewaldis, död 1385, gäfvos 2(1 mark silfver lill kyr-

kobyggnaden. Ingegerd KarlsdoUer, hvilken dog sist-

nämnda år, skänkte till samma ändamål 50 mark sven-

ska penningar. Johannes Kreyenskoth, vice borgmästare

i Wisbv, lät såsom själalijelp för sin hnslrn, son»

afsomnade i 4*» 7, bygga två nya pelare, och Gerardiis

de Brynke, som afled 1410, gaf iZ mark silfver till

en sådan i kyrkan. Af Johannes de Lenepe, död 1410,

donerades 40 mark silfver till kyrkobyggnaden. Nils,

kyrkoherde i Bro, afsomnade 14 15 och för hans själa-

lijelp gåfvos 10 goda mark till samma ändamål ^).

Af det föregående är uppenbart, alt långhusets

förändring och korets uppförande äro samtidiga. Man

har troligtvis ansett, att långhusels vestligaste hvalfaf-

delning, hvilken förmodligen varit den svagaste, kunde

väl undvaras, då kyrkan vaun betydligt i längd genom

del nya korets tillkomst. Den nya gafvelmuren i ve-

ster saknar, såsom vi ofvanföre nämnl, nödiga förtag-

ningar. Detta menliga förhållande var mindre betänk-

ligt å den södra sidomuren, som hade ett kraftigt stöd

i omgången m. m. derjemte; men deremot blef ett så-

dant å den norra nödvändigt. Huru delta tillgått, bör

med några ord onmämnas.

På 13.0 afstånd från långhusels norra sidomur

ses flere lemningar af ett hus, hvilket innehållit två

våningar. Delta hus, som, invändigt '20.0 bredt och

') Necrol. Fr. Min. in WUn. Sciipl. lier. f)an. T. VI. P. r.r.«, 560,

563, 564, 56G.
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vitlpass dubbelt så larigl, bar i nedra våningen en lång-

vägg, bvarpå två tunnbvalf med vederlag i söder och

norr sammanstött, men i öfra märkas spar efter ett

bjelklag. På vestra gafveimiiren af samma hus höjer

sig en mycket bred och tjock spännbåge mot långhu-

sets norra sidomur vid vestra ändan, som icke fåll nö-

diga förtagningar med den nya gafvelmur, hvilken i ve-

sler tillkommit. Sedan man nedrifvit största delen af

della hus, har spännbågen saknat behöfligt stöd och

i betydlig mån gifvil sig. A långhusets vestra gafvel-

mur, som uppbär ett högt rösle, märkes ett tredeladt

och spetsbågigt fönster, hvilkel har upplyst mellanskep-

pel; men intet sådant har derjemte motsvarat del södra

och norra sidoskeppel.

Ehuru långhuset genom den nya gafvelmuren blif-

vil 2 7.0 kortare, har det likväl fått lika många nya

pelare som det ursprungligen haft. På sådant sätt ha

naturligtvis de nya takhvalfven blifvit vida smalare i

vesler och öster än de gamla varit. 31ellanskeppet

håller 25.5 i inre bredd och hvardera af sidoskeppen

12.0. Pelarafstånden i vesler och öster äro mer och

mindre olika hvarandra. Ett pelarafslånd är hela 6.0

längre än något af de öfriga. I motsatt riktning för-

märkas äfven olika afstånd, men högst 0.0. Detta be-

visar såsom mycket annat de gamlas vårdslösa anlägg-

ningssätt. Denna stora skilnad i grundlörhållande torde

dock till betydlig del härröra deraf, att pelarne ej blif-

vit pa en och samma gång ombyggda. Pelarne ha 2.0

höga socklar, af hvilka några äro till den nedra och

öfra hälften åttkantiga och jtrydas å l)åda sina afsatser

med lina rundslafvar och hålkälar, andra äro till den

nedra delen fyrkanliga med skråkanliga hörn, till den
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öfra åttkantiga, och ha större och mindre håikälar

och rundstafvar. Slaniniarne äro åttkantiga. Kransarne

äro jemväl åttkantiga och 2.(1 höga; den nedra hälften

består af rundstaf, hålkiil och platt, men den öfra af

en iippnedvänd attisk bas. Pelarne, som hålla 6.0 i

Ivärmått och /i5.5 i höjd, motsvaras å den östra gaf-

veimuren af framskjutande kragstenar, hvilka nederst

äro klotformiga, derpå skråkantiga med hög platt, och

de ha sedan en djup hålkäl emellan två rundstafvar

och en mycket hög platt, vidare likhet med pelarnas

kransar. Formen, som utgör en half åttkant, har pe-

larnas grofhet. Föreningsbågarne äro skarpkantiga och

spetsiga samt nederst afkantade för att öfverensstämma

med kransarne. Midt emot j)elarna framstå å långhu-

sets sidomurar kragstenar, af hvilka några utgöras af

en rundstaf och derpå en halkäl, men andra af runda

nedåt spetsiga knoppar och tresprångiga öfverslycken.

Det visar sig, att man gjort några nya och begagnat

några gamla kragstenar, som alla motsvara pelarnas

kransar, och uppbära sidoskeppens skiljebågar, hvilka,

2.1.5 breda, äro skarpkantiga och spetsiga men nära

pelarnas kransar afkantade. Föreningsbågarne ha be-

tydliga lenmingar af sträckmurar, hvarpå från kransarna

uppslå 3.0 breda och 0.9 starka pilastrar till nära lika

höjd med föreningsbågarnas spetsar. Ifrån pilastrarna,

som ha afskurna hörn och på midten en framstående

bandlist, kasta sig tvärsöfver mellanskeppet spetsiga

skiljebågar, hvilka, lika breda med desamma, äro skarp-

kantiga och ha framtill karnisade stafvar mellan djupa

håikälar. Dessa stafvar hvila på runda tillsjjetsade krag-

stenar. Alla föreningsbågarne äro i behåll, och skilje-

bågarne öfver mellanskeppet qvarstå, men blott trenne
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ofver sidoskeppen. Alhi kapporna, som varit korsfor-

miga med lina rundstafviga korsbågar men saknal kanl-

bågar, äro lörslörda.

Sainlidigt med denna stora förändring bar långbn-

sets bvarje sida fati sina fem spelsbågiga fönster, bvil-

ka motsvara pelarafstaiiden, samt ä långbusols öslra

gafvelmur två sädana, som stå niidt emol sidoskeppen.

Fönstren äro breda, böga ocb spetsiga samt ul- och in-

vändigt snedsmygiga. De två östra fönstrens inre smy-

gar och l)ågar äro dessutom pi-ydda med stafvar ocb

bålkälar. I midten af murarna finnas (1.9 tjocka samt

ut- ocb invändigt snedsmygiga karmar, hvilka motsvarat

likadana mellanposter, så att öppningarne varit trede-

lade mod trebladiga spetsbågar. I några af fönstren

bar den mellerste bagen varit, såsom lemningar visa,

bögre än de omgifvande, i andra ba bågarne uppburit

rosor. Långhuset har i anseende till sidobyggnader,

som varit dermed sammanbundna, icke fått tvenne fön-

ster för bvarje hvallaldelning. Ett högt och spelsbågigt

fönster å södra sidomuren bar vid de nva takhvalfvens

inslående ej kunnat sänkas, hvadan man deri inmurat

ett rundfönster. Härvid bör märkas, att det spelbågiga

fönstret, hvars omfattning beslår af huggen kalksten,

ingalunda varit ursprungligt, men att detsanuua likväl

tillkommit medan de gamle takhvalfven qvarslodo. Tvärt-

om visar sig rundfönstret, som till inre omfallningen

ulgöres af tegelsten, vara samtidigt med de nya tak-

hvalfven. 3Iidt emot på norra sidomuren märkas lem-

ningar af ett fönster, hvilket ej heller varit ursprung-

ligt. Detta fönster, hvars omfattning bestått af huggen

kalkstf-n, li;ir till de nya takhvalfven haft en skef ställning,

hvadan detsamma måst dels bortbrvtas dels igenmuras.
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För uppbärande af triumfliågeii, som har mellan-

skeppets bredd och höjd saml alldeles liknar en af det-

sanimas skiljebågar, är en pilaster på kragsten uppdra-

gen å södra hörnet ocb två sådana å norra; en nöd-

vändighet, hvilken uppstått af pelarradernas skefva ställ-

ning. Koret förstärkes med sex yttre sträfpelare, som

ha skråkantiga indragningar och kroppåslika betäcknin-

gar. Socklarne äro skråkantiga och gesimserne hålkä-

lade.* Slräfpelarne ha äfveri Iiålkälade gesimser. Altar-

väggen bildar tre sidor af en åttkant. Koret har pryd-

liga kragstenar, hvilka äro femsidiga och sirade med

en djup liålkäl mellan två fina rundstafvar och hvilka

uppburit för vestra hälften ett korshvalf och för östra

ett sådan! med utgreningar åt sydost och nordost samt

öster. Skilje- och korsbågarne ha karnisade rundstaf-

var' mellan djupa hålkälar. A södra och norra sido-

muren saml altarväggen liimas hålkälade kantbågar.

Såväl södra som norra sidomuren har två höga, spet-

siga och tvådelade fönsler och altarväggen tre sådana.

Omfaltningarne äro ut- och invändigt snedsmygiga med

l)ranta platter. I midten af omfattningarna framstå

snedsmygiga karmar, som tillika med öfverensstäm-

mande midlposler uppburil, såsom lemningar visa, tre-

bladiga spetsbågar och derpå tre- eller fyrbladiga ringar.

A korels norra sidomur vid vestra ändan märkes

en spetsbågig ingång, hvars omfattning har höga skrå-

kantiga samt rundstafviga och hålkälade socklar saml

derpå hålkälade och rundstafviga samt karnisartade list-

verk. På hålkälade konsoler hvilar ett rakt dörrfält,

hvilket prydes med en mycket slor fembladig ros.

Denna ingång, som är utvändigt igenmurad, har inledt

till en sakristia, hvilken är l)orll)ruten. En spetsbågig

17
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sillnich i södra sidomuren iiiidl under fönslerpelaren

är 5.8 bred, 1.6 djup och 8.5 hög. Denna sittnich

siras omkring kanten med en liten hålkäl och en liten

ruiulslaf samt en större hålkäl och en större rundslaf.

Ett fyrkantigt väggskåp vid östra sidan om sannua sitt-

nich är 2.0 bredl, J.G djupt och 5.9 högt. Detta vägg-

skåp har en 0.5 framspringande omfattning, som pry-

das med hålkäl, karnis och rundslaf.

Långhusels öslra gafvelmur har öfver triunifBågen

en ganska hög spelsbåge, hvilken iip[ihär etl högt rösle.

På pelarnas slräckmurar, hvarlill sidoskeppens luttak

slutit sig, har mellanskeppets kroppåstak hvilal, som

varit lika högt med nyssberörda roste. Koret har na-

turligtvis haft ett kroppåstak med tresidigt vattenfall

öfver altarväggen.

Veslra kapellet, hvilket intager södra hälften af

långhusets vestligaste hvalfafdelning, har troligtvis upp-

stått efter den nya gafvelmurens uppförande; ty i annat

fall skulle mellanskeppels vestra fönster, som till följd

deraf måst igenmuras, ej tillkommit. Spår märkas å

kapellets södra och vestra mursidor efter ett af lång-

husels ursprungliga takhvalf. Å södra sidonuu-en ses

jemväl ett högt, smalt och rundbågigt fönster, hvilket

motsvarat niidten af långhusets bortbrutna hvalfafdel-

ning. Kapellet betäckes med ett kupolformigt korshvalf.

På midten af vestra muren finnes en temligen stor in-

gång, som har hålkälade poster och ett likadant öfver-

stycke, hvilket är rakt och hvilar j)å hålkälade konso-

ler. Yttre omfattningen är spetsbågig och snedsmygig.

Inre omlatlningen är snedsmygig och vid hvardera si-

dan utskjula kragslenar och derpå framstå vederlag för

en lågrakspetsig betäckning med 1.5 framsprang. Från
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kapellet öppnar sig å nya gafveliiuiren en stor genom-

gång lill mellan- och en ännu större till södra sido-

skeppet. Båda dessa genomgångar äro i högsta grad

skefva och illa slagna, och de tyckas ha efter gafvel-

murens uppförande hlifvit iipphrulna och de äro i hög

grad van|)rydliga.

Kapellet har med två hjelklag haft tre afdelningar

öfver hvarandra. I första afdelningen finnes å södra

sidomuren en liten ingång. A norra sidomuren mär-

kes ett lågt fönster, h vilket till det yttre är spetsbå-

gigt och snedsmygigl och har lemningar af en midt-

post och derpå två trebladiga spelshågar samt en tre-

hladig ros. I andra afdelningen ä södra sidomuren ses

spår efter en spelsbågig ingång, som blifvit insatt i

ett högt fönster. Der finnas åt vester två stora sned-

smygiga fönster, hvilka utvändigt äro spelsbågiga, men

invändigt stickbågiga med raka öfverstycken i ljusen,

och de ha lemningar af midlposter. 1 andra afdelnin-

gen å norra sidomuren skönjas spår efter två igenmu-

rade fönster. Tredje afdelningen har åt söder haft ett

mycket smalt och högt samt rundbågigt och snedsmy-

gigt fönster, som sträckt sig genom båda de öfra af-

delningarna och varit ursprungligt. I tredje afdelnin-

gen ål vester märkas två fönsler, af hvilka det södra

har rakshiten omfattning i yttre murkanten, men det

norra är till det yttre stickbågigt och snedsmygigt med

rak betäckning i ljuset. Sistberörda fönster, som är

smalare än de öfriga, har icke haft någon midtpost.

Af norra sidomurens öfra fönster har det östra, hvilket

är rundbågigt och snedsmygigt, gått igenom andra och

tredje afdelningen. Ett litet stickbågigt och snedsmy-

gigt fönsler i vester derom motsvarar den andra och

17*
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siiedt deröfver ell rakslulet med onifaltniiij^ i yllre

niurkanlcii lillhör den tredje afdciniiigeii.

Det synes oss vara mer än troligt, all vcstra ka-

pellet tillkommit for messläsning, och att detsamma

mot medeltidens slut fäll Ivenne bjelklag, och alt in-

gångar och fönster blifvil derefter läm|)ade. Det vissa

är, att det varit ändamålslöst all ge denna byggnad ett

vackert takhvalf, om man frän början ärnal deri inrätta

trenne afdelningar öfver hvarandra, och alt veslra dörr-

omfattningen liksom de i högsta grad oregelbundna,

slickbågiga och rakslutna fönsleromfatlningarne lillkom-

mil kort före eller kort efter år J500. Första afdel-

ningen har förmodligen Ijenat till förplats och de öfra,

till hvilka man inkonjmit från en byggnad vid södra

sidomuren, ha troligtvis begagnats till förvaringsrum.

Från långhusels samt kapellels södra sidomur sträc-

ker sig en byggiiad åt söder, som håller i inre bredd

20.2, i längd 81.0 och beläckes med ett spetsigt

tunnhvalf på vederlag i vesler och öster. Murtjock-

lekcn utgör 5.0 och vederlagshöjden d'J.5. A södra

gafvelmuren märkes ett tredeladt fönster, hvilket är

igenmuradl. Bågarne äro spetsiga, smygarne skrå-

kantiga och öppningen i midten bredare och högre än

de omgifvande. Ett kroppåslak med tegelpannor har

vattenfall ål vester och öster. En tjock tvärvägg har

stått nära midten af huset, hvartill de södra ingångarne

i vestra kapellet inled t. A södra gafvelmuren har hu-

set fåll flera svåra remnor, en naturlig följd af alliför

lunna omgifningsmurnr och bortbrutna sidobyggnader.

En sommarmalsal för bröderne blef 1405 fullbor-

dad. Till denna byggnad gaf brödren Johannes i När,

hvilken dog samma år, 14 mark silfver och han skänkte
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jemväl till ett nytt orgelverk i kyrkan 9 mark silf-

ver ^}. Måhänila har nyssberörda byggnad, som nu

begagnas till uthus, innehållit ifrågavarande matsal.

Omgången, hvilken sir.äckt sig jemte långhusets

södra sidomur från södra kapellet till nyss])eskrifna

byggnad, har fortgått jemle densanmias östra sidomur.

Den byggnad, som sträckt sig från södra kapellets

vestra halfdel åt söder, måste motsvarat den nyssbe-

skrifna och bildat den tredje eller östra sidan af om-

gången, hvilken således ulgjorl fre sidor af en fyrkant,

som måhända äfven haft en fjerde åt söder. Omgången

blef 4443— 1445 islåndsatt och försedd med fönster-

rutor ^). Å långhusets södra liksom å merberörda

byggnads östra sidomur ses en mängd kragstenar ut-

vändigt qvarsitla, hvilka uppburit omgångens korshvalf.

Desse kragstenar äro bägarlika. Lemningar visa, att

omgångens korshvalf haft karnisade korsbågar och spet-

siga kappor. Häraf inhemtas, att omgången blifvit

byggd efter kyrkans stora förändring kort före eller

kort efter år 1400.

Ett nytt hus uppfördes 4419 österoni klosterbygg-

naderna. Ett bibliotekshus lillkom 144'2 och största de-

len af dervarande böcker fastkedjades nästföljande år ^).

Det veles icke, för livad ändamål förstberörda hus upp-

stått och inga lemningar deraf förmärkas. Hvarest sist-

omnämnda byggnad varit belägen å den temligen stora

klosterplatsen kan ej uppges, enär det fasta bonings-

Diar. IMinoiit. Wisby. Script. Rer. Svec. T. I, S. I. P. 35, Necrol.

Fr. IViin, in Wisby. Script. Rer. Dan. T. VI. P. 565.

*) Diar. Minorit. Wisby. Script. Rer. Svec. T. 1. S. J. P. 38.

^) Ibidem, P. 37, 38.
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luis, som lillkörl densamma och ligger vid S. Hans-

galan, visar sig vara vida äldre.

Långhusets omgifningsmurar äro iil- och invändigt

uppförda af luktad kalkslen med dörr- och fönsterom-

fallningar af huggen sädan. Pelarne, kragslenarne och

pilastrarne samt förenings- och skiljebägarne hestå jem-

väl af huggen kalksten, men lakhvalfven ha lill kant-

bågar och kappor varit slagna af röd tegelsten. Några

förändringar å ingångarna och fönstren äro till en del

utförda med tegelslen. Korels omgifningsmurar bestå

till del ytlre och inre af välarbelad kalkslen i temli-

gen slora dimensioner. Slräfpelarne äro också uppförda

af välhuggen kalkslen i jemna skiften och deras af-

salser och beteckningar beslå äfven af sådan. Triumf-

bågen och kantbågarne å korels omgifningsmurar äro

jemväl arbetade af kalksten, men skilje- och korsbå-

garne ha bestått, såsom lemningar visa, af röd tegel-

slen. Pelarne äro så uppförda, att socklarne liksom

kransarne utgöras af hela block och stammarne till

deras skiften af två och två stycken, som vexelvis

binda hvarandra. Härvid bör dock anmärkas, att skärf-

vor af tegelslen och kalksten äro insalla i deras fleste

liggfogar, och tegelstycken finnas i korets murkärna. Ä

långhusets sydöstligaste pelare nederst på stammen är

en hacka inristad, hvilken är 0.8 lång samt i den ena

ändan 0.3 bred och i den andra spetsig med 0.9 långt

skaft. Ä korets sträfpelare märkas några slenhuggar-

lecken, som bildas af korta linier med skiljaktiga vink-

lar. Begge kapellerne och kryptan beslå lill omgifnings-

murarna af luktad samt till dörr- och fönsteromfattniu-

garna af huggen kalksten, men till lakhvalfven af kalk-

flisor. I södra kapellels trappa och ingångar märkes
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en del tegelsten, som villnar om en sednare tillkomst.

Ofvanouitalade husruin och dera uppförda sträfpelare

med spännbåge vid norra sidoskeppels vestra ända be-

stå af luktad kalkslen. Nyssbeskrifna hus, hvilket sträc-

ker sig från vestra ka|)ellets södra sida utgöres till

omgifningsmurarna af tuktad kalksten, till takhvalfvet

af tunna kalkflisor samt till fönsteromfatlningen och po-

sterna af tegelsten. Kragslenarne i omgången beslå af

finhuggen kalksten, men korsbågarne ha varit slagna af

röd tegelsten och kapporna af kalkflisor.

Kyrkans första högaltare har tvifvelsutan stått vid

midten af och nära intill östra gafvelmuren. Efler ko-

rets uppförande fick naturligtvis högallaret, som 1391

invigdes, sin plats midt framför öslra fönstret derslädes.

I kyrkan har enligt vanligheten funnits flere sidoallaren,

och af sådana äro några kända. Hermannus Swaertsli-

paere, hvilken afled 1350, byggde i kyrkan ett altare

till Guds, jungfru 3Iarias och aposteln Barlholomei

ära, och han försåg detsamma med alla tillbehör. Vid

detta allare skulle för hans själahjelp hvardagsmessa

till evig tid hållas. Samme man skänkte 5 mark silf-

ver till kyrkobyggnaden. Sistnämnda år afled presten

och sakristanen Fredrik, som lät göra ett skåp till

konungarnes altare. Af sjökaptenen Heghewaldus i När,

död 1385, och af hans hustru Catharina skänktes 30

mark silfver för en årlig messa, hvilken till deras

minne skulle allt framgent hållas vid alla helgons al-

tare ^). S. Andreas' allare namnes 1443 ^).

') Necrol. Fr. min. in Wisby. Scripl. Rer. Dan. T. VI. P, 559,

562, 565.

*) Diar. IVlinorit. Wisby. Scripi. Rer. Svec. T. I. S. I. P. 38.
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Organisten Egbertus, som dog 1344, l)yggde ell

orgelverk i kyrkan *). Af brödren Johannes från Riga

uppfördes 1404 elt nylt orgelverk i samma helge-

dom^). Försl lo 17 omtalas elt orgelverk i Lunds

domkyrka. En läklare, hvilken troligtvis inrymt detta

orgelverk, stod pä norra sidan om hufvudingången och

var blolt 15.0 bred, 40.0 lång och blef 1832 bortta-

gen. Det är märkvärdigt, att ett orgelverk före 1544

byggdes i S. Catharina kyrka, som tillhörde tiggarmun-

kar. Medeltidens orgelverk voro i jemförelse med nu-

tidens ganska små, hvadan passande orgelplatser kunde

utan svårighet väljas. Merendels uppsattes orgelverken

å sidomurarna. Vi ha nyss omnämnt, alt det äldsta

orgelverket i Lunds domkyrka stod vid norra sidan om

hufvudingången. Då Linköpings domkyrka kort före

reformationen tick ett ganska stort kor, byggdes deri

en orgelläktare, hvilken varit, såsom lemningar visa,

ganska liten.

3Iot Olte Rud, som 1551 undfick Gotland i lorlä-

ning, blefvo 1554 många besvär anförda hos konung

Christian III af Golländingariic. Bland dessa besvär

androgs, att nämnde länsman förderfvat S. Catharina

kyrka. Derpå svarade bemälte embelsman, att kyrkan

några år varit öde och stått öppen för hundar och

svin, hvadan han låtit för beredande af saltpeter upp-

bryta golfvel. Följande år klagad(! borgrarne i Wisby,

att Otte Rud borttagit en del af kyrkans och andra

byggnaders tak och låtit föra materialierna till sin

egen gård. Samme borgrare insände 1500 till Fre-

') INecrol. Fr. min. in Wisby. Scripl. licr. Dan. T. VI. P. rifir».

^) Diar. IMinorit. \Visl)y. Scripl. Hcr. Svec. T. 1. S, I. ['. 35.
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tlrik II eu skrifvelse, livari de tillkännagåfvo, alt kyr-

kan, som var ganska skön och låg midt i staden, in-

nehöll urverket, hvadan de hegärde alt utfå den sum-

ma, hvilken blilVil Olle Rud ådömd för hennes förbätt-

ring. Jens Biide, som då hade Gotland i förläning, in-

herätlade till konungen, all kyrkan vari I tio eller elfva

år öde, och alt hon saknade fönster och altarskåp, och

all takresningen var förrutlnad. Han tillade, att i slä-

den fanns en sockenkyrka, hvari invånarne hade mer

än tillräckligt utrymme ^). Till följd häraf förklarade

konungen, att kyrkans iståndsältning skulle tills vidare

uppskjutas ^).

Kyrkan måste enligt vanligheten haft på långhu-

sets vestra ända en lakryttare, hvilken inrymt det ur-

verk, som 1500 omtalas. Redan 1685 var, såsom H.

Spegel antecknat, klockan och urverket nedtagna, och

tornspiran lutade till fall. Icke långt derefler blef en ny

i«pira färdig, och deri uppsattes ett nytt urverk ^). För

upptimrande af denna spira blef mellanskeppets vestli-

gasle hvalfafdelning på det råaste sätt tillmurad. Sam-

ma spira, som föga höjer sig öfver långhusets vestra

gafvelröste, är till hela sin anordning van skaplig eller

spöklik. Det väcker i sanning förundran, alt denna

högst vanprydliga spira blifvil 1858 iståndsall blott för

inrymmande af ett urverk, hvilket väl kunde i den

lilla staden undvaras, då ett sådant finnes i den när-

belägna S. Maria stora torn.

Fråga uppstod 1751 om förbättring och istånd-

1) Nye Danske Magazin, 3 R. 111. B. S. H6, 117, 127, 128, 130.

2) Kongl. bref d. 28 Juni 1560.

') Säve ocli Bergman, Golland och Wisby i laflor, S. 14.



266

säflninj,^ af kvrkaii för all deri liälla tysk giidstjensl

för ulläiulska fabrikanter. I anledning deraf infordrade

komingon af konsistorium i Wisliy ett betänkande, som

samma år afgafs ^). Häraf inhemtas, att kyrkan till

omgifningsmurar och takhvalf måst nyssnämnda år varit

välbehålien, så all endast vallentak, fönster, golf och

inredning erfordrats för hennes öppnande till giidstjensl.

Alt kyrkan kunde bättre än någon af de öfriga, som

äro ruiner, bibehålla sina takhvalf, är uppenbart. Denne

helgedom har nemligen blifvil mot niedellidens slut för-

sedd med nya takhvalf af tegelsten, hvilken är vida

lätlare än kalkflisor, och den har jemväl fått längre

än någon annan behålla sitt vatlentak, som uppbmit

en spira med urverk. Orsaken till kyrkans hastiga

förstörelse efter 4 731 har påtagligen härrört deraf, alt

hennes takhvalf bestått af tegelsten, hvilken allestädes

är begärlig för plundrare af byggnadsverk framförallt

på Gotland, hvaresl ingen duglig legellera finnes.

Lemningarne af omgången visa, att klosterhusen

till största delen legat å kyrkans södra sida. Vi ha

likväl sett, att en byggnad, två våningar hög, stått å

kyrkans norra sida, samt att för korels uppförande två

badhus och en tomtplats blifvil inköpta österom samme

helgedom. Delta kloster har således haft en ansenlig

tomtplats, som åt vester begränsats af Kloslerplanen

och S. Catharinagatan, åt öster af södra Kyrkogatan, åt

söder af Klosterbrunnsgatan, åt norr af det såkallade

Stora men i sig ganska lilla torget. Ofvanbeskrifna

stora hvalfbyggnad, hvilken begagnas till uthus, är

ett gammalt klosterhus. Uti en stenbyggnad ä dilhö-

1) Wallin, Getli. saml. D. I. S. 2(35.
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rande toml finnes en fyrkantig bassin, livari yiiinigl

valtcu allljemt inslrömmar från Idoslerhrunnen. Der

märkes elt starkt källsprång, som i likhet med (lere

dylika genomströmmar staden dels i täckta rännor dels

i öppna rännslenar. Hvarje fornforskare är Bergman

mycken tack skyldig derför, alt han såsom egare af

en stor del af klostrets fordna tomtplats, medgifvit sö-

dra kapellets iiirödjande, ehuru han derigenom förlorat

en god källare. A kyrkans södra sida å den fordna

klostergården har samme konstälskare planterat ett litet

lusthus med omgifvande blommor. Delta lusthus med

sina lunmiiga kronor och doftande blommor gör elt

behagligt afbrotl mot den stora ruinens mosslupna mu-

rar och lossnade bågslenar.



S. Petrus eller S. Peder och S. Johannes eller S. Hans.

liin niäkfiif inan Bolair, lipninia i Akfbäck, byggde, så-

som ofvanföre namnes, en kyrka nli Vall, hvilken hed-

ningarne uppbrände, och han uppförde en annan i Wi,

hvarest Wisby sedan uppslod. Hedningarne ville äfven

uppbränna sistberörde helgedom, men Bolairs svärfader

Lickair den vise afstyrde delta tilltag. Denna kyrka,

som lag under Klinten och invigdes till alla helgon,

var på Golland den förslå, hvilken fick qvarstå. Sedan

byggdes på samma ställe, der berörda kyrka legal, en

annan helgedom, som invigdes till S. Petrus ^). Bravnii

teckning, hvilken blifvit för mer än tvåliundrafemlio år

sedan tagen af Wisby, framställer med angifna namn

S. Peders och S. Hans' kyrkor, så alt den förra utgör

södra och den sednare norra delen af en sanmianhän-

gande byggnad med tvcnne fyrkantiga torn i vesler ^).

En stor karta öfver Wisby af 1646 anger platsen för

S. Peder, som redan var förstörd, alldeles invid södra

sidan af S. Hans, hvars veslra del var bibehållen ').

Emellertid skulle S. Peder enligt Slreiows berällelse

legat i samma trakt af staden som S. Olof och S.

Nikolaus *}. Denna uppgili förtjenar såsom mången

annan af samme författare ingen vederläggning. På

Dahlbergs grund- och upprilning af Wisby anges S.

') <jula saga K. i.

*) Cibiuin preeeipuaruni mundi ihcafrutn, auctore G. Bravnio, V. n. 39.

3) Plante der Stadt Wisby, Anno lfi46,

*) Strelow, S. 2i0.
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Peders kyrka nära och norrom Söderport^). Delta är

ett uppenbart misstag; ty i sådant fall skulle samma

kyrka legal ofvanpå ej uuder Klinten. Wallin säger,

att S. Peder legat slrax vid S. Hans såsom lemningar

utvisa och de lleste berätta. Denna uppgift bekräftas

genom den giundiitning, som samme författare anför af

nämnda kyrkor. Berörda gnmdritning ådagalägger, atl

den östra delen af S. Peders norra sidomur utgjort den

veslra af S. Hans' södra ^). J. Fineman har 1748 för-

fattat en karta och grundritning öfver Wisby, således

blott fyra år se*dan Wallin skrifvit det nyssanförda. Å

denna karta anges S. Peder och S. Hans såsom sam-

manbyggda ^).

En sidonuu", som sträcker sig i vester och öster,

är, ehuru afbruten, 50,0 lång, 56.0 hög och 5.0 tjock.

Denna sidomur, hvilken helt och hållet saknar både

sträfpelare och pilastrar, har åt söder lemningar af

kragstenar och skiljebågar samt två korshvalf, som åt

vester och öster hållit 20.0 i spännvidd och haft spet-

siga kappor; men det visar sig, att desamma i motsatt

riktning varit bredare samt rundbågiga. En kragsten,

hvilken är öfrig, håller 2.7 i bredd och framter en

rundslaf och derpå två hålkälar öfver hvarandra med

vanliga plalter. Vid södra ändan af S. Hans' vestra

gafvelmur märkes på det tydligaste, att densamma utan

förtagningar blifvit uppdragen intill en äldre byggnad

nemligen S. Peder; dock ses, att man förskjutit en

smal kant af gafvelmurens östra sida uti ett litet rund-

*) Suecia antiqva el bodierna.

=") Wallin, Goth. saml. D. I. S. 256, 257.

^) Denna Itarta af i. Fineman förvaras i Generallandliuäterikontorel i

Slockliolni.
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bågigt fönster uti S. Peder. Detta fönsler har således

måst igeninuras. En spetsbågig öppning mot östra än-

dan af sidoniuren håller lo. O i bredd. Denna stora

öppning måste ursprungligen ini-ymt en portal, innan

S. Hans tillkommit.

Der linnes alltså östra hälften af S. Peders norra

sidomur, som enligt Wallins grundritning haft betydlig

utsträckning åt vester samt en motsvarande sidomur

åt söder. Alt döma af det afstånd, hvilket anges emel-

lan dessa sidomurar, ha kyrkans lakhvalf hvilat på en

pelarrad i midten. Denne helgedom har förmodligen

haft enligt vanlig anordning en ingång å långhusets

hvarje sida närmare vestra ändan eller a ett torn der-

ulanför samt fönster åt söder och öster. Således låter

(let ganska lätt förklara sig, hvarföre östra hälften af

S. Peders norra sidomur kunnat med fördel användas

till vestra hälften af S. Hans' södra; ty beggedera ha

enligt dåtideiis bruk fått behölliga ingångar och fönster.

Vi vilja nu laga lemningarna af S. Hans uti när-

mare skärskådande. Vi linna der flere egenheter, som

hufvudsakligen härröra från ofvanberörda sammanbyggnad.

Vestra gafvelmuren, hvilken höjer sig föga öfver

fönsterbröstningen, förstärkes med en inre sträfpelare,

som håller 5.6 i framsprang och 1).7 i bredd och un-

gefär 50.0 i höjd och som står 10.5 från norra och

45. G från södra sidomuren. Midt emellan sträfpelaren

och södra sidomuren märkas lemningar af en grof inre

pilaster. Ett stort fönster har intagit midten emellan

sträfpelaren och norra sidomuren och ett sådant har

funnits å hvardera sidan om pilastern. Midt emot och

10.6 från sträfpelaren i öster har genom en sednare

gräfning nedre delen af en pelare kommit i ilagen.
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Denne pelare, hvilken är fyrkantig med en temligen

hög och skråkanlig sockel, har ål söder haft en mot-

svarande, som är bortbruten eller som höljes af mur-

grus. Pelaren håller ungefär 10.0 i hvarje sida. Nyss-

åberopade karla af 1646 bekräftar detla förhållande.

Deraf inhemtas, alt kyrkan, sträckande sig åt öster

jenjle den äldre hvalfbyggnaden, haft tvenne pelarrader,

hvilka motsvarat veslra gafvelmurens sträfpelare och pi-

laster, och att hon således haft trenne skepp, som va-

rit lika breda och höga.

Af norra sidomuren qvarstår vid veslra ändan en

mindre del, hvilken är 8.9 tjock. A denna del finnes

en stor genomgång, som varit spelsbågig. Derutanför

märkas ringa lemn ingår af el I kapell eller el t förhus.

Den inre slräfpelaren å veslra gafvelmuren har be-

tydliga lomningar af en förenings- och en kantbåge.

Föreningsbågen, hvilken kastar sig från slräfpelaren mot

den ofvanberörda grofva pelaren, har varit spetsig och

skarpkantig samt 8. B bred. Ifrån slräfpelaren utgår

kanlbågen mot en pilaster vid norra sidomurens veslra

ända. Kanlbågen, som äfven är skarpkantig, håller 4.9

i bredd. A sträfpelarens södra sida finnes intet spår

efter någon kantbåge. Orsaken härtill är troligtvis den,

alt norra sidoskeppets veslligasle hvalfafdelning uppbu-

rit ell torn med gallerier.

Veslra gafvelmuren och noria sidomuren äro 6.0

tjocka och ha lemningar af skråkanliga socklar. Slräf-

pelaren har djupt karnisade kransar. Ofverblifna hörn

af spelsbågiga korshvalf hvila på stora kragslenar, som

prydas med dubbla och djupa karniser. Byggnaden är

till pelarne och omfattningarna uppförd af huggen,

men till del öfrisa af tuktad kalkslen. Takhvalfven ha
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boslåll al" Kalkflisor. Riiinon är florslädes uppfylld till

iiiemol }).(l med miirgrus, livadan dess anordning icke

kan med nägon säkerhet bestämmas, förrän den utgräf-

ves, då några små byggnader måste undanrödjas.

Alt den till alla helgon invigda kyi-kan bestått af

Irä och lillkommil kort efter chrislendomens införande på

Golland 10'2U är mer än sannolikl. Lickair den vise

lät efler nämnde helgedoms byggnad döpa sig, sin hu-

stru, sina barn och alll husfolk samt up|)föra en egen

kvrka. Deraf ådagalägges, alt chrislendomen på nämnda

ö då var uti sin linda. Det tyckes, som den ifrågava-

rande kyrkan blifvit vidpass hundra år efler hennes

byggnad nedrifven för ujipförande af S. Peder. De

svaga lemningar, hvilka förefinnas af sistnämnda helge-

dom, röja stor enkelhet och hög ålder. Del vill synas,

som man kort efler anläggning af Wisby undanröjt den

kyrkan, hvilken blifvit invigd till alla helgon för att å

hennes plals uppföra ell värdigare tempel af sten. Må-

hända har icke ett sekel förflutit, innan genom starka

inflyttningar en ny kyrka blifvit alldeles nödvändig. Del

tyckes, som man äfven då velat hålla sig så mycket

som möjligt till samma heliga plats och derföre på of-

vanberörda sätt uppfört S. Hans. Ehuruväl denne hel-

gedom visar sig pålagligen vara yngre än S. Peder, så

röjer dess ursprungliga anordning ren rundbågsstil och

den är Ivifvelsulan bland de äldsta i Wisby. De tre fönst-

ren i vesler ha, såsom slensnilt, listverk och förtagnin-

gar tydligen visa, i sednare medeltiden blifvit utvidgade,

och ha troligtvis, liksom den veslliga delen af Linkö-

pings domkyrka tillkommit omkring 1550.

S. Hans har enligt Wallins mening varit en soc-

kenkyrka, hvilken tillhört stadens infödda invånare. Af
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denne helgedom har S. Hansgatan, som till helydlig del

sträcker sig midt igenom staden, fåll sin benämning.

Kyrkan liar en egen märkvärdighet derfore, alt luther-

ska prester på Gotland först deri uppträdde. Då bi-

sko[)en i Linköping Hans Brask 1
5

'2 7 förrättade sin

sista visilalion på samma ö, blefvo de lutherska pre-

slerne uldrifna nr S. Hans' kyrka af Pouel Sehested,

hvilken då hade Gotland i förläning ^).

S. Hans' kyrka har långt efler reformationen fåll

qvarstå, så alt ett inventarium 1585 upprättades uti

dithörande presfgård. Denne helgedom har egentligen

blifvil omkring 17/] O nedbruten, då man derifrån tagit

sten för uppförande af elt ganska slort hus i närheten.

Förstörelsen har dock länge dereffer fortgått. Assessorn

.). Dubbe har 1827 bortfört från S. Hans en ovan-

ligt stor och prydlig liksten, som tillhört Herrmann

de Ramen och hans husfru Margareta, döda 13 of»

och 1541), för alt läggas utanför ell skröpligt grafkor

i Follingbo ^).

*) Necrol. Fr. min. in Wisby. Scripl. Rer. Dan. T. VI. P. 563. Stre-

low, S. 2.54.

^) Wallin, (ioth. saml. D. 1. S- 255. Säve och Bergman, Gotland

och Wisbv i taflor, S. 38.

18



S. Georgius eller S. Göran.

IN ordost utom stadoii 400 sleg från Norderport ligger

S. Göran på en nlldejes slält och ganska rymlig plats,

hvilken har lenilig höjd öfver hafsstranden i vester,

men begränsas i öster af en bergssträcka. Denne helge-

dom består af ett aflångfyrkantigl långhus och ett lika

dant ehuru något smalare och föga kortare kor i öster.

Långhuset, som med ansenlig höjd håller 58.0 i

inre bredd och 55.0 i längd, har i midten från vester

till öster haft tvenne pelare, hvilka fördelat detsamma

i två likstora skepp. Dessa pelare, af hvilka den vestra

qvarstår, men den östra är borlbruten ända till grun-

den, ha uppburit sex vågrälla korshvalf, som varit rund-

bågiga i söder och norr men spetsbågiga i vesler

och öster. Samma pelare ha på det närmaste stått

på lika afstånd från gafvel- och sidomurarna samt från

hvarandra.

En större ingång på midlen af södra och en så-

dan midt deremot på norra sidomuren samt två mindre

å vestra gafvelmuren äro till sina omfattningar mycket

skadade; dock märkes, att de alla till det yttre varil

rundbågiga och till det inre rätvinkliga och lågrakspet-

siga. Utanför södra ingången ses lemningar af ett va-

penhus, som troligtvis varil beläckt med ett korshvalf,

dock fordras ulgräfning och undersökning, innan det kan

närmare bestämmas, huru härmed förhållit sig. Förmod-

ligen har denna lillhyggnad liknat det vapenhus, hvilket

ligger vid S. Klemens' kyrka. Norra ingången är igen-
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murad. De vestra ingcingarnas afstånd ifrån livarandra

utgör blott 5.0.

Tre rundbågiga fönster å södra och lika många å

norra sidomuren samt Ivenne å vestra gafvelmureu

motsvara midten af hvalfafdelningarna, och de ha höga

bröslningnr och utvändigt mindre men invändigt större

smygar samt Ivärbrania platler. A östra gafvelmureu

nära sidomurarna finnas tvenne små fönster, som äro

rundbetäckta och snedsmygiga. Dessa fönster ha varit

begagnade, då ett mindre kor fordom funnits.

Långhusets omgifningsniurar, hvilka äro släta och

4.() tjocka, ha höga, skråkantiga socklar med stora

rundsiafvar derpå. Den pelare, som qvarslår, är fyr-

kantig och har skråkantig grundsten, derpå platt och

qvartstaf samt platt och hålkäl med hålkälad krans.

Å båda sidomurarna och vestra gafvelmureu uppgå hvalf-

fötterne från hålkälade dynstenar, hvilka äro lika breda

som pelaren. I hvarje hörn märkes en liten skråkantig

kragsten. Triumfbågen är mycket skadad, så att hvalf-

folen deröfver nedfallit. Af takhvalfven, som sakna före-

nings- och skiljcbågar samt kant- och korsbågar, äro

betydliga lemningar nfriga. Vid vestra gafvel- och båda

sidomurarna sträcka sig skarpkantiga bönpallar, som äro

2.0 höga och 1.0 breda.

Spetsiga gafvelrösleu, hvilka höja sig i vester och

öster, ådagalägga, att långhuset haft ett enda kroppås-

tak. A vestra gafvelröslet märkas en större och en

mindre glugg, som begge äro rundbågiga, och deröfver

ses tvenne små fyrbladiga lufthål, hvilka. huggna af hela

hällar, stå öfver hörn jemte hvarandra. Det visar sig

pålagligen, atl långhusets östra gafvelmur blifvit vid

korets uppförande genombruten. Lemningar af en spi-

18*
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raltrappa, som ursprungligen uppfört till långhusets tak-

hvalf, förniärkas vid norra sidan om triumfbågen. Att

det ursprungliga koret varit vida smalare och lägre än

det nuvarande, röja långhusets små fönster åt öster.

Å långhusets östra gafvelrösle nära spetsen finnas tre

Inft- och ljusöppningar, livilka bestå af två lika höga,

hrbiadiga rosor och en smal rundbågig glugg i midlen

deröfver. Härvid bör den ovanligheten märkas, att den

södra rosen står öfver hiirn, men den norra våg- och

lodrätt. Samma rosor utgöras af hela hällar.

Koret, som håller i inre bredd 29.5 och i längd

51.5, har 5.0 tjocka omgifningsmurar, hviikas socklar

bestå af stora skråkanler och tjocka rundstafvar derpå.

Betäckningen utgöres af två högspetsiga och rakuppgå-

ende korshvalf med kantbågar. Eln skarpkantig skilje-

båge, som är 1.0 bred, hvilar på kragslenar, hvilka

ha en rund, spetsig knopp, derpå ett bägarlikl kapital

samt krans med rundstaf och hålkäl. Kantbågarne, som

äro rätvinkliga och 0.5.5 tjocka å hvarje sida, uppgå

från små, spetsiga kragstenar. A södra sidomuren fin-

nes en ingång nära vestra ändan. Denna ingång har

utvändigt haft å hvarje sida en kolonn emellan inre

poster och yttre murhörn. Der märkas lemningar af

bägarlika kapitäler med hålkälade kransar och derpå

en rundstafvig spelsbåge. På posterna hvilar ett rakt

dörrfäll, hvarå ses en inhuggen trebladig båge, som

siras med rundstaf, platt och hålkäl. Murhörnen upp-

bära en hålkälad spelsbåge. Inre omfattningen är nära

rätvinklig och lågrakspetsig. Östra gafvelmuren har

tre smala och höga fönster, af hvilka det mellersta är

något bredare och högre än de omgifvande, och alla

äro till omfattningarna rundbågiga, men i ljusen låg-
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spetsiga samt ut- och invändigt snedsmygiga. Ett lika-

dant fönster, som lielt och hållet har rundhågig be-

täckning, märkes å södra sidomuren i midten af hvarje

hvalfafdehiing. TriuniOjågen, hvilken varit mycket bred

och spetsig, har pälagligen tillkonmiit vid del nuva-

rande korets byggnad. Det måste i sanning beklagas,

att bågen blifvit i sednare åren bortbruten. I södra

sidomuren och under östra fönstret dera ses lem-

ningar efter en stor lundbagig sittnicli. I norra sido-

murens veslra hvalfafdehiing märkes ett större och i

dess östra ett mindre rakspetsigt väggskåp. A sislbe-

rörda sidomur i vestra hvalfafdelningen något åt öster

finnes en liten rundhågig ingång, hvilken är rätvinklig

och saknar alla prydnader. Denna ingång har inledt

till en sakristia, som är bortbruten, men utvändigt

märkas spår efter ett tunnhvalf, hvilket med vederlag

i söder och norr utgjort densammas betäckning. I ko-

rels norra sidonuir finnes öfver detta tumihvalf, en rak-

betäckt ingång till en trappa, som uppgår från öster

till vesler på korets takhvalf. Koret har i öster ett

spetsigt gafvelröste med en större glugg och till den-

samma har ett kroppåstak slutit sig.

Både långhuset och koret äro uppförda af tuktad

och grofluiggen med omfattningar af renhuggen kalk-

sten, men takhvalfvcn af kalklHsor. Pelaren, hvilken

är samtidig med långhusets omgifningsmurar, beslår af

mindre qvadersten, hvadan den alltså ej har erforderlig

fasthet. Kyrkan har varit ut- och invändigt afputsad.

Denna liksom andra gamla klosterkyrkor har aldrig

haft något torn ulan förmodligen en takryltare. På

långhusets golfplan ligga några stycken af gamla graf-

stenar, som genom de östra takhvalfvens instörtande
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hlifvil söiulf rslagn;». Lnnghusfl rojrr ren riiii(ll>agsslil,

koret (leremol blandad spelsbågsslil. Del förra tyckes

härröra från niidlcii af Irellunde, men det sednare frän

niidlen af fjortonde seklel.

I vesler oeli sydvesl om och nära intill kyrkan

ligga vidsträckta grushögar af fasta byggnader, livilka

troligtvis tillhört denna välgörande inrättning. På uiid-

ten af långhusets vestra gafvelmur synas Ire hvainbller.

Således måste en tillbyggnad derifrån sträckt sig åt

vester, och minst haft Iva korshvalf. Lnder mellersta

hvalfloten linnes en enkel rundbågig ingång iiiidt öfver

de två derunder. Tillbyggnaden har troligtvis haft ett

bjelklag och tvenne rum öfver hvarandra. Man lärer

från det öfra af dessa rum inkommit lill en läktare vid

langhusets vestra ända.

Af konung Hans blef mesler David förlänad med

S. Görans hospital. Allmogen på tiolland ingaf 1514

en klagoskrift till Christian II. I denna skrift anför-

des, att landets inbyggare stiftat samma kloster till

förrättande af gudsljenst samt lill hjelp för fattiga, och

att detsamma lill för få år sedan slätt under landels

hägn; men att sedan nämnde person fatt delsamma i

förläning, nästan ingen gudsljenst blifvit der hallen

eller någon faltig der emottagen. Härtill lades, att i

händelse samma kloster skulle fortfarande vara i me-

sler Davids förläning, blefve delsamma snart öde. Denne

herre hade nemligen dilsatl en fogde, och han hade

redan skadat kloslrels skog och hus till mera än Ivå

eller trehundra mark. Till följd häraf bönföll allmogen

att få denna inrältning åter under landets eget hägn,

så all den mätte upprätthållas. 1 afseende härpå upp-

lystes, all delta kloster, som icke egde några räntor.
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underhölls af bloUa almosor, och alt, sedan ingen re-

dovisning nu gjordes, nästan inlel derlill gafs af landet,

och ingen faltig fick derslädes någon lillflykl. Denne

niesler David var härold och begagnades i många be-

skickningar af Christian II. Han följde samma konung

i landslUkl och återkom icke till Danmark ^). Vi vela

icke, huru denna sak utföll. Del vissa är, alt nämn-

da inrättning kort före eller kort efter reformationen

upphörde.

Då Strelow förmenar, all denna kyrka tillkommit

för all begagnas af invånarne i en förstad, så har han

efter sin vana myckel misstagit sig. En mängd städer

både i Danmark och Sverige Gngo under medeltiden

utanför sina försvarsverk spetelehus eller hospitaler för

svårare sjukdomar. Till sådana inrättningar, som sköt-

tes af andlige, hörde helgedomar, hvilka, invigda till S.

Göran, ingalunda fingo såsom sockenkyrkor begagnas.

Nyttan att förlägga sjukhus utanför städerna var ganska

väl insedd under medeltiden. Det är märkvärdigt, att

man intill våra dagar så bortglömt forntidens erfaren-

het i detta afseende, att man tillochmed uti små uni-

versitetsstäder bygger och utvidgar stora sjukhus.

») Danslje Magazin, III. R. 3. B. S. 105—106.



Nedbrutna kyrkor.

Utdiu ofvaiionilaladc licigcdojiiar lia uivj^va ainlra legal

i Wisby och en nära deriilanrör, som för länge sedan

blifvit jemnade med jorden.

S. Jakob, hvilken liar troligtvis varit byggd af

Lilländska köpmän, liar legat i nordvesl om ej långt

ifrån S. Drollen eller II. Trefaldighetskyrkan. När le-

gaten Vilhelm l'2*2r) besökte Wisby, förunnade han

presten vid denna kyrka, som äfven kallades kapell

och lydde under biskopen i Litland, flere förmåner,

hvilka han bekräftade vid sin återkomst 1248. Således

har samma helgedom ursprungligen varit en socken-

kyrka. Biskopen Henrik i Linkö|)ing förklarade 1272,

alt berörda kyrka skulle fur upprätlhållande af guds-

tjensten öfverlåtas till kyrkoherden i H. Trefaldighets-

kyrkan. Uti ett bref af 1420 omtalas nunnor vid S.

Jakobs kyrka. Troligtvis ha dessa nunnor varit desam-

ma, som hetat Drottimoniales ^). Detta låter så för-

klara sig, alt de fromma syslrarna torde, emedan S.

Jakob varit förenad med S. Drotten, blifvit på nyssupp-

gifna sätt benämnda.

Lemningar af ryska kyrkan skola 1550 <]var-

legat; men för mera än ett århundrade sedan ha de

helt och hållet försvunnit. Somlige ha förmenat, att

S. Gertrud varit den ifrågavarande kyrkan. Ho inser

icke att i sådan händelse, Tholtska och Bundeska vap-

nen ej blifvit inristade å hufvudingåugens dörrfält.

') ^^ailin, Gotli. saiiil. P. I. S. 241-243, 247.
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Schouiuaclier ii|)pger, alt S. Lars varit ryska kyrkan ').

Delta påstaeiido, som saknar allt bevis, är narraktigt,

enär man icke kan rimligtvis antaga, all Hyssarne,

hvilka l)lott såsom främlingar besökte Wisby, der hade

en så ansenlig helgedom; helst en sådan, som företer

renlaf kalholsk anordning. ^Vallin har bättre reda på

den ifrågavarande kyrkans läge; han säger nemligen,

all man berällal, del hon legat strax söderom S. Ma-

ria ^). Vi knnna nu meddela den upplysningen, alt

ryska kyrkan anges å en karla öfver Wisby af 1646

såsom en helt liten fyrkantig byggnad belägen under

Klinten nära niidt emellan S. Maria och S. Catharina ^).

S. Mikaels kyrka låg på Klinten midt emellan

Söder- och Öslerporl inom och ungelär 100 steg ifrån

ringmuren *), För något mera än hundra år sedan

lät handelsmannen Säve nedbryta denna ruin för att

(leraf bygga ett stenhus. Till samme helgedom, hvilken

lojinodligen varit en sockenkyrka, hörde en prestgård.

Berättelsen, att berörda kyrka blifvit uppförd af glädje-

flickor, synes oss föga trolig och saknar bevis ^).

Soiberga kloster, som hade en egen kyrka, låg

utanför några hundra steg från ringmuren mellan vä-

garna, hvilka utgå från Söder- och Osterport ^). Bisko-

pen Lars i Linköping beviljade detta kloster, som till-

hörde nunnor af Cistertienserorden, llere förmåner, hvil-

ka legalen Vilhelm af Sabina två år derefter stadfäslade.

') J. Schoumacher, Diss. de Golhlandia, F. 25.

") Wallin, Golhl. sainl. D. I. S. 264.

3) Planie der Stadt Wisby 1646.

*) Samma karta.

^) Wallin, Goth. saml. D. I. S. 261—263.

^y Se Dahlbergs plan- och uppritning af Wisby i Suecia antiqva et

bodierna.
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Af saiiiina kloster sågus 17'27 iiägm Iciiiuingar *).

Det ligger utom vari ämne all vidare yttra oss i af-

seende pa delta kloster, enär inga lemningar deral" nu-

mera förefinnas.

Sedan vi Iramslälit den lorsluring, som drabbat de

talrika och herrliga kyrkor, bvilka utmärkt Wisby,

vilja vi med nägra ord utreda, huru så myrken vanda-

lism kunnat saklöst bedrifvas. Den kalholska läran,

som i 55 ti i Danmark utbyttes mot den lutherska, blef

vid samma lid införd på (jotland, bvilket då tillhörde

detta rike. En föifattare, som löddes i Wisby ungefär

femtio år efter refoimationen och således borde väl

veta, huru det tillgick pa den tiden, beklagar, alt då

ej allenast guld, silfver och andra klenoder sanjt skru-

dar m. m. borttogos ur kyrkor och klostei-, utan äfven

laflor och bilder, hvilka ej kunde begagnas, skamligt

förstördes, alt sköna byggnader nedbrölos, och helge-

domar, hvaruli namnkunnige personer hade sina graf-

var, ödelades och upplätos för hästar, nöl och svin, att

nyttiga böcker och bref, som blifvit med stor Hit skrifna

och samlade, dels uppbrändes dels utkastades, så all

svin fingo gå och rota uti desanmia ^). Då härtill

kommer, alt Wisby både före och efter reformationen

utstått ganska svåra eldsvådor; så är del mindre un-

derligt, att dessa herrliga byggnadsverk blifvit så för-

störda, som de nu äro, än att deraf finnas så ansen-

liga ruiner, som de ofvanbeskrifna. Härtill måste or-

saken vara, all Fredrik 1 1532 donerade de öde kyr-

korna i Wisby till dervarande hospital, hvadan de se-

') Rhyzelius, Monasteriol, Suio-Goth. S. 157.

^) Slrelow, S. 256, 257.
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(lan stall uiidor ilefsanmias föresländare. Okynne och

egfinnytla lia likväl fall lillfälle alt, ilä styrelsen föga

bekymrat sig om dessn konslverk, fortsätta desammas

förstörelse. Huru de högt uppsatte ringa aktade Wisby

sköna byggnadsverk, inses deraf, alt kongl. serafinjer-

ordensgillel uti bref den 1*2 november 1785 anbefallde,

att Wisby öde kyrkor skulle försäljas. Holgeandskyr-

kan, livilken ollenlligen utbjöds liil försäljning, fick in-

gen köpare. Kanske del var derföre, soni höga veder-

börande redan 1785 förklarade, atl de öde kyrkorna

ej skulle försäljas. Enligt kongl. bref 1805 blef ell

vite af 5 riksdaler IG skillingar ulsatt för åverkan på

ruinerna. Detta vite, hvilkel föga skyddade berörda

konslverk, ökades 1854 till 25 riksdaler*). Sedan ha

ruinerne, hvarlill regeringen gjort anslag, småningom

blifvit befriade från smutsiga in- och tillbyggnader och

genom anställda rättegångar återtagna från enskilda per-

soner, som ansett sig derlill vara egare.

Vi ha uti andra afhandlingar visat, atl vid luther-

ska bekännelsens införande i Danmark likartade vanda-

liseringar der blifvil Ilerslädes föröfvade. Uti Köpeu-

hanni, Iluskild samt i Malmö och Ystad bedrefvos ej

allenast fanatiska förstörelser af kyrkliga prydnader ulan

der begingos äfven blodiga våldsamheter och der jeui-

nades llere helgedomar med jorden. I metropolitansta-

den Lund, hvarest man i del längsta motstod den nya

lärans påträngande foi'dringar, gick onisider förstörin-

gen längre än annorstädes. Lund, hvarest räknades

vida tlcre än och Ivifvelsutan lika herrliga kyrkor och

kloster som i Wisby, har deraf blott tvenne herrans

') G. M. de Berg, Bcrällelsc om Wisby slads fornleinningar 1835.
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hus i heliäll. Al' Lunds faslii ringmur (»cli starka por-

lar saiul många huningshus Iran medeltiden linnes inga

lämningar. 1 betraktande liäinf har vid;i mindre van-

dalism hlifvil i Wisby förölVad än i Lund, ehuru det

lörra hall en föga känd läroanslall, da tvärtom del

sednare fåll den första i Norden.



Stadens ringmur.

Dorgrarne, livilka befästal släden med en ringmur, be-

svärade landtborna med pålagor. Deraf yppades stor

oeiiigliel, som 1^{5U utbröt i öppen fejd. Tvenne drabb-

uingar böllos, af hvilka den förra utföll till borgrarnas

fördel, men den sednare blef oafgörande. Medan under-

liandlingar för fejdens biläggande inleddes af preslerna,

])lefvo borgmästare ocli råd med flere i Wisby samma

år inkallade till Nyköping af Magnus Ladulås. De till-

städeskomne erkände i en öppen skrifvelse, att de för-

brutit sig emol sin konung derigenom, alt de utan hans

tillstånd omgifvit staden med murar ocli gripit till va-

pen. De förbundo sig att i böter erlägga 2,000 mark

lödiga och 500 mark penningar. De förpligtade sig

jemväl att ej taga sjelfhämnd och att i händelse af

uppkommen oenighet derom vända sig till konungen,

såvida de icke plötsligen anföllos. De åtogo sig att

utverka, del Lybeck, Wismar, Rostock, Greiswald, Stral-

sund och Riga skulle bistå konungen till all hemsöka

Wisby, om de valde annan öfverhet eller sveko i ofvan-

nämnda förbindelser. De skulle dessutom på egen be-

koslnad utverka en bannlysning af påfven och underka-

sta sig en sådan af biskopen i Linköping och till ko-

nungen bota 10,000 mark lödiga, om de ej fuljgjorde

dessa förbindelser ^). På dessa lika hårda som föröd-

mjukande vilkor fingo borgrarne nämnda år tillstånd

att befästa staden med murar ^).

') Svenskt Dipl. N.o 970.

2) Chrouol. Srec. Scripl. Rer. Svec. T. I. Sect. I. P. 41.
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Af ofvanslående är ostridigt, att staden före 1*288

varit omgifven med murar. DA flere af ofvanheskrifna

kyrkor liaft torn, livilka tillkommit för all begagnas till

försvarsverk, och några af desamma påtagligen härröra

från första hälften af trettonde seklet; så måste den

första ringmuren uppstått något efter berörda lid. Det

vill äfven synas, som ringmuren, hvaraf oenigheten

mellan borgrarna oeh landtmännen yppat sig, tillkom-

mit kort före 1288; åtminstone finnes intet, som i

hela delta byggnadsverk röjer ren rundbågsstil. Stre-

low berättar, all ringmuren uppfördes frånochmed 1289

lillochmcd 1299, och all landtmännen i h varje ting

ålades såsom skadeersättning bygga ell lorn i densam-

ma ^). Del är troligt, all borgrarne kort efter 1288

förstärkt ringmuren; men det är deremot icke Iroligl,

att tornen då uppfördes, och allraminsf, all landtmän-

nen, hvilka ej ställdes inför konungen till ansvar för

den uppkomna fejden, blifvit en sådan byggnadsskyldig-

het ålagde. Enär Sirelow visar sig i synnerhet för

den äldre liden i högsta grad opålitlig i sina uppgif-

ter; så kan man svårligen sälta någon tro till hans

nyssanförda yttrande. Låtom oss derlöre skärskåda

sjelfva ringmuren för alt efterse, huru dess forhållan-

den öfverensslämma med de samtida vittnesbörd, som

vi ofvanföre omnämnt.

Ringmuren, hvars ungefärliga längd ål landsidan

utgör 7200 fot och at sjösidan /jOOO, är mycket (dika

till den förra och sednare siräckningen.

Al landsidan äro höga lorn ined och ulan portar

uppdragna i ringmuren och midl emellan dessa mer än

') Strelow, S. 146, 147.
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hälften lägre sådana på densamma. Den ursprungliga

ringmuren, som är 15.0 till 20.0 hög, har till det

inre haft en (i. O hred skytthank och till det yttre ett

2.5 tjockt hröstvärn. Förtagiiingar visa, att ringmuren

är samtidig mod tornen, af hvilka de högre bilda från

marken yttre och inre framsprang; men de lägre der-

emot uppgå ifiån och framstå till det yttre och inre

utöfver densamma.

Sedan har ringmuren förmodligen kort efter 1288

invändigt fått till stor del af sin sträckning pilastrar,

som hålla 4.0 i bredd och förenas med spetshågar.

På sådant sätt ha nicher, hvilka äro vidpass 5.0 djupa,

dO.O breda och 0.0 till 8.0 höga, tillkommit. Den

äldre ringmurens bröstvärn, hvars skotthål blifvit igen-

murade, har till det yttre en påbyggnad, som är lod-

rät, men till det inre en tillbyggnad, hvilken från

skyttbanken och nichbetäckningen sluttar utåt. Denna

påbyggnad, som, 8.0 till 10.0 bög, saknar förtagnin-

gar med tornen, företer spår af skotthål och kroppås-

formig betäckning med uppstående hällar. A inre till-

byggnaden förmärkas mindre murhal, hvilka tillkommit

för att anbringa en skyltbank af bjelkar och plankor.

De större tornen, som innehålla fyra till fem af-

delningar öfver hvarandra, äro dels helt och hållet fyr-

kantiga, dels till de nedersta afdelningarna fyrkantiga,

till de öfra utåt tresidiga. Ett torn söderom Österport

är utåt halfrundt. Tornen hålla ungefär 20.0 i hvarje

sida och 60.0 till 70.0 i höjd samt 5.0 till 4.0 i

nnirljocklek. De fleste tornen beslå till de nedersta

afdelningarna af fulla murar, men äro till alla de öfra

hell och hållet öppna inåt; några få deremot ha ur-

sprungligen ellpr i nyare tid fått helt och hållet fulla
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murar, or,li feui bilda portai', af livilka Iro licgagiias.

J)c nedersla afdelningariie beläckas med liiiiii- eller

korslivalf, i de öfra ses kragstenar ocb imirliiil fur

bjelklag. De mellersta afdelningariie förete smala, men

luiga skotthål, som invändigt ha ganska vida smvgar.

jNägra skotthål ha i den sednare medeltiden Idifvil ut-

vidgade för begagnande af eldvapen. De öfversla afdel-

ningarne skyddas med stora tinnar. Inga lenmingar af

gamla rösten förmärkas å tornen, af bvilka de öppna

sakna, men de slutna ha tegeltak dels med tvenne dels

med fyra vattenfall.

Söderjjort har ett spetsigt korshvalf med vågräta

kappor och en stor lågrakspetsig sittnitli i livarje in-

sida, Öster- liksom Norderport betäckes nied ett spet-

sigt tunnhvalf uch alla ha ut- och invändigt spetsbågiga

öppningar. Norderport har å midten af bvarje insida

en fyrkantig pilaster och derpå en grof spetsbåge. Å

utsidorna och högt öfver öppningarna finnas framsprang,

som innehålla 0.8 breda och 0.5 djupa rännor för att

upp- och uedvinda fällgaller. Alla öfra afdelningarne

äro utåt rätvinkliga och inåt alldel.es öppna. Söderport

har till öfra afdelningarna blifvit myckel skadad. Andra

afdelningen af Osterporl innehåller uti södra sidomu-

rens veslra hörn en spis med en ugn och en skorslens-

pipa. Norderport har i andra afdelningen mot öster

inom ringmuren en rundbågig ingång och uti motsatta

sidomuren närmare åt söder en mindre spis eller ugn

med skorstenspi|»a. Då dylika eldsläder först omkring

midten af tolfte seklet uppfunnits och långt derefler

blifvit använda i Norden; så visar det sig, all delta

försvarsverk ingalunda kan ha en högre ålder än den,

hvilken vi n\ ligen angifvit. Klt torn mellan Osler- ocb
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Norderport liknar de nyssberörda. Eti porl i iiedersla

afdelniiigon liar ell lagspetsigl lunnlivall' med vederlag

i söder oeli norr. ]\Iot midlen af hvarje insida fram-

står en fyrkantig pilaster och derpå hvilar en spets-

båge. En öppning åt vester och en åt öster äro lika

breda och höga som och ha lika betäckningar med den

nyssberörda. Vid sidorna om och öfver östra öppnin-

gen finnes en yttre fördjupning med ränna för ett

fällgaller. I andra afdelningen, hvartill en rundbågig

ingång å den södra sidomiiren inleder från en stege,

märkes på midten af den norra en stor spis med

skorstenspipa och å desamma nära den östra sidomu-

ren smala, höga och rakslutna skotthål med stora och

sneda smygar invändigt, men utan sådana utvändigt.

Nedra afdelningen är till yttre och inre öppningarna

igenmurad, så all en ingång är lemnad å midten af

vestra sidomuren. De öfra afdelningarne, som inåt

varit helt och hållet öppna, äro äfven igenmurade, och

tornet har fått tegeltak med vattenfall åt söder och

norr. På midlen af vestra sidomuren och midt öfver

ingången är en stor fyrkantig kalkhäll med följande

inskrift infattad. Detta förrådshus skall åt efterverl-

den förvara tacksamt minne af K. M:ts Troman,

v. Landshöfdingen Majoren och Ridd. Hr. L. B.

Dalmans prisvärda omvårdnad för Gotlands nöd-

ställde invånare år 1784, då svår simnnmålshrist

tryckte landet. Af denna inskrift inhemtas, alt ifrå-

gavarande torn 1784 blifvit förändradt till magasin,

hvartill det ännu begagnas. Att på dylikt sätt van-

ställa ett urgammalt konstverk måste högiigen bekla-

gas. Alltså är den hedern, alt samma torn fått be-

nämning af det Dalmanska ingalunda afundsvärd. Det

19
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såkallade Öde tornet, det andra norrom Norderporl, är

till iörsta afdelningen lyrkanligl till de öfra utål tre-

sidigt och inåt alldeles öppet. Första afdelningen, som

bildat en port, har ut- liksom invändigt en spelshågig

öppning. Vid sidorna om och öfver yttre öppningen

finnes ett framsprang med ränna för ett fällgaller.

Yttre öppningen är igenmurad. iMan har uti porten

för ej länge sedan intimrat en schweizeributik, så att

del icke kan utrönas, hurudan den ursprungliga betäck-

ningen varit beskaffad. Vi bekänna, atl vi icke förstå,

huru sådant ofog kan tillåtas.

De mindre tornen, hvilka alla äro fyrkantiga och

inåt alldeles öppna, hålla ungefär 16.0 i hvarje sida

och höja sig 5.0 öfver ringmuren. Två, tre eller fyra

kragstenar, som äro fyrkantiga med afrundade ändar

och öfver hvarandra framskjuta ur ringmurens begge

sidor, bilda för hvarje torn fyra hörnstöd. En rund-

båge eller en lägre eller högre spelsbåge sammanbin-

der två yttre hörnstöd och två sådana bärbågar förena

dessa yttre med två inre hörnstöd. På sådana bärbå-

gar hvila hvarje torns tre sidomurar. A ringmurens

inre sida finnes ingen bärbåge, ty der saknas sidomur.

Härvid bör jemväl anmärkas, all de yttre kragslenarne

äro vida längre än de inre; en anordning, hvilken lätt

förklaras af del föregående. A sidomurarna, som hålla

2.0 i tjocklek, finnas skottgluggar och tinnar. 1 hvarje

torn märkas spår efter ett bjelklag, hvadan der funnits

två afdelningar öfver hvarandra. Dessa mindre torn

ha aldrig hafl några betäckningar.

Söderom icke långt ifrån Norderporl synas å ring-

murens inre sida lemningar af en stor byggnad, hvaraf

den nedra våningen hafl fiere korshvalf, och den öfra
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elt bjelklag. Denna byggnad har troligtvis tjenal till

förrådsrum cicli logenienter.

Ringmuren mellan Usler- och Norderport är upp-

förd på kalkklippan. Derutanför sträcker sig grafvar

och vallar, som tillkommit genom bortbrytning af kalk-

klippan, hvadan god tillgång på byggnadssten erhållits.

Äfven ligga dubbla grafvar och vallar utanför ringmu-

ren från Norder[)ort nedtill hafsstranden. Ofver inre

grafven på norra sidan om icke långt ifrån sistnämnda

port märkas lemningar af en bro, hvilken haft två spet-

siga tunnhvalf af huggen kalksten. Mellan Söder- och

Österport synas äfven utanför ringmuren spår efter

grafvar och vallar.

I ringmuren mellan Söder- och Osterport ligger

en aflångfyrkantig tvärbyggnad, som inåt framspringer

12.0 och utåt 52.0. Byggnaden håller 16.0 i inre

bredd och 4 1.5 i längd samt 5.0 i murljocklek. Be-

täckningen består af ett tunnhvalf på vederlag i söder

och norr. Vid två tredjedelar af inre längden åt ve-

ster står en tvärvägg. I sidomurarna finnas fyra rund-

bågiga sittnicher. På den vestra gafvelmuren åt söder

märkes en rundbågig ingång, hvilken är igenmurad,

ål norr deremot en rakspetsig glugg. Östra gafvel-

nmren har en rakbetäckt glugg, som är igenmurad.

Byggnaden, hvilken troligtvis blifvit uppförd med ring-

muren, har tvifvelsutan lått sitt starka framsprang utåt

för alt kunna derifi'ån bättre bestryka grafven, och för

öfrigt har den varit, såsom de nedra afdelningarne i de

stora tornen utan portar, begagnad till förvaringsriun

eller logenienter. I sednare tid bar byggnaden blifvit

använd till magasin.

Mellan Öster- och Norderport sträcka sig ifrån

19*
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ringmuren utåt Ivå tillbyggnader i förening med två

torn. Sidomurarne bilda räta vinklar mol ringmuren,

och gafvelmurarne äro lialfrunda och alla ungefär 20.0

höga, och de motsvara tornens nedersta afdelningar.

Samma tillbyggnader ha tre fyrkanliga gluggar å hvarje

sidomur och en sådan å midten af hvarje gafvehnur.

Der märkes ingen yttre ingång och intet takhvalf. Man

har förmodligen inkommit genom ringmuren. Den södra

tillbyggnaden, som sluter sig med den södra sidomuren

till det närmaste tornets nordöstra hörn och med den

norra till ringmuren, är uppförd i sjelfva grafven, hvil-

ken, från 00. (I mot 80.0 bred och från 15.0 mot

20.0 djup, röjer en vårdslös uppbrytning af kalkklippan.

Den norra tillbyggnaden ligger lika högt som det när-

maste tornet och skiter sig med sina sidomurar till det-

sammas sydöstra och noi'döstra hörn. Tillbyggnaderne,

som äro illa uppförda af idel rå kalksten, sakna för-

tagningar med tornen och ringnmren, och de äro myc-

ket förfallna och ha troligtvis ej varit synnerligen

högre. Dessa tillbyggnader, hvilka varit ett slags bål-

verk, ha naturligtvis tjenat till beskjutande af fiender,

som nalkats ringmuren. Gafvelmurarne ha blifvit half-

runda för alt bättre motstå angrepp med kastmaskiner.

Ringmuren, hvilken sträckt sig åt sjösidan långs

med hamnen och nedåt jemte stranden, är till betydlig

del alldeles förstörd. Södra delen har tvifvelsulan blif-

vit medtagen af de kalkugnar, som ligga derunder. En

nmrslräcka, hvilken från söder framgår och är ungefär

200 fot lång, slutar vid Donners plats med ett afrun-

dadt hörn. Ringnmren, som der blifvit vidpass 150

fot afbrulen för uppförande af nya hus, fortgår till nå-

gon del genom gårdsplalser till dess nordveslra hörn.
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Hela denna nnirslräcka, hvilken ej hlifvil säsum de öf-

riga till- eller påbyggd, är ungefär 2.5 tjock och har

varit nära '20.0 hög. Samma mursträrka hade fyra

spets]>ågiga portar, nemligen den ene bortål oOO fot

från Wishorgs nordveslra hörn, den andre vid Donners

plals och de två öfrige vid Packhus- och Fiskarplan.

V^id norra sidan om porlen vid Donners plats låg en

stor fyrkantig byggnad, som måhända varit ett försvars-

verk *). Hela ifrågavarande mursträcka hade endast

tvenne torn, och dilhörande porlar saknade sådana

öfverbyggnader. Dessa torn, hvilka helte Silfverhällan

och Juiigfrutornet, äro i behåll. Om Silfverliätlan är

ganska märkvärdigt i anseende till sin arkitektoniska

anordning, så är deremot Jungfrutornet ej mindre märk-

värdigt genom en barnslig berältelse derom. Vi böra

derföre taga begge dessa torn i närmare skärskådande.

Vid norra sidan om Fiskarplan ligger Silfverhät-

tan, som nu kallas Kruttornet, emedan krut der blifvit

i sednare tid förvaradt. Krutlornet är fyrkantigt och

har å alla sidor fulla murar samt tre afdelningar öfver

hvarandra. Det håller i hvarje yttre sida ungefär 34.0

och ifrån marken lill takfoten 00.0. Hvarje afdelning

är vidpass 20.0 hög. I första afdelningen, hvilken be-

täckes med ett tunnhvalf på vederlag i sydvest och

nordost, finnes en vallenrik brunn. En stickbågig in-

gång å nordöstra sidan har ifrån staden infört till för-

sta afdelningen, hvari närboende fått för icke lång tid

sedan hemta vatten. En yttre stentrappa, som härrör

från en sednare lid, uppför till en mindre ingång å

svdvestra sidan, hvaresl man inkommer till andra afdel-

') Planle der S(adl Wisby 16 46,
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ningen. Denna ingång, hvilken är Ull del \tlie rund-

bågig, har poster och derpå ett enkelt döniält samt

därinnanför en rak lietäckning. Miirljockleken utgör

der 8. .5. Andra afdelningen har å midten från sydost

till nordvest en niellanniur med rundbågig genomgång

vid uordveslra ändan. Således bildas tvenne rum, af

hvilka det ena håller 8.5 och del andra 8.0 i bredd,

samt bvardera mer än dubbelt i längd. Hvarje af

dessa rum är temligen högt, och beläckes med ett

tunnhvalf med vederlag å långsidorna. Från ingången

till andra afdelningen uppgår i sydvestra sidomuren en

trappa till tredje afdelningen, i hvars vestra hörn ses

en balfrimd nich, som tjenat till latrin. Der finnes ett

fyrkantigt midtrum, hvilket omgifves af tvenne omgån-

gar öfver hvarandra. Den nedre af dessa omgångar

har tunnhvalf, men den öfre är öppen. Midtrummets

hvarje insida utgör 21.3. Den nedre omgången är

3.5 och den öfre 4.5 bred. Den yttre muren är 2.3

och den inre 3.1.5 tjock. Midlrummet beläckes med

ett korshvalf, som icke har såsom vanligt skiftegång

öfver hörn ulan från hvarje sida. Till midtrummet fin-

nes en rundbågig ingång på midten af nordvestra sidan

och midt deremot å sydöstra en utgång till öfre om-

gången, dit en stege uppleder. Begge dessa genom-

gångar äro rundbågiga. Den nedra afdelningen har

ingen, men den öfra tre små ljusöppningar. A tredje

afdelningens nedre omgång märkas sex små och å den-

sammas öfre tolf stora skotthål. Betäckningen, hvilken

härrör från en sednare tid, liar raka vallenfall ål alla

sidor och derpå vanliga tegelpannor. Den yttre dörren

är af jern, de inre af klufna och groft tillyxade furu-

plankor. Dessa dörrar tyckas således vara mycket



29i

gamla. Alt nyssbeskrifiia torn, som näslan helt och

hållet består af tuklail kalkslen, tillkommit såsom ett

starkt försvarsverk lör sig inser enhvar, den der kän-

ner medeltidens befästningssält. Om man begagnat

samma torn liksom det, hvilkel intager ringmurens

nordvestra hörn, för fångars inrymmande, så bevisar

delta intet i afseende på dess ursprungliga ändamål.

Samma torn, som röjer en mycket enkel rundbågsstil,

saknar förlagningar med och är tvifvelsulan äldre än

ringmuren.

Norrom ell godl stycke från Krullornet slår Jung-

frutornet, hvilkel är ganska small och lågt och saknar

förtagningar med ringmuren, som före delsammas upp-

förande fått en betydlig utållulning. Detta lilla torn

tyckes således ha egentligen tillkommit såsom stöd för

ringmuren. Det är mer än sannolikt, alt Jungfrutornet

icke uppstått före ulan efter år 1501, hvadan sagan

om den flicka, hvilken skall deri blifvit inmurad för

stadens förrådande till Valdemar 111, är föga trolig,

och dessutom kan denna berättelse ej bekräftas med

något äldre vittnesbörd.

Förmodligen ha de många tornen i forntiden haft

särskildta namn. Utom de tvenne nyssnämnda heter

tornet i ringmurens nordvestra hörn Kames och det

tredje norrom Söderport Ctesar eller Kaisar. Dessa

namn tyckas vara gamla. Några få andra torn ha i

sednare lid fått benämningar, men de allrafleste sakna

sådana.

Att nästan alla tornen äro till det inre öppna,

kan deraf förklaras, all desamma med denna anordning

kostade mindre vid byggnaden och lämnade större ut-

rymme för besättningen samt hade tillräcklig styrka
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före eldvapens bruk. En likadan ringiiiiir med likar-

lade torn omgaf Helsingborgs kärna, som 1G24 försågs

med nya utanverk.

Utanför Söder-, Öster- och Norderport ha enligt

ofvanberörda karla af 1040 legat såkallade zwinger

eller förgårdar, hvilka varit aflångfyrkantiga och lika

breda med och. mera än dubbelt längre än portarnas

genomfarter. Dessa förgårdar, som varit förenade med

portarnas yttersidor och haft lika stora öppningar midt

emot desamma, ha bestått af grofva omgifningsmurar.

Samma förgårdar, hvilka tvifvelsulan tillkommit för att

skydda portarna och göra utfall och återtåg säkrare,

ha ända till grundvalarna försvunnit. Alt ifrågavarande

utanverk ej varit ursprungliga, inses deraf, alt inga

förtagningar dertill märkas å portarnas yttersidor.

Ringmuren skall ursprungligen haft 45 större och

mindre torn. Landshöfdingen A. Sparrfelt, som 1710

satte Wisby i försvarsstånd, försåg 42 torn å ringmu-

ren med lafvar af bjelkar och bräder. Dessa torn

voro således då nog fasta för alt begagnas för berörda

ändamål. Är 1H51 voro biotl 38 torn öfriga.

Om man närmare betraktar ringmuren, visar den

sig fordom ha blifvit på flere ställen förbättrad. 3Ian

ser mycket väl, hvarest Valdemar 1561 lät österom

och helt nära Söderport nedbryta en sträcka af ring-

muren för att kunna tryggt inrycka i staden. Man

visar äfven de ställen å ringmurens norra sträcka,

hvilka Lybeckarne enligt sägen skolat 1509 och 1525

genombrutit, då de inlågade i staden och afbrände

större delar deraf.

Enligt en anteckning 1797 af Hilfeling hade ned-

störtade delar aC ringmuren då kort tid förul blifvit
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igenmurade lill förekomniaiide af liirenflrägori. Ej obe-

tydliga iiuirras ha 1822, 1846, 1849 och 1865 in-

träffat. Vid hvarje af dessa händelser har ett hängande

torn å ringmuren störtat utåt och medtagit en ej obe-

tydlig sträcka af densamma. Delta är helt naturligt, då

ringmuren är lill det yttre lodrät och till det inre ut-

åtdragen, och tornen derpå bilda slarka frams[»rång och

ha fulla sidonuirar ulåt men inga inåt. De från grund-

valarna uppdragna tornen kunna tvifvelsulan många år-

hundraden qvarslå, såvida de icke nedrifvas; men se-

dan ringmuren blifvit allt mer och nier försvagad af

vittring och många hängande torn fått stark ulåtlut-

ning, svnas de i en ej aflägsen framtid försvinna.

Hela ringmuren och alla tornen, som äro uppförda

af luktad med några hörnstycken samt port- och glugg-

ouifatlningar af huggen kalkslen i ganska godt kalk-

bruk, ha varit både ut- och invändigt fogstrukna. Af

tegelsten märkas inga leraningar.

Denna befästning, hvilken tillkommit före begag-

nande af eldvapen och är temligen väl bibehållen, för-

tjeuar största uppmärksamhet, helst ingen annan sådan

numera finnes i Norden. Då författaren, som för ett

årtionde tillbaka fick en klar sommarmorgon för första

gången beskåda från Helgeandskyrkans höga ruin hela

omkretsen af den väldiga ringmuren med dess talrika

torn, har ännu i del lifligasle minne det utomordent-

liga intryck, han deraf erfor. Ju mera han tid efter

annan undersökt och begrundat denna högst ovanliga

befästning, dess högre uppskattar han densamma i

konsthistoriskt afseende och framförallt i fråga om me-

deltidens krigsväsende.

Då ringmuren förljenar i flere afseenden alt på
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det noggrannaste undersökas; så måste vi beklaga, det

många kojor i scdnare tider blifvit uppförda å betyd-

liga sträckor dels helt nära dels inpå densamma. Ja

man liar lillochmed inbyggt rucklen i sjelfva slottsrui-

nen. Del mest obehagliga är, att man utanför hela

ringmuren åt landsidan inhägnat en bred sträcka med

skidgård för odling och för bete, så att man icke kan

utan på långt afstånd beskåda detta ovanliga byggnads-

verk. Man har äfven i sednaste åren uppfört skräpiga

hus helt nära ringmurens yttre sida. Då ringmuren

och grafvarne, att ej nämna vallarna, tillhöra kronan;

så väcker det förundran, att sådana inkräktningar fått

göras, och ännu mer, att dylika tilltag få fortsättas.



Wisborgs slott.

rjrik af Pommern, 1411 ankommande med en stor

krigsmakt till Wisby, ville der anlägga ett slott. Enär

ett dylikt förelag väckte missnöje, lingo borgrarne be-

kräftelse pä sina fri- ocli rättigheter, bvarjerate de till-

försäkrades alt icke bli på något sätt besvärade af en

sådan byggnad. Under dylika vilkor lät konungen nyss-

nämnda år anlägga ett slott, In ilket kallades Wisborg *).

Trued Hase, som hade Golland i förläning och afled

145 7, lät bygga största delen af detta slott ^). Samma

år begaf sig Erik till Golland och uppehöll sig vidpass

nio år på Wisborg, hvarifrån han med sjöröfveri i hög

grad besvärade svenska sjöfarande. Sedan konungen

blifvit af Carl Knutson angripen och genom en svek-

full dagtingan undgått den öfverhängande faran, ölVer-

lemnade han 1449 Wisborg till Danskarna och flyktade

till Pommern, hvarest han tillhragle sin öfriga lifstid.

Kort efter sistnämnda år förpantades emol en ansenlig

penningsumma Gotland af Christian I till Olof Axelson,

hvilken 1455 efterträddes af sin broder Ivar Axelson,

som intill 1487 der var allrådande, då han till konung

Hans öfverlemnade Wisborg och Gotland. Sistnämnde

länsman lät mycket utvidga och starkt befästa Wisborg,

så att det sträckte sig utåt landsidan och långs efter

hamnen. Detta arbete, hvilket började 14(30, fortgick

«) Chronol. Svec. Script. Rer. Svec. T. I. S. I. P. 4(5, 47. Stretow,

S. 196—199.

ä) Diar. Minorit. Wisby. Script. Rer. Svec. T. 1. S. 1. P, 38.
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lill 1487, hvarefler hans eflerlrädare Jens Holgersen

Ulfstand fullbordade detsamma.

Ett inventarimii, som i närvaro nf borgmästare

och rådmän 1509 upprättades vid slottets öfverlem-

nande af Jens Holgersen Ulfstand till Laurids Skinkel,

gifver ett temligen klart hegrepp om dåtidens förrå-

der ^}. Då denna förteckning liksom den, hvilken 1537

upprättades å Helsingborgs slott, är både oredig och

vidlyftig, vilja vi blott af den förra, såsom vi vid ett

annat tillfälle gjort af den sednare, här meddela ett

sammandrag ^).

Försvarsmedel: 7J serpentiner, 47 stenbössor, 4

nya kopparslangor, i'l gamla små och stora hufvud-

stycken af jern, 4 gammal kopparslanga, 3 gamla föga

dugliga hakebössor, i gammal blida, 15 tunnor 1 fjer-

ding luttrad saltpeter, 8 tunnor i åtting svafvel, 3

tunnor serpentinkrut, ^ tunnor gammalt och 1 odug-

ligt slenbössekrul, 3 fjerdingar lodbössekrut, 1 skep-

pund, 4 lispund bly och serpentinkulor, 34 pålyxor,

40 nya armborst, 4 V2 läst spets- och dalpilar. Köks-

saker: 10 små och stora grytor, 10 små och stora

kittlar, 2 brandjern, 1 stekpanna, 1 slekspett, 1 mor-

tel med stöt, 1 ljusstake. Bordtyg: O dukar, 40 herre-

fat, 80 knapefat, 00 lallrickar, 1 fällbord, 1 ljuskrona

i borgstugan. Bryggredskap: '2 luycket stora pannor

med tillbehör. En stor myckenhet tomma fat samt

tunnor och kärl. Smedverktyg: 2 belgar, 1 städ, flere

slags hamrar och tänger m. m. Slottskapellets tillhö-

') Danslie Magazin, 2. B. S. 146—149.

^) Brunius, Historisli och ariiitelitonisls beslirifning öfver Heisiogborgs

liarna, S. 11, 12.
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righeter: 2 klockor, 1 lafla innehållande den korsfäste

och alla hans lärjnngar pä dervarande högaltare, 1

iMariahild pä vårfrualtare, 1 liten 3Iariabild, S. Göran

till häst, S. Johannes' hufvud, 5 gamla altarkläden, i

liten niessbok, 1 gammalt rökelsekar af koppar, 2

små kors. Kassabehållning: 75 mark Gotländska pen-

ningar. Munlörråd: 60 skeppund fläsk, 53 7 saltade

oxar och kor, ^2 läst kokött, 2,910 rökade får, 650

rökade gäss, 4 tunnor vildbråd, 6 ^/a läst och 1 tunna

smör, 1 läst ströming, 2 läster och 5 tunnor salt

torsk, 2 tunnor ål, ^/a tunna sik, 1 tunna skånsk sill,

7^/2 tunna små gotlandslax, 51,500 torkade flundror,

62 ^/j läster och 8 tunnor mjöl och råg, 16 läster

bröd, 6 läster och 2 tunnor gryn, 45 ^/j läster och

2 skeppor malt och korn, 4 ^/g läst dricka, 45 ^/j

skeppund humle, 120 tunnor hafre, 25 tunnor ärter,

2 tunnor honung, 20 läster och 4 tunnor sall. Krea-

tur: 16 oxar, 24 kor, 65 får, 100 getter, 103 svin,

4 hästar och dertill 2 vagnar.

Sedan Danmark till följd al freden, som 1645 af-

slutades i Brömsebro, till Sverige ålerlemnat Gotland,

fick Wisborg svensk besättning. Med ledning af de

ritningar och beskrifningar, hvarom vi fått tillfälle taga

kännedom, skola vi söka att ge ett begrepp om detta

märkvärdiga slott. Enär likväl ritningarne äro föga

nöjaktiga och beskrifningarne mindre fullständiga och

de ringa lemningarne af slottet i jemförelse med det

hela obetydliga ; så torde det förlåtas, att vår framställ-

ning derom icke blir sådan, som den under motsatta

förhållanden kunnat skäligen fordras.

Den merberörda kartan af 1646 är i afseende

på Wisborg hufvudsakligen lik med en större sådan
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öfver samma slott, hvilken finnes i P. Resenii Allas

Danicus ^). Del tyckes, som begge dessa kartor äro

samtidiga eller nära samtidiga. Den sislherörda kartan,

som åtföljes af en beskrifning, lemnar åtskilliga upplys-

ningar, elmru de ingalunda äro tillfredsställande. En

uppritning af Wisborg finnes i nämnda verk. Denna

upprilning synes väl vara vida pålilligare än den, hvil-

ken är inlagen i Suecia anliqva et bodierna, men för

ingen del nöjaktig.

Wisborg, som legal på sluttningen af Klinten och

i ringmurens sydveslra hörn, har deraf intagit nära

500 fol åt nordvest och något mera åt sydost. Slottet,

hvars omkrets har varit ganska oregelbunden, bestod

till det yttre af huggen och för öfrigt af tuktad kalk-

sten och utgjordes af fyi'kanliga hörntorn med grofva

slräckmurar och fasta byggnader deiemellan samt torra

grafvar derutanför. Der funnos två borggårdar, af bvilka

den inre var mycket mindre än den ytlre.

Slottets sydveslra hörn upptogs af ett qvadratiskt

hufvudverk. Fyra dilhörande hörntorn hade följande

namn Segellornet, Smale Henrik, Blacken och Klock-

lornel. Mellan Segellornet och Smale Henrik låg en

sträckmur, som enligt en genomskärning å kartan

af 4 646 var nära 28.0 Ijock och med ell bröstvärn

derpå 44.0 hög, derutoni bildades en beläckt gång med

ett bröstvärn, hvilkel höll 5.0 i tjocklek och 10.0 i

höjd och derutanför låg en ganska bred graf. 3Iellan

Segeltornet och sydveslra ändan af slräckinnren och

bröstvärnet var en landport, som skyddades af bröst-

värn på andra sidan om grafven. En lönngång i när-

') Haudskrift på kongl. biblioteket i Köpenhamn.
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lielen ledde lill en brunn och derjenile fanns en vatten-

konst. Mellan Smale Henrik och Blacken var en slräck-

mur uppdragen, och derinnanför låg etl boningshus.

Mellan Blacken och Klocktornet stod en stor byggnad,

hvilken innehöll kyrka, kansli och derinnanför låg elt

bageri. Genom Klocktornets forsla afdelning införde

en port från yttre till inre borggården. Begge dessa

sidor voro utvändigt skyddade med batterier och der-

ntanför sträckte sig en temligen bred graf. Mellan och

utanför Klocktornet och Segeltornet låg ett stort bo-

ningshus, som fordom kallades Frustugan och seder-

mera stora våningen, hvari kommendanten bodde. Der-

innanför sågs ett kök med några mindre byggnader.

I sydost från och på något längre afstånd än

sträckningen i den ena sidan af hufvudverket höjde sig

Mynttornet, hvarlill den grofva sträckmuren framgick

med en utåtkrökning från Smale Henrik. Ungefär midt

emellan de sistnämnda tornen stod å sträckmuren ett

litet torn, hvilket hette Kikut. Utanför sträckmuren

framgick en betäckt gång med bröstvärn och derutom

en torr graf. På ungefär lika afstånd från hufvudver-

ket höjde sig åt nordost tornet Slukupp i rak linie

med Frustugan. Slukupp och Frustugan förenades med

en grof slräckmur och derinnanför låg etl ansenligt

provianthus. I rät vinkel från Slukupp åt sydost på

något mindre afstånd än sträckningen i den ena sidan

af hufvudverket höjde sig Porttornet och begge sam-

manbundos med en grof sträckmur, och derutanför

framgick en betäckl gång med bröstvärn, och derinnan-

för låg ett tyghus. Port- och Mynttornet förenades med

en ansenlig sträckmur, hvilken inåt bildade en trubbig

vinkel och kallades Långa linan och utanför fanns en
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lurr graf och innanför några slörre och mindre bonings-

hus, ett materialhus, en smedja och en häslqvarn m. m.

Utanför Segeltornet låg Amiralens halleri och ulan-

för Myttornet Drottningens batteri samt ulanlör Slukupp

en redutt. Utanför Porl tornet, som hade en portöpp-

ning och deröfver Kungens batteri, låg hufvudvaklen

och stadsporten samt derutom en ravelin. Nära niidt

emot landporten på andra sidan om grafven låg ett

fyrkantigt ulanverk. Två tvärmurar, af hvilka den ene

utgick från Segeltornet och den andre från den närma-

ste slräckmuren, slöto sig till samma ulanverk och af-

slulade grafven i nordvest. Ett bröstvärn å yttersidan

af grafven sträckte sig i nära paraliel riktning med

den betäckta gången vid insidan och uppgick till Mynl-

tornet, hvarest en tvärmur och ett ulanverk vidtogo.

Från Amiralens batteri nedgick mot hamnen en rak

sträckmur, som afslutades med ett vakttorn, och vid

hamnens inlopp låg ett blockhus. Utanför och ett litet

stycke åt nordvest från Slukupp hade stadsmuren en

slrandport, hvarigenom man på en lång trappa nedkom

till hamnen. Slot tel omgafs till största delen med palis-

sader. Nedanför Amiralens batteri låg en liten köks-

och fruktträdgård. Emellan slottet och hamnen samt

slräckmuren med vakttornet och strandporten hade kom-

meiulanlen en liten äng och utanför ravelinen en åker.

Vi ha ofvanföre visat, all Wisborg stått nära ett

århundrade under byggnad. Ivar Axelson förenade Smale

Henrik och Mynllornet och uppförde Kikut. Han byggde

Porttornet och Slukupp och sammanband desamma med

slräckmurar och byggnader. Hvad, som deraf ej hann

att fullbordas under nämnde höfvitsmans tid, utfördes

af hans efterträdare .lens Holgersen Llfstand, iivilken
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1509 leninadc sin befallning ^}. Då Strelow berättar,

att Mynttornet före slottets utvidgning af Ivar Axelson

stått inuti släden, så måste delta så förstås, att tornet

tillhört ringmuren och således staden, men efter före-

ningen med Smale Henrik utgjort en del af fästningen.

Af anförda byggnadsförhållanden inliemlas, att hufvud-

verket först uppfördes, och att de öfriga tornen samt

sträckmurarne deremellan, med undanlag af Mynttornet,

sedan lillkonimo såsom utanverk.

Här framstår en vigtig fråga alt besvara, om nem-

ligen man vid "NVisborgs byggnad påtänkt, att detsamma

borde hålla sig emot och försvara sig med eldvapen.

Oss synes, alt den ofantliga murtjockleken helst åt sö-

der varit alldeles obehötlig, såvida man icke velat med

trygghet emotstå och besvara styckeskott. Sträckmu-

rarne och grafvarne derutanför äro troligtvis samtidiga,

men södra utanverken och batterierne ha Ivifvelsulan

tillkommit mot eller kort efler medeltidens slut.

Sedan vi yttrat, att Wisborg varit beräknadt på

eldvapens bruk, så åligger oss all visa, det sådana,

om icke vid dess anläggning, så åtminstone innan Trued

Hase, som uppbyggt den största delen af detsamma,

lemnade Golland. I Frankrike var, såsom Holberg

uppger, eldvapen redan löoB i bruk. Då samme

författare förmenar, att eldvapen först 1497 blifvit

införda i Danmark, begår han, såsom lätt kan hända,

ett stort misslag ^j. Danskarne försvarade sig 1428

med styckeskoll och åskade, såsom det heter, så för-

färligt, att Hansealerne tvungos till ett snöpligt åter-

') Strelow, S. 218.

*) Holberg, Danneraarks Riges Historie, T. I. S. 792

20
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tåg *). DA Erik al' Pommern 1429 vislats utrikes,

har hans gemål Filippa afsändt 70 välrustaile skepp

emot Stralsund. På detta tåg ha Danskarne upphränl

alla i (lervarande hamn liggande skepp och häftigt be-

skjutit statlen ^).

Att Erik å Wishorg begagnat eldvapen, är nog-

samt bekant. Under del konungen 1449 försvarade

sig emol de belägrande Svenskarna, sköt han eld i sta-

den och uppbrände alla närliggande hus samt S. Mi-

kaels kyrka och prestgård ^). Ett ännu säkrare bevis

på riktigheten af den uppgift, att Erik nämnde år be-

gagnat eldvapen, inhemtas af följande. I Lye kyrka

ligger en grafslen, som har en inskrift med runor.

Enligt denna inskrift har husfru Rudvi låtit hugga

samma grafsten till en minnesvård öfver sin man Jakob,

hvilken 1449 blifvil skjuten med en bössesten från

Wishorg, då konung Erik der belägrades. Det är in-

gen nyhet, att rundhuggna stenar merendels blifvit un-

der medeltiden begagnade till styckekulor; men det är

deremot ganska ovanligt, alt man hittat sådana. Emel-

lertid har vid nuiddringen af Wisby hamn under de

sednasle åren många dylika slenkulor blifvit funna och

lillvaralagna. Af många sådana, som författaren fåll

tillfälle all granska, höll den minsta 0.9.2 och den

största 5.4 i omkrets. De flesle kulorna bestodo af

kalksten, några få af gråsten, och de voro alla tern li-

gen väl arbetade, dock så att huggen dera mycket väl

*) Pelri Olai Minoritae Rosliiidensis Cluonica Regum Danoruia a Daiio

ad obilum Johannis Regis. Script. Rer. Dan. T. I. P. i 40. Dani eos vi-

rililcr inipugnaverunf, liorribiliter detonantcs bombardis.

^) Ibd. P. 141. crebris ictibus boinbardarum in urbem jaciebant.

3) Slrelow, S. 2H.
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syntes. Det är uppenbart, att eldvapen kommo små-

ningom i bruk, så att blidor, bågar ocb kastspjut länge

blefvo samtidigt begagnade. Omnämnda inventarium af

4509 visar, alt eburu stort förråd för eldvapen då

fanns å Wisborg, der förvarades en gammal blida och

många nya armborst. Ännu i Gustaf I:s lid använde

Dalkarlarne pilar, hvadan sådana ända intill seduasle

lid korsvis blifvit såsom hederstecken präglade å kop-

parmynt.

En ritning, hvarå drottning Chrislina tecknat sitt

namn, har en påskrift, hvaraf inhemtas, all den blif-

vit 1651 uppgjord och alt Wisborg skulle i enlig-

het dermed förbättras till slyckevärn, grafvar och pa-

lissader ^). Skada, alt å ritningen ej finnes någon

förklaring. Så myckel kan med säkerhet sägas, att

denna plan ej kommit lill verkställighet ; ly sednare

ritningar visa, all Wisborg fåll ända lill dess för-

störing behålla den anordning, hvilken detsamma

4646 hade.

En berättelse om Gotland har troligtvis blifvit

4 652 afgifven, då arfprinsen Carl Gustaf fåll delsamma

i förläning. Ehuruväl del lilla, som i denna berättelse

anföres om Wisborg, ingalunda är nöjaktigt, så bör det

hufvudsakliga deraf här icke förbigås. Wisborg, hvilket

hade tjocka murar och bastioner, var temligen väl för-

sedt med metall- och jernstycken samt andra krigsför-

nödenheler. Men dervarande rum och logementer voro

ganska dåliga, och så oordenlligt byggda, att de svår-

ligen kunde utan att nedrifva tak och mellanmurar

iståndsältas. Ål sjösidan fanns i undervåningen en stor

*) I Kongl. krigskollegii arkiv.

20*
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hvälfd sal, soin hade blott Ivenne fönster och var myc-

kel mörk. I den ena ändan af salen sågs ett skrif-

kontor och midt på gafvelmuren i den andra stod en

ful spis. Vid ändarna af salen lågo kök, mall- och

brygghus samt badsUiga. Öfver salen funnos så låga

förrådsrum, atl man knappt kunde deri gä npprät.

På borggården lågo jemte ringmuren korsverkshns,

hvilKa, ehnru stöttade, voro fallfärdiga, så att ingen

kunde med säkerhet bo uti desamma. Kyrkan och

kansliet med några andra lägenheter å samma rad voro

bäst inrättade. Men del stod icke till alt så reparera

boningsrummen, alt aifprinsen kunde deri logera; helst

som det besvärligaste blefve att få derlill passande

trappor och ingångar ^).

Wisborg, som uthärdat flere belägringar och åldrig

fallit för stormande fiender, blef nästan utan motstånd

1676 uppgifvet till Danskarne ^). Mot krigets slut

1679 sprängde Danskarne, som ansågo sig ej kunna

behålla Golland, slottet genom anlagda minor. En rit-

ning i halfl fågelperspektiv, hvilken är författad af Jo-

han Tideman den 5 Oktober 1679, framställer Wis-

borgs utseende kort efter sprängningen ^). Ehuru rit-

ningen saknar konstnärlig förtjenst, så r<jjer den likväl

temlig noggrannhet och är alltså upplysande, helst dera

finnes en förklaring. Tornen äro nästan helt och hållet

nedsprängda och efter desamma ses stora brecher.

') Körd l^elation om Gollilandii orh dess BcskafTentieet, i Nya Hand-

lingar rörande Skandinaviens llisloria, D. 19. S. 374, 375.

^) Kort Relation om Gotllandz öfvergang A:o 1676: J: 1; IMaij till

ttie Danske och livad som dervidh passerat, uti Bergman, Diss. De Arce

Wisbyensi, P. 6—10.

') 1 Tholliska Samlingen j)ä kongl. biblioteket i Köpenhaaui.
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Blott kyrkan och Frustugan qvarslå och ha, ehuru

skadade, några faksparrar och tegelpannor i hehåll.

Förstöringen har varit sa genomgripande, alt det skulle

kostal en olanllig summa att återställa fästningen.

Dahlhergs små plan- och |)erspektivrilningar af

VVishy och Wisborg äro såsom många i hans planch-

verk ganska opålitliga. Samma anmärkning gäller om

denne författares större perspektivritning af nämnda

slott ^). Del mesl oväntade härvid är, all samma rit-

ningar ej öfverensslämma med hvarandra. Flere torn,

hvilka äro å planritningen fyrkanliga, äro deremot å

perspektivritningarna runda. Då dessutom slora miss-

förhållanden förmärkas, så ha vi naturligtvis ej kunnat

förlila oss på desamma.

Del måste rätt mycket beklagas, att ruinen af

Wisborg blifvit till den allrastörsta delen medtagen.

Härmed tillgick på följande sätt. Carl XI, som saknade

allt intresse för forntidens byggnadsverk, lät för kro-

nans räkning anlägga två kalkugnar jemte den väldiga

ruinen. Till dessa kalkugnar anslogs ränleved, hvilken

mot lågt pris utgjordes af allmogen inom 2 mils af-

stånd från Wisby, nemligen 400 kasler årligen, och

ruinen, som bestod af huggen och luktad kalksten,

brändes der för Stockholms slott och Carlskrona fäst-

ningsverk. Kalkugnarne blefvo snart upplåtna på arren-

de med bibehållande af rällighelen till ränleveden.

Vi ha ofvanföre nämnt, alt landshöfdingen A. Sparr-

fell 1710 salle ringmuren kring Wisby i försvars-

stånd. Följande år nedlades myckel arbete på en ba-

stionerad sträckmur från Mynttornets fordna läge nedtill

') Suecia aniiqva el bodierna.
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hamnens inloppp. En relationsntning ger en noggrann

underrätlelse om det la arbete. Denna ritning har en

påskrift, hvilken utvisar, att den tillkommit såsom en

redogörelse för del byggnads- och reparationsarbete,

som 1711 blifvit å Wisborg verkstäldt till stadens

befästande och som återstod. Samma ritning har den

19 Oktober nämnde år blifvit författad i Wisby af

Claes Reich *). Enligt en bilogad beskrifning förrät-

tades samma år följande arbete. Ett gammalt torn i

ringmuren och deraf en sträcka ungefär 250.0 lång i

nordvest iståndsatles. En bastion byggdes nära samma

ställe, der Mynttornet stått. Derifrån uppdrogs en ny

sträckmur vidpass lUO.O lång och 10.0 till 12.0 hög.

Bastionen, som börjar med inåtsvängda och fortgår med

raka sidor samt slutar med en trubbig spets, huller

46.0 i bredd, 90.0 i längd, 14.0 till 18.0 i höjd och

är till det yllre uppförd af tuktad kalksten, men till

det inre uppfylld med jord. Omgifningsmurarne, hvilka

äro 12.5 tjocka, ha invändigt å hvarje sida tre grofva

pilastrar; en vanlig förstärkning för alt motstå beskjut-

ning utifrån och jordtryckning inifrån. Enligt en profil

å relationsrilningen skulle bastionen blifvit blott 2.0

högre och den har således ingalunda haft några skott-

gluggar å sidorna, men deremot kring öfra kanterna

vanliga bröstvärn. Sträckmuren, som bildar en lindrig

utåtkrökning, har å insidan fyra pilastrar, hvilka inga-

lunda kunna betraktas såsom förtagningar för bygg-

nader. Grundvalar till en lika beskalfad och lika stor

bastion som den nyssbeskrifna anlades utanför det ställe,

hvarest Segeltornel stått, och troligtvis har man der

') I Koi)(jl. krigskolli-gii arlviv.
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icke bygrgt vidare än det lilla, som nu förinärkes. Från

den nya sträckniurens nedra ända lill den sislberörda

bastionen ocb derifrån till stranden bestod iortsältnin-

gen af slottets gamla murar, bvilka förbättrades.

Uti en skrifvelse 1712 beklagar landsböfdingen

N. Posse, att slottet, som kunnat efter sprängningen

sättas i försvarsständ, var af enskilda kalkbrännare

till grunden förödl ^). Redan 1711 blef den mindre

kalkugnen nedlagd, men den större bibebölls. Arren-

dalorerne af den större kalkugnen ha flere årtionden

derefter haft tillräcklig tillgång på kalksten i ruinen,

hvilken omsider blifvit skyddad mot snikenhetens åverkan.

Af Wisborg återstår Frustugans nordvestra hörn,

som åt sjösidan sträcker sig vidpass 50.0 och åt land-

sidan 58.0 samt håller i höjd 40.0 och i murtjocklek

8.0. Sedan vidtager åt sydost en öppning, hvars bredd

utgör 54.0. Från denna öppning, hvilken intagits af

Segeltornet, uppgår åt sydost en sträckmur, som är

ungefär 126.0 lång och i nedra ändan 40.0 och i öfra

18.0 hög samt 9.0 tjock; således hela den mursträcka,

hviken gått från Segeltornet till Smale Henrik. Derefter

märkes en öppning, som är vidpass 50.0 bred. Detta

är tvifvelsutan det ställe, hvarest sistnämnda torn höjt

sig. Sedan vidtager en mursträcka, hvarå ses en brech

efter Kikut och hvarmed Smale Henrik och Mynttornet

varit förenade. Den tvärmur, som utgått från Segel-

tornet i rät vinkel till ett fyrkantigt utanverk, har tro-

ligtvis blifvit dels nedsprängd med detsamma och dels

nedbruten vid grundläggningen af den ofullbordade ba-

») Gerie, Bidrag (ill Flistorien om Gotland åren 1700—1718. Akad.

afhandl. S. 21.
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stionen. Den tväriinir, livilkeii utgålt ä öfra sidan om

och parallell med den nyssberörda, är till största delen

i behåll.

Nedanom den ofnllbordade bastionen märkes en

god källa, som omgifves med henne upprältstående

hällar af huggen kalksten. Vi se tvifvelsutan här den

ofvanomtalade brunnen, hvarjemte vattenkonsten var be-

lägen. Utanför slräckmuren ligga jordvallar i irenne

rader. Dessa vallai' kallas Palissaderne och ha troligt-

vis varit med sådana skyddade.

Om det å ena sidan måste både i afseende på

konst- och krigshistorien beklagas, att den ovanligt

stora ruinen blifvlt på ett så vandaliskt sätt förstörd

som Turkarne nedbrutit Egyptens uråldriga tempel för

kalkbränning, så är det å andra högst märkvärdigt, alt

en stor kalkugn fåll bortemot tvåhundrade år qvarligga

i staden helt nära hamnen. Det är icke nog, att en

sådan inrättning är eldfarlig i närheten af hus; men

det är derjemte ganska pinsamt att under solhetta

framgå vid hamnen i fint och djupt kalkdam, hvilket

i synnerhet vid blåst är ej allenast ganska besvärande

för synen utan äfven för andedrägten.



Stadens nuvarande tillstånd.

Eilmru släden lill största delen intager en bergslutt-

ning, så kunde både torgen ocb gatorna varit rätare

ocb beqväjnare, om anläggningen ej härrörde från en

tid, livarunder man lick, såsom del tyckes, bygga enligt

eget välbehag. Stora torget, som ligger ungefär midt

i staden, är ganska litet. Rådhustorget nära det nvss-

nänmda och Smedtorgel nära hamnen äro ännu mindre.

Södra torget och Nya torgel, af hvilka det förra är

rymligt, men det sednare helt litet, inlaga bergshöjden

nära Söder- och Osterport. Dessutom märkas Donners

plats, Packhusplan, Fiskarplan, Specksrimi, Helgeands-

plan, Kloslerplan och S. Hansplats. Innanför Jungfru-

lornel lågo för fa år sedan temligen vidsträckta åkrar,

men nu visar sig der en vacker plantering. De fle-

ste gatorna äro så smala, alt tvenne vagnar ej kunna

dera mötas ulan stor svårighet. Stundom nödgas den

ene inköra i en gränd och vänta tills den andre förbi-

körl. 3Iånga gränder äro så trånga, alt man icke kan

deri framkonima med åkdon. Stenläggningen är så

eländig, alt det tyckes, som den ej blifvit förbättrad

sedan hanseatiska tiden.

Flerstädes märkas uråldriga hus, som tre till

fyra våningar höga, vända spetsiga och tinnade gafvel-

rösten åt gatorna. Dessa hus, hvilka äro uppförda af

tuktad och huggen kalksten, ha omgifningsmurar, som

hålla 4.0 i tjocklek. Somliga af samma hus betäckas

med såkallad hålsten, hvilken naturligtvis härrör från

wedelliden. I flere sådana ha nedersta våningen en
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kolonnrad, som uppbär vågrälta korshvalf. Några af

dessa hus ha å vindarna spetsiga lunnhvalf, hvilka

uppskjuta under taksparrarna. Feiu gamla hus äro

byggda tvärsöfver gatorna, sä att man framkommer

under sma rundbågiga tunn- eller korshvalf. 31ånga

gamla hus sakna gårdsrum.

Ett boningshus, som ligger vid östra sidan om

Strandgatan och nu inrymmer ett apotek, är ibland de

äldsta, ansenligaste och bäst bibehållna. Detta hus,

hvilkel med spetsiga gafvelröslen sträcker sig emellan

Strand- och Mellangalan, har till vestra hälften en

källare och Ire våningar, till östra ingen källare och

blott två våningar. Genom midten af källaren, som be-

täckes med ett bjelklag, slå två smala pelare. Dessa

pelare, hvilka sakna kransar, ha skråkantiga kragste-

nar, hvarpå bjelklagel hvilar. I första våningen stå

två kolonner midt öfver pelarna i källaren. Dessa ko-

lonner sakna baser, men de ha bladprydda kapitäler

ulan kransar, och de uppbära sex spetsiga korshvalf

med vågräta kappor. Våningen afskäres på midten af

en tvärvägg, som är 5.0 tjock. A östra sidan om

tvärväggen står en enklare kolonn, hvarpå fyra lika-

dana korshvalf hvila. Längre åt öster bar äfven stått

en sådan kolonn och spår hnnas efter fyra korshvalf,

hvilka densamma uppburit. De öfra våningarne ha bjelk-

lag. Vinden å vestra hälften betäckes med ett spetsigt

tunnhvalf på vederlag i söder och norr. Pa detta tunn-

hvalf hvila taksparrar och på deras läklen ligger hål-

sten. Den östra hälften, som fordom varit lika hög

med den vestra och troligtvis haft å vinden ett spetsigt

tunnhvalf, betäckes med ett vanligt kroppåstak och te-

gelpannor. Af fönstren ha några ursprungligen varit
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nindbugiga och andra rakbcläckla. Husels inre bredd

utgör 22.0, kolonnernas afstånd i vester och öster vid-

pass 12.0. Första våningens niurtjockiek är 4.5. Ko-

lonnernas skaft hälla i Ivärmått 1.5. Vhidens bredd

utgör 21.5, längd å veslra hälften 41.6 och dess vestra

gafvciniur är o. O Ijock. Tunnlivalfvets vederlagsmurar

höja sig öfver vindens golf 2.0 och dess lodräta höjd

under slutstenarna utgör 40.5 sainl dess Ijocklek 1.1.5.

Yttermurarne, hvilka äro 48.0 höga, sakna hade sock-

lar och gesimser. Röstena, som ha krenelerade tin-

nar, sakna nicher och andra prydnader. Väggarne äro

uppförda af tuktad kalksten; men alla takhvalfven af

kalkflisor. Pelarne i källrarna bestå af tuktad kalksten,

men kolonnerne och fönsteromfattningarne af huggen

sådan. Vid sednare förändringar har tegelsten blifvit

begagnad.

Vid östra sidan om Strandgalan och söderom nyss-

berörda byggnad ligger ett ansenligt boningshus, som

innehåller källrar och fyra våningar öfver hvarandra.

Detta hus har ett spetsigt gafvelröste ål vester och ett

sådant åt öster, af hvilka hvardera prydes med tretton

tinnar. De gamla fönstren äro temligen stora och

rundbågiga. A midten af vestra gafvelmuren i andra

våningen märkes ett rakslutel fönster med sned ställ-

ning. Taket har tegelpannor. Vid en reparation, som

för några år sedan verkställdes å samma hus, före-

tedde östra gafvelröstets toppsten ett årtal nemligen

4234. Detla hus, hvilket troligtvis uppstått på nämnde

tid, hade för trenne år sedan ganska många och våd-

liga remnor, så alt, änskönt några fa rum dcri bebod-

des, man ej kunde utan betänktighct uppgå genom en

söndersprucken trappa i inre långmuren till vinden.



16

Eliiiru man nyligen borlbrutil förslå våningens lakhvalf

och insatt några ankarstänger samt inlagt nya bjelklag

ra. ni.; så tyckes dock denna svaga och höga byggnad

lofva föga varaktighet.

Vi finna af nysslterörda Jiyggnad, hiini en stor

del af den mäktiga stadens fasla boningshus blifvil för-

störda. Flerstädes ses omkring trädgårdar ej obetyd-

liga nmrsträckor af fordna boningshus. Dessa mur-

sträckor visa inkörs- och ingångsportar samt fönster

med omfattningar af huggen kalksten, och de ha natur-

ligtvis utgjort de första våningarna af ansenliga hus.

I stadens södra del nära Donners plats ligger ett

gammalt och ganska ansenligt boningshus. Detta hus,

hvilket har källrar och tre våningars höjd, beläckes

med kroppåstak och tegelpannor. Samma hus, hvars

källrar och första våning bibehålla sitt ursprungliga

skick, har uti dess andra och tredje våning fått för

några år sedan ny inredning. En stor inkörsport nära

norra ändan inför till en ganska liten gårdsplats. Por-

ten, som har tunnhvalf på vederlag i söder och norr,

håller i bredd 10,2 och tvärsigenom 57,6. Första

våningen, hvilken intager husets hela sträckning söder-

om porten, har i midten två koloiuier utan baser men

med grofhuggna, bägarlika kapiläler utan kransar, och

derpå hvila sex spetsiga korshvalf med vågräta kappor

utan kragstenar samt skilje- kant- och korsbågar. Inre

bredden utgör 30.7, längden 43.2 och murtjockleken

4.0. Å portens norra sida ligger ett kök, som betäc-

kes med två likadana korshvalf och håller i söder och

norr 16.7, i motsatt riktning 30.7. Andra våningen

har vanliga boningsrum. I tredje våningen linnes en

festsal, hvilken är 30,0 bred och 54.5 lång. Vid den
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ena ändan af denna festsal ligga Ivenne små och vid

den andra fyra stora rum, Samma hus, som tillhör

enskild man, lieler Hotel Gotland, och gör, såvidl det

kan hegäras i en liten siad uppfylld med ruiner, skäl

för denna benämning. Skada, alt trappan till öfra vå-

ningarna är halsbrytande.

Flere af de hus, livilka ligga vid Strandgatan, ha

bassiner med ganska friskt vatten i källrarna, och Linné

anmärker, all de begagnas såsom fiskdammar ^}. På

förfrågan härom sade oss värden på Hotel Gotland, alt

han flere veckor haft lefvande fisk uti en lilen dam i

sin källare, och atl gädda der trifdes dubbelt längre

än aborre.

Icke långt ifrån sistberörda hus ligger en gammal

byggnad, som, två våningar hög, har en gafvelmur,

hvars roste prydes med nicher och tinnar. Nicherne

äro spetsbågiga och inrymma liksom rakbeläckta fön-

ster med lång- och tvärposter. Ofverst ses en rund

fördjupning. De (re öfversla tinnarne ha blifvit ulbylla

mot en stickbåge, hvilken röjer en sednare förfuskning.

Sanuua hus, som tillkonmiil kort före eller kort efter

reformationen, består al tuklad kalkslen och tjock tegel-

sten. Ett nära lika gammall hus, hvilket ligger på

något afstånd derifrån, har jemväl ett roste, som pry-

das med stickbågiga men vida enklare nicher. Samma

hus består äfven af kalk- och tegelslen.

Adjunkten Säves boningshus, hvilket ligger vid S.

Hansgatan icke långt ifrån S. Catharina kyrka, består

af tvenne byggnader från något olika tider. Den äldre

byggnaden, som vetter åt vesler, håller invändigt i ena

') Linnaei Goltil. resa, S. 164.
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sidan 14.0, i andra 15.0 ocIj har inunder källrar samt

derpå två våningar och vind. Våningarne betäckas med

bjelklag, men vinden med ell spetsigt lunnhvalf, hvarpå

taksparranie hviia. Gafvehiiuren, hvilken liar ett roste

med tinnar, vetter ål S. Hansgatan, och yttermurarne,

som äro uppförda af tuktad kaiksten, sakna prydnader,

Flere dylika boningshus, hvilka intill våra dagar bibe-

hållit sig, ha en ungefär likadan anordning och förtjena

ej någon särskild beskrifning.

A södra sidan om helt nära intill S. Nikolaus lig-

ger ett boningshus, som till den vestra hälften är bre-

dare och lägre än till den östra och består af huggen

och tuktad kalksten. Detta hus, hvilket under medelti-

den uppstått och länge varit förfallet, har enkefru Carlén

låtit med synnerlig omsorg och mycken urskilning åter-

ställa. Den vestra hälften sluter sig till den östra, så

alt den förra har ett, men den sednare två tinnade gaf-

velröslen med högt kroppåstak. Ingångarne och fönstren

förete den sednare medeltidens enklare byggnadssätt.

Om den forntida anordningen blifvit till det yttre iakt-

tagen, så röjer del inre nutidens anspråk på beqväni-

lighet och prydlighet ulan öfverdåd. Medaljonger, som

blifvit väl inlagda med petrifikater, utgöra ovanliga och

intressanta prydnader i munnens djupa fönstersmygar.

Man uppkommer på en lätt spiraltrappa till andra vånin-

gen, hvilken har en herrlig utsigt öfver en stor del af

staden saml stranden och hafvet. iMan blir icke minst

öfverraskad, när man finner, alt ena hälften af bygg-

naden fått behålla sitt spetsiga tiuinhvalf, som ursprung-

ligen utgjort vindens betäckning. Det är i sanning gläd-

jande att se, det en gammal och fast byggnad blifvit

så slilmessigt och ändamålsenligt islåndsatt; helst in-
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genting är vanligare än att finna åldriga lins ja äfven

kyrkor, hvilka skonslöst blifvit vanställda.

Elt mindre trähus, som IGGl byggdes af handels-

mannen Hans Barmeister och nii cges af hofkamere-

raren de Berg, är knulhugget och har yttre brädbe-

klädnad. Delta hus röjer dåtidens enkla, men äfven

praktfulla byggnadssätt. En sal i öfra våningen har en

mängd \Sigg- och takmålningar i oljefärg och inskrifter

på tyska, hvilka afse bibliska och verldsliga förhållan-

den. Det hela har intet konstvärde, men förtjenar för

sin ovanlighet att beses. Bergman har med mycken nog-

grannhet heskrifvit delta hus, hvadan vi inskränka oss

till denna korta framställning om detsamma ^).

Midt emot Hotel Gotland ligger ett gammalt re-

sidenshus, som 1tj47 tillkommit. Delta hus är knut-

hugget af mycket groft timmer, och består af två vånin-

gar och är ej synnerligen stort. Spisen, hvilken företer

barockstil, har ett öfverstycke, som prydes med Ivå

sköldar. Under den ena af dessa sköldar ses Ä H U S,

och under den andra S M K samt anno 1647. Dessa

inilialbokstäfver beteckna Gotlands försle landshöfding

Achatius Hansson Ulfsparre och hans fru. En bonde

har nyligen köpt samma hus ocb ansett fönstren allt-

för små och run)men alltför låga. hvadan han dera

gjort en kostsam förändring.

I staden finnas två temligen stora stenhus, hvilka

äro ungefärligen hundra år gamla. Dessa hus äro tre

våningar höga och nog breda, men jemförelsevis alltför

korta. Samma hus ha ganska höga vattenlak, som äro

brutna åt långsidor och gafvelmurar och alldeles orna-

') Säve och Bergman, Gotland och Wisby i taflor, s. 57— 59.
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mentlösa. Nuvarande residenshus, hvilkel ligger i sta-

dens södra del, består af sten. Samma hus är tem-

ligen smalt, men ganska långt och endast två våningar

högt, och det har elt alltför brant vattentak, som är

brutet och vanslälles n)ed vindska])por. Detta residens-

hus liknar en bålsmanskasern, och det synes ingalunda

passande för Gollands högste embetsman.

Ett nytt skolhus för Wisby högre elementarläro-

verk grundlades 1855 och invigdes 1859. Några gamla

hus och tomter ungefär midt i staden inköptes för

4 7,000 riksdaler riksmynl, hvarigenom en rymlig och

passande byggnadsplats erhölls. Mellerste delen å fram-

liksom å bakfasaden bildar ett framsprang. Byggnaden

håller i hvarje ända 00. i yttre bredd, å midlen 75.0,

i längd 145.0, och den har en ansenlig fot samt är

två våningar hög. Nedra våningen innehåller tolf min-

dre och större skolrum samt bostad för en vaktmästare.

Ofra våningen har tre rum för samlingar, ril- och mu-

siksal, biblioteks- och arbetsrum, två rum för rektors

expedition och kollegii sanunanträden, en festsal 50.0

bred och 60.0 lång och 17.0 hög. I båda våningarna

sträcka sig långsigenom rymliga korridorer, hvarifrån

alla rummen ha särskilda ingångar. Förstugan i den

nedra våningen och trappan till den öfra äro snarare

för stora än för sn)a. I'a midlen af framfasaden finnes

en ganska stor ingång med en pelare i midten och ett

fönster deröfver. På midlen af bakfasaden finnes en

mindre ingång. Fönstren, som äro två- och tre- samt

fcmdclade, ha dels raka dels rundbågiga betäckningar.

Framfasadens framsprang utmärkes med tre högspetsiga

rösten, men bakfasadens motsvarande har ett mycket

lågt lutlak. Gafvelmurarne, hvilka sakna rösten, ha lika
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vallenfall som husets laga KroppåstaL Byggnaden har

utom inredning koslal '155,000 riksdaler riksmynl. Vi

tillstå, alt detta hus, ehuru ganska ansenligt, gjorde på

oss elt föga behagligt intryck; emedan vi då ej kunde,

liksom vi nu ej kunna, rält fatta, hvad byggnadsstil

der månde vara. Man har trott samma stil vara han-

seatisk. Härvid bör erinras, alt i Hansestäderna bygg-

des i äldre eller yngre medeltidsstil, och ingen sak-

kunnig låter väl inbilla sig, alt ifrågavarande hus är

hållet i någon sådan.

Nära hamnens inlopp ligger elt cellfängelse, som

nyligen tillkommit. Detta är något mindre än de van-

liga, men har likadan hållning som de öfriga i Sverige.

Det är märkligt, att della iuis ligger helt nära den

plats, livarpå Wisborg hade sin förnämsta våning. Att

vid första ankomsten till den gamla ryktbara staden på

nära håll förbigå denna byggnad, hvilken väl kunnat

uppföras utanför östra ringmuren, är föga behagligt.

Hamnen, som förr varit mer än dubbelt större än

nu, har ursprungligen haft elt större inlopp från söder

och två mindre från vester. Det större af dessa inlopp

skyddades af elt blockhus, men de mindre voro helt

smala och grunda. Den nuvarande hanmen är temligen

liten, och den gamla, hvilken slålt dermed i förening,

har blifvit igenfylld. Ehuruväl hamnen blifvil genom lan-

dels fortgående höjning uppgrundad, så måste del be-

klagas, alt densamma ej blifvil i sin ursprungliga helhet

bibehållen, då den varit mindre blottställd för uppslam-

ning. I sednare åren har en ansenlig vågbrylare blifvit

anlagd åt vester elt stycke utanför hamnen. På dylikt

sätt kan en yl tre hamn med inlopp från motsatta håll

framdeles erhållas.

21



Fornlemningar nära staden.

1 Korsbelningen, som slräcker sig från ringmuren åt

ösler, märkes en fornlenming, hvilken vi ingalunda höra

med lystnad förbigå. Å den nämnda slällmarken hölls

den olyckshringande slaglningen 13GI. På en liten kulle

450 steg ifrån ringmuren slår ell ringkors, som ut-

göres af kalkslen och håller 9.6 i höjd. Stammen är

dubbelt tjockare och längre än öfverstycket, hvilkel lik-

nar armarne. Ringen, som är lika tjock med öfver-

stycket och armarne, bildar en omfatlning med fyra

öppna qvarlcirklar. Stammen är 4.5 bred samt nedtill

0.0 och upptill 0.6 tjock. Ringen håller 3.0 i Ivär-

målt. Öfverstyckels ända, hvilken höjer sig nära 1.0

ofvanom ringen, är upptill utvidgad å båda sidor och

prydes Ivärsöfver med en stor hålkäl. Hvardera af ar-

marnas ändar, som äro af okynne eller vitlring skadade,

har troligtvis haft en likadan anordning. Å vestra sidan

af ringen emellan två ränder läses med dåtidens munk-

stil och förkortningar: anno: domini: mccclxi: jeria:

iii: post: iacohi. På östra sidan af ringen saml stam-

men och armarna: ante: xmrtas: Wishy: in: mani-

hus: danorum: ceciderunt: gutences: hic: sepulti:

orate: pro: eis. A inre korsels vestra sida är den

korsfäste inristad, och deröfver ses å ringen en fem-

bladig ros. Del berällas, att Valdemar läl uppsätta detta

ringkors och derjemle bygga Solberga kloster *). Under

medeltiden var det vanligt all, då anseddare män om-

') Slrelow, S. 171, 172.
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kommit och blifvit i ovigd jord nedlagde, l(ors der

upprestes för att påminna de förbigående om fällande

af förböner till de hädangångnas själahjelp. Efter rykt-

bare mäns våldsamma död blefvo kapeller upprätlade

jemte sådana kors för alt deri hålla förböner. Denna

plägsed iakttogs efter Torkel Knutsons afrätlande *).

Att Valdemar Atterdag, ehuru samvetslös och blodtör-

stig, låtit å valplatsen, förmådd af vidskepelse eller hyck-

leri, uppsätta ett kors och ett kapell, är väl sannolikt

j

men härvid bör anmärkas, alt Solberga kloster, som låg

i närheten, hade tillkommit mer än hundra år, innan

nämnde konung hemsökte Gotland och plundrade Wisby.

I nordost från ringmuren ses en fornlemning, hvil-

keu, ehuru ryslig, förljenar att omnämnas. Det är be-

kant, alt grofva missgerningsmän, som begått nesliga

brott, fordom hängdes, hvadan galgar stodo ej allenast

vid städerna utan jemväl å landsbygden. Ännu för få

årtionden sedan ha utanför Skanstull i Stockholm se-

delförfalskare blifvit på berörda sätt afrätlade. Galgarne,

hvilka merendels utgjordes af Ivenne uppresta slockar

med ett sammanbindande Ivärträ, men vid större städer

af trenne stockar uppställda i trekant och förenade med

lika många tvärlrä, ha hyfsningen till heder försvun-

nit; så att endast höjderne, hvarest dessa fasansväck-

ande limmerverk siålt, äimu bibehålla sina benämnin-

gar af Galgberg och Galgbackar. Det tyckes dock ej

sakna intresse att se, huru en galge i en allägsen forn-

tid var beskaffad. Wisby är troligtvis den enda stad i

hela Norden, hvarifrån en dylik fornlemning visar sig

på ungefär 1000 stegs afslånd.

') Slora Rimcbröniliai], Soript. Rer. S?ec. T. I. S. II. P. 32.
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Höll niira vägen frnii Norderport ligger Galgbcrget,

som är ofvanpä plalt och jeninliögl med den tillslötande

marken, men har åt stranden ansenliga och skntfliga

branter. Vid vCuslra branten höjer sig galgen, hvilken

utgöres af Ire pelare, som bilda en liksidig triangel.

Pelarna, hvilka äio lyrkanliga och jeninljucka, sakna

både socklar och kransar. De hålla 3.0 i hvarje sida

och inemot 20.0 i höjd. Pelarne, som ha 25.5 afstånd

från hvarandra, äro med sina inre sidor vinkelrätt vända

mol Iriangelns medelpunkt. En cirkelformig ringmur,

hvilken omger pelarna, är 5.5 tjock och 7.0 hög och

håller i inre tvärmått 42.0. 3Iellan pelarna och ring-

muren märkas Iresidiga stödjeuuirar. A ringmuren fin-

nes en ingång från sydost. Hvarje pelare består af

sjutton hela skiften, hvaribland fa hålla föga under,

men flere vida öfver 1.0 i tjocklek. På pelarna, som

äro lodräta, ha naturligtvis tre sainmanhnggna bjelkar

legat, af hvilka hvarje haft tre eller fyra krokar för

fästande af rep. Pelarne bestå af grofhuggen och väl

tillriklad kalksten, men ringmuren af tuktad sådan i

kalkbruk. Ehuru pelarne äro mosslupna, ha de i an-

seende till noggrant val af stenarl temligen väl bi-

behållit sig, men ringmuren har deremot lidit ganska

mycket af vittring. Hela detta murverk röjer en hög

ålder, och har troligtvis funnits förrän Wisby folkmängd

och rikedom börjat att minskas; ty en dylik galge var

alliför rymlig och allt för kostsam för ett lilet och

fattigt samhälle, hvarest brotten äro sällsporda. Det kan

således med temlig säkerhet antagas, att ifrågavarande

murverk tillkommit långt före den tid, du Valdemar

plundrade staden.

Förmodligen ha de tre stora stenkors, öfver hvil-
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kas neclla^ning k slarloiis mark borgrarne 1555 anförde

klagomal mot OUe Biul inför Clirislian III, stått jemle

vägen till ofvanberörda galgplals. Det sägos nemligen,

alt "dessa stenkors stodo vid vägen, som en stackars

menniska skulle gå till sin åö(\ odi lida straff för sina

missgerningar, all samma menniska kunde påminnas,

del Jesus Clirislus vår frälsare dött på korset för alla

våra synder och öfverlrädelser m. m." Derpå svarade

nämnde länsman, alt samma stenkors qvarlågo på mar-

ken, och att många sådana på ön blifvit till förekom-

mande af afguderi nedtagna ^). Det är ganska sanno-

likt, att berörda stenkors aldrig blifvit åleruppsatta, helst

de mera bildade kort efter reformationen hysle både

förakt och afsky för katholska lemningar, hvilka ej voro

oundgängligen nödvändiga.

Det försök, man nyligen gjort alt få nedbryta gal-

gen, väcker förundran; ty densamma är i högsta grad

ovanlig, och en missförstådd finkänslighet borde inga-

lunda stöta sig dervid. Detta tilltag är deremol smärt-

samt, om detsamma härrört från idel egennv Ita. Ilvarje

älskare af forntidens byggnadsverk är Bergman, som

manligen npplrätt för bibehållande af merberörda forn-

lemning, mycken tack skyldig ^).

Mellan galgberget och stranden sträcker sig en

smal och låg gräsplan. En såkallad Trojeborg, hvilken

ligger å denna gräsplan, är rund och utgöres af cir-

kelformiga irrgångar, som, afskurna på åtskilliga stäilrn,

fram- och ålerleda i flerfaldiga riktningar, innan man

upphinner midlen af desamma eller utkommer der-

') Nye Danslie Magazin, F\. 3. B. 111. S. 128, 137.

') Gollands läns nya tidning !\:o 18. 1859.
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ifrån. In- och utgången är naturligtvis en och den-

samma. Gångarne, hvilka äro 2.0 breda, åtskiljas af

kullriga gråstenar, som hålla 0.5 till 1.0 i bredd och

0.8 Ull 1.6 i längd. Ifrån söder liksom ifrån norr

och öster till midlen räknas elfva, men ifrån vester

blolt sex gångar. Denna olikhet härrör deraf, alt in-

och utgången finnes åt sistnämnde håll , och att an-

läggningen icke är väl afpassad. Yttre omkretsens tvär-

mått utgör i söder och norr G5.4 och i motsatt rikt-

ning 64.5. Alla gångarne utifrån till midten eller

tvärtom innehålla nära 500 steg. Ehuru denna forn-

lemning ligger på en grusig och torr mark, ha ste-

narne mycket nedsjunkit; ett förhållande, som ådaga-

lägger en hög ålder.

Mellan Bäl och Heinhera ses till venster om vä-

gen en Trojeborg, hvilken, bestående af föga stora rull-

stenar, håller blolt i 5.0 i tvärmått. Denna Trojeborg,

hvars gångar utgöra 150 steg, ligger jemte en folk-

skola, hvarvid läraren för 20 år sedan låtit barnen på

lediga stunder roa sig med densammas anläggning. Nära

Bro finnes en Trojeborg, som består af mindre kalk-

flisor och är ungefär lika stor och nära samtidig med

den sistberörda. Högst uppe på Klinteberg märkes äf-

ven en Trojeborg, hvilken utgöres af helt små kalk-

flisor och har troligtvis i sednare tid blifvil af barn

ditlagd. Härvid visar sig, alt grundidéen för den gamla

Trojeborg, hvilken finnes vid Wisby, ännu fortlefver

bland allmogen på Gotland.

A Jungfrun, en hög klippö i Kalmarsund, såg Linné

en Trojeborg, som bestod af små lösa stenar ofvanpå

en berghäll, och han trodde, all densamma blifvil lagd

af någon sjöman, hvilken för motvind der uppehållit
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sig ^). En Trojeborg, som utgöres af sinä kullriga

gråstenar ocli är nära lika stor med den förslberörde,

finnes i Taimms socken af Bohuslän. Denna fornlem-

ning ligger å en helt liten bergslätt omkring */4 mil

i söder från Tanums prestgård. Stenarne, hvilka i

denna Trojeborg mycket nedsjunkit i marken, visa, att

den måste i en aflägsen forntid ditkommit. För öf-

ver elt hälft sekel tillbaka har förfallaren aftecknal och

uppmätt sislberörda fornlemning, om hvars ålder han

icke sport någon sägen, men derpå hört nyssangifna

benämning samt funnit en och annan bland allmogen

kunna på fri hand upprita en sådan.

Fornforskare ha icke tyckt detta slags stensätt-

ningar förljena någon närmare undersökning. Alt dessa

ganska egna stensätlningar ha på vidt åtskiljdla ställen

samma ovanliga benämning, tyckes härröra af fornti-

dens dunkla begrepp om Tröja, hvars borg varit af

dem ansedd för något högst besynnerligt. Då de äldsta

af samma slensällningar kunna med beqvämlighet ge-

nomvandras, så lyckas de ha i en aflägsen forntid till-

kommit för något slags idrott eller kamplek. Härvid

bör likväl erinras, alt korsformen ulgör grundidéen för

Trojeborgarna, som således kunna af mången anses

icke ha hedniskt ulan chrislligt ursprung. Vi böra dock

i afseende härpå nämna, alt korsformen äfven använ-

des af våra hedniska förfäder och att den utan eller

med omgifvande ring finnes på ganska många hällrist-

ningar, hvilka ostridigt äro bland Nordens äldsta forn-

lemningar.

1 denna sak företer sig ett annat uppslag, som

') Liansci Golhl. resa s. 130.
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här ingalunda bör förbises. I flere franska katedraler

och i några stctra kloslerk\ rknr ha säkailade labyrinler

blifvil a golfveii inlagda. Dessa iabyrinier, livilka äro

dels runda, dels ållkantiga, sällan fyrkanliga, beslå af

ljusa och mörka gdlfslennr, som bilda irrgångar och

skilnader deremellan. Man linner i hvarje labyrint lik-

som i en Trojeborg irrgångar, hvilka framföra Ull och

återföra från midten, så alt in- och utgången är den-

samme. Desse irrgångar äro med synnerlig omsorg be-

räknade, så all desamme ål alla håll äro lika många,

iiemligen tio till tolf. Ehuru korsformen utgör hufvud-

idéen i alla, så linnes dock en och atuian afvikelse,

hvariued den ene koslnären skiljt sig ilVån den andre.

Delta framstår mest å labyrinten uti katedralen i Reims.

Denne labyrint utgöres af en åttkant, hvilken a fyra

motsatta sidor har sma framspringande attkanlej'. An-

ordningen af en labyrint uli katedralen i S. Omer är

fyrkantig, till följd hvaraf den fatt högst egna irrgån-

gar med räta vinklar.

3Ian har iippgifvit, att dessa labyrinler tillkom-

mit för all aflösa personer, som förbundit sig till, men

blifvil förhindrade från vallfarter till Jerusalem. Dessa

personer borde, såsom det påstås; under besläuula böner

in- och uf krypa genom alla irrgångarna ^). Denna upp-

gift, hvilken tyckes vid första påseende vara ganska an-

taglig, måste vid näruiare eftersinnande bli mer än

tvifvelaklig. Vid samma uppgift bör först anmärkas, all,

ehuru vi hysa synnerlig aktning för den åbei"opade fors-

karen, vi icke kunna derpa förlila oss, förrän säkra

vittnesbörd för en sådan användning af labvrinter an-

') H. Olle, Arcliäologisclies WöiUM-bucl), Leipzig, 1857, S. 70.
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föras. Våra helänkligheter äro följande. Ehuru Troje-

borgarne äro till gruiididéen likarlade med labyrinterna,

så kan del svuligen antagas, all de förre äro efterliärni-

ningar af de sednare. Då en Trojeborg påträffas i en

aflägsen bygd, der aldrig någon stor kyrka uppstått

och der således ingen labyrint funnils, så kunde all-

mogen för en sådan stensätlning svårligen henita grund-

idéen af en likartad golfprydnad uti en helgedom. Det

vill alltså synas, som grundidéen för dylika irrgångar

funnils långt före chrislendomens införande, och alt

medeltidens konstnärer begagnat densamma såsom en

ovanlig dekoration å golfven i ansenliga kyrkor. Det

är bekant, att Romarne i praktfullare byggnader in-

lade mosaikgolf med figurer och löfverk. Sådana golf

blefvo merendels å midten prydda med några utmär-

kande föreställningai'. Det synes således vara ganska

naturligt, all medeltidens konstnärer velat i storartade

beigedomars golf inlägga olika labyrinter såsom luif-

vudsakliga dekorationer. Att labyrinter ej kunnat enligt

vårt förmenande lillkomma för att på knä genomvandras

för ofvanberöida ändamål, torde af följande förhållande

ådagaläggas. De labyrinter, hvilka utmärka kyrkorna

i S. Onier, Reims, Bayeux, Sens, Charlres, S. Quenlin

och Amiens, äro af goda teckningar bekanta ^). Gån-

garne i fem af dessa labyrinter äro 2 och i en sådan

blott 1 och i en annan 3 decimeter breda, hvadan de så-

ledes äro alltför smala för all kunna på knäna genom-

krypas. Del tyckes således, som labyrinterne snarare blif-

vil inlagda lill golfprydnader än till penilensplatser.

') Julius G;iillial)au(l, Die Bauliunst des funflcn bis spolizelintcn Juhr-

hunderls, 106—108 LiefLTung, l.eipzig, 1862.

22



Stora Hästnäs.

lill Wisby stad ligger Wisby socken på en angrän-

sande högslätt och innehåller SVs mantal. Wisby stad

eller stadsförsanilingen hade vid 1862 års utgång 5,094

och Wisby socken eller södra och norra landsförsam-

lingen 209 personer, och de utgöra lillsamnians ett

pastorat. Vi böra således i sammanhang med stadens

konstverk omtala en urgammal byggnad å Slora Hästnäs,

ett hemman i nyssnämnda socken.

Föga öfver ^/j mil nordost från Wisby ligger

Hästnäs. En mindre god afväg, ungefär ^s "^i' 'äng,

framför från stor landsväg lill Hästnäs, som har ett

föga behagligt läge. I sydvest utbreder sig en bördig

slätt. I nordost deremot sträcker sig en ödslig hed,

hvilken utgöres af sandmark med små enbuskar och

lågväxt ljung samt af flacka berghällar. Denna ofrukt-

bara trakt har ansenlig bredd och nära V2 '"''s längd,

innan en klen barrskog vidtager i närheten af Vestkinde.

Bland den nya lidens små anspråkslösa bonings- och ut-

hus höjer sig på Häslnäs en åldrig och ansenlig byggnad,

som nu skall tagas i närmare betraktande.

Denna byggnad, hvilken är fyrkantig, innehåller

två höga våningar med lakhvalf och har gafvelrösten

åt söder och norr samt kroppåslak med vattenfall åt

vester och öster. Hvarje våning har vid sin halfva

höjd ell bjelklag och således ett nedre och ett öfre

rum. Inre sträckningen i vester och öster iilgör 20.7

samt i motsatt riktning 22.4. Oingifmngsmurarne hålla

från marken lill takfoten 35.0 i höjd och 3.0 i tjock-
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lel<. By^fgnaden, som är temligen väl bibeliällen, består

lill hörnslycken saml dörr- och funsleronifallningar af

huggen, men för öfrigt af liiklad kalkslen.

Nedra väningens beläckning ulgörcs lill den södra

tredjedelen af ett halfrundt tunnhvalf och till de två

norra af ett rnndbågigl korshvalf med föga iippålgående

kappor. Vid norra ändan af vestra sidomuren finnes

en rätvinklig och lägrakspetsig ingång till nedra vå-

ningens nedre rum. Ofver och något söderom samma

ingång har en sådan infört lill nedra våningens öfre

rum. Sislberörde ingång är skadad, men den har, så-

som det visar sig, hafi rundbågig beläckning och poster

i midten af muren. I nedra våningens öfre rum ses

å östra sidomuren nära södra ändan ett litet fyrkantigt

fönster och dera midt under korshvalfvet ett större så-

dant med sneda smygar och lågrakspetsig beläckning.

Emellan dessa fönster märkes ett rakspelsigt väggskåp.

Å södra gafvelmuren helt nära vestra ändan och

8.8 öfver marken finnes en ingång, hvilken är rät-

vinklig samt utvändigt rundbågig men invändigt lågrak-

spetsig samt 2.7 bred och 5.7 hög. Denne ingång,

hvarlill man uppkommit på en löstrappa från marken,

inför lill en stentrappa i vestra sidomuren. Samma

stentrappa, vid hvars början en rakslulen genomgång å

högra sidan öppnar sig till nedra våningens öfre rum,

uppleder till öfra våningen, som har lågspetsigt tunn-

hvalf på vederlag i vesler och öster. Hvalfvels slut-

stenar höja sig 3.0 öfver sidomurarnas öfra kanler. I

öfra våningens nedre rum finnes å vestra sidomuren

nära norra ändan tre fönster jemle hvarandra. De yttre

omfallningarne äro rätvinkliga och spetsiga, men de inre

snedsmygiga och lågrakspelsiga. Mellan de yttre och
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de inre on)fatlning;irna slå breda poster och derpå

hvilar en rak beläckiiing. På niidten af öslra sidomu-

ren märkes ell lilet iönsler. OlVa våningens öfre rum

liar pa midlcn al vestra sidomuren ell lemligen slort

fönster, livilket lill det yllre är rälvinkligi ocii rund-

bågigl, men bvilkel lill del inre har lindriga smygar

och slickhågig betäckning. Der linnes pä midlen af

södra gafvelmnren ell small lemligen högt fönster. Yllre

omfallningen är rätvinklig och rakslulen. Hörnen äro

något afkanlade och betäckningen prydes med en Ire-

bladig bågform. Inre omfallningen är snedsmygig och

slickbågig. Liksom i den nedra våningens nordveslra

hörn märkas i den öfra midl derofver lemningar af en

spis. I öfra våningens sydöstra hörn finnes en lalrin.

Hvarje gafvelröste har sju stora något skadade linnar.

Det tyckes, som nnirarne lill det yttre varit fogslrukna,

men de ha deremot, såsom lemningar framle, till det

inre varit lemligen väl afputsade. Valtenlaket beslår

enligt gammall bruk af bräder. Det lider intet tvifvel,

alt byggnaden, som tyckes minst vara femhundra år

gammal, blifvit uppförd lill och begagnad såsom bo-

ningshus, hvari ett hastigt anfall kunnat enligt forn-

tidens stridssätt afslås. Sådana byggnader som denna

kallades enligt vårt förmenande muniliones, fäslen eller

borgar. Sedan en mängd lika fasta stenhus som delta

blifvit nedbrutna på Gotland, är del af svnnerliet in-

tresse, all delsamma fåll intill våra dagar qvai-slå. Enda

orsaken härtill är, all någon klokare egare bar för

ungefär ett sekel tillbaka, då en allmännare förslöring

af forntida konstverk var rådande, fallit på den tanken

all använda byggnaden till källare och spannmålsma-

gasin, hvartill densanmia ännu begagnas.



GOTLANDS

KONSTHISTORIA

C. G. BRUNIUS.

cestus artemque repono.

VlEGILIUS.

ANDRA DELEN.

LUND,
TRYCKT UTI BERLING8KA BOKTEYCKERIET,

1865.





Förord.

Af Gotlands talrika kyrkor finnes knappt någon, som

ej förljenar alt i konslhisloriskl afseende tagas i när-

mare skärskådande. Jag har derföre ansett mig böra

undersöka och beskrifva alla dervarande kyrkor, isyn-

nerhet som det ej saknar intresse alt veta, om några

genom ombyggnader förstöras eller genom utvidgningar

eller förändringar omskapas, huru desamma varit be-

skaflade.

Redan i inledningen till delta arbete har jag an-

märkt, alt de fleste bland Gotlands helgedomar under

medeltiden dels blifvit ombyggda dels till större eller

niindre delar utvidgade, hvadau de icke kunna lämpli-

gen indelas efler särskilda byggnadsåldrar, enär mån-

gen kyrka företer två tre eller fyra skiljaktiga bygg-

nadsarter. Till följd häraf har jag ansett det vara

lämpligast att omtala dessa konstverk i den ordning,

hvarmed de kunna beqvämast undersökas. Alltså skola

alla byggnadsverk i den norra befallningen beskrifvas i

den andra delen af detta arbete, och alla i den södra

skola framställas i den tredje.



För vinnande af mera reila har jaj; iili etl sam-

manhang beskrifvil hvarje paslorals kyrka eller kyrkor

och dithörande koiislvork, innan jag öfvergålt till ell

annat preslgäll. Allteriersoni moder- eller lydkyrka le-

gat närmast i vägen, ha de hlifvit midersökla. Norra

befallningen har med nndanlag af Wishy fyraliosju kyr-

kor och sex ruiner af sådana. Af dessa rniner kallas

fvra öde kyrkor och en är förändrad (ill magasin och

en till fähus inunder och magasin uppöfver. Enär

jag ansett, all moder- och lydkyrkor höra efter hvar-

andra tagas i betraktande, så har jag jemle Sjoidiem

och Roma, hvilka ligga i den norra befalhiingen, be-

skrifvit deras annexer ViKlau och Björke, som tillhöra

den södra.

Utfärden har tagits från Wisby till närmaste kyi-ka

och så vidare utan afseendc på blifvande krokvägar.

Dock ha dessa irrfärder blifvit så gjorda, att jag icke

återkommit till samma ställen, men stundom måst be-

fara dels ganska smala dels temligen dåliga vägstycken.

Då man på dylika kriiigresor ej sällan nödgas många

timmar uppehålla sig å särskildla ställen, så är det

förmånligast alt betinga sig en skjutsare för flere da-

gar å rad. Detta sätt att färdas på Gotland är ej

ovanligt och faller sig föga dyrare än med vanlig skjuts.

Af förekommande anledning anser jag mig böra

för alt icke missförstås med några ord redogöra för

del sätt, hvarpå jag beskrifvil (lotlands konstverk. Lik-

som det är ganska vanlig!, all man till del yttre och

inre beskådar byggnader och mindre söker göra sig

reda för det hela än för en och annan delalj ; så är

det ej mindre vanligt, alt man på samma sätt fram-

ställer sina intryck af konstverk. Att så betrakta och



beskrifva l)}gi;na(ler är lur eii konstkännare i liögsti

grad olillfredsslälhindc; ly denne önskar en redig frani-

slällning af del hela ocli derjointe af dess mera fram-

stående delar för all deraf få en klar åskådning. Så-

ledes måsle för meddelande af en tydlig ocli lättfattlig

beskrifning af en byggnad en systematisk ordning iakt-

tagas, och om många likartade konstverk framställas,

så måste för undvikande af oreda misslag och otydlig-

het en likadan ordning följas. Sålunda måste lika för-

hållanden med lika ordalag åskådliggöras; ty genom

(tmvexlande framställningssäll kunna likadana saker lätt

betraktas såsom olikaitade. All likväl en konsthistoria

blir på dylikt sätt, såsom del heter, onjutbar för en

föga kunnig, ligger i sakens nalur; men den blir lik-

väl för enhvar, som vetenskapligt studerat byggnads-

konsten, vida läsbarare. Jag inser emellertid ganska

väl, alt de allrafleste skola tinna detta framställningssätt

mer än tråkigt, men enär jag blott skrifvit för dem,

som vetenskapligt studerat eller vilja studera byggnads-

konsten, så hoppas jag alt bli derefter bedömd.

För rällfärdigande af en sådan föresats skall jag

i största korthet visa, all byggnadskonsten är en vid-

sträckt vetenskap och alt således ingen, som icke grund-

ligen studerat densamma, kan rätt fatta ännu mindre

rätt bedöma, bvad derom skrifves. Arkitekturen har

långt före vår tidräkning varit en vetenskap, hvilken

ej allenast fordrat ett grundligt studium utan jemväl

mångårig praktik. Vitrnvius, som varit en af sin tids

lärdaste män och stått i synnerlig gmist hos Julius

Caesar och sedan hos kejsar Augustus, har under beg-

gedera vunnit stor ryktbarhet såsom byggmästare. Han

har pa äldre dagar sammauskrifvit ett lika utförligt
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som lärorikt verk om byggnadskonsten, livilket han

tillegnal kejsar Augiistus. Uti inledningen till detta

verk säger Vitruvius, "att arkitekturen är en veten-

skap, som ulmärker sig med ganska många kunskaper

och insigter och bedömer de arbeten, h vilka de öfriga

konsterne utföra." Det heter vidare, "att arkitekturen

ovilkorligen förutsätter praktisk skicklighet; ty teore-

tisk lärdom dessförulan griper efter skuggan och fattar

ingalunda saken." Ehuruväl denne författare på del

solklarasle ådagalagt riktigheten af dessa yttranden och

ingen i forntiden dragit desamma i tvifvelsmål, så har

man likväl efter medeltidens slul ej velat anse arkitek-

turen såsom en vetenskap, hvadan en och annan lärd,

som aldrig odlat detla kunskapsfält och således icke

förstått samme författare, klandrat hans framställnings-

sätt. Det skulle dock tyckas, som man skäligen bort

väl betänka sig, innan man med stränghet bedömt Vi-

truvius; isynnerhet som han af ofvanberörda skäl an-

hållit, att Augustus och hvarje läsare ej måtte af ho-

nom fordra en filosofs en vältalares eller språkforska-

res skrifsäd, hvaremot han lofvat en redig framställ-

ning af byggnadskonstens väsende. Det synes isanning

vara en ej obillig önskan, att den der vill bedöma ett

arbete, hvilket berör en vidlomfatlande vetenskap, bör

vara väl hemmastadd ej allenast i dithörande teori utan

älven i derför erforderlig praktik.

Då jag å den ena sidan måste beklaga, att bygg-

nadskonsten äfven i våra dagar icke betraktas såsom en

vetenskap ulan såsom ett konstnärskap, och att hvarje

bildad tilltror sig kunna bedöma densamma; så anser

jag mig deremol å den andra böra med största lugn

upplaga, om den, der icke studerat och ulöfvat bygg-



natlskonslen, jiåslår milt iirbete vara oläsbart. Jag är

likväl deroin nfvertygad, alt den, som inträngt i arki-

tekturen, kan ulan svårighet fatta detta liksom mina

foregående arbeten om medeltidens byggnadsverk, isyn-

nerhet om han väl känner de konstord, livilka for

denna vetenskap begagnas i Tyskland Frankrike och

England. Jag ärnar emellertid, såsom jag omnämnt i

förordet till första delen, alt med tredje delen lemna

en förklaring öfver här begagnade konstord, på det att

enhvar med allmän bildning måtte ulan svårighet kunna

läsa detta mitt arbete.

Lund i Juni 4 805.

C. G. Brunius.
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Bro.

Uenna kyrka, annex till Vestkinde, är föga öfver 1 mil

i nordost från Wisby belägen på ett högt och sandigt

slätlland, och utgöres af ett skepp, ett något mindre

kor med en sakristia vid norra sidomuren och ett torn

i vester, hvilka alla äro aflångfyrkantiga. Kyrkan är

uppförd till stor del af huggen och för öfrigt af tuk-

tad kalksten.

Skeppet, hvars socklar utgöras af en stoi- qvart-

staf och derpå en hålkäl samt deröfver en liten qvart-

staf, håller i inre bredd 51.7 och i längd 42.9 samt

i murtjocklek 6.0. På midten af hvarje sidomur upp-

står en dubbel pilaster, hvarpå en tvåsprångig skilje-

båge hvilar. Två korshvalf, som bilda skeppets betäck-

ning, sluta sig till denna skiljebåge. Pilastrarne, af

hvilka hvardera i vinklarna prydes med rundstafvar och

framtill med en skarpryggig sådan, ha skarpkantiga

grundstenar och skråkantiga baser. Dithörande kapitä-

ler likna utskjutande kragstenar, som siras med rund-

stafvar och ha hålkälade kransar. Mot dessa pilastrar

svara små skråkantiga kragstenar i hörnen. Skiljebå-

gen har afskurna hörn. Korshvalfven äro spetsiga med

något uppåtgående kappor.

A södra sidomuren nära vestra ändan är en in-

gång. Portalen, som hvilar på en hel bottenhäll, har

ansenlig storlek. Af tre kolonner, hvilka emellan mur-

hörn prydt densammas hvarje sida, saknas alla skaften.

En mycket grof halfkolonn bildar å hvarje sida ett

framsprang. Grundstenarne äro skråkantiga och blad-

1



prydda, baserne attiska ined afrundade plinter, kapilä-

lerne bägarlika och kransarne hålkälade. A det inner-

sta kapitalet åt vester afbildas en engel med ulslagna

vingar, hvilken med sin högra fattar Marias högra hand

och i sin venslra håller ett språkband, hvarå slår Äve

Maria; en föreställning af bebådelsen. Dernäst ses

Maria sitta uti en säng och hålla med den venstra

handen om del lindade barnet och i den högra verlds-

klotet. Vid sängens folända sitter Josef med spelshati

och staf, deröfver ses oxen och åsnan samt stjernan.

Längre fram sitter Maria krönt på en stol hållande det

krönta barnet på venslra knäel, I ill venster om henne

sitter Josef med spelshatt och staf. Närmare utåt ses

de tre vise männen med kronor frambära skänker till

Maria. Längre bort uppslår (^hristus med korsgloria

och korsfana, och derunder ses knektarne nedfalla af

häpnad. Ytterst märkes djefvulens hufvnd fastbundet

med en kedja och deröfver visa sig englar. De östra

kapilälerne prydas med yfviga bladverk. På kapitälerua

ligga hålkälade kransar. Poster, hvilka stå på hög

tröskel och utgöras af hela block, uppbära elt fyrbla-

digl dörrfält med fem rullika knoppar. Deröfver ul-

springa två halfva och fyra hela stickbågar med fem

runda rosprydda knoppar. Rundstafviga och skarpkan-

liga spetsbågar motsvara kolonnerna och murhörnen.

På en ganska grof rundstaf, som äfven är spetsig och

uppbäres af halfkolonnerna, hvilar ett högspelsigl roste

med hålkälade vattenlisler. Inre omfatlningen är sned-

smygig och lågrakspetsig.

På midten af södra sidomurens östra hvalfafdelning

finnes ett högt spetsbågigt fönster, hvari en midtpost

uppbär två enkla Irebladiga spetsbågar och deröfver en



fvrbladii; ring. Omfalliiingen, posten, bågarne och rin-

gen äro ul- och invändigt snedsniygiga. I skeppels

sydöstra och nordöstra hörn qvarstå helgonaltaren med

slipade skifvoi' af kalkslen. Det sydöstra af dessa al-

taren iipphär predikstolen och liar derför mistat skif-

vans kantlist; men del nordöstra franiler å skifvan en

sådan med hålkäl. Ofver dessa altaren ses stora mur-

fördjupningar, hvilka ha halfva slickbagiga betäckningar.

Triumfbågen, som intager korels hela bredd, är spetsig,

och dess dynstenar ha rundslaf och hålkäl.

Korel, hvars inre bredd utgör 23.9 och längd

50.7 samt murljocklek 4.4, har skråkanliga socklar

med öfveifalsade rundstafvar. Ett korshvalf, som liknar

skeppets, bildar korels betäckning. Å södra sidomuren

nära vestra ändan finnes en stor ingång, hvars yttre

omfattning har å hvarje sida två kolonner mellan mur-

hörn. Af kolonnerna äro tre skaft förstörda. Murhör-

nen äro temligen stora. Ytterst framstå skarpkantiga

pilastrar. Grundstenarne äro skråkantiga, baserne atti-

ska, på den vestra sidan utan men på den östra med

skyddsblad. Kapilälerne, som äro bägarlika, ha fint löf-

verk och ett litet krönt hufvud samt smala fasetlband.

Kransarne äro rundslafviga och hålkälade. Poster på

hög tröskel uppbära ett tvåbladigt dörrfält med två

rullika och en femflikig knopp. Kolonnerne motsvaras

af rundslafviga, murhörnen och pilastrarne af skarpkan-

liga bågar, hvilka alla äro spetsiga. Ytterste bågens

slutslen har utåt ett menniskohufvud, och uppbär ett

roste med hålkälade vatlenlisler.

Öster om ingången märkes ett högt enkelt och

spetsbågigt fönster. Altarväggen har tre fönster, af

hvilka alla äro spetsiga och del mellersta högst. Alla
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fönstren äro ut- ocli invändigt snedsmygiga. I den

södra sidomuren närmare östra ändan märkes el I spels-

bågigt och i den norra niidt emot ett större rakspelsigt

väggskåp. Altarbordet är muradt, ocli derpå ligger en

hålkälad skifva af slipad kalksten.

På niidten af norra sidonuiren inför en rakbetäckt

och rätvinklig Ingång till sakrislian, hvars inre sträck-

ning i söder och norr utgör 12.5 samt i vester och

öster 9.4. Sakristian har små och skråkantiga socklar

samt ett gafvelröste åt norr. Betäckningen består af

ett korshvalf, som är spetsigt med raka föga uppåt-

gående kappor. Ett litet fönster, hvilket vetter åt öster

och utvändigt är snedsmygigt, har rak hålkälad betäck-

ning och derpå en igenmurad spelsbåge. I södra sido-

muren tinnes ett litet fyrkantigt väggskåp och i vestra

ett sådant.

Tornet innehåller tre afdelningar öfver hvarandra.

Första afdelningen, som invändigt sträcker sig i söder

och norr iö.7 samt i vester och öster 19.2 och håller

i niurtjocklek 5.0, har socklar, hvilka utgöras af en

liten skråkant och derpå en grund karnis. I första af-

delningen, hvars betäckning består af ett rundbågigt

korshvalf med vågräta kappor, ses på midten af vestra

sidomuren eu rundbågig ingång. Yttre omfattningen

fraraler å hvarje sida två murhörn och derinnanför po-

ster på hög tröskel. iMurhörnen och posterne ha låga,

skarpkantiga kransar. Tornbågen är lika bred som af-

delningen och har spetsig betäckning samt hålkälade

dynslenar.

En raksluten ingång å skeppets vestra gafvelmur

nära tornbågens södra sida uppleder genom tornets

södra sidomur till andra afdelningen. Sedan vidtaga



sfegar till Iredje afdelningen, som har å hvarje sida en

glugg", hvari en niidtkolonn med en tvärsten uppbär två

små rundbägar. De yttre omfattningarne äro skarpkan-

liga ocb rundbågiga, men de inre rätvinkliga och låg-

rakspelsiga. Midlkolonnernas baser äro attiska och de-

ras kapiläler bägarlika. Södra midtkolonnen har blad-

prydt kapital, men veslra och östra slätta. I norra

gluggen står el t fyrkantigt skaft, och der saknas krans.

Östra gluggen döljes af skeppets vattentak. Detta för-

hållande visar, alt skeppet är yngre än tornet, helst

midten af tornels öslra sidomur har en genomgång,

som inledt på ett lakhvalf till ett lägre skepp. Nu
tjenar denna muröppning till ingenting. Tornet uppbär

en låg spira, hvilken öfvergår från fyrkant till åttkanl.

Vid tornets södra sida ligger en liten tillbyggnad

med luttak åt söder. Denna tillbyggnad, hvars socklar

likna skeppets, innehåller elt litet rum utan takhvalf.

En rundbagig och rätvinklig ingång på midten af södra

sidomuren inför i delta rum, hvilket har en liten fyr-

bladig ljusöppning åt skeppet.

I koret står en dopfunt af sandsten. Foten, som

är fyrkantig, öfvergår med en ring till rund. Å fotens

livarje hörn sitter en menniska och deremellan ses en

ryttare, en kenlaur, en hjort och en stor blomma.

Skålen är rund med skråkanlig botten och lodräla si-

dor. Botten siras med llätverk. Ä sidorna föreställas

åtskilliga helgon såsom S. Görans strid med draken

m. fl. Dopfuntens hela höjd utgör 5.2 och skålens

yttre tvännått '2.5. Locket, hvaraf bloll nedra afdel-

ningen är öfrig, liknar det, som tinnes i Endre, och

som skall nedanföre beskrifvas.

Kyrkan har enligt en uppgift från medeltiden blif-
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vit 1256 u[)pfur(l ^). Liksom skeppet visar sig koret

yngre än lornel. En uiängtl gesimsbågar med ocli ulan

figurer är såsom qvadersten insatt i skeppels södra si-

domur. A skeppels norra sidomur och veslra gafvel-

mur ligga smä skräkanliga socklar ofvanpå dess skrå-

kantiga och slafprydda socklar. Det är uppenbart, alt

de prydliga gesimsbågarne och de små socklarne till-

hört ett äldre skepp och kor, och all de lörre blifvit

vid de sednares ombyggnad på berörda sätt använda.

Vid upplörande af det nya skeppet har den lilla till-

byggnaden å tornels södra sida tillkommit; ty beggedera

ha likadana socklar. Det vill således synas, som nu-

varande torn och elt annat skepp och kor nyssnänmda

år uppstått. Deremot ha nuvarande skepp och kor Iro-

liglvis ej tillkommit förrän år 1400. Skeppets portal

röjer den sednasle medeltiden, och bildverken ha en i

högsta grad ovanlig skönhet.

Kyrkan är mindre väl underhållen; ty skeppet och

koret ha odugliga valtentak. Det är likväl mer smär-

tande, att bilderne å skeppets portal, sedan vi 1B55

granskade densamma, blifvit genom det råaste okynne

skadade med stenkastning.

Ett litet stycke vester om kyrkan ses en inkörs-

port till någon gård, hvilken blifvit flyttad. Sido-

styckena, som beslå af hela hällar, prydas med fina

rundslafvar i kanterna. Vederlagskransarne utgöras al

två små rundslafvar med en mellanliggande hålkäl. Be-

täckningen är högspetsig och på hvarje sida uppstå tre

tinnar och öfverst en större sådan med ett ringkors.

Alla tinnarne beläckas lued hela hällar. Sidostyckena

•) Script, Rer. Dan. T. VIII. P. 312.



kraiisarne och korset bestå al" välluiggen kalkslen, allt

öfrigt al" luktad sådan.

Sirelow berättar, att en qvinna i Bro socken en

söndagsmorgon 1313 bakat bröd, som, då hon ville

skära desamma, förvandlades lill stenar, af hvilka tre

på hans lid förvarades i Bro kyrka ^). Vid efterfrågan

om dessa bröd ha vi uti kyrkan fåll se tvenne gråste-

nar, som äro runda och hålla ungefär 0.6 i Ivärmålt

och 0.3 i tjocklek. Om desse stenar ej voro lika kull-

riga å båda sidor, så hade de likhet med limpor. Nu

visa sig samme stenar vara såsom en mängd sådana

tillslipade af hafvels svall. Del tyckes, som berörda

rullstenar under den sednare medeltiden blifvit i kyr-

kan inlagda för att genom ett fromt föregifvande hos

allmogen väcka en slräng varning mot sabbatsbrolt.

En ofantligt stor ättehög, som ses nära Bro kyrka

lill höger om vägen från Wisby, beslår af gråslens-

kuller och någon kalksten. Denna hög ligger på en

liten förhöjning å en större sträcka af slätt kalkberg,

och en Balder, höfding i Bro, skall enligt sägen der

hvila. Flere djupa hål, hvilka märkas i samma hög,

äro vanliga spår efter skattgräfvare.

») Strelow. S. 157.



Vestkinde.

lin smal temligeii god skogsväg för Vj mil i iiordosl

till denna kyrka, hvilken iitgöres af aflångfyrkantigt

skepp, fyrkantigt kor och fyrkantigt lorn i vester. Hela

byggnaden är uppförd af huggen och luktad kalksten.

Skeppet, som invändigt håller i bredd 50.1 och i

längd 48.5, har höga socklar, hvilka bildas af en föga

brant skråkant med rundstaf derpå. Två korshvalf med

en skiljebåge dana skeppets betäckning. En fyrkantig

teniligen grof pilaster i sydöstra och en sådan i nord-

östra hörnet uppbära en bred rätvinklig spetsbåge med

hålkälade och rundstafviga dynstenar. A hvarje sido-

mur framstår en lång kragsten, som nederst är fyr-

kantig och spetsig, deröfver smal halfrund och skarp-

ryggig, och derpå ligger en hålkälad krans. På krag-

stenarna hvilar skiljebågen, som är spetsig tvåsprångig

och skarpkantig. Härvid bör dock märkas, att mellan-

språngels hörn äro nederst afskurna för att bättre öf-

verensstämma med kragslenarna. A sidomurarna finnas

spetsiga och rätvinkliga kanlbågar, hvilka uppgå från

små hålkälade kragstenar och motsvara skiljebågens si-

dosprång. Kapporna äro spetsiga och rakt uppåtgående.

Korshvalfven uppskjuta högl öfver sidomurarna och nära

under handbjelkarna.

En stor ingång å södra sidomuren nära vestra än-

dan har å yttre omfattningens hvarje sida två kolonner

mellan murhörn. Innerst stå jtoster pa hög tröskel, och

ytterst framspringa pilastrar. 1 portalen ligger en hel

bottenhäll, som sträcker sig under grundstenarna, hvilka



äro brant skräkantiga. Baserne ha attiska former men

afrundade plinler samt för kolonnerna a vestra sidan

fasettringar, men å östra bladringar. Murhörnen äro

hålkälade. Framtill på hvardera af pilastrarna står en

skarpryggig halfkolonn. Kapilälerne äro höga bägar-

lika och bladprydda, kransarne hålkälade. På posterna

hvilar elt se\bladigt dörrfält med fem ruUika knoppar.

Innersta niurhörnen uppbära en sjubladig spelsbåge med

sju sådana knoppar. Från kolonnerna uppstå rundstaf-

viga och från murhörnen och pilastrarna skarpkan-

liga spetsbågar. Öfver halfkolonnerna uppgå klotprvdda

fortsättningar af skaften. Ett högspetsigt rösle har hål-

kälade valtenlister och öfverst en fyrkantig slät spets

med likadan knopp. Inre omfattningen är snedsmvgig

och lågrakspetsig.

A södra sidomuren i midten af öslra hvalfafdel-

ningen finnes ett stort spetsigt fönster, hvari en midt-

post och motsvarande karm uppbär två släta spetsbågar

och derpå en trebladig ros. Omfattningen posten kar-

men och bågarne samt rosen äro ut- och invändigt

snedsmygiga. Triumfbågen är spetsig med hålkälade

dynstenar.

Skeppets östra gafvelröste har utvändigt två in-

dragningar, hvilka äro skråkantiga och ungefär 1.0

breda. Till följe af dessa indragningar har pilastrarne

och bågen derinnanför blifvit nödvändiga för rostets

nppbärning. Skeppets sidomurar äro något inåtdragna.

Koret, som invändigt sträcker sig i söder och norr

25.1 samt i vester och öster 20.4, har höga skråkan-

liga socklar. Betäckningen beslår af ett korshvalf med

rundbågiga nära raka starkt uppåtgående kappor. Korets

sidomurar äro liksom skeppets något inåtdragna.
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Ä södra sidoniuren nära vestra ändan finnes en

ingång. Yllre onifallningen liar å livarjo sida en kolonn

emellan två stora murliörn. Derinnanför slå poster på

hög IrösKel. Grundslenarne äro höga och skråkanliga.

Baserne likna attiska och ha skyddsblad för kolonnerna,

men sakna sådana för murhörnen. Kapilälerne äro för

de föi're hägarlika med yfviga hlad, men för de sednare

griindl karnirade. Blolt öfver del innersta murhörnet

på vestra sidan märkes ett stort hlad. Kransarne äro

hålkälade. Posterne uppbära ett Irehladigt dörrfält, hvil-

kel har fyra rullika knoppar och i midten en stor fem-

hladig ros. Dörrfältets svicklor fyllas med frodiga blad.

På kolonnerna hvilar en rundstafvig spelsbåge, som bör-

jar med lärningformiga knoppar och har öfverst en led

i likhet med en dubbel attisk bas. Bågen siras med

några veckprydda ringar. Murhörnen uppbära skarp-

kanliga spetsbågar. Af de yttre murhörnens kransar

ligger å den vestra en drake och å den östra ett lejon,

hvilka äro vända mot hvarandra. Hålkälade vatlenlisler

höja sig öfver de ytlre kransarna och bilda ett spetsigt

roste med sina blotta framsprang. Ytterste bågens slut-

sten har en halfupphöjd bröstbild af Chrislus, som i

nära naturlig storlek bär korsgloria och håller i ven-

stra handen en bok och upplyfter högra till välsignelse.

Inre omfaltningen är suedsmygig och lågrakspetsig. Båda

portalerne bestå af slipad kalkslen.

Nära midten af södra sidomuren ses ett enkelt

spetsbågigt fönster. A altarväggen finnas tre sådana

fönster, af hvilka det mellersta är något bredare och

högre än de omgifvande. Korets alla fönsler äro ut-

och invändigt snedsmygiga, och de ha tunna föga fram-

springande karmar.
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I södra sidoimiren märkes ell litel rakslulet vägg-

skåp. Uti iioira sidoiiiuren midl emot finnes ell slort

liögspetsigl väggskåp, livars omfallning har niigra Uuns

framsprang ocli hvilar på två kragstenar. Kanlerne

prydas med rundslafvar och hälkälar. I veslra hör-

net ses en krönl person, som häller en hok i ven-

sira och ell gissel i högra handen och trampar på en

utsträckt menniska. I östra hörnet står en man med

lång staf.

Tornel, hvars socklar till form och höjd likna skep-

pets, har hloll Ivenne afdelningar öfvor hvarandra. En

tredje afdelning, som hört enligt vanlig anordning fin-

nas, men som saknas der, har antingen ej lillkommil

eller nedramlat. Förslå afdelningen, hvars inre sträck-

ning i söder och norr utgör 22.15 samI i vesler och

öster 17.9, heläckes med ell spetsigt korshvalf, som

har raka uppåtgående kappor. Härvid hör märkas, att

den södra sidomuren, hvari finnas två förvaringsrum, är

mycket Ijockare än den norra. För afhjelpande af delta

missförhållande har den sisl berörda sidomuren vid östra

ändan invändigt fått en grof pilaster, så alt lornbågen,

som är spetsig med hålkälade dynstenar, rätt motsva-

rar skeppet. Mellan pilastern och veslra sidomurens

norra ända är en ganska hred spetsbåge med skråkan-

tiga dynstenar inslagen. Ull hvilken korshvalfvets norra

kappa sluter sig, hvadan detsamma äfven fått en regel-

räl ställning. Förslå afdelningen, som är lika hög som

skeppet, har u norra sidomuren nära östra ändan en

ingång. Vllre omfallningen framler å hvarje sida en

smärt och hög kolonn emellan stora nuirhöni. Imiersl

stå myckel tjocka posler pa en likadan tröskel. Grund-

stenarne utgöras af socklarnas blotta skråkanler. För
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kolonnerna äro dock a skråkanlerna öfra ringar och

slora plalla blad vid sidorna ularbelade till alt ersälla

verkliga baser med skyddsblad. Denna anordning är

mycket ovanlig. Kapilälerne äro för kolonnerna och

murhörnen hålkälade. Kransar saknas. Posterne, livilka

ha tresidiga nedäl spetsiga konsoler, uppbära ell rakt

högspetsigt slätt dörrfäll. På kolonnerna och murhör-

nen hvila höga och skarpkantiga spelsbågar. Denna

portal beslår af huggen kalksten. Inre omfattningen är

snedsmygig och lågrakspelsig. A niidlen af vestra si-

domuren finnes ett bredt högt och spelsbågigt fönster

med karm poster och bågar af trä. En urspi-imglig

karm, som består af sten, är ut- och invändigt sned-

smygig.

Af södra sidomurens ivenne förvaringsrum sträc-

ker sig det vestra i söder och norr 5.5, i vester och

öster 9.4 ; det öslra i söder och norr 5.4, i vester

och öster 5.1. Hvardera af rummen har ett spetsigt

tunnhvalf på vederlag i vester och öster. Till det ve-

stra rummet inleder en dörr inifrån, men lill det östra

en sådan utifrån, och del förra upplyses af en lilen

smal ljusöppning ål söder, det sednare med en dvlik

ål öster. Det vestra rummets ingång fi'amter rätvink-

liga anslag med hög tröskel och rak betäckning. Del

öslra rummets ingång har rätvinkliga anslag på tor-

nets socklar samt en spetsig och trebladig betäckning.

Vestra rummets ljusöppning, som vetter utåt, är till det

yttre snedsmygig och dess raka betäckning prydes med

en in huggning i rakspelsig bågform. Öslra rummels

ljusöppning siras med trebladig betäckning. I det veslra

rummet märkes ell rakspetsigt väggskåp åt vester och

uti det öslra ett sådant åt norr.
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Ä första aftleliiingens vestra sidoiiuir vid södra än-

dan inleder en raksluten incfång till en trappa, hvilken

uppgår igenom södra sidoniuren ut öster, hvaresl en

likadan ingång öppnar sig till andra afdelningen. Der

ulieder en raksluten genomgång ål söder och eji sådan

åt norr till ett galleri, som liar tvenne ovanligt breda

och höga spetsbågiga öppningar, det södra nemligen åt

söder och det norra åt norr, och hvardera har dess-

utom en liten raksluten glugg åt vester. Hvarje gal-

leris stora öppningar åtskiljas af en grof kolonn med

attisk bas och hålkäladt kapital. Hvarje öppning har i

midten en smärt kolonn, hvars bas liknar ett tärning-

formigt kapital i omvänd ställning, och hvars kapital

liknar en låg sammantryckt bas. En af de små ko-

lonnerna är ersatt med ett ganska groft skaft utan bas

och kapital. Hvardera af de små kolonnerna uppbär

tvenne små spetsbågar, som utgöras af en hel häll.

De yttre omfaltningarne äro spetsiga, men de inre låg-

rakspetsiga. De inre betäckningarne ha alla skålbrä-

dena i behåll. 'I andra afdelningen finnes åt vester en

mindre rundbågig glugg, hvilken utåt är snedsmygig

och rundbågig, men inåt har sneda smygar och vågrät

betäckning. Der öppnar sig på midten af östra sido-

muren en stor raksluten ingång till vinden. Tornet

uppbär en lägre spira, som öfvergår från fyrkant till

åttkant.

I första afdelningen har ett spannmålsmagasin blif-

vit i sednare tid inbygdt, så att det stora fönstret i

vester till betydlig del bortskymmes.

Ett muradt altarbord har en hålkälad skifva af

slipad kalkslen. En dithörande altartafla, som består
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af fin saiulsleii, föreställer nattvarden. Omfattningen är

hållen i modernt rococomaner och liksom fignrerne illa

arhetad.

En rund dopfunt står på en rund grundsten. Fo-

ten prydes med en slor hålkäl mellan en mindre och

en större rundslaf, Mellanslycket har en djup och

slor hålkäl och öfverst en flälad rundstaf. Ur hålkälen

framskjuta fyra djurhufvuden, h vilka bita öfver fyra or-

mar. Skålens botten, som är skråkantig, siras med

flätverk. Sidorna äro raka och nära lodräta. Kring

sidorna, hvilka sakna bågfält, ses bildverk. \. Bebå-

delsen. 2. Marias besök hos Elisabeth. 5. Maria till

sängs, barnet samt oxen och åsnan derjemte. Josef

sitter nära Marias fötter. 4. En herde med en hund mö-

ler två andra. 5. De tre vise männen frambära skän-

ker till Maria, som sitler med barnet på venstra knäet,

t). En qvinna framräcker Christusbarnet vid ena sidan

om elt altare, hvarå ses en kalk, tvenne med utsträckta

armar stå vid andra sidan. 7. Christus, omgifven af en

föga spetsig oval, sitler på regnbågen och håller en

bok i venstra handen och välsignar med högra. Chri-

stus har korsgloria, men de öfriga personerne, med un-

dantag af Josef och herden samt de vise männen med

kronor, lia rundglorior. Tti vinklarna utanför ovalen

märkas i små rundlar evangelisternas sinnebilder. Till

höger derom framter en engel med ulslagna vingar

(Christusbarnet, Ull vensler svänger en person elt rö-

kelsekar. 1 skålen slår en kiltel, hvilken är samman-

naglad af lunna kopparplåtar och tvifvelsutan samtidig

med dopfunten. Grundstenen utgöras af huggen, foten

af slipad kalksten. Mellanstyckel och skålen beslå af
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fin sanrjslen, som lidit af vitlring. Griiiidsteiiens Iviir-

niatl ulgiji' 4.5, dopfiinlens höjd 5. G, skalens yltre Ivär-

måll 2.0.

I första afdelningen ligger en vida större rund

grundsten fur dopfunten. Deri ses ett tallriklikt ullöni-

ningsbäcken med ränna. Grundstenen häller i tvärmat t

0.6 och har en ring och är derinom hackad, men der-

utanför finhuggen. Den mindre grundstenen, hvilken in-

passar med ringen och hackningen, har Ivifvelsulan le-

gal på den större.

Från medeltiden finnes ingen uppgift på kyrkans

ålder. Således kan derom blott dömas vid jemförelse

med de gotländska helgedomar, hvilkas tillkomst är be-

stämd. Kyrkan, som företer äldre spetsbågsstil, har

troligtvis blifvit byggd omkring år 1250. Härvid bör

likväl erinras, alt rund- och spetsbågsstilen ej sällan

öfvergå i hvaraiidra, och att mången byggnad, hvilken

företer rundbågsstil, är samtidig med och stundom nå-

got yngre än den, som är utförd i spetsbågsstil.

I vestra sidomuren af kyrkogården finnes en ovan-

ligt stor port med spetsigt lunnhvalf. I hvarje insida

märkes en lång och låg sittnich med stickbågig be-

täckning. Yttre och inre omfattningen har rätvinkliga

poster och hålkälade kransar samt spetsig betäckning.

Porten håller 9.H i bredd och 16. 1 tvärsigenom. En

liten port å södra sidomuren har spetsigt tunnhvalf.

Den yttre omfattningen är spetsig och har hög tröskel,

men den inre rundbågig ocb rätvinklig. I vestra in-

sidan ses en rakspetsig sittnich, i östra ett rakslutet

väggskåp. En något större port å norra sidomuren

framler lemningar efter ett spetsigt tunnhvalf och har
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l)å(lp in- och utåt rätvinkliga och spetsiga omfattnin-

gar, af hvilka den yltre har hög tröskel. En stick-

bågig sittnich linnes i hvarje insida. Dessa tre portar,

som äro uppförda af huggen och tuktad kalksten, ha

vederlag och kroppåstak åt motsatta hiill med genom-

gångarna.



Lummelund.

Ungefär 1 mil norriil frAn Vestkinde å en bördig slält

nära Lnnimelnnds Iräsk ligger en lika benämnd kvrka,

hvilken är aiinoK lill Marlebo och ulgöres af elt alläng-

fyrkantigt skepp, el I fyrkantigt torn i vester samt ett

fyrkantigt och ganska ansenligt kor i öster. Kvrkan

är uppförd af huggen och tuktad kalksten.

Skeppet, som invändigt håller i söder och norr

19.8 samt i vester och öster 2 ti. 6 och i murtjocklek

4.0, har vid korels ombyggnad fått en förlängning åt

öster, hvilken utgör 0.3. Elt brädtak i låg bågform

betäcker skeppet, hvars socklar äro små låga och skrå-

kantiga. A södra sidomuren nära veslra ändan finnes

en ingång, som utvändigt har två murhörn och derin-

nanför poster på hög tröskel och invändigt är sned-

smygig samt all I igenom rundbågig. Grundstenarne

likna skeppets socklai'. Kransar saknas. Öster om in-

gången ses ett fönster samt elt sådant å norra sido-

muren närmare veslra ändan. Begge dessa fönster,

hvilka i sednare lid blifvil utvidgade och falt raka be-

täckningar, äro nära lika breda som höga och ha i

yttre murkanterna karmar samt lång- och tvärposter

och bågar af trä. Förlängningen har falt å hvarje sida

ett rundbågigt fönster, och deri äro äfven karmar samt

poster och bågar, hvilka likna de nyssberörda. Triumf-

bågen är mycket bred hög och spetsig med liålkälade

samt rundslafviga dynslenar.

Tornel, som innehåller tre afdelningar öfver hvar-

andra, har likdanade och likhöga socklar som skeppet.

2
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Första afdelningen, livars inre sträckning i söder och

norr nigör 9.5 samt i vesler och osler 10.4 och mur-

tjocklek 4.9, heläckes med ett ganska lagt tunnhvalf

på vederlag i söder och noir. En ingång på niidten

af veslra sidomuren inför utifrån. Den yttre omfatt-

ningen har k livarje sida ett stort murhörn på tornets

socklar och derpå en rundbåge. Poster på hög tröskel

uppbära jemväl en rundbåge. Den inre omfattningen

är snedsmvgig ukmI i'undhågig betäckning. Första af-

delningen öppnar sig med hela sin bredd åt öster och

har å hvarje sida tre murhörn samt derpå tre rundbågar.

En raksluten ingång vid östra ändan af södra si-

domuren inför till en trappa, som deri uppleder åt ve-

ster till den andra afdelningen, hvartill man inkommer

genom en hög rundbagig genomgång. Den andra af-

delningen, hvilken betäckes med ett tunnhvalf på ve-

derlag i söder och norr, har åt vester en liten rakslu-

ten ljusöppning och åt öster en stor rundbagig genom-

gång till vinden.

I tredje afdelningen linnes å hvarje sida en glugg,

hvari en kort och tjock midtkolonn uppbär två enkla

rnndbågar. Två Kolonner ha tärningformiga och två

hålkälade kapitäler. De yttre omfattningarne äro djupa

rätvinkliga och nuulbågiga, de inre rätvinkliga och låg-

rakspetsiga. Tornet uppbär en hög spira, hvilken öf-

vergår från fyrkant till åttkant.

Koret, som invändigt sträcker sig i söder och norr

'24.0 samt i vester och öster '27.1 och håller i mur-

tjocklek 4.9, är vida högre än skeppet. Betäckningen

utgöres af ett enkelt korshvalf. Socklarne bestå af en

lodrät grundslen derpå stor hålkäl och liten skarpryg-

gig rundstaf.
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En ingåni; på södra sidoimiren liar ansenlig stor-

lek. A porlalens livarje sida ses emellan stora nmrliörn

två kolonner, af livilka skaften saknas. Ytterst å livarje

sida framspringer en fyrkantig pilaster. Grundstenarne,

som stå på en hrnsten boltenliäll, äro skråkantiga, ba-

serna attiska med afriindade plinter, kapilälerne kruk-

formiga, kransarne hålkålade. Poster på hög tröskel

uppbära ett dörrfält, hvilkel prydcs med sex framskju-

tande flikar, och deröfver ulbreda sig sex rundbågar

med knoppar. Både flikarne och kiioppariie siras med

rosor. Kapitälerne och murhöriien samt pilastrarne

uppbära likartade spetsbagar. Eli högt rösle, som upp-

går från pilastrarna, har hålkälade vatlenlisler. Veslra

kapilälerne framle utifrån inåt följande föreställningar.

En stor ros, Simson uppbryter lejonets gap, och der-

efter märkas sex mindie bestämda personer. A östra

kapilälerna afbildas inifrån ulal 3Iarias bebådelse och

hennes besök hos Elisabeth ; Josef vid Marias hufvud-

gärd, derjemte barnet samt oxen och åsnan; derefter

Maria med barnet samt de tre vise männen med skän-

ker. Portalen är någol slipad. Inre omfattningen är

snedsmygig och lågrak spetsig.

Öster om ingången linnes ett spelsbågigt fönster,

hvari en midtpost med motsvarande karm uppbär två

Irebladiga spelsbågar och deipa en trebladig ros. Po-

slen karmen bågarne och rosen prydas utvändigt med

rundslafvar, men sådana saknas invändigt. Altarväg-

gen har tre spelsbågiga fönster, af hvilka det mellersta

är lika bredt som, men någol högre åii de Ivå öfriga.

I dessa tre fönster märkas rätvinkliga karmar och i

del mellersta en trebladig betäckning. Korels alla fön-

ster äro ul- och invändigt snedsmygiga. I södra sido-

2*
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muren mol östra ändan finnes en högspetsig sittnich

med en starkt framskjutande sillliäll, som är skrakan-

tig, 1 södra ändan af altarväggen ses ett rakspetsigl

och i midten ell rakhetäokt väggskåp. I norra sido-

niuren mol östra ändan märkes elt större väggskåp.

En enkel ingång i norra sidomuren inför lill en sakristia.

Den yttre omfattningen liar [)oster pa hög tröskel och

rundbågig betäckning; men den inre är snedsmygig och

lågrakspelsig. Sakristian är en ny eländig byggnad.

På ett ninradt altarbord ligger en stor hålkälad

skifva af slipad kalkslen. På midten af framsidan och

under skifvan finnes ett fyrkantigt hål. En altarlafla,

hvilken är arbetad af trä och företer ett dåligt arbete

i rococomaner, omfattar on större temligen klen olje-

målning, som föreställer nattvarden, och deröfver en

mindre, som skildrar himmelsfärden.

En rund kalkformig dopfunt är alldeles slät och

består af slipad kalksten. Hela höjden utgör 3.3, skå-

lens yttre tvärmått 2.6.

Enligt en anteckning från medeltiden har kyrkan

129G blifvit uppförd^). Man märker vid första an-

blicken af byggnaden, att der funnits ett vida mindre

kor, måhända med utsprång, innan det -nuvarande till-

kommit. Nyssanförda årtal kan väl gälla i afseende

på skeppet och tornet, men icke på koret, af hvilka

de förra äro samtidiga och hållna i ren rundbågsstil,

men det sednare i utbildad spelsbågsstil. Således måste

rundbågsslilen på Gotland liksom på många andra ställen

blifvit en längre tid använd för beredande af besparin-

gar. Det tyckes, som koret uppstått omkring år 1400.

') ScripL Rer. Dan. T. VIII. P. 013.



Martebo.

i lära */2 mil syrlost från Luininelund ligger Martebo å

en flacKländig Irakl. Sistnämnda kyrka består af ett

skepp och ett kor med en sakristia vid norra sidomu-

ren samt ett lorn i vester, hvilka alla äro nära fyr-

kanliga ocb ujjpförda af lnij;!gen och tuktad kalkslen.

Skeppet, som invändigt sträcker sig i söder och

norr 5*2.1, i vester och ösler 40.1 samt håller i mur-

(jocklek 4.7, har socklar, hvilka utgöras af en myckel

stor skråkant med en jemförelsevis liten rnndstaf derpå.

Halfrunda pilastrar å midten af sidomurarna uppbära en

skiljebåge, hvartill två korshvall, som bilda skeppets be-

täckning, sluta sig. Pilaslrarne sakna baser, men ha

löfprydda kapitäler och hålkälade kransar. Skiljebågen

är spetsig Ivåsprångig och skarpkanlig! och korshvalfven

ha spetsiga raka och föga uppåtgående kappor. Härvid

bör märkas, att kapporna i vester och öster äro vida

lågspetsigare och vågrälare än i söder och norr för

minskning af tryckningen. En ingång å södra och en

å norra sidomuren nära vestra ändan inleda i skeppet.

Södra portalens hvarje sida har emellan murhörn

tre kolonner, hvilkas skaft saknas. Grundstenarne, som

hvila på hel bollenhäll, äro brant skråkantiga, baserne

attiska med afrundade plinter, kapitälerne myckel bild-

prydda och kransarne djupt hålkälade. Poster på hög

tröskel uppbära ett sexbladigt dörrlall med rullika knop-

par. Fyra hela och två halfva rundbågar med släta

knoppar å posterna juotsvaras af åtta hela och två halfva

rundbågar med knoppar å dörrfältet. En fyrkantig pi-
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laster, livilken å liv.-irjc sida Iraiiispringer nära 1.0,

prydes Iramlill ined en liailkolomi, som orvpr Kransen

har en koil foitsalliiiiif;, hvilKen afslulas nicd en sKra-

kanl och en liten klotlik kiiopi». I'a ka|iilälerna hvila

rnndstalviga och på murhörncn och pilastrarna skarp-

kanliga spetsbåifar. Frän jdlastrarna uppstår ett hög-

spelsigt roste med halkälade vatleidister. A kapilälerna

visas ål vester Chrisli döpelse, .hidarnas uttåg, Chrisli

korsfästelse och gralläggning; ål öster djefvulen upp-

dragen ur helvetes porl, derjemle en mans och två

qvinnors räddning al' Chrislus med korsgloria. Helvetes

port föreställes såsom ell ofanlligl vilddjiirsgap. l^jef-

vulen afbildas med ganska stort hufvud och helt liten

bål samt starka horn. Han ligger uppdragen och bim-

den med en grof kedja, som är slagen kring benen och

fastlåst med ett rundl hånglas. Delta föreställningssätt

var ganska vanligt under den sednare medeltiden. Bil-

derne äro 1.0 höga och väl arbetade. Hela porlalen

är slipad. Inre omfattningen har sneda smygar och

lagrakspetsig betäckning.

Vester om och jemle portalens roste ses en rak-

spetsig nichfördju|)ning med halkälade vatlenlister. Der

står i halfnaturlig storlek en ujan, hvilken, påförd bi-

skopsmössa, i händerna framler ett alhugget hufvud

med en sådan. Denna framställning afser S. Dionysius

Areopagita eller nagol annal helgon, som bjuder gudi

sitt hufvud såsom sitt sista offer.

iNorra portalen framler emellan murhörn Ivå ko-

lonner a hvarjc sida. Af dessa kolonner äro de två

veslra .skaflon förlorade. (ri-undstenarnc och baserne

likna de nyssbeskriliia. Pa kapilälerna ses bildverk.

Kransarne ha djupa halkälar. A de veslra kapilälerna
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ses eiigeliis frnuilrädaiKle lill Maria ellor heliAdelsen,

derpå hennes besök lios Elisabeth, (Ihrisli Jödelse, oxen

och åsnan sanil barnet med korsgloria, en af de vise

männen vänd mot sljernan. De öslra kapilälenie framle

dessa figurer: en siigga dias af grisar och äter ollon,

en man och en qvinna samtala, en man häller under

venslra arnjen en säckpipa med hundhufvud och <ler-

framför en lur och uträcker högra handen, en bock

derinnanför afbiter en vinranka. Hilderne äro 1.0 höga.

Posler på hög tröskel uppbära ett sexllikigt dörrfäll, och

derpå utbreda sig sex rundbågar med rullika knoppar.

Detta framsprang motsvaras af de innersta murhörnen,

som äro helt tunna. På kolonnerna hvila rundstafviga

och på de mellersta samt yttre murhörnen rätvinkliga

spetsbågar. Inre omfattningen är snedsmygig och låg-

rakspetsig.

A södra sidomuren i midlen af öslra hvalfaldel-

ningen linnes ett fönster, hvilket är spetsbågigt samt

till det yttre och inre snedsmygigl. I detta fönster

uppbär en midtpost med motsvarande karm två trebla-

diga spetsbågar och derpå en trebladig ros med en

midtring. Utvändigt finnes en djupt hålkälad vatten-

list. Posten karmen bågarne och rosen äro ut- och

invändigt snedsmygiga. Triumfbågen har korels bredd

och mycket ansenlig höjd samt spetsig betäckning med

staf- och karnisprydda dynstenar. I norra sidomuren

och öslra hvalafdelningen märkas ett mindre och ett

större väggskåp med rakspetsig betäckning, som äro

igenmurade.

Koret, hvars inre sträckning i söder och norr ut-

gör 24.0, i vester och öster 2lj. 1 samt murtjocklek

4.9, har så höga och så beskallade socklar som skep-
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pct. Eli korshvalf, som bildar korols beläckniug, lik-

nar skeppels henne.

A södra sidoinuren ses en ingång. Yttre onifall-

ningens livarje si<la har emellan murliörn två kolonner,

af hvilka skallen saknas. Grundslenarne ligga på en

bruslen bollenhäll och äro liksom baserne lika med

dem, som linnas i nyssbeskrifna porlaler. Kapilälerne

prydas med bildverk o<h kransarne äro djupt hålkälade.

Posler på hög tröskel U|»pb;ira ell fyrbladigt dörrfäll

med Irenne rullika knoppar. Ofver dorrfältet utbreder

sig en sexbladig båge, livilken siras med fem rullika

knoppar och hvilar på de innersta tunna murhörnen.

På kapitälerna uppstå rundstafviga men på murhörncn

skarpkanliga spetsbagar. Uvardera af de två yttersta

murhörnen har framtill en balfkolonn, som saknar en

motsvarande båge. A kapitälerna ål vesler afbildas de

tre vise männen, hvilka frambära skänker till 3Iaria,

som hållei' barnet på venstra knäet, och derjemte sitter

Josef. Vidare ses Herodes' barnamord. Al öster förestäl-

las ollVel i templet och Chrisli framteende der. Vidare ses

Marias och Josefs ilykl till Egypten; Maria med barnet

sitter på en åsna, hvilken Josef leder, en qvinna med

en börda på axlarna och en pipkanna i ena banden

följer bakefler. De vise männen bära enkla kronor,

Chrislus har korsgloria, Maria liljekrona vid de vises

besök men hufvudkläde under sin Iljkl, Josef bär mössa

och kneklarne hjelmar. liilderne äro ungefär 1.0 höga.

Inre omfattningen är snedsmygig och lågrakspctsig.

Öster om ingången märkes ell spetsigt fönster,

hvari en midl|)os[ mod motsvarande karm uppbär Ivå

Irebladiga spetsbagar och deröfvcr en Irebladig ros.

Altarväggen har a midlcn ctl spetsigt fönster, som til-
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lika med karm innehåller Ivå puslcr och tre Irehladiga

spetsbågar, al' hvilka den mellersta är vida högre än

de omgifvandc. Hegge lOnslren, som till omfallningar

karmar jioster och hagar äro ul- och invändigt sned-

smygiga, ha djupt halkälade vallenlister. Korets gaf-

velrösle har en stor rakspelsig Ijnsöppning. På midten

af korels södra sidomnr märkas spår efler ett trekan-

tigt och |iå midlen af allarväggen ses ett rakslutel

väggskåp samI vid södra ändan af densamma älven ett

sådant med rosprydd gallerdörr.

En ingång på midten af norra sidomnren inför i

sakristian. Yllre omfattningen har två rätvinkliga hörn-

språng, af hvilka det yllre är lågspetsigt men det inre

rundhågigt. Inre omfaltningen är snedsmygig och låg-

rakspelsig. Sakristian, hvilken invändigt håller i söder

och norr 9.5 samt i vcster och öster 15.9, har låga

skrakantiga socklar. Ett korshvalf, som betäcker sakri-

stian, har åt söder och norr rundbågiga, men åt vesler

och öster s])elshågiga kappor, hvilka äro raka föga upp-

åtgående. Sakristian upplyses af ell litet rakbetäckl

fönster åt öster och ett nyare ål norr samt har i den

södra sidomuren ett stort och i den östra elt litet rak-

spetsigt väggskåp.

Tornet, som innehåller tre afdelningar öfver hvar-

andra, har skrakantiga socklar, hvilka äro 5.4 lägre än

skeppets och korets. Första afdelningen, hvars inre

sträckning i- söder och norr iilgör J0.2, i vester och

öster 11.0 samt murtjocklek 5. (i, beläckes med ett lågt

tunnhvalf på vederlag i söder och norr samt har en

ingång frän vester och öppnar sig med hela sin bredd

och höjd ål öster. Yttre omfattningen af ingången har

å hvarjc sida elt stort nmrhörn och deiinnanlor tunna
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posler. Murhönien liviLi pä lornels socklar och po-

slerne på hög Iroskcl, och ile löric liksom de sednare

uppbära cii skarpkaiitig ruiKlbägo. Ime omfallniiigen

är siiedsmygig och lågrakspetsig.

Frän skeppet uppleder en trappa genom södra

tornmiiren ät vester i andra afdelningen, livilken har

ansenlig höjd och hetäckes med ett korshvalf. Hei-

finnes en fyrkanlig ljusöppning åt söder, en at vester

och en ät norr samt spär efter en raksluten ingång

ål öster. J andra afdelningen ligger vid halfva höj-

den ett hjelklag, h vartill en stege uppleder, och der-

ilrän uppför en sädan till en öppning i n)idten af ve-

slra sidomuren.

Wed svårighet inför berörda öp|)ning under kors-

hvalfvets närmaste kappa till en trappa, som vänder sig

från vestra inuti i noria sidomuren, hvaresl man mot

midten inkommer i tredje afdelningen, hvilken har ä

h varje sida en glugg med en midt kolonn, som uppbär

tvenne små ovanligt Ijocka lägspetsiga hagar. Midl-

koloiinerne, hvilka äro smärla, ha atliska baser med

skyddsblad och de ha stora hälkälade kapiläler. Yttre

omfatlningarue äro djupa rätvinkliga och lägspetsiga,

men de inre rätvinkliga och lågrakspelsiga. Midtkolon-

nen i vestra gluggen saknas, och är ersatt med elt

trästvcke, de öfriga äro i behäll. Bågarne ha hälkä-

lade vederlagskransar, som motsvara kapitälerna. Tor-

net upp]»är en spira, livilken öfvergar frän fyrkant till

ältkanl.

En mvcket liten fyrkanlig sidobyggnad jemte tor-

nels södra sidomur har lika höga och lika profilerade

socklar som ske|»pel och koret och beläckes med ett

korshvalf med rundbågiga och vågräla kappor. Kn in-
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gång med hög tröskel inleder Iran vesler. Den yllre

(imlallningen är rätvinklig och spetsitagig, men den inre

snedsniygig och lägrakspelsig. En fyrkantig ljusöppning

ät skeppet är igenmurad. Denna sidobyggnad härrör

Iran samma lid som skeppet och koret, hvilka äro

yngre än tornet.

Skeppels och korets sidomurar ha hlitVit mycket

inäldragna ; emedan de äro ovanligt höga och vidt åt-

skiljda, och derföre liehölva alt på berörda sätt förstär-

kas till takhvnlfvens motslåiidslinier. Tornets sidomurar

ha likaledes fält ganska märkbara inåtdragningar, som

i betydlig n)ån öka dess sammanhållning.

Bildverken a portalerna äro högst ovanligt väl ut-

förda och röja ej mindre god teckning än säker hugg-

ning. Alla personerne med undantag af Christus sakna

glorior. Bildverken ha till hela hållningen mycken lik-

het med dem, hvilka linnas å Bro kyrka, och de måste

härröra från den sednare medeltiden och måhända Iran

en och samma mästare.

Ehuru tornets nedra afdelning begagnas till maga-

sin, så har en vanprydlig byggnad för detta ändamål

blilvit uppförd i vester om och inpå sakristian.

Pa altarb(trdet, som är muradt och har å inidten

af framsidan ett fyrkantigt hål, ligger en hålkälad skifva

af slipad kalkslen. Allartaflan, bvilken består af trä i

rococomaner, föreställer uti oljemålning på trä nattvar-

den och deröfver uppståndelsen. Hela allarprydnadcn

röjer ett eländigt arbete.

I kyrkan linnes en dopfunt af välslipad kalksten.

Foten har en fyrkantig plint, derpå en större rundstaf

med skNdd^bhid och en mindre utan mellangående hål-

käl. >lellanst\ eket är rundl och afslutas med en rinu.
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Skålen, som är nära halfklotformig, prydes med sexton

blad och deröCver en liålkäl. Hela höjden utgör 5.4

och skälens yttre Ivärmålt 2.6.5. Dopiunlcn står pä

en rund grundsten, hvilken har en skälformig fördjup-

ning med häl i l)olten för ntlömning af dopvallen.

Gnindslencn håller i tvärmäll 5.0.

Kyrkan, om hvars ålder vi icke ha någon under-

rättelse från medeltiden, skall enligt StreloAV en qvinna

])enämnd Marte lålil H5^> ])ygga ^). Denne författares

uppgift är så myckel opålilligare, som han säger, att

iMartes syster Lomma lät bygga Lummelunds kyrka,

som blifvit enligt en nyss åberopad u|)pgift 1296 upp-

förd ^). Att lornet är äldre än den öfriga byggnaden

visar sig på det beslämdasle af följande förhållanden.

Den genomgång, hvilken från tornels andra afdelning

inledt till vinden å ett vida lägre skepp, har såsom

oanvändbar blifvit för lång lid sedan igenmurad. Den

lilla sidobyggnad, som ligger vid lornels södra sidomur,

är icke samtidig med tornet utan med skeppet. Här-

till kommer, all tornets öslra glugg bortskymmes af

skeppets höga valtentak. Att döma af de många bland

Gotlands landskyrkor, hvilkas byggnadstider äro kända,

har tornet, som företer rundbågs- med ringa spår till

äldre öfvergangsstil, uppställ omkring ar 12(MJ; luen

skeppet koret och sakrislian, hvilka äro utförda i sen

spetsbågsstil, måste efter början af femtonde seklet

tillkonunit.

Lummelunds träsk och Martebo myr, som förenade

intagit vidpass 1)000 lunnelands rymd och som man

') Sdrl.nv. S. til.

') Srtipl. Her. Ihm. T. VIIF. V. o i 3.
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nästan helt och hällel ultappat i sednare åren, ha

troligtvis fatt sina namn af Lnnimelunds och Marteho

kyrkor, livilka ligga helt nära den forcina stranden.

Om det kostal myckel arbete alt genombryta ett kalk-

berg till V4 mils längd, så har man vunnit ganska vid-

lyftiga jordsträckor, som beslå af bördig kalklera.



Tingstäde.

Uenna helyrdom, annex lill Stenkyrka, är helägen nära

1 mil i ösfer från Älartelto på en lemligen ansenlig

höjd vesler nni dch elt stycke från Tingstäde träsk,

hvilket till stnr del omgifves med skog. Kyrkan iil-

göres af ett adångfyrkantigt skepp, ett likadant men

något mindre kor med en fyrkantig sakristia å norra

sidoinuren ocli elt fyrkantigt torn i vester. Hela bygg-

naden är utvändigt och till stor del invändigt uppförd

af huggen kalkslen i nära likhöga skikten; men den

har med undantag af hörnen lilifvit på ett vandaliskl

sätt öfverkalkad.

Skeppets korets och sakrislians socklar äro lika

höga och hestå af en väl hållen skråkant nch derpå

en hög platt och öfverst en rundstaf. Tornels socklar

äro något högre och utgöras af en stor skråkant och

derpå en rundstaf.

Skeppet, som håller i inre bredd 25.7 och i längd

3 7.0 samt i murtjocklek 4.0, har en midtkolonn, hvil-

ken uppbär fyra korshvalf med fyra skiljebågar. Kolon-

nen, hvars hela höjd utgör 15.8, har följande anord-

ning. Basen är attisk med yfviga skyddsblad. Skaftet,

som håller 7. 6. .5 i omkrets, består af lialfva rundstvc-

ken, hvilka binda hvarandra. Kapitalet är inåtsvängdt.

A det sydvestra hörnet af kapitalet märkes ett djur,

som har långa horn ocli uträcker tungan öfver ringen,

och ett aiuiat djur ligger derjemle i uppnedvänd ställ-

ning; å det sydöstra slår en örn på (icli biter i rin-

gen; å det nordöstra nedlutar sig en menniska och
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sträcker lungan öfver ringen och lialler nietl båda hän-

derna deri; a del nordvestra siller en man och hvilar

sill venslra hen på sitt högra knä. Kransen har rnnd-

staf och hålkäl och niulsvaras å sido- och gafvelinnrarna

af hålkälade lister sasoni kragslenar. Skiljehågarne äro

halfcirkelformiga enkla och '2.0 breda. Kapporna, som

i hörnen upjtgå från små kragstenar, äro rundbågiga

och föga uppåtgående.

En ingång å södra sidomuren i midlen af vestra

hvalfafdelningen IVamter följande anordning. Portalen

har å hvarje sida en grof kolonn emellan breda poster

och stora murhörn. Baserne för kolonnerna äro alliska

med skyddsblad. Kapitälerne äro bägarformiga och å

hvardera ses en örn, hvilken med utslagna vingar står

framlutande på och biler i ringen, vid sidoina om hvarje

örn märkas blad. Kransarne äro rundstafviga och hål-

kälade. Poslerne, som stå på hög tröskel, prydas med

konsoler, af hvilka den vestra utgöres af qvartslaf och

hålkäl, den östra af hålkäl och qvarlstaf. Murhörnen

hvila på socklarna. Posterne kolonnerne och murhör-

nen uppbära skarpkanliga rundbågar. Inre omfallnin-

gen är snedsmygig och lågrakspelsig.

En molsvaraiule ingång å norra sidomuren har en

dragning åt öster. 1 portalen slå breda tjocka och

skarpkantiga poster på hög tröskel och uppbära elt tre-

bladigt dörrfäll med två små rullika knoppar. Vid

hvarje sida derutanför upjigår ifrån socklarna en grof

rundstaf ulan bas och kapital och derpå hvilar en

skarpkanlig rundbåge. Den vestra rundslafven skiljes

från sidomuren med en liten randlist och den östra

med en djuji halkål. Inre omfattningen har sneda smy-

gar och lågrakspelsig betäckning.
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Mol niidlon af södra sidomuren ses ell enkell

fönster, livilket är rundhågigl saiiil ut- och invändigt

snedsniygigl. Triumfbågen har lågspetsig betäckning (»ch

hålkälade dynslenar.

Korcl, som invändigt sträcker sig i söder och norr

2J.7 samt i vester och öster *2ti.l och häller i mur-

tjocklek 5.(1, bctäckes med ett rundbågigt korshvalf på

små kragslenar i hörnen. Kapporna äro raka och föga

uppåtstigande. I koret inleder en ingång å södra sido-

muren nära vestra ändan. Portalen har å hvarje sida

tre murhörn, af h\ilka del iiuiersta prydes med qvarl-

staf och halkäl, det mellersta är skråkantigt och det

yttersta rätvinkligt. Pa murhöi'nen, som ha rundstaf-

viga och hålkälade kransar, hvila likartade rundbägar.

Breda poster på hög tröskel uppbära en skarpkantig

rundbåge. Inre omfattningen är snedsmygig och låg-

rakspetsig. Uster om ingången märkes ett rundbågigt

fönster. A allarväggen Unnas tre sådana, af hvilka del

mellersta är högst. Alla fönstren ha lika höga brösl-

ningar och äro ut- och invändigt snedsmygiga.

Altarbordet är niuradt och derpå ligger en hål-

kälad skifva af slipad kalksten. 1 södra sidomurens

östra ända linnes elt litet fyrkantigt väggskåp och ell

likadant på midten af allarväggen samt ett i norra si-

domurens vestra ända.

En ingång pa norra sidomuren inför i sakristian.

Denna ingång har breda postei', som på tröskel upp-

bära ett rakt dörrfält, hvarå ses i upphöjdt arbete etl

lågt roste och deri ett lam med korsslaf emellan två

liljor. Etl yttre nmrhörn a hvarje sida |)rydes med en

rundstaf, hvilken har attisk l»as med skyddsblad och

bägarlikl kapital med löfprydnader. På murhörnen upp-
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Står en skarpkaiUig runtlbåge. Sakristian, livars inre

sträckning i söder och norr utgör 12.3 samt i vester

och öster 14.0, har ell korshvalf. Ett smalt rakbetäckt

fönster finnes åt öster och ett sådant åt norr, af hvilka

det förra är till det yttre och inre snedsmygigt samt

ursprungligt, men det sednare en nyare uppbrytning.

Tornet, som är ganska ansenligt, har tre afdelnin-

gar öfver hvarandra och fyra spetsiga rösten samt en

mycket hög åttkantig spira. Första afdelningen, hvil-

ken invändigt sträcker sig i söder och norr 21.0 samt

i vester och öster 17.6, betäckes med ett korshvalf,

som har halfrunda raka och föga uppåtgående kappor.

På midten af vestra sidomuren finnes en stor ingång.

I portalen stå på hvarje sida två kolonner mellan stora

murhörn. Grundstenarne äro skråkantiga, baserne atti-

ska med skyddsblad för kolonnerna. Kapitälerne äro

bägarlika och löfprydda för kolonnerna, men hålkälade

och slätta för murhörnen. Kolonnerne och murhörnen

ha hålkälade kransar. På kolonnerna hvila rundstafvi-

ga, men [lå murhörnen skarpkantiga rundbågar. Poster,

hvilka äro myckel breda och stå på hög tröskel, upp-

bära på knopplika konsoler en skarpkantig rundbåge.

Bredden mellan posterna utgör 6.1 och höjden af de-

samma 10.8. I tornbågen, som upptager första afdel-

ningens nära hela bredd, står en fyrkantig pelare, hvil-

ken med rundstafviga kransar uppbär två lågspetsiga

bågar, hvarpå tornets östra sidomur hvilar. Denne pe-

lare håller i söder och norr 4.0 samt i motsatt rikt-

ning 4.2. Ett rundbågigt fönster på midten af södra

sidomuren har ut- och invändigt sneda smygar.

En raksluten ingång å skeppets vestra gafvelmur

uppleder genom tornets södra sidomur och sedan i dess

3
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vestra, hvarifrån en likadan ingång inför i andra afdel-

ningen. Der utgär en lakslulen genomgång å södra

liksom norra sidomuren till ell bredt galleri. Uti livar-

dera af dessa gallerier stå en fyrkantig midtpelare och

motsvarande pilastrar, livilka pä hålkälade kransar upp-

bära två stora rundbågar. Hvardera af de öpj)ningar,

som bildas på sådant sätt, liar i midten två kopp-

lade kolonner med förenade baser kapitäler ocli kran-

sar. Baserne äro attiska nifd skyddsblad, kapitälerne

bägarlika ocb slätla saiiit kransarne hälkälade. Från

kolonnerna uppgå små rundbågar. Hvarje galleri har

åt vesler en smal rakbetäckt glugg. Den andra afdel-

ningen betäckes med ell korshvalf, hvilket liknar den

förstas. Der finnes på midten af vestra sidomuren en

temligen stor ljusöppning, som har grekisk korsform

och utåt är snedsmygig, men inåt snedsmygig och låg-

rakspetsig. En trappa i den andra afdelningen uppgår

först på utskjutna 1.'2 långa stenar å vestra sidomuren

från norr at söder och derefier inuti södra sidomuren

från vesler åt öster till tredje afdelningen, hvilken å

hvarje sida har sex gkiggar, som stå i trenne par öfver

hvarandra. Det öfversta paret är till ena hälften an-

bragt i sidonmren och till andra i rostet, hvaraf en

sjunde glugg inlager midten. De nedersta gluggarnas

yttre omfattningar äro skarpkantiga och rundbågiga och

i hvardera uppbär en midtkolonn Iveiuie små rundbågar.

De öfriga gluggarnas yttre omfattningar äro skarpkanliga

och lågspetsiga och deri slå midtkolonner med små låg-

spetsiga och Irehladiga bågar. Midtkolonnerne, hvilka

äro smärta, ha attiska baser, bägarlika kapitäler och

hålkälade kransar. De små bågarnas svicklor ha små

genombrutna fyrbladiga rosor. Alla gluggarnas inre om-
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fattningar äro rätvinkliga och lågrakspetsiga. Utvändigt

sträcka sig under de nedersta gluggarna skråkanliga in-

dragningar å alla sidor. Vid samma höjd som och lika

med kransarna å vederlagen och kolonnerna i de ne-

dersta gluggarna framstå ä alla sidor handlister. Kran-

sar saknas i de öfriga gluggarna och således handlister

å murarna. Vid röstenas hurjan (iunas i hörnen små

hålkälade gesimser. Från golfplanen till de nedersta

gluggarna räknas 91 höga trappsteg. Tornets hela höjd

är således ganska ansenlig.

I kvrkan finnes en rund nästan alldeles förvittrad

dopfunt af lin sandsten. Hela höjden utgör 3.6 och

skålens yttre tvärmått 2.2. En grundsten, som till-

hört denna dopfunt, står vid vestra kyrkogårdsmuren.

Samma grundsten, hvilken är rund och hestår af kalk-

sten, håller 5.5 i tvärmått och 0.9 i tjocklek. Kanten

prydes med hålkäl och rundstaf. I midten ses ett hål

för uttömning af dopvatlen. Midten af öfversidan, som

inlagils af dopfuntens fot, är grofhuggen, men hela kret-

sen derutanför slipad.

Om kyrkans ålder saknas underrättelse från me-

deltiden. Då hyggnaden framter rundhågs- med ringa

spår af spetshågsslil, har den troligtvis uppstått kort

efter trettonde seklets hörjan.

Att tornet ej tillkommit för inrymmande af ring-

klockor, synes oss vara uppenbart. De dubbla tak-

hvalfven, de båda gallerierne och de tjugoåtta gluggarne

äro väl passande för ett forntidens försvarsverk, men

föga för ett klocktorn. Dessutom blefvo ringklockor

icke före år 1289 begagnade på Gotland.

Tornet företer tlere bukigheler och remnor. Till

afhjelpande af dessa skador ha Iräankaren blifvit in-
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lagda, hvilka å den ena ändan framstå med grofva röt-

ter och å den andra med langa toppar och grofva trä-

kilar. Af kolonnerna i gluggarna qvarstå två åt söder,

en åt vester, sex åt norr och tre åt öster. f)e öfriga

kolonnerne äro ersatta med trästycken. De nedersta

gluggarnas små bågar jjeslå af tegelsten, och de ha

således blifvit i sednare tid förfuskade. Det är i san-

ning högst bedröfligt, att en så kostsam och konstrik

helgedom som den ifrågavarande skall vida mer genom

brist på sakkännedom än på medel gå sin undergång

till mötes. Att ofvanberörda träankaren mer skada än

gagna, ligger i sakens natur, och att gluggarnas midt-

kolonner fått genom bristande tillsyn nedstörta, röjer

en alltför stor oaktsamhet, ty kostnaden för deras fä-

stande skulle i sanning varit ganska obetydlig. Man

har i tornets nedersta afdelning liksom i många sådana

på Golland intimrat ett magasin för spannmål och man

har vid skeppets vestra ända uppsatt en lika vanpryd-

lig som onödig läktare.

På norra sidan om och ungefär 100 steg utom

kyrkogårdsmuren står uti en åker en spetsbågig in-

körsport, hvilken, ehuru förfallen, har lemningar efter

nio tinnar. Vederlagen äro hålkälade. Denna inkörs-

port, som utgöres af huggen och tuktad kalksten, här-

rör från medeltiden och har tillhört en gård, hvilken

för längre tid sedan blifvit flyttad.



Stenkyrka.

nära i mil i nordost från Tingstäde ligger på en

bördig slätl detla herrans hus, som iilgöres af elt fyr-

kantigt skepp, ett likadant men mindre kor med en

sakristia å norra sidouuiren och af ett fyrkantigt torn

i vester. Alla dessa hiifvuddelar visa sig vara sam-

tidiga och alla omgifningsmurar äro inåtdragna. Hela

kyrkan är uppförd af huggen och tuktad kalksten.

Skeppet, hvars inre sträckning i söder och norr

håller 55.5 samt i vester och öster 55.2, har brant

skråkantiga socklar. I skeppet står en midtkolonn, som

tillika med hålkälade lister å sido- och gafvelmurarna

uppbär fyra lågspetsiga korshvalf med fyra breda rund-

bågiga skiljebågar samt rundbågiga och uppåtgående

kappor. A kolonnen är grundstenen skråkantig, basen

attisk men låg och sammantryckt med nedra torens

öfverskjulande af plintens sidor och med tunna ofull-

bordade skyddsblad. Kapitalet är lågt och bukigt. Der

saknas krans. Skaftet, hvars omkrets utgör 8.9, består

af halfva rundstycken, som skiklevis binda hvarandra.

En ingång å den södra sidomuren nära veslra än-

dan motsvaras af en sådan å den norra. Södra por-

talen, hvilken står på en söndervittrad boltenhäll, bar

å hvarje sida en kolonn cniellan murhörn. Grundste-

narne äro såsom skeppets socklar skråkantiga, baserne

attiska med skyddsblad, kapilälerne bägarlika och slälta,

kransarne hålkälade. Poster på hög tröskel uppbära en

rundbåge, som prydes med tre rullika knoppar. Kolon-
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nerne motsvaras af en rundslafvig och nmrhörnen al'

Ivå skarpkanliga riindhågar. Norra poiialeii lUgöres af

en niycliet djup rälviiiklig omfallniug, livilken är rund-

bågig och deriiinaiiför stå posler, som på hög tröskel

uppbära ett rakt dörrfäll. Hegge ingångarnas inre om-

fattningar äro snedsmygiga och higrakspetsiga. Den

södra sidoniuren har två och den norra el t rundbågigt

fönster. Det ena af de södra fönstren slår snedt öfver

ingången, det andra intager midten af östra hvalfafdel-

ningen. Det norra fönstret står midt emot det syd-

östra. Alla fönstren, hvilka ha smala fyrkantiga och

föga framspringande karmar, äro enkla samt ul- och

invändigt snedsmygiga med höga bröslningar. Triumf-

bågen, som är tvåsprångig åt vester men enkel åt öster

och lika bred med korel, har spetsig betäckning och

saknar vederlagskransar.

Korel, hvars inre sträckning i söder och norr ut-

gör 20.4 samt i vester och öster 21.1, har lika be-

skaffade och lika höga socklar som skeppet. Ett kors-

hvalf med raka föga uppåtgående kappor och kragste-

nar i hörnen bildar korets betäckning. På midten af

södra sidomuren finnes en ingång. Portalen är mindre

än skeppets södra, men för öfrigt lika med densamma.

Här äi'o dock kapitälerne prydda, det vestra nemligen

med blad och tveime djur, det östra med blotta blad,

hvilka alla äro lätt inhuggna, men bågen, som hvilar

på posterna, saknar knoppar. Öster om ingången ses

ett rundbågigt fönster, hvilkel till karm och smygar är

lika med skeppets. Korets roste har en liten rakslutcn

ljusöppning.

Ehuruväl korel utvändigt har rak allarvägg med

gafvelröste och helt kroppåstak, så är i densamma in-
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rymd en allarnicli, som är lialfrund och liar lialfkiiiiol-

formig beläckning och således hel I och hållet liknar ett

ansenligt utsprång. Altarnichcn, hvilken invändigt är

18.0 bred och 9.7 djiij), har åt öster ett rundhågigt

fönster, som till karm och smygar öfverensstämmer med

de nyssherörda. Elt ganska opassande fönster har ny-

ligen blifvit åt sydost upptaget. I allarnichens södra

sida märkas två fyrkanliga väggskåp jemte hvarandra.

Vi ha uti det föregående omnämnt, att blott tvenne

andra helgedomar på Gotland, nemligen Helgeandskyr-

kan och Oja, innehålla dylika allarnicher som den nyss-

herörda. Härvid bör dock erinras, all tvenne rum fin-

nas i Helgeandskyrkan och ett i Oja på hvarje sida om

altarnichen, men alt intet sådant här förmärkes.

En rätvinklig ingång med rundbågig betäckning

inleder å norra sidomuren till sakristian, hvilken har

likadana socklar som skeppet och koret och invändigt

sträcker sig i söder och norr 8.0 samt i vester och

öster 16.5. Sakrislian betäckes med ett liumhvalf på

vederlag i söder och norr och upplyses från öster af

ett fönster, som är illa ulvidgadt.

Tornet, hvars socklar utgöras af stoia skråkanter

med grofva öfverfalsade rundstafvar derpå, är ganska

ansenligt och innehåller fyra afdelningar öfver hvaran-

dra, samt har fyra sjietsiga rösten och en mycket hög

åttkantig spira.

Första afdelningen, som invändigt håller i söder

och norr 2G.5 samt i vester och ösler 27.1, betäckes

med ett spetsigt korshvalf med raka uppåtgående kap-

por. En ingång å vestra sidomuren har följande an-

ordning. Tre kolonner å hvarje sida stå emellan po-

ster och murhörn, och ytlerst å hvarje sida ses en tre-
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dubbelt tjockare balfkolonii. Grundslenarne äro skrå-

kantiga, baserne attiska med skyddsblad, kapilälerne

bägarlika, krausarue beslå af ölVerfalsade riindstafvar.

På posterna hvilar ett spetsigt dörrfält, som nederst

å bvarje sida framter en balf och deremellan fyra

hela flikar med tre rullika knoppar. De inre kolon-

nerne uppbära en skarpkantig, de öfriga två rundstaf-

viga, och murhörnen skarpkantiga spelsbågar. Pa de

grofva halfkolonnerna hvilar en lika grof afrundad och

vida spetsigare båge. Posterne och skaflen utgöras af

hela stycken och äro slipade. Bredden emellan posterna

utgör 5.9.5 och höjden af desamma 11.7. Således har

portalen en ovanlig storlek. Inre omfattningen är sned-

smygig och lågrakspetsig. A södra sidomuren finnes

ett rundbågigt fönster, bvilket till det yttre och inre

är snedsmygigl. Åt öster intaga två öppningar, hvilka

åtskiljas af en midlpelare och betäckas med spetsbågar,

nedra afdelningens hela bredd. Denne midtpelare är fyr-

kantig och dess bvarje sida förstärkes af en grof kolonn

med attisk bas och inålböjdt kapital samt hålkälad

krans. Grundstenen, hvilken är 2.0 hög och skråkan-

tig, ligger öfver hörn för att inrymma kolonnerna. Ba-

serne äro sammantryckta och ha höga plinler och ofull-

bordade skyddsblad. A sidomurarna motsvaras den södra

liksom den norra kolonnen af stora balfrunda kragsle-

nar, som prydas med skarpryggiga rundslafvar och blad-

knoppar samt uppbära inåtsvängda kapitäler och hålkä-

lade kransar. Spetsbågarne ha tvenne språng åt vester

liksom åt öster, af hvilka del mellersta hvilar på södra

och norra - kolonnen och de motsvarande kragslenarna,

men de omgifvande uppgå från veslra och östra kolon-

nen samt ur sidomurarna.
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I första afdelningens sydöstra hörn uppleder ge-

nom en rakslulen ingång en spirallrappa lill andra af-

delningen, som å södra, veslra och norra sidorna om-

gitves med gallerier, hvadan murarne åt dessa håll fått

starka indragningar, hvilka betäckas med luttak. Hvarje

galleri har å midten en fyrkantig pelare och motsva-

rande pilastrar, som upphära två stora rundhågar. 1

midten af hvarje öppning stå tvenne kopplade kolonner,

livarpå tvenne små rundbågar hvila. Baserne och kapi-

tälerne äro bägarformiga och alldeles lika hvarandra,

men i omvänd ställning, Alla kolonnerne och bågarne

äro i behåll. På midten af södra och norra sidomuren

finnes en raksluten genomgång lill och från gallerierna.

En hög hjelpbåge, hvilken är halfcirkelformig, uppbär

östra sidomuren. Det är ganska märkvärdigt, att en

träbåge och mycket skålvirke deri qvarstå, sedan tornet

byggdes. Både bågen och virket äro högst illa tillyxade

och ihopnaglade.

Tredje afdelningen har å hvarje sida två gluggar

och deröfver en skråkantig indragning. Fjerde afdel-

ningen har jemväl å hvarje sida två gluggar och vid

röstenas början i hörnen enkla spetsiga utkastare och

deremellan hålkälade bandlister. Å hvarje roste ses

tvenne gluggar jemle hvarandra och en sådan midl

deröfver. Hvarje sida och dithörande roste ha således

sju gluggar, af hvilka sex stå såsom par öfver hvar-

andra och eii midt deröfver nära spetsen. I hvarje

glugg uppbär en midlkolonn två bågar. Det första

paret är lägre än del andra. För begge äro de yttre

omfattningarne och de sniå bågarne spetsiga. Härvid

bör märkas, att det nedersta paret åt vester har på

midtkolonnerna trebladiga spetsbågar, men de öfriga
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dre än (le ölriga och ytlre omfaltningarne samt de små

bågarne halfrunda. Skallen åro smala och kapilälerne

bägarlika med och ulan hladknoppar. Alla de inre om-

fatlningarne äro rälvinkliga och lagrakspelsiga. I flere

af gluggarna ha hrislande kolonner blifvil illa ersatta

med grofva murpelare. Östra sidans sju gluggar äro

alldeles oskadade.

Altarbordet, som står i altarnichen, är muradl, och

derpå ligger en hålkälad och grofslij)ad skifva af kalk-

sten. Altartaflan, hvilken är liten och ful, är arbetad

af lin sandsten i rococomaner. En temligen dålig olje-

målning, som intager midlen af densanmia, föreställer

nattvarden.

I skeppet slår en rund dopfunt af sandsten. Å

foten ses fyra underdjur, hvilka bila öfver hundar, och

deremellan märkas åt vester ett lam med en korsfana,

åt öster en biskop i full skrud hallande en krumslaf i

den venslra handen och upplyftande den högra till väl-

signelse, åt söder elt föga framstående djurhufvud och

åt norr en slät yla. För öfrigl siras foten med liljor.

Skålen har skråkantig botten och lodräta sidor. A

bollen ses nedannämiida bildverk. Bebådelsen. Maria

besöker Elisabeth. Marias barnsäng, Josef siller vid

hennes fötter, barnet ligger i krubban. deröfver slå

oxen och åsnan. Herdarnas hänförelse. Herodes' bar-

namord. Chrisliis med korsgloria beder i Gelhsemane.

Gud visar sig såsom en bröstbild med korsgloria uli

en rund sky. Skålens sidor ha sju riuulbågiga fält med

olika bredd. I fallen färeslällas de Ire vise männen

med kronor frambära skänker till Maria, som, sitlajide

med gloria, håller barnet i skötet. Barnet framtes i
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lemplet. (^linslus silter med korsgloria och djcfvuleji

lijiulcr skäiilscr. Chrisliis med korsgloria slår på en

liöjd och djefvulcn kommer i annan skepnad; en man

med rundi(h>ri;i står nedanfOre och iilslräcker den högra

handen och (Ihrislus den högra lill välsignelse, och

djefvulcn siller emellan dessa. Nattvardens instiftelse,

h varvid Christns har korsgloria, men lårjungarne sakna

glorior. Christns fängslas. Christus hänger på korset,

en man med spjut slår å högra och en med klubha å

venstra sidan. I fältens svicklor afbildas englar, hvilka

ha utslagna vingar; tva personer, som slå tillsammans;

och två, som kämpa med vidunder; der ses äfven ell

djur. Under dopfunten ligger en fyrkantig grundsten

med ell skålformigt ultömningshål och en ränna. Dop-

funtens hela höj<l utgör ö.O och skålens yttre tvännålt

2.6. Grundstenen håller i hvarje sida 5.0.

Enligt en förteckning från medeltiden har kyrkan

hlifvil den 17 maj 1255 invigd ^). Då kyrkan är ut-

förd i äldre öfvergångsslil, så är del af största intresse

att ha en dylik uppgift.

I östra kyrkogårdsmuren finnes en stor port med

spetsigt tunnhvalf. Den yttre omfattningen är bortbru-

ten och den inre saknar framsprang. Inuti portens

hvarje sida ses en lågrakspetsig sittnich. Norra kyrko-

gårdsn)uren har en liten port, hvilken äfven heläckes

med ett spetsigt tnnnhvall och innehåller en rakspetsig

sittnich i hvarje sida. Yttre omfattningen har fram-

springande anslag och derpå en Irebladig spetsbåge.

Anslag och båge prydas utvändigt ujed en rundstaf.

') Scrij)!. RcT. Dan. I. Mil. !'. 313. Anno 1255 consecrala est oc-

clesia Stenliirctii 15 l<al. Junii.
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ha spetsiga kroppåslak med vattenfall åt vederlagen.

Vidpass ^/g mil söderut från Stenkyrka ligger i

dilhörande socken och å Smiss' gård ett minnesmärke,

som förtjenar all med några ord omnämnas. Della

minnesmärke, hvilkel lieslår af kalkslen, har, såsom

del tyckes, fordom stått upprätt, men vid nedre ändan

söndervittrat och omkullfallil. Hällen, som är ungefär

2.0 bred och 9.0 lång samt 0.5 tjock, afsmalnar något

mot öfra ändan, hvilken har små hålkälade utvidgnin-

gar åt motsalla håll och afslulas med en halfcirkel.

Den sidan, som legal åt marken, ulmärkes med fyra

afdelningar, af hvilka de två nedra äro dubbelt så höga

som de Ivå öfra. A nedersta afdelningen skönjas några

föga bestämda menniskogeslaller under spelsbågiga be-

täckningar. Andra afdelningen liknar ett gallerverk med

rutor, som äro anbragta öfver hörn. lUi tredje afdel-

ningen tyckas män i Ivenne grupper gå med höjda va-

pen mot hvarandra. Fjerde afdelningen, som motsvarar

hällens smalaste del, innehåller dunkla menniskoskep-

nader och några orediga figurer. Omfattningarne och

betäckningarne samt gallerverket äro försänkta; men

figurerne lågupphöjda. Del lider intet tvifvel, all hällen

blifvil uppsatt till elt minnesmärke öfver någon ovanlig

tilldragelse. Hällens bildverk ådagalägger, alt del till-

kommit efter christcndomens införande på Gotland, och

att detsamma tillhör medeltiden. Alt omfallningarne äro

nedsänkta, men ligurorne lågupphöjda och beläck ningarne

spelsbågiga röjer en blandning i arbelssäll, hvilken för-

råder både rund- och spelsbågsålder och således en

öfvergångsstil, som var på Gotland öflig några årtionden

före och några efter trettonde seklets utgång. Härvid
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bör jeniväl anmärkas, atl man under den äldre medel-

liden valde hård, men under den yngre ej sällan lös

kalksten till huggning, och att således hällens betydliga

vittring mindre bevisar dess tillkomst i den förra än i

den sednare hälften af den nämnda tidrymden. Då häl-

len hittades ett år efter vår sista resa till Gotland och

tvenne godhetsfullt meddelade teckningar deraf äro små

och i några afseenden olika hvarandra, så våga vi icke

på ett bestämdare sätt yttra oss om detta minnesmärke.



Elinshem.
c?

iJenna ruin, som är en såkallad öde kyi'ka, ligger vid-

pass \ mil i nordost frän Stenkyrka och omgifves af

en liten äng, hvilken tillhör Hangvars preslgård. Ruinen

utgöres af ett fyrkantigt skepp och ett mindre sådant

kor. Intet antyder, att der funnits något torn eller att

man ärnat der uppföra ett dylikt. Byggnaden hestår af

huggen och tuktad kalkslen.

Skeppet, som invändigt håller i söder och norr

30.3 samt i vester och öster 25.8, har skråkanliga

socklar. Veslra gafvelinuren är 5.4 tjock, men sido-

murarne hlott 3.7. Af tvenne korshvalf, iivilka hildat

skeppels betäckning, äro få lemningar öfriga. Desse

korshvalf ha, såsom del visar sig, haft en skiljebåge,

som varit 3.(1 bred och bestått af tuktad kalksten samt

saknat kragstenar.

A södra liksom å norra sidomuren nära veslra

ändan märkas lemningar af en ingång. Den södra in-

gången har stycken af poster, hvilka uppburit ett spet-

sigt och fyrbladigt dörrfäll, men dess yttre murhörn

äro bortbrutna. Både posterne och dörrfällel ha be-

stått af slipad kalkslen. Inre omfattningen har varit

snedsmygig och lågrakspetsig. Den norra ingången är

utvändigt igenmurad, men likväl ses poster, hvarpå ett

rakt dörrfäll livilar. De inre smygarne äro sneda och

betäckningen lågrakspetsig. A södra sidomuren nära

östra ändan märkas lemningar efter ett sncdsmygigt

fönster. Triumn)ågen, som är i behåll och ulgöres af

huggen kalksten, är 3.0 Ijock och har hålkälade dyn-
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stenar saiiil högspctsig betäckning. I den södra ändan

af veslra gafvolmiiren inleder en rakslnlen ingång till

en trappa, h vilken uppgår till den norra och har infört

på vinden. Denna trappa liar fordrat, alt vestra gaf-

velmuren hållits nära duhhelt tjockare än triumfhågen.

Koret, som invändigt sträcker sig i söder och norr

4 7.4 samt i vester och öster 20.7, har likadana sock-

lar som skeppet. Lemniugar visa, alt ett korshvalf ut-

gjort korets betäckning. A södra sidomuren nära vestra

ändan har funnits en ingång. På poster, hvilka äro i

behåll, hvilar en Irehladig båge. Derulanför lia två

murhörn å hvarje sida uppburit skarpkanliga spetsbå-

gar. De fleste styckena af dessa bågar qvarligga. Ä

östra sidan om ingången ses tydliga leiuningar af ett

litet spetsigt fönster med hög bröstning. Delta fönster

har till det yttre och inre varit snedsmygigt. På midten

af altarväggen är ett högre fönster, hvari en midtpost

uppbär två små spetsbågar och deröfver en fyrbladig

ros. Omfatlningen är ut- och invändigt snedsmygig. I

norra sidomuren vid veslra ändan märkes ett fyi'kantigt

och vid östra ett rakspetsigt väggskåp. Der qvarligger

en tjock hålkälad altarskifva af kaikslen. Skeppets

vestra och korets östra gafvelrösten, som äro spetsiga,

visa sig fasta, och öfver triumfbågen ses lemningar af

en ganska bred hjelpbåge, hvilken uppburit skeppets

östra gafvelröste.

Omkring och uti ruinen växa frodiga hasselbuskar

och andra löflräd. På murarna höja sig små rönnar

tallar och enbuskar. Af kyrkogårdsmuren märkas ringa

lemningar. Kyrkan har omkring leformationstiden blif-

vit öde. Hela traklen är mycket bergig stenig och

mager. Odlingsrör af små rullsten visa, att trakten



likväl varit fordom mer befolkad än nu, och deraf låler

(let förklara sig, huru denna helgedom kunnat der till-

komma och hvarföre den sedermera såsom mindre be-

höflig blifvit öfvergifven.

Enligt en gammal förteckning från medeltiden har

kyrkan tillkonmiit 1240 ^). Byggnadens alla delar, som

äro samtidiga, röja visserligen till socklarna rundbågs-

slil, men deremot till dörr- och fönsteromfattningarna

samt gafvelröstena spetsbugsstil. Det kan svårligen an-

tagas, att der funnits en äldre kyrka, hvilken tillkom-

mit vid nämnda tid, och att den nuvarande sedermera

blifvit uppförd. Denna ruin bevisar alltså, att, ehuru

rundbågsstilen ännu 1240 användes på Gotland, spets-

bågsstilen likväl då var derstädes i bruk.

') Script. Rer. Dan. T. VIII. P. 312.



Hangvar.

Denna kyrka, belägen ^'2 mil i nordost från Elingliem

uti en bergig trakt och å en ansenlig höjd, utgöres af

ett aflångfyrkanligt skepp och ett fyrkantigt kor samt

ett fyrkantigt torn i vester. Hela byggnaden är upp-

förd af huggen och luktad kalksten.

Skeppet, som invändigt håller i söder och norr

23.2 samt i vester och öster 29.5, saknar socklar.

En midlkolonn i skeppet uppbär fyra korshvalf utan

skiljebågar. Grundstenen är låg och lodrät. Basen be-

slår af en plint och derpå en föga bukig rundning.

Dit hörande skyddsblad ha likhet med hufvuden. Öf-

verst ses en större och en mindre ring. Kapitalet är

nära likadant som basen, men det har omvänd ställ-

ning. Skaftets omkrets utgör 7.5.5. Korshvalfven ha

halfrunda och vågräta kappor, hvilka uppgå från hål-

kälade dynstenar på midten af sido- och gafvelmurarna.

Å södra sidomuren nära vestra ändan är en in-

gång. Yttre omfattningen har å hvarje sida två ko-

lonner emellan murhörn. Derinnanför stå poster på

temligen hög tröskel. Grundslenarne äro skråkantiga.

Baserne och ka|>ilälerne äro hålkälade, de förre med

släta ytor, men de sednare med tunna blad. Kransarne

äro rundstafviga och hålkälade. På kolonnerna och

murhörnen uppstå skarpkantiga och lågspelsiga bågar.

Widl öfver den yttersta bågen utskjuter ett krönt buf-

vud ur sidomuren. Poslerne uppbära ett lågspetsigt

dörrfält med två halfva och två hela blad samt små

4
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rnUika knoppar. Portalen beslår af slipad kalksten.

Inre omfattningen är snedsmygig och lågrakspetsig.

I östra livallafdelningen ål söder finnes ett ulvid-

gadl fönster med jerngaller. Triumfbagen, som är åt

skeppet Ivåsprångig och åt koret enkel, liar lågspelsig

betäckning med bålkälade och riindslafviga dynslenar.

Koret, hvars inre sträckning i söder och norr ut-

gör 17..") samt i vester och öster 19.0, saknar liksom

skeppet socklar. Ett rundbågigt korshvalf med föga

uppåtgående kappor bildar korets betäckning.

A södra sidomiiren nära vestra ändan är en in-

gång. Yttre omfattningen bar å bvarje sida två mur-

hörn, som utan socklar och kransar uppbära rätvinkliga

rundbågar. På smala och tunna poster, hvilka slå på

vaidig tröskel, hvilar ett dörrlält med Ivenne stick-

bågiga inskärningar och deremellan en halfrund knopp.

Portalen är oslipad. Inre omfattningen är snedsmygig

och lågrakspetsig.

Ä södra sidomuren närmare östra ändan märkes

ett litet stickbågigt fönster, hvilket både ut- och invän-

digt har sneda smygar, som äro helt grunda till det

vttre, men ganska djupa lill det inre. A allarväggen

finnes ett likadant fönster. Begge dessa fönster, hvil-

kas bröslningar äro höga, ha, såsom det tyckes, invän-

digt haft lågrakspetsiga betäckningar. I den södra si-

doniuren nära östra ändan märkes ett litet trekantigt

och i den norra nära vestra ändan el I rakslutel vägg-

skåp». Nära östi'a ändan af norra sidomuren ses en

nyuppbrnten ingång till en illa byggd sakristia.

I lornel, som bar skråkanliga socklai-, linnas tre

afdelningar ölver hvarandra. Förslå afdelningen, hvil-

ken invändigt sträcker sig i söder och norr *20.7 samt
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i vesler och öster 54.4, uppbär ett korshvalf, hvars

kappor äro lågspetsiga samt raka och uppåtgående. En

ingång på niiillen af vestra sidoniuren har k hvarje

sida två niurhörn med skråkantiga socklar och likadana

kransar. Derinom stå poster på vanlig tröskel. Mur-

hörnen och posterne uppbära skarpkantiga rimdbågar.

Portalen är oslipad. Inre omfallniiigen har sneda smy-

gar och lågrakspetsig betäckning. A norra sidonuu^en

är ett stort illa uppbrutet fönster med karni poster och

bågar af trä samt jerngallcr. Tornbågen är lågspetsig

eller nära rundbågig ulan vederlagskransar.

I södra sidonuu'en nära östra ändan inleder en

raksluten ingång till en (rappa, hvilken uppleder ge-

nom densamma och derur vrider sig inuti vestra sido-

muren, hvarifrån en likadan ingång inför på elt bjelk-

lag, som ligger några fot öfver första afdelningens tak-

hvalf. Der finnes åt vester en större glugg, hvilken

ut- och invändigt har rätvinkliga smygar och rak be-

täckning. At öster luärkes en stor liögs|)etsig hjelpbåge.

En stege uppgår till tredje aldelningen, som å

hvarje sida har två gluggar. En smärt midtkolonn med

hålkäladt kapiläl uppbär i hvarje glugg Ivenne små låg-

spetsiga bågar. De yttre omfattningarne äro rätvinkliga

och lågspetsiga, men de inre rätvinkliga och lågrak-

spetsiga. En kolonn å södra och en å norra sidan har

blifvit ersatt med ett Irästycke, men de öfriga äro i

behåll. Tornet uppbär en hög spira, hvilken öfvergår

från fyrkant (ill åttkant.

Ett nun-adt altarbord har en hålkälad skifva af

slipad kalksten. Dera står en dålig altarprydnad, som

är utförd i sednare barockstil och innehåller å midten

en klen oljemålning, hvilken föreställer nattvarden.
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I kvrkan linnes en rund och kalklik dopfunt af

kalksten. Fnten är hälkälad. Mellanstyckel, som uppåt

afsnialnar och afslulas med en ring, prydes med långa

smala och nedålluiande hlad. Skålen, hvilken är nära

halfklollorniig, har sexton stora upprätlslaende blad och

ofversl kring kanten en hålkäl. Dopfuntens hela höjd

utgör 5.7 och skålens yttre tvärmått 2.7.

Det är af mycket intresse alt uti en förteckning

från medeltiden finna, det kyrkan blifvil -1218 upp-

förd ^). Detta årtal synes oss vara ganska troligt; ty

hela byggnaden är hållen i rundbågsstil med svag öf-

vergång till spelsbågsstil.

') Sciipt. Ker. Dan. 1. VIII. ['. 513.



Hall.

Uenna kyrka, 'som är fleii nordligaste af Gotlands alla

helgedomar, ligger ungelär ^1^ mil norrnl från Hang-

var, livartill hon är annex. Hela den sträcka, hvilken

vi tillryggalagl från Wisl)y, utgör på genaste vägen 4

mil och är med ganska få helt obetydliga backar allt-

igenom högland. Emellan nämnda kvrkor utbreda sig

flacka kalkhällar, som till slörsta delen äro beväxta

med små och kniitig furuskog. Trakten är ganska

ofruktbar och få boningshus förmärkas.

Halls kyrka består af ett aflångfyrkantigt skepp

och ett fyrkantigt kor med sakristia å norra sidomuren

samt af ett fyrkantigt torn i vesler. Hela byggnaden

är uppförd af huggen och lukta<l kalksten.

Skeppet, hvars inre sträckning i söder och norr

utgör 25.4 samI i vesler och öster 28.9, har skåkan-

tiga socklar, som äro stora och lågslutta. Midi i skep-

pet står en kolonn, och derpå hvila fyra korshvalf.

Kolonnen har en fyrkantig och lodrät grundsten och ett

lågt hålkäladt kapital. Bas och krans saknas. Skaftet

utgöres af hela rundstycken och håller (1.4 i omkrets.

Kolonnen är groft tillhuggen. Det kunde tyckas, som

man ärnal framdeles göra grundstenen till bas. Enär

likväl grundstenen är ungefär 1.(1 hög och på midten

af hvarje sida öfverskjuter skaftet med endast 0.0, kan

en passande bas ej deraf utarbetas. A sido- och gaf-

velmurarna (innas tunna • skråkantiga dynstenar, livilka

motsvara kapitalet. Takhvalfven sakna skiljebågar och

ha lågspetsiga och vågräta kappor.
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Å södra sidomureii nära veslra äiulaii linnes en

slor ingång, som å livarje sida liar Ivå kolonner mel-

lan miirhörn. Gniiidslenarne äro skräkantiga, baserne

attiska ntan skuKlsblad, kapilälerne inåtsvängda och

kransarne tunna och halkälade. Poster, hvilka slå på

hög tröskel, u|i|djära ell lyrhladigt dörrläll med rullika

knoppar. Koionncrnc och murhörnen motsvaras af skarp-

kautiga spetsbågar. Inre omfallningen är snedsmygig

och lågrakspetsig. A södia sidomuren i östra hvalfaf-

delningen och nagol at vester ses ett litet rundhågigt

fönster, som till det yttre har mycket sneda smygar.

Eli ännu mindre fyrkantigt nytt fönster ål öster liar

nödvändigtvis lillkonnnit för ökande af skeppets ringa

belysning. Triumfbågen, hvilken är spetsig, har små

halkälade dynstenar.

Koret, som iuvändigt haller i söder och norr 17.4

samt i vester och öster il). (i, har likadana socklar som

skeppet. Ett korshvalf med halfrunda uppåtgående kap-

por bildar korels betäckning. A södra sidomuren nära

veslra ändan finnes en ingång. Yttre omfattningen har

breda murhörn, hvilka uppgå från socklarna och med

halkälade kransar uppbära en spetsbåge. Tunna poster,

som derinnauför slå på hög tröskel, jnotsvara elt tre-

bladigl dörrfäll. Inre omfallningen är snedsmygig och

lågrakspetsig. A södra sidomuren nära öslra ändan ses

ett lilel rundbågigl fönster med hög bröslning, och å

allarväggen finnes ett något större sådant med lägre

bröslning. Del södra fönstret är utvändigt förändradl

och invändigt snedsmygigt, men det östra är både ul-

ocii invändigt snedsmygigl. 1 den södra sidomuren nära

öslra äuihu) märkes ell liki l\rkanligl väggskåp och i

den norra nära v(>stra iindaii ell dvlikt.
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Å norra sidoimireii niol uslra andan linnes en in-

gång till sakrislian. Den yllrc omtallningen är rät-

vinklig ocli rundhågig, men den inre något snedsmygig

i»ch rakbeläckt. Tunna posler pa likadan tröskel upp-

bära en rnndltäge. Sakristian, hvilken liar likadana

socklar som skeppet orh koret, sträcker sig invändigt

i söder ocli norr 12,0 samt i vesler och öster IH.tt.

Betäckningen bildas al" ett tunnbvaU' på vederlag i söder

och norr. Ett helt litet small och sjietsigl fönster ål

öster insläpper en svag dager.

I tornet, som har skråkanliga socklar, Hiinas tre

alVlelningar ölver livarandra. Föi'sta aldelningen, hvars

inre sträckning i söder och norr utgör 20. y samt i

vesler och öster 22.4, betäckes med ett något spetsigt

korshvall", hvilket har uppåtgående kappor. En ingång

a norra sidomuren nära östra ändan är ut- och invän-

digt igenmurad, och ett litet lönster deröfver insatt.

På midteii al" veslra sidonmren ses ett lilel fönster,

som ut- och invändigt är snedsmygigt, men till det

yttre spetsigt, till det inre lagrakspelsigt. Tornbågen

har spetsig betäckning med hålkälade dynstenar.

En raksluten ingång i södra sidomurens östra

ända inleder till en trappa, hvilken uppför till den-

sammas vestra och ingår i veslra sidomuren, mot

midten hvaraf en likadan ingång öppnar sig till an-

dra aldelningen, som ehuru hög hvarken har glugg

eller ljushål, men blott en rakbeläckt genomgång till

vinden.

En stege uppgår till Iredje aldelningen, hvilken ä

hvarje sida har två ansenliga gluggar. En smärt och

hög midtkolonn med bägarlikl kapital uppbär i hvarje

glugg Ivenne små spelsbågar. Af midtkolonnerna är en
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k södra ocli en a öslra sidan ersall med ett trästycke.

De yttre onifattninicarne äro rätvinkliga och spetshågiga,

men de inre rälvinkliga och lägraks[)elsiga. Flere lem-

ningar al" skålvirke ([varsitta i gluggarnas inre betäck-

ningar. Tornet, hvars södra liksom norra sida utvän-

digt har vid lörsla afdelningens slut en stark indrag-

ning, up[djär en hög spira, som frän fyrkant öfvergär

i åttkant.

1 kyrkan står en rund kalklorniig doplunl al kalk-

sten. Foten och mellanstycket äro slätla. Skålen har

enligt vanligheten sexton blad och omkring kanten en

liten hålkäl. Dopfuntens hela höjd utgör 3.5 och skå-

lens yttre tvärmåtl 2.4.

1 kyrkan ses flere vägg- och takmålningar, hvilka

visa sig vid närmare granskning vara blott halftannat

sekel gamla.

Från medeltiden saknas underrättelse om kyrkans

ålder. Då likväl hela byggnaden röjer äldre spets-

bågsstil, tyckes det kunna med temlig säkerhet på-

stås, all densamma tillkommit omkring midten af tret-

tonde seklet.

I kyrkogårdens nordöstra hörn finnes en stor port,

som betäckes med ett spetsigt tunnhvalf. Yttre omfatt-

ningen har hålkälade dynstenar och derpa en spets-

båge. Inre omfattningen är likadan, men saknar så-

dana kransar. I hvarje insida ses en lång sittnich med

lågrakspetsig betäckning. Porten har höga röslen och

kroppåstak med vattenfall ät vederlagen. I kyrkogär-

dens södra sidomur märkes en port med lågrakspetsig

betäckning. Den yttre omfattningen är ensprångig och

rundbagig, den inre tväsprängig och spclsbågig. I

hvarje insida linnes en siltnich med lågrakspetsig be-
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(äckning. Der hujy sig säsom vanligt rösten, af hviika

del yttre är slätl, men det inre prydes å niidten med

en rund lordjupning. Porlen har likadant vattenfall

som den nyssberörda. Portarne bestå af huggen och

tuktad kalksten.



Fleringe.

Denna lieli^eduni ligticr i sydost (»ch nära '2
V'2 mil

ilVan Hall. Man niåsin ulvor ^', mil ålerfärdas samma

väg', hvar[iä man ankommit, innan man vänder mot

öster för alt efter en ganska stor krok om Kapells-

hamn uppkomma till Fleringe. Ifrån Hall till Kapells-

hamn visar sig stora sträckor af jemna kalkhällar i

dagen. Trakten är (dVnklhar, men lifvas af små furu-

skog. Den stora hafsviken, hvilken frän norr öfver \

mil inskjuter till Ka|)ellshamn, omgifvcs af höga lem-

ligen branta stränder, som heslä af kalkherg. På vä-

gen ifrän Hall ses Fleringe å andra sidan om hafs-

viken höja sig öfver furnskogen. Ganska ansenliga hac-

kar nedgå till och upjtgå från Kapellshamn, hvaraf den

innersta sträckan kringfares på en väg, hvilken föga

höjer sig öfver hafsvtan. lAIan har der del hasta till-

fälle att skada, linrii hafssvallel under landels lång-

samma höjning hildal mänga slrandsältningar öfver hvar-

andra. Pa dessa afsatser växer barrskog, men intet

grässtrå kan der upptäckas. Dessa forntida slrandhöj-

der utgöras af idel rundslipad klapper af kalksten och

de likna nästan regelbundna vallar, som beherrska hvar-

andra. På öfversta höjderna omkring Fleringe bestå

åkrarne af sådan klapper och de gödas med tång.

Fleringe kyrka, som är annex till Uute och ligger

pa en mager högslätt, har ett ailångfyrkanligt skepp ett

likadant men mindre kor med sakristia å norra sido-

muren och ett fyrkantigt torn i vester. Kyrkan är

upi)förd al huggen och luktad kalkslen. Socklarne å
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skeppet koret ocli sakristian samt tornet äro skräkan-

tiga breda ocli läysIiillaiKle samt alla lika liuya.

1 skeppet, livars inre sträckning i söder och norr

utgör 24.5 samt i vesler och öster 29.7, slår en midl-

kolonn, som uppbär fyra spetsiga korshvalf med lika

många skiljebågar. Grundstenen för kolonnen är 2.1

hög och lodrät. Basen, hvilken är altisk och å nedra

loren saminaiilryckl, liar skyddsblad och ölvcrskjuler

plinten 0.5 på midlen af hvarje sida. Skyddsbladen äro

platta slora och yfviga. Skallet, som utgöres af hela

rundstycken, håller (}. 1 i omkrets. Kapitalet är inäl-

svängdt, och prydes med åtta slora blad. Kransen är

halkälad. Skiljebagarne äro skarpkanliga och ensprån-

giga samt 1.0 breda. Kapporna, hvilka äro nära våg-

räta, sakna kragstenar.

A midlen af veslra hvalfafdelningen ål söder lin-

nes en ingång. Yllre omfattningen har å hvarje sida

en kolonn emellan inre poster och ytlre nuirhörn. l*o-

sterne äro breda och stå på hög tröskel. Muihörnen

äro stora och uppgå från socklarna. Baserne ha, så-

som det visar sig, varit attiska med skyddsblad. Skaf-

ten äro jemntjocka. Af kapitälerna, som äro föga in-

åtsvängda, är det vestra släll, men del öslra bladprydt.

Murhörnen ha åt ingången likadana kapiläler. Kransar

saknas. Posterne uppbära en spelsbage med en rullik

midtknopp. På kolonnerna hvilar en rundslafvig och

pä murhörnen en rätvinklig spelsbågc. Denna portal

har vid en brand blifvit mycket skadad. Inre omfall-

ningen är snedsmygig och lågrakspetsig. A södra sido-

muren i midlen af östra hvalfafdelningen linnes ett

spetsigt fönster, hvilkel har hög bröstning samt ut-

och inxändigt sneda smygar. Triumfbågens betäckning
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är lialfrund med hålkäladc men myckel skadade dyn-

stenar.

Korel, livars inre slräckning i söder och norr hål-

ler 17.1 samt i vesler och öster 21.(), har ett spet-

sigt korshvalf med raka nppålgäende kappor. En in-

gång finnes å södra sidomiiren nära veslra ändan. Yttre

omfattningen har å hvarjo sida ett större och ett min-

dre murhörn, som hvila på socklarna. Breda poster

på hög tröskel npphära en riindhåge. Från mnrhörnen,

hvilka ha hålkälade kransar, uppgå rätvinkliga spetsbå-

gar. Inre omfattningen har sneda smygar och lågrak-

spetsig betäckning. Å södra sidomiiren ösler om in-

gången ses el t spetsbågigt fönster, som till det yttre

och inre är snedsmygigt, och ett alldeles likadant mär-

kes på midtcn af allarväggen. I södra sidomuren nära

östra ändan ses ett litet fyrkantigt och iiiidt deremol i

norra ett större rakspetsigt väggskåp.

Nära midten af norra sidomuren är en ingång till

sakristian. Yttre omfattningen har poster, hvilka sta på

temligen låg tröskel och uppbära en skarpkantig ruiid-

båge. Inre omfattningen är snedsmygig och lågrakspet-

sig. Sakristian, som invändigt håller i söder och norr

16.0 samt i vesler och öster 12.0, är något yngre än

koret och betäckes med ett rundbågigt korshvalf. Ät

öster på midlen af sidomuren linnes ett litet spetsbågigt

fönster, hvilkel till det yl tre är snedsmygigt, men till

det inre har sneda smygar och lågrakspetsig betäck-

ning. Ett litet fyrkantigt fönster åt norr har i sednare

tid tillkommit. 1 midlen af vestra sidomuren ses ett

rakspetsigt väggskåp.

I tornel innehållas tre afdelningar öfver hvarandra.

Första afdclningen, som invändigt sträcker sig i söder
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och norr 22.4 samt i vester och öster 20.3, har ett

spetsigt korshvalf med raka uppåtgående kappor. På

midten af veslra sidoniiiren är en temligen stor ingång.

Yttre omfattningen har å hvarje sida två kolonner mel-

lan murhörn. Alla skaften saknas. Hvardera af de yt-

tersta niurhörnon har åt ingången en halfkolonn. Grund-

slenarne, hvilka likna socklarna, prydas med elt helgon

och några hlad, som alla äro föga upphöjda. Baserne

äro attiska med afrnndade plinter för kolonnerna, kapi-

tälerne inåtsvängda med stora framskjutande hladknop-

par. Poster, hvilka stå på hög tröskel, upphära en

båge, som nederst har två stora platta och deröfver två

små halfrunda blad. Tre ruUika knoppar äro forstörda.

Inre omfattningen är snedsmygig och lagrakspelsig.

En raksUiten ingång å södra sidomiiren vid östra

ändan inför till en trappa, hvilken i densamma uppgår

till vestra ändan, der man genom en likadan genom-

gång inkommer till andra afdelningen. En stor glugg

med lågrakspetsig betäckning ger från vester dager i

andra afdelningen, som åt ösler har en spetsig hjelp-

båge, hvilken är lika bred som densamma. Denne båge

uppbär östra sidomuren ; ty den stöter intill skeppets

vestra gafvelröste, som har en raksluten ingång till

vinden. Då andra afdelningen icke är afrappad men

väl veslra gafvelmuren, så måste tornet vara något

yngre än skeppet.

Ifrån den andra afdelningen uppgå stegar till den

tredje, hvilken å hvarje sida har två gluggar. En midt-

kolonn med smalt och högt skaft samt bägarlikt slätt

kapital uppbär i hvarje glugg Ivenne små spetsbågar.

De södra och östra gluggarne ha förloral sina midt-

kolonner. De yttre omfattningarne äro skarpkantiga och



62

spelsbågiga, inen de inre rätvinkliga och lägrakspelsiga.

Ulvändigt har tornet någol nedom första afdelningens

slut en skråkantig indragning åt söder och en åt norr

och nära inunder gluggarna en sådan å hvarje sida.

Tornet uppbär en spira, som öfvergår från fyrkant till

åttkant.

f^tt ninradt altarbord saknar skifva. Der tinnes en

altarprydnad, hvilken består af trä i rococomaner och

innehåller en oljemålning, som föreställer naltvarden.

Det hela är uselt både till idé och utförande. En dop-

funt i barockstil af lin sandsten saknar all märkvärdighet.

Enligt en gammal förteckning har kyrkan 1252

blifvit uppförd ^). Skeppet och koret framle äldre tem-

ligen rå spelsbågsstil, hvadan nämnda tid för deras

uppförande är sannolik; men dcremot har tornet, hvars

anordning röjer en mera utbildad spetsbågsstil, minst

ett hälft sekel sednare tillkommit.

I kyrkogårdsmuren ål vester finnes en port, som

betäckes med tunnhvalf på vederlag i söder och norr

och har i hvarje insida en lång sittnich med lågrak-

spetsig betäckning. Yllre och inre omfatlningarne, af

hvilka den förre har hålkälade dynstenar men den sed-

nare saknar sådana, ha 1.0 framsprang och hålla 2/1

i tjocklek. Portens inre bredd utgör 0.2 och dess

siräckning tvärs igenom inom omfallningarna il. 4. Midt

öfver vttre omfattningen sitter en liten menniskofignr,

som är arbetad af kalkslen och l)lifvit stympad. Porten,

hvilken består af huggen och luktad kalkslen, har rösten

åt vesler och öster samt vattenfall ål söder och norr.

') Scripl. \{e\: Dan. T. VIII. I'. TAT,.
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iJeriom en högland och mager Irakl framgår i sydost

en smal väg ifrån Fleringe V2 "'i' t'" Kule, som ligger

på en lemligen ansenlig landliöjd. Sistnämnda kyrka ul-

göres af ett aflångfyrkantigt skepp, ett fyrkantigt kor

orli ett fyrkantigt torn i vester. Skeppets korets och

tornets socklar äro skråkantiga något lågslntlande och

alla lika höga. Kyi'kan är uppförd af huggen o(;h luk-

tad kalksten.

Skeppels inre bredd ulgör 3.'). 9 och dess längd

55.1. Två fvrkantiga pelare, hvilka hålla 2.7 i hvarje

sida, uppbära skeppets sex korshvalf med sju skilje-

bågar. Pelarne ha skråkantiga socklar och hålkälade

kransar. Skiljebågarne, som äro 1.0 breda samt skarp-

kanliga och spetsiga, hvila på låga rundslafviga och

hålkälade ki"agstenar å sido- och gafvelmurarna. Kajt-

porna äro spetsiga och föga uppåtgående.

En ingång i veslra hvalfafdelningen å södra sido-

muren är något dragen åt öster. Yttre omfallningen

har å hvarje sida en kolonn emellan murhörn. Grund-

stenarne, hvilande på hel boltenhäll, äro skråkanliga och

lika höga som socklarne, baserne attiska med skydds-

blad, kapilälerne hålkälade med bladknoppar och före-

nande fäset Iband. Tunna och breda poster på hög trö-

skel uppbära ett dörrfält med två halfva och två hela

blad. Af tre rullika knoppar återstår blott en enda.

Kolonnerne och murhörnen ha rundslafviga och hålkä-

lade kransar, och på de förre hvila rundslafviga, men
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på de sednare rätvinkliga spelsbågar. En motsvarande

ingång finnes i niidten af vestra livalfafdelningen å norra

sidonuiren. Yttre omfattningen framler å hvarje sida

två murliörn, som uppstå från socklarna ocli lia små

hålkålade kransar. Deriniianför stå tunna poster på

hog tröskel. Murhörnen uppbära skarpkantiga rundbå-

gar och posterne ett tvåbladigt dörrfält. Hegge ingån-

garnas inre omfattningar äro snedsmygiga och lågrak-

spelsiga.

I mellersta hvalfafdelningen åt söder liksom åt

norr finnes ett enkelt lågspetsigt fönster, af hvilka det

södra intager midlen, det norra har någon dragning åt

öster. I östra hvalfafdelningen åt söder ses i midten

ett likadant fönster. Alla dessa fönster äro ut- och in-

vändigt snedsmygiga och ha smala rätvinkliga och föga

framstående karmar samt höga bröstningar.

I östra hvalfafdelningen at norr finnes ett rakspet-

sigt väggskåp. Triumfbågen är lika bred som koret

och har hålkälade dynstenar samt spetsig betäckning.

Koret, som invändigt håller i söder och norr 20.1

samt i vester och öster 2-15, beläckes med ett kors-

hvalf, hvars kappor äro rundltågiga raka och något upp-

åtgående. På södra sidomuren nära vestra ändan fin-

nes en ingång, hvilken utvändigt har å hvarje sida ett

mindre och ett större mui'hörn, som uppgå från sock-

larna. De inre murhörnen ha hålkälade kransar, men

de yttre inga, och de förra liksom de sednare uppbära

en rätvinklig rundbåge. På poster, hvilka derinnanför

stå på hög tröskel, hvilar ett tvåbladigt dörrfält. Inre

omfattningen är snedsmygig och lågrakspelsig. Ett litet

rundbågigt fönster öster om ingången och ett något

större på midten af altarväggen ha ut- och invändigt
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sneda smygar, men inga karmar. Ösler om ingången

märkes etl. rakspetsigt väggskåp.

Mol midten af norra sidomuren finnes en smal

rakslulen ingång, som är gammal, ehuru en sakristia,

iivarlill den leder, äi' en ny sämre byggnad. Förmod-

ligen har der funnits en äldre sakristia.

T tornet innehållas tre afdelningar öfver hvarandra.

Första afdelningen, hvilken invändigt sträcker sig i söder

och norr 2 (5. t) samt i vester och öster '2 7. G, har etl

spetsigt korshvalf med nära raka uppåtgående kappor.

På midten af vestra sidomureii finnes en ingång, hvars

portal har å hvarje sida två kolonner mellan murhörn.

Begge skaften saknas å södra och det ena å norra si-

dan. Ytterst å hvarje sida står en framspringande pi-

laster, som ål ingången prydes med en halfkoloim.

Grundslenarne, hvilka legat på hel hottenhäll, äro lika

höga som men brantare än socklarne. Jiaserne, som

äro altiska, sakna plinter, och de nedra torerne äro

mycket tjocka, de öfra helt tunna och båda afplattade,

Kapilälerne äro höga lält inålsvängda; de södra ha ro-

sor och ytterst ett menniskohufvud, men de norra yf-

viga bladknoppar. Kransarne äro hålkälade och afrun-

dade för kolonnerna och halfkolonnerna. Smala men

tjocka poster på hög tröskel uppbära en sexflikig spets-

båge. På kolonnerna och murhörnen hvila skarpkantiga

spetsbågar. Inre omfattningen är snedsmygig och låg-

rakspetsig. Mot midten af södra sidomuren finnes ett

fönster, hvari en midtpost och motsvarande karm upp-

bära två spetsbågar. Den yttre omfattningen är spet-

sig, men den inre lågrakspetsig och beggedera äro lik-

som posten och karmen snedsmygiga. FJröstningen är

hög. I midten af första afdelningens öppning åt öster

5
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står en kolonn, som uppbär två rundbågar, på bvilka

östra sidoniuren bvilar. Folställningen utgöres af grund-

sten ocb derpå platt samt karnis, vidare en attisk I)as.

Alla dessa parlier äro cirkelrunda för att lätta genom-

gången. Skaftet, som bildas af bela oslipade rundstyc-

ken, båller 5.8 i omkrets. Kapitalet är lågt ocb pry-

des å livarje hörn med stora bladknoppar och å bvarje

sida deremellan med tvenne blad. Kransen är hålkälad.

Kapitalet motsvaras åt söder och norr af höga bålkä-

lade kransar, bvilka utgöra vederlag för bågarna, som

äro skarpkantiga och 2.7 breda.

I södra sidomuren nära östra ändan inför en rak-

slnten ingång till en spiraltrappa, hvilken håller 5.0 i

tvärmått ocb uppleder lill ett galleri, som ligger utan-

för den södra sidomuren och bar ett motsvarande utan-

för den norra. En rakslulen ingång inför från det södra

galleriet i andra afdelningen och en sådan utför derifrån

till det norra. Begge dessa genomgångar äro såsom van-

ligt rätvinkliga och bestå af obuggen kalksten. Hvarje

galleri håller 2.4 i inre bredd ocb bar tvenne tvåde-

lade bågöppningar, nemligen det södra åt söder och det

norra åt norr. Ingen glugg finnes åt vesler. En midt-

pelare emellan båda öppningarna motsvaras af pilastrar.

Midt emellan pelai-en och pilastrarna, bvilka ha hålkä-

lade kransar, slå två kopplade kolonner med förenade

baser och kapitäler. Både baserne ocb kapitälerne äro

bägarformiga och vända mot hvarandra. På kapitälerna

ligga hålkälade kransar, som motsvara pelarens ocb pi-

lastrarnas. Af pelaren pilastrarna och kolonnerna upp-

bäras skarpkantiga ruiidbågar, bvilka utvändigt ha par-

vis skarpkantiga och rundbågiga omfattningar; men de

sakna naturligtvis sådana invändigt. Begge gallerierne
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äro alldeles likadana. Andra afdelningen har åt ösler

en spetsig hjelpbåge, livars bredd är lika med densam-

uias sträckning i söder och norr.

Stegar nppföra till tredje afdelningen, som har A

hvarje sida två stora gluggar. En smärl midtkolonn

med bägarlikt kapiläl uppbär i hvarje glugg tvenne

små spetsbågar. Midtkolonnerne å södra sidan äro i

behåll, men en sådan å veslra, en å norra och en å

östra äro ersatta med trästycken. De yttre omfattnin-

garne äro rätvinkliga och spetsbågiga, men de inre rät-

vinkliga och lågrakspptsiga. Ä alla de yttre mursidorna

finnas vid gluggarnas boltenstycken skråkantiga indrag-

ningar. Tornet uppbär en hög spira, hvilken öfvergår

från fyrkant till åtlkant.

På ett muradl altarbord ligger en hålkälad skifva

af oslipad kalksten. Dilhörande altarprydnad, som be-

slår af fin sandsten, föreställer Abrahams offer. Denna

prydnad, hvarå Christian IV:des namnchitTer ses uti en

sköld, är hållen i dålig barockstil och röjer ell klent

arbete.

I kyrkan står en kalkformig dopfunt af kalkslen.

Foten är inåtsvängd och afslulas med en ring. Skålen

är nära halfklotformig, och dess sidor prydas med elfva

trebladiga fält och deröfver sträcker sig omkring kan-

ten en hålkäl. Dopfimlens hela höjd utgör 5.0 och

skålens yttre Ivärmått '2.H.

Ett stort triumfkors hänger på skeppets norra si-

domur. Christus, som är helupphöjd, liar naturlig stor-

lek bart bår och en spik genom båda f(»tter. Bakom

Chrisli hufvud ses en målad korsgloria. En stor se-

gerkrans, hvilken omgifver hela bilden, prydes i yttre

kanterna med liljor. Korsets ändar utmärkas med fyr-

5*
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kanter, som äro ställda öfver horn och å hvarje sida

prydas med en halfcirkel. I fyrkanterna skådas evan-

gelisternas sinnehilder, af hvilka de Irenne ufversta äro

halfupphöjda i snidverk, men den nederste har bortfallit

och blifvit ersatt med målning. I hvardera af korsets

öfra vinklar nemligen mellan armarna och öfverstycket

samI kransen knäböjer en heliipphöjd engel med nl-

slagna vingar. Del hela har enligt vanligheten hjerla

färger.

Vi höra såsom en slor ovanlighet anmärka, att

skeppets sex lakhvalf uppbäras af Ivå fyrkantiga pelare.

Prosten J. Lutteman, som mycket intresserade sig för

sin åldriga helgedom och arkeologisk forskning, sade,

det en professor i byggnadskonsten upplyst, att pelarne

innehöllo kolonner och att man derföre ärnade borl-

bryta deras vårdslösa beklädnader. Härvid erinrades,

att de murverk, hvilka på några högst få slällen blif-

vit uppdragna kring svaga kolonner, äro såsom i Gam-

malgarn mycket grofva, men att i härvarande pelare,

som blott hålla '2.7 i hvarje sida, kolonner, hvilka

merendels ha 2.0 och sällan derunder men ofta der-

(»fver i tvärmått, ej kunna rimligtvis inrymmas. Enär

denna temligen bevisande anmärkning af en professor i

grekiskan ej ville förslå till vederläggning af en pro-

fessor i saken; så begärdes och erhölls tillåtelse att

praktiskt afgöra, huru dermed förhöll sig. Anpulsen

borthackades på midten af en pelaies sida, då hastigt,

såsom stundom händer, en fog påträlTades, som ej blif-

vit vid murningen rätt ujipfylld. Alan kunde med lätt-

het i denna fog inskjuta en nära 0.0 lång träpinne,

och således kunde omöjligen någon kolonn deri inrym-

mas. Det är alltså ingalunda rådligt all sidva genom
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ItniMbryliiingar der fraiiibriiiga kolonner. Alt tvärt emot

vanligheten iler Unnas pelare ej kolonner, låter gan-

ska väl förklara sig. Medel måste vid kyrkans uppfö-

rande saknats för hennes snara fullbordan, hvadan pe-

lare af blott tuktad kalksten Itlifvit med undantag af

socklar och kransar uppdragna. Denna förmodan be-

kräftas äfven deraf, att skeppets skiljebågar likaledes

emot vanligheten bestå af ohuggen kalksten. Ganska

märkligt är, att både pelarne och skiljebågarne äro

högst illa tuktade och putsade.

Tornets spiraltrappa ulgöres äfven af tuktad kalk-

sten med undantag af kärnpelaren, hvilken är groft

tillhuggen. Skeppets norra och korets portal bestå af

oslipad, men skeppets södra och tornets portal förete

slipad kalksten. Då de förre äro rundbågiga, men de

sednare spetsbågiga, tyckas dessa partier härröra från

olika åldrar.

Uti den förteckning, som ifrån medeltiden finnes

på de gotländska helgedomarnas ålder, uppgifves i J.

Langebeks verk 1200, men i C. A. Weströms afhand-

ling 1260 för kyrkans byggnadsår ^). Vi kunna ej af-

göra, hvilketdera af dessa årlal är ett tryckfel. Men

det anse vi oss kunna med skälig visshet påstå, att,

om förstnämnda byggnadsår är riktigt, så måste der

funnits en äldre kyrka, enär den nuvarande företer

spetsbågsstil; är deremot sistanförda årtal rätt upp-

gifvet, så tyckes detsamma på det närmaste öfverens-

stämma med berörda byggnadsstil.

I afseende på kyrkans konstruktion kan anmärkas,

att den alltför breda triumfbågen saknar behöfligt mot-

') Script. Ror. Dan. T. VIII. F. 313, och C. A. Weslrom. De visita-

tionibus episcoporura Lincopensium olim per Gothlandiain )iabi(is, P. 7.
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stånd i skeppels sidomurar lör alt rätt uppbära det-

sammas östra gafvel roste. 31 an har dertore i sednare

lid uppfört en myckel grof slrälpelare vid östra ändan

al" skeppets norra sidomur. Der liksom mångstädes på

Golland linnes i tornets första afdelning ett spannmåls-

magasin.

1 kyrkogårdens södra sidomur märkes en stor

port, hvilken hetäckes med ett tunnlivalf. Den yttre

omfattningen är skarpkantig och spetshågig med hålkä-

lade dynstenar, men den inre skarpkantig och rundbå-

gig ulan sådana. En lång lågrakspetsig siltnich linnes

i bvarje insida. Porlen beslår af huggen och luktad

kalksten och har vanligt kroppåstak med vallenfall ål

vesler och öster. En lika stor och alldeles likadan

port ses uti kyrkogårdens norra sidomur.

Några hundra sleg nordost från kyrkan slår å

södra sidan om vägen till Bunge ett ringkors af kalk-

slen. Den veslra sidan är huggen, men den östra

ohuggeu. Al vesler på stammen märkes en fyrbladig

ros. Al samma håll på öfverstyckel äro två hjertan

inhuggna och på hvarje arm ett sådant, hvilka alla ha

spelsarne inåtvända. Ringen bildar mot korset genom-

brutna vinklar. Både i korsels vinklar och å armarnas

saml öfverslyckets hörn ses halfrunda knoppar. Korsels

hela höjd utgör 8.^2, armarnas längd tvärsölVer 5.5,

stammens bredd 2.9, öfverslyckets bredd 2.1, armarnas

bredd 1.1) och korsets tjocklek 0.5.5.

Från den högbelägna vägen, som går söderut V2

mil från Rute till Vallavik, öpj)na sig åt öster och strax

derefler åt söder ntsigler, hvilka lälla med de vackra-

ste i Blekinge. Trakten är bergig och skogig och

åkrarne höljas af kalkstensklapper. Vi stannade vid
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Farduiiie ganl, som är belägen ^/,fi mil från kyrkan i

dithöranile socken till höger om och etl lilet stycke

från vägen. Der finnas ruiner af tvenne byggnader,

hvilka af allmogen kallas munkhuset och mynttornet

eller Fardume sloll. Enligt en sägen skola munkar i

Fardume haft en underjordisk gång till nunnor i Bunge.

Då Golland å landsbygden blott haft ett kloster för

munkar och elt för nunnor nemligen Roma och Sol-

berga, så förtjenar denna barnsaga intet afseende, helst

ingen kan rimligtvis tro, att en underjordisk gång fun-

nits emellan Fardume och Bunge, enär en sådan skulle

sträckt sig nära ^1^ mil till största delen genom bergs-

höjder. Enligt en annan sägen skall Severin Norby be-

gagnat munkhuset (ill bostad och mynttornet till mynt-

ställe. Delta föregifvande saknar ej allenast all histo-

risk grund utan jemväl all sannolikhet. Vi vilja först

taga lemningarne af ifrågavarande byggnader i betrak-

tande, och vi skola sedan framställa vår mening om

deras tillkomst och ändamål.

På en bergsluttning ligga Fardume ruiner. Af

munkhuset, som troligtvis haft ansenlig böjd, är bloll

en fyrkantig afdelning i behåll, hvars yttre sträck-

ning i söder och norr utgör ungefär 24.0, i mot-

satt riktning 22.0 samt höjd 18.0 och murtjocklek .5.

Denna afdelning, hvilken kallas Norbys källare, betäc-

kes med elt tunnhvalf och håller till det inre i söder

och norr 14.0, i vester och öster 12.0 samt i höjd

8.0. En ingång på midten af vestra sidomuren och en

ljusöppning till höger derom äro beggedera helt små

och rundbågiga. Till venster i dörromfattningen mär-

kas ett mindre väggskåp och derinom åt samma håll

elt större samt i östra sidomuren mot södra ändan
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äfven ell större sådant. Alla dessa väggskåp ha rak-

spelsiga beläckniiigar. På byggnaden, livilken är upp-

förd al" tuktad med hörnslycken ocli ouilaltningar af

huggen kalksten, har ell litet boningsrum blifvil i sed-

nare lid uppsatt.

Mynttornet, som ligger 48.(1 öster om och ofvan-

för munkhusel, har varit fyrkantigt och tvifvelsutan haft

tlere afdelningar öfver hvarandra. Denna byggnad, livil-

ken bestått af luktad kalkslen och har sin första af-

delning öfrig, håller i hvarje yttre sida vidpass 2 G.

O

och i murtjocklek (i. O samt i yttre höjd 22.0. Samma

ruin är till yltre nuu^beklädnaden nästan helt och hål-

let förstörd och pa lalshvalfvel växer ett mångslammigl

rönnlräd. Invändigt håller denna afdclning, som be-

täckes med ett tunnhvalf, 14.0 i hvarje sida och 16.0

i höjd. A veslra sidomuren ses lemningar efter en

rundbågig dörromfattning, hvilken för llere årtionden

sedan nedfallit. Då munkhusel fått genom sin påbygg-

nad skydd mot luftens och snikenhetens åverkan, har

detsamma långt bättre bibehållit sig än mynttornet, som

saknat en sådan.

Det är uppenbart, att begge dessa ruiner varit

torn, hvilka väl kunnat tillfälligtvis bebos, men egent-

ligen uppställ såsom försvarsverk. Alltså har samma

fästen ingalunda tillkommit för att inrymma fredliga

munkar utan fasthelh'e för att tjena fribytare såsom

lilltlykts- och f(>rvaringsställen. Del är bekant, att Got-

land af ålder haft talrika borgar, och alt många sådana

blifvil uppförda under konungarne Eriks och Albrekts

samt drottning Margaretas oroliga tid och under Fetalie-

brödernas grulliga huserande derslädes. Del är likale-

des bekant, att härmästaren Konrad von Jungingen och

I
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liöfvilsmannen Olof Axelson lalo nedbryta många af

dessa rölvHiiiäslen. Vi anse, att Fardunie slott varit

ett ihlaiul de många tillhåll, som sjöröfvare haft på

Gotland. Om denna borgs läge läges i betraktande, så

tyckes vår förmodan bli ganska sannolik. Fardume

ruiner ha uti en svårtillgänglig bergsbygd nära hafs-

slranden en ganska hög belägenhet, hvadan man der-

städes varit mindre blottställd för öfverrumpling från

landsidan och haft nära förbindelse med öppna sjön.

Härtill kommer, att llere goda hamnar för forntidens

fartyg linnas i närheten. Vägen lill Lergrafshamn ut-

gör blott ^l.j mil, till Vallavik ^/k; och till Kyllejhamn

'/2- För öfrigt räknas lill Kapellshamn 1 ^'4 mil, till

Fårösund ! ^1^ och lill Slilehamn 2.

Efter undersökiu"ng af Fardume ruiner tyckes Far-

dume träsk, som derifrån ligger på ett afstånd af 40

U

steg, förtjena alt närmare beses. Detta träsk, hvilket

är ^'g mil bredt och ''4 långt, har en liten holme,

som är bevuxen med martallar och flere slags löfträd.

Sannua träsk har, ehuru dess största djup blott utgör

1 famn, flere slags lisk i myckenhet. Holmen består

af ett gung- eller hängfly, hvilket är för gossar behag-

ligare alt belräda än för gubbar. Då man betraktar

holmen och den omgifvande vassen inses, att träsket

skall, såvida det icke ultappas, under tidernas lopp för-

vandlas genom växternas förmultning till myr eller kärr

och sedan lill lasl mark.

Öfver ruinerna höjer sig en bergås, hvartill man

med 125 sleg uppkommer. Der ligger en ättehög,

som består af kullersten och håller UO steg i omkrets,

men blott (i. O i böjd. På denna hög växer ett dverg-

artadl tallträd, hvars stan) utgör (1.0 i omkrets, men
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hvars höjd är endast 20.0. Under hedendomen blefvo

ej sällan de mesl storartade lägen valda lör minnes-

vårdar ölVer ryktbare män. Ifrån denna grafkuUe nju-

tas lika vidsträckla som öfverraskande ulsigter. Åt

norr skådas den höga skogbcväxta bergskedja, hvarå

Fleringe kyrka är belägen. Åt vester höjer sig Lärbro

tornspira öfver en skoglupen bergsrygg och derbortom

ses Othems kyrka |)å 1 ^j^ mils afslånd. At sydvest

och söder ölVerblickas Slite, Olofsliolm, Kyllej, Vallavik,

Lergraf och derutanför många större och mindre hol-

mar, som alla med få undanlag ha skogrika stränder.

At öster öppnar sig öfver hafsylan en mycket ansenlig

synkrets, hvarinom man en molnfri soumiardag ej säl-

lan räknar från tjugo ända till femtio segel.
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Denna kyrka, som är annex till Rute och ligger ^1^

mil i ösler derilVån, besiar af elt aflångfyrkanligl skepp,

ett fyrkantigt kor med en sakristia å norra sitloniuren

samt af elt fyrkantigt torn i vester. Hela byggnaden

är upplörd af huggen och luktad kalksten. Skeppels

korets och sakrislians socklar utgöras af grofva rund-

stafvar och grunda hålkälar samt derpå små skarpryg-

giga rundslafvar, hvilka tillsammans bilda alliska baser

med godtycklig behandling. Tornets socklar äro blotla

skråkanter.

I skeppet, som invändigt håller i söder och norr

58.8 samt i vester och ösler 52.0, slå Ivenne kolon-

ner, hvilka uppbära sex korshvalf. Vestra kolonnen

har följande anordning. Grundstenen är hög och skrå-

kantig. Kasen, som är attisk, har mycket yfviga skydds-

blad och dess öfra tor är afkanlad. Kapitalet är bägar-

likt med åtta storknoppiga blad. Kransen är hålkälad.

Östra kolonnen visar föga skiljaktighet. Grundstenen

har vanlig skråkant. Basen är attisk, och företer i

stället för skyddsblad ål sydost elt Chrislushufvud med

korsgloria, åt sydvesl ett krönt hufvud, åt nordost ett

bart menniskohufvud, ål nordvesl ett lejonhufvud. Ofra

loren är afkanlad. Kapitalet och kransen likna de ve-

slra. Skaften, af hvilka hvardera håller 5.8 i omkrets,

beslå af hela myckel ijocka rundstycken. Kragstenar

å sido- och gafvelmurarna uppbära enkla skiljebågar.

Sidomurarnas kragstenar, som äro nedtill spetsiga och

runda samt upptill rätvinkliga, siras med bladverk och



76

fasellband. Gafvelmiirarnas kragstenar äro kortare och

rälvinkligl spetsiga; den veslra prydes med bladverk,

men den östra är släl. Skiljebågarne äro 1.0 breda

skarjdvaiiliga ocli spetsiga. Korsbvalfven äro äfven spet-

siga och ha raka uppåtgående kappor.

A södra sidonmren och nära niidten af vestra

hvalfafdelningen finnes en slor ingång. Å hvarje sida

stå tre kolonner mellan nmrhörn och ylterst fram-

springer en mycket slor halfkolomi. Grundstenarne äro

brant skråkanliga, baserne atliska med afrundade plin-

tar för kolonnerna. Kapitälerne, hvilka äro bägarlika,

ha mycket framstående blad. Kransarne äro hålkälade.

Breda posler på tröskel uppbära ell sexbladigt dörrfält

med tre rullika knoppar |tå hvarje sida och ett lejon-

hufvud med nlräckl tunga i midten. På de innersta

murhörnen, som äro tunna, uppstår ett bågformigt fram-

sprang, hvilket är sexbladigt och har två rullika knop-

par å hvarje sida samt ett mindre djurhufvud i midten.

I öfversta svicklan af della framsprang, som utbreder

sig på dörrfällel, ses Chrislus med korsgloria uppstiga

ur grafven och tre knektar med sköldar nedfalla der-

jemte. Till höger står Maria krönl och håller en lilje-

spira i vcnstra och ell verldsklot i högra handen, till

venster derunder märkes en qvinna. Kolonnerne, hvilka

sakna fem skaft, uppbära rundslafviga, men murhörnen,

med undanlag af de imiersta, skarpkanliga spelsbågar

och halfkolonnerne en öfverensstämmande sådan. På

halfkolonnerna hvilar ett högspetsigt roste med skrå-

kantiga vatlenlislcr. Inre omfattningen är snedsmygig

och lågrakspetsig.

A norra sidomuren märkes utvändigt en motsva-

rande ingång, som är invändigt igenmurad. Portalen
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företer ä hvarje sida en kolonn emellan inre poster

och yttre niiirliörn. Kolonnerne lia attiska baser med

små skyddsblad och bägarlika kapitäler. Murbörnen

bvila på socklarna. Posterne slå på hög tröskel ocb

uppbära en skarpkanlig rundbåge ocb kolonnerne samt

murbörnen äfven sådana,

I den mellersta bvalfafdelningen al söder ses i

midten ell spetsigt fönster, hvari en midtpost uppbär

två spetsbågar ocb derpå en ring. I östra bvalfafdel-

ningen ål samma bäll märkes elt enkelt spetsigt fön-

ster. Begge dessa fönster ba böga bröstningar ocb ut-

ocb invändigt sneda sn)ygar. Trimnfliågen är lika bred

som koret, ocb framler hålkälade dynslenar samt spet-

sig betäckning. Södra sidomuren bar vid veslra ändan

utvändigt fall en grof slräfpelare, bvilken bärrör från

en sednare tid.

Koret, som invändigt sträcker sig i söder ocb

norr 28.1 samt i vester ocb öster 55.1, beläckes med

ett spetsigt korsbvalf, bvilket bar raka uppåtgående

kappor med skråkanliga kragstcnar. A södra sidomu-

ren närmare veslra ändan llimes en stor ingång. Yttre

omfattningen framler å bvarje sida två kolonner mel-

lan poster ocb murbörn. Tre skaft saknas. Grundste-

narne ocb baserne äro lika med socklarna, kapitälerne

bägarlika ocb bladprydda, kransarne bålkälade. Posterne

.slå på tröskel ocb u|)pbära ett döri'fält, som utgöres

af Ivennc balfva ocb tvenne bela blad med fem rullika

knoppar. Kolonnerne motsvaras af rundstafviga, de inre

murbörnen af en bålkälad ocb de yttre af en afkanlad

spetsbåge.

På östra sidan om ingången ses ett small enkelt

och högt fönster med ansenlig l>röstning. A allarväg-
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gen finnas tre sådana fönster, af hvilka det mellersta

är lika bredt som men högre än de omgifvande, ocli

deras bröstningar äro lägre än del södra fönstrets. Alla

fönstren äro ut- och invändigt snedsmygiga. Der mär-

kas yttre föga framstående vattenlister, som äro orna-

mentslösa. I norra sidomiiren nära vestra ändan ses

ett fyrkantigt väggskåp.

På midten af den sistberörda sidomuren är en

tresprångig och riuulbagig ingång, hvilken invändigt är

något snedsmygig och lågrakspetsig. Denna ingång le-

der till sakristian, som invändigt håller i söder och

norr 18.U samt i vester och öster 12.5. Ett tunn-

hvalf på vederlag i söder och norr heläcker sakristian,

hvilken från öster upplyses af ett lilet fönster, som till

det yttre är snedsmygigl och rundbagigl, men till del

inre snedsmygigt och lagrakspetsigt. I vestra sidomuren

ses ett rakspetsigl och al norr elt nyare väggskåp.

Tornet innehåller tlere afdelningar öfver hvarandra.

Första afdelningen, hvars inre sträckning i söder och

norr utgör \G.{) samt i motsatt riktning 20.1, betäc-

kes med ett s|ietsigt korshvalf. En ingång på midten

af vestra sidoniuren har a livarje sida två murhörn och

derinnanför poster. Murhörnen stå |>å tornets socklar,

men posterne på tröskel, och alla ha hålkälade kran-

sar. På miu-hörnen hvila två spetsbagar, men på po-

sterna en rundbåge, som alla äro skarpkantiga. Inre

omfaltniiigen är snedsmygig och lågrakspetsig. Torn-

bågen har afdelningens bredd, men är låg med hög-

spetsig betäckning.

1 södra sidoniuren vid östra ändan infor en rak-

sluten ingång till en trappa, hvilken genomgående den-

samma vänder sig inuti vestra sidomuren, mot midten
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hvaraf nian inkommer i andra afdelningen. Der ses ål

söder en lilen smal raKslnlon Ijnsuppning och åt öster

en spetsig lijolpbåge med afdelningens bredd. Sedan

fortgår trappan till norra ändan af veslra ocli inför i

norra sidomnren, livari en rakslnlen ingång öppnar sig

till ett lijelklag. Denna låga afdelning har ål söder en

liten fyrkantig ljusöppning. Längre npp på trappan i

den sistberörda sidomuren märkes en likadan ingång,

som äfven ledt till ett bjelklag, och deröfver linnes ett

spetsigt tnnnhvalf på vederlag i vesler och öster.

Sedan vänder sig trappan i östra sidomnren, då

man mot midlen inkonnner i öfversta afdelningen, hvil-

ken har två gluggar å hvarje sida. Dessa gluggar, som

ofelbart haft midtkolonner samt ut- och invändigt båg-

formiga omfattningar, äro alltrutna, och blotta rem-

stycken utgöra deras betäckningar. Tornet uppbär en

temligen hög spira, hvilken öfvergår från fyrkant till

åttkant. Kort efter år 174(1 nedslog åskan och splitt-

rade spiran utan att antända. Derpå uppfördes, såsom

det berättas, en helt olika och vida lägre spira. Må-

hända har vid detta tillfälle tornels öfra del blifvit

skadad och derefler albrulen. Askan har äfven 1797

nedslagit i spiran, hvarifrån några bräder lösrycktes,

men ingen antändning inlräflade.

På ett muradl altarbord ligger en grofslipad skifva

af kalkslen. Derpå slår en altarlalla, som är illa ar-

betad af fin sandslen i rococomaner och föreställer natt-

varden. Dcnjia allarprydnad har 1089 tillkonunit.

I kyrkan ses en kalklik dopfunl af kalkslen. Foten

är inåtsvängd. Skålen har kullrig bollen och nära lod-

räta sidor med grunda och lomma arabiska bågar. Hela

höjden utgör 2.9 och skålens yttre Ivärmålt 2.4.5.
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Kyrkan skall enligt en gammal förteckning ha

1221 uppstått^). Då kyrkan företer ren spetshågs-

stil, så måste hon vara ungefår ett århundrade yngre.

Der måste således funnits en äldre kyrka, hvilken varit

förliten och derföre hlifvit omhyggd. Denna förmodan

är så mycket troligare, som yttre omfattningen af skep-

pets norra ingång är hållen i ren rundhågsstil och i

jemförelse med detsammas motsvarande liksom med ko-

rets portal mycket enkel, och således har Ivifvelsutan

tillhört en äldre kyrka och blifvit vid den nuvarandes

byggnad begagnad, såsom llerstädes skell, å norra si-

domnren. Del vill jcmväl synas, som tornets socklar,

hvilka förete rundbagsslil, tillhört en äldre byggnad.

En stor [lort i kyi'kogårdens södra sidomur be-

läckes med olt högl lunnhvalf på vederlag i vcster och

öster. Yttre omfattningen, som har halkälade och rund-

stafviga dynstenar och spetsig betäckning, |)rydes i kan-

terna med rundstafvar. Inre omfallningens dynstenar

utgöras af en halkäl emellan Ivenne rundslafvar och

dess sidostycken äro skarpkanliga, men dilhörande båge,

hvilken är vida mindre spelsig än den nyssberörde,

har i kanten en rundslaf. I hvarje insida ses en lång

lågrakspetsig sitlnich. Höga rösten förenas med ell

kroppastak.

En genomgång i kyrkogårdens östra sidomur har

ell lunnhvalf med spelsbågiga omfattningar och en hög

rakspelsig sittnich i hvarje insida. Vitre omfallningen,

som är stafprydd, hvilar på hög tröskel och uppbär en

spetsig betäckning med två halfva och Ivå hela rund-

bågiga blad samt tre rullika knoppar. Dessa blad siras

') Script. Uer. Han. T. VIII. I'. :112.
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meil riirulstafvar. FAl nnirliörn å livarje sida derulan-

för uppbär en hög spelsbåge ined bålkälade kransar.

Murhörnen och bågen derpå äro afkanlade. Inre oni-

fatlningen är rätvinklig med bålkälade dynstenar och

bögspetsig båge. Till rösten i vester och öster sluler

sig en vanlig betäckning.

I veslra sidouiiiren af kyrkogåi"den finnes en stor

port, hvilken up|)bär ett tunnhvalf och inrymmer en

lång lagrakspetsig sittnich i hvarje insida. Yttre om-

fattningen är spetsig med rundstafviga kanter och kar-

nisade dynstenar. Inre omfattningen har rätvinkliga

sidostycken, hvarpå dynstenar, som bestå af en hålkäl

emellan två rundstafvar, uppbära en lågspelsig och staf-

]»rydd båge. Ett högt roste i vester (»ch ett i öster

uppbära ett kroppåstak.

I norra sidomuren af kyrkogården inför en stor

port, hvilken betäckes med ett luiinhvalf på vederlag i

vester och öster och i hvarje insida ses en lagrakspet-

sig sittnich. Yttre omfattningen är bögspetsig och staf-

prydd med karnisade och rundstafviga dynstenar. Inre

omfattningens sidostycken äro rätvinkliga och dilhö-

rande dynstenar utgöras af en hålkäl mellan två rund-

stafvar, och en lågspetsig båge derpå är stafprydd.

Rösten, som höja sig i söder och norr, uppbära ett

vanligt vattentak.

Alla dessa portar äro uppförda af buggen och

luktad kalksten och hållna i spetsbågsstil, och de tyc-

kas vara ungefär lika gamla som sjelfva kyrkan.

Nära utanför kyrkogårdens nordvestra hörn jemle

landsvägen står en ganska ovanlig fattigbössa, hvilken

bar likhet med en kort kolonn, som saknar bas, men

har tärningforniigt kapital. Skaftels ned ra del står i

G
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niidlen af en fyrkantig fot, livilken håller 5.0 i livarje

sida (icli 2.<l i höjd. Från skaftets ring slnler sig en

hålkäl till kapitalets nedra del, som i hvarje hörn pry-

des med ett snärkellikl hlad. Detta kapital, hvilket

håller d.5 i hvarje sida och något mindre i höjd, är

ihåligt och ofvanpå slätt med ett allångfyrkantigl hål i

midten för instickande af gåfvor. A den ena sidan

föreställes Christus med korsgloria sitta på regnhågen

inom en spetsig oval och hålla en hok i venstra och

upplyfta högra handen till välsignelse. På öfra kanten

af en fyrkantig omfattning ses följande inskrift med

runor: alrans: (jierdi: stam: cl?. A den andra sidan

ses ett krönt lejon stå inom en ring. På den tredje

sidan, som är slät, linnes nederst å midten en merla,

och deröfver märkas Icmningar efter en sådan, hvilken

afrostat. I dessa merlor har troligtvis en fana varit

uppsatt. Den fjerde sidan har en fyrkantig jernlucka

med ett lås. Foten hestar af tuktad kalkslen i ganska

fast murhruk. Skaftet och kapitalet äro väl huggna af

en enda kalksten och ha ungefär samma ålder som

kyrkan. Ofvanpå kapitalel är en liten fyrkantig skifva

af kalksten uppsatt på fyia jerntenar. Denna skifva,

som tjeuar till hålets skyddande för regninslag, är en

solvisare.

Uti en jurnal lUOO up|)ger Hilfeling, att ett an-

senligt hus, hvaraf han hifogar en liten pennrilning,

ligger strax vester om kyrkan. Denna byggnad, hvil-

ken då var till omgifningsmurar och gafvelrösten i lie-

håll och två våningar hög, saknade hetäckning. På

midten af ena gafvelmuren fanns en perspektivisk in-

gång och deröfver två snedsmygiga fönster och jemväl

två sådana i gafvelröslet. Både ingången och fönstren
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voro rundbågiga. Ena sidoinureii hade ett riindl)ågigt

fönster och deröfver eii raksliUen glugg. Vester om

kyrkan förinärkes intet spår efter någon ruin ej heller

förspörjes någon sägen om en sådan ; men väl linnas

öster om och helt nära vid kyrkogårdsmuren lemningar

af ett dylikt hns. Således måste Hilfeling i hastigheten

skrifvit vester i stället för öster. Byggnaden har bil-

dat en aflång fyrkant, som med sträckning i söder

och norr hållit ungefär 55.0 i yttre längd och 55.0 i

bredd samt 4.0 i murtjocklek. Vestra sido- och norra

gafvelnmren qvarstå till halfva höjden. A sidomnren

märkes en liten rundbågig ingång och å gafvehnu-

ren små rundbågiga fönster. Den perspektiviska in-

gången å södra gafvelnmren kiuina äldre personer i

trakten erinra sig. Omfattningaine bestå af huggen,

men det öfriga af tuktad kalksten. I öster 150 steg

från ruinen synas grundvalar af en större aflångfyrkan-

tig bvggnad, hvilken enligt sägen varit ett ladugårds-

hus. I sydvest om ruinen finnas lemningar efter en

mindre byggnad, som skall enligt gannnal berättelse

varit en källare. Ruinen, hvilken kallas Munkhuset,

har troligtvis varit ett prestboslälle. Det är bekant,

att under katolska liden voro hjelpprester bosatta vid

flere annexer, hvarest sådana biträden efter reformatio-

nen ansågos öfverflödige. Det vissa är, att efter ifrå-

gavarande byggnads uppförande ha tvifvelsulan mer än

fem hundra år förflutit.

6*
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aro.

jJenna ö, som håller någol öfver 1 V2 "^'' ' längd och

nära ^1^ i hrcfhl, ligger vid norra ändan af och öster

om Gdtland. Fårösund, livilkel åtskiljer dessa öar,

sträcker sig i söder och norr öfver 1 mil och har

ifrån ^
'g till ^U mil i hredd. Stränderne, som äro

hrania, lifvas till norra hälften af harrskog. Denna an-

senliga hamn, hvilken är vidpass {) famnar djup, skyd-

das från 'söder af två holmar och ifrån norr af ett

smalare inlopp. Det väcker förundran, att man vid

denna förträffliga hamn icke anlagt en stad, och ännu

mer alt man icke långt för detta befästat densamma.

Österut V/4 mil från Bunge nedför en brant backe

till Fårösund, hvilkct vi öfvergingo på en liten båt.

Fårö, som utgör ett eget preslgäll utan annex, framler

flerstädes kala berghällar, men ansenliga sträckor der-

emellan lifvas af småväxt barrskog. Nära ^'4 mil norrut

från Fårösund ligger kyrkan, hvilken enligt en gammal

förteckning blifvil 1324 uppförd ^). Då vederbörande

icke låtit före kyrkans ombyggnad 1859 taga deraf

några ritningar, så äro vi urslånd alt derom meddela

en nöjaktig lieskrifning. Vi skola dock söka all af de

få upplysningar, som godbetsfullt blifvit lemnade oss,

gifva ett begrepp om denna ganda helgedom, hvilken

bestod af huggen och luktad kalksten.

En liten pennritning af 1Ö28 framställer kyrkan

från sydvesl och en ännu mindre sådan af 1Ö44 från

') Script. RtM'. Diiii. T. VIII. P. ".13.
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nordost. Kniigl dessa ritningar liivsoiii nägra andra

meddelanden nlgjordes kyrkan af elt enda langhns med

ett fyrkantigt torn i vesler. En sakristia låg vid

östra ändan af långhusets n(»rra och en liten tillbygg-

nad vid tornets norra sidonmr. Länghusels inre bredd

utgjorde 24.0 och dess längd var något mer än dub-

bell större. Bräder, som voro spikade på spärrarna

och handbjelkarna, bildade inre betäckningen, hvilken

således var tresidig. En ingång fanns mot vestra och

en närmare östra ändan af långhusets södra sidomur.

Beggedera hade yttre mnrhörn och raka dörrfält. Mel-

lan ingångarna sågos två och vid östra ändan ett rund-

bågigt fönster. A långhusets norra sidomur saknades

både dörr- och fönsteröppningar. Altarväggen hade två

lika stora fönster. Af Gotlands talrika kyrkor tinnes

ingen enda, som icke har elt eller tre fönster å altar-

väggen; det är således en stor ovanlighet, all den ifrå-

gavarande haft Ivenne sådana. Tornet innehöll tre af-

delningar öfver hvarandra. Första afdelningen hade på

midten af vestra sidomuren en rundbågig ingång och

deröfver ett rundbågigt fönster. Andra afdelningen upp-

lystes af ett rundfönster från vesler och hade en stor

hjelpbåge för östra sidomurens uppbärning. A tredje

afdelningen fanns en rundbågig glugg å hvarje sida.

Betäckningen, hvilken tillkommit 1751, utgjordes af en

större och en mindre lanterna öfver hvarandra och i

nedra hörnen höjde sig små spiror.

Låtom oss nu efterse, huru kyrkan blifvit 1859

utvidgad och förändrad. Efter bortbrytande af östra

gafvelmuren eller altarväggen och uppförande af en

tvärbyggnad ha Ivå lika slora korsarmar tillkommit.

Tvärbyggnaden öppnar sig åt vester med långhusets
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hela bredd och höjd, men den har iiiidl dereiiiot ål

ösler liill sidoimir och deriilanför ligger en sakristia.

Ä långhusets södra sidouiur ha efter igenimirning af

dess dörrar och fönster fyra stickbågiga fönster till-

kommit och å dess norra lika många sådana. Hvarje

korsarm upplyses af tvenne likadana fönster å vestra

och tvenne å östra sidomuren samt tvenne å gafvel-

muren. Midt emellan de sislberörda fönstren är en

rundbågig ingång och deröfver ett rundt och öfverst i

gafvelspetsen etl halfrundt fönster. För sakristian fin-

nas två rakslutna ingångar fiån altarplatsen och två

lyrkantiga fönster åt öster. Skeppet är vida lägre än

tvärbyggnaden. Hvardera af de stickbågiga fönstren har

en lång- och två tvärposter och hvardera af de rak-

betäckla en långpost, och alla ha karmar och bågar

af trä samt rulor såsom i boningshus. Tornets murar

äro bibehållna, men dess socklar ingång bågar fönster

och gluggar m. m. äro så vanställda, alt man svårligen

kan utreda delsammas fordna anordning.

Altarprydnaden, som består af lin sandsten i ro-

cocomaner från Carl XI:s tid, föreställer nattvarden.

Det hela är både till id<'' och arbete ganska klent.

I kyrkan står en gammal dopfunt af kalksten.

Foten utgöres af en bas med skyddsblad, hvarpå ett

rundt mellanstycke livilar. Skålen, hvilken har skrå-

kantig botten, är åttkantig med lodräta sidor.

Skeppet tvärbyggnaden och sakristian ha ganska

små socklar, men inga gesimser. Skeppets betäck-

ning är nära rundbågig, men tvärbyggnadens vida högre

ehiuMi stickbågig, hvadaii det största missförhållande der

företer sig. Föreningen af dessa betäckningar, som be-

stå af bräder, är sådan, att något sämre näppeligen
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kan i byggnadsväg påhittas. Ofver sakrislian ligger elt

|tlatl Irätak. Do rundbågiga ingåiigarne samt de stick-

bägiga (icli rakslulna lonslreii sia likaledes i den up-

penbaraste strid med livarandra. De runda och half-

lunda iunslren äru i högsta grad småaktiga och opas-

sande. Allt vittnar om den nya lidens bedrölliga oför-

måga i kyrklig byggnadskonst. 3Iätning af en slik

kyrka lönar ej mödan. Dock bör det nämnas, att hon

är lemligen stor, men att hon kunnat bli tillräcklig

utan att få en så nedtryckt och oharmonisk anordning.

I konsthistoriskt afseende måste det myckel be-

klagas, att kyrkan, hvars byggnadstid är bestämd, blif-

vit så behandlad, och all tornet, hvars ursprungliga an-

ordning mycket väl kunnat bibehållas, utan ringaste

gagn blifvit vanställdt. Det ligger i sakens natur, att,

då en gammal helgedom är alldeles för liten, den

måste antingen utvidgas eller oiid)yggas eller en ny

uppföras. 31en om såsom här det bästa förråd på sten

kalk virke m. m. förefinnes, så kan det ej rimligtvis

vara något skäl att rasera en gammal kyrka för att

använda hennes materialier till uppförande af en ny.

Man besinne, att nedbrytning och föi^ändring af en gam-

mal fast byggnad kostar lika mycket som uppbrytning

af ny kalksten i närheten. Detta är så myckel klarare,

som gammal kalksten måste väl renhackas för atl kunna

med någon säkerhet begagnas. Då man uti de allra-

tleste af Gotlands helgedomar dels intimrat magasiner,

dels uppbyggt sådana i förening med desamma, så tyc-

kes man kunnat med något skäl använda den gamla

kyrkan till ett sådant ändamål och uppföra den nya

några hundra steg derifrån. Tornet hade således kun-

nat ganska väl användas för inrymmande af ringkloc-
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korna, ocli kyrkogårileii bibehållas. Om man pä sådant

sätt tillvägagåtl, så borde kostnaden ej Idilvil större

och ett gammall konstverk hade fått (jvarsla. Men del

ligger i nutidens anda att skonslösl lörslöra våra för-

fäders helgedomar ulan alt ega förmåga all frambringa

något jemförligl.

I



Lärbro.

rrån Fårö färdades vi tillbakn om Biinge till Rnle iör

att komma till Lärbro. Emellan de Ivenne sistnämnda

kyrkorna sträcker sig vägen, som är högland och bac-

kig, i sydvest 1 mil. Trakten är mycket ofruktbar, så

att knappast ett hus der förmärkes. På klipporna ses

dvergartade tallar. En temligen brant och myckel lång

backe nedför till en lågslätt, hvaresl Lärbro ligger å

en liten landrygg. Denna kyrka ulgöres af elt aflång-

fyrkantigt skepp, elt likadant men något mindre kor

med en sådan sakristia vid norra sidomuren och af ett

åttkantigt torn i vester. Hela Ityggnaden är uppförd af

huggen och luktad kalkslen.

Skeppet, som invändigt håller i veslra ändan 59.9

och i östra 58.2 sanil i längd 49.0 och i murljocklek

4.0, har socklar, hvilka bildas af en slor skrakant och

derpå en öfverfalsad rundslaf. Tvenne kolonner, som

stå i skeppet och motsvaras af kragstenar å sido- och

galvelmurarna, uppbära med skarpkanliga skiljebågar

sex korshvalf. Grundstenarne äro rätvinkliga, sock-

larne karnisadc och baserne attiska, (ich alla runda.

Skaften, hvilka bestå af hela höga och slipade rund-

stycken, hålla 5.0 i ornkrels. Veslra kapitalet har för

skiljebägarnas uppbärning stora halfrunda sidostycken

njed yfvigl bladverk. Kransen är hålkälad med afsne-

dad platt. (Jslra kapitalet är bägarlikl och bladprydt

med hålkälad krans. Del veslra kapitalet motsvaras af

långa smärta och fyrkantiga, men det östra af half-

runda kragstenar, som alla äro bladpi'ydda och ha hål-
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kälade kransar. Härvid bör likväl märkas, atl krai;-

sleneti ä vestra ocli uslra gafvelnniren är lag ocJi half-

rimd. Skiljebågarne äru enkla och spetsiga, kapporna

raka och lågspelsiga snml npijiilgäcnde.

En myckel bred och hög ingång å den södra sido-

muren i midlen al' vestra hvalfafdelningen har en mot-

svarande helt liten u den norra. I den södra portalen

stå å livarje sida tre kolonner mellan små murhörn

och ytterst en grof föga framspringande halfkolonn.

Grundslenarne äro brant skråkanliga, baserne attiska

med afrundade plinter, kapilälerne höga och bägarlika.

Baserne äro släta, men de ha för halfkolonnerna blad-

verk. Kapilälerne prydas med yfviga blad och fasett-

band. A östra halfkolonnens kapital märkes en krönt

person, som i högra handen håller ett svärd, och der-

bakom ål öster ses ett npprättstående lejon, hvilkei

har blomprydd svans och uträcker tungan. Kransarne

äro hålkälade med afrimdade plalter. På poster, som

äro breda och stå på hög tröskel, hvilar ett sexflikigl

dörrfält, och deröfver u! springa sex rundbågar, hvilka

prydas med rullika knoppar och uppbäras af de inner-

sta helt tunna murhörnen. Kolonnerne motsvaras af

rundslafviga och murhörnen af skarpkantiga bågar samt

halfkolonnerne af en ({varlstaf, som alla äro spetsiga.

Portalen, hvilken är slipad, håller 5.5 mellan posterna,

som bestå af hela block och äro 11.0 höga. Från

tröskeln till midlen af dörrfällel utgör hela höjden

15.1. På halfkolonnerna uppslår elt högspetsigt roste

med hålkälade valtenlister.

Den norra portalen är rälvinklig. Omfattningen

beläckes med en rundbåge och bildar ett litet fram-

sprang, hvilket sluter sig med en skråkanl till yttermu-
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ren. Jnnanför ileiina nindbågo ulspiinga Ivå konsuler,

som prydas ined liålkäl ocli rundslaf 0(;li nppl)ära en

skarpkanlifj rundbåge. Portalen, hvilkcn är huggen,

håller mellan posterna nederst 5.1 och ölVerst 5.4.

Höjden från tröskeln till konsolernas öfverkanter utgör

iirl och ifrån tröskeln till midten af bågen 7.5. Begge

ingångarnas inre omfattningar ha sneda smygar med

lågrakspetsiga betäckningar.

A den södra sidonuiren i midten af mellersta

hvalfafdelningen finnes ett högt fönster, hvari en midt-

post uppbär två spetsiga bågar och deremellan en fyr-

bladig ros. Ett nära lika högt men smalare fönster

ses åt söder i midten af östra hvalfafdelningen och ett

motsvarande ål norr. liegge de sislberörda fönstren

äro enkla och alla tre ut- och invändigt snedsmygiga.

Triumfbågen har ansenlig bredd och höjd samt spetsig

betäckning med hålkälade dynstenar.

Koret, som håller i inre bredd 2 (i 5 och i längd

55.8 samt i murtjocklek 4.5, har likadana socklar som

skeppet och betäckes med två korshvalf, hvilka ansluta

sig till en spetsig och skarpkantig skiljebåge, som bvi-

lar på smärta kragstenar å midten af södra och norra

sidomuren. Den södra kragstenen öfvergår från half-

rund till skarpryggig och sedan till fyrkantig och dit-

hörande krans siras med cpartstaf och hålkäl. Den

norra kragstenen är alldeles likadan, men knopjien

uppslukas af en långsträckt och llygande drake. Kors-

hvalfven ha laka lågspetsiga och uppåtgående kappor

samt i hörnen mycket små kragstenar.

På midten af södra sidomurens vestra hvalfafdel-

ning finnes en stor ingång, hvilken har å hvarje sida

två kolonner mellan minhörn och ytterst en stor skarp-
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serne attiska med skyddsblad och öfversvällande torer,

kapilälerne bägarlika ined yfvii^a blad ocli fasettband,

kransarne rundstafviga oeli hälkälade. Poster, som äro

breda odi sta pä hög li'öskel, uppbära ell dörrfält med

två halfva och Ivå hela blad. Trenne rullika knoppar

framstå i spetsarna och en i hvarje helt blad. Deröf-

ver uppgå sex riuidbågar med två enkla, Ivå trellikiga

och en femllikig knopp. Kolonncrne motsvaras af rund-

slafviga och murhörnen af skarpkantiga samt halfkolon-

nerne af en qvartslafvig spelsbåge. Ofver halfkolonnerna

höjer sig ett mycket ulåtsvängdt och högspetsigl roste

med hålkälade valtenlister. Hela portalen är slipad.

Inre omfaltningen är snedsmygig och lågrakspetsig.

A södra sidomuren och i midten af östra hvalfaf-

delningen linnes ell smalt fönster. A allarväggen ses

tre fönster, af hvilka det mellersta är något bredare

och högre än de omgifvande. Del södra fönstret har

vida högre bröstning än allarväggens trenne. Alla

dessa fönster äro spetsiga samt ut- och invändigt sned-

smygiga. I södra sidomuren märkes ett litet rakspel

-

sigt väggskåp. A altarväggen nära södra ändan tinnes

ett smalt och högl väggskåp med rakspetsig betäck-

ning. Omfattningen, som (1.1 framskjuter ur muren,

siras i nedra hörnen med rosor och å betäckningens

sidor med bladverk samt öfversl med ett Andreaskors.

Mot vestra ändan af norra sidomuren märkes ett fyr-

kantigt väggskåp. Öster derom tiimes ett större sådant,

hvilkel har en fyrkantig midlpelare och derpå två rak-

spetsiga bågar. Pelaren prydes nedtill med en hålkäl

och rundstaf och upptill nied rundslaf och halkäl och

är således lika i liåda ändar. I norra sidomuren och



95

niiiUen af östra livalfafdelningen ses jemväl ett större

rak spel si g t väggskåp.

Altarbordet beslår af biiggen ocb skifvaii af fin-

slipad kalkslen. På niidlcn af bordets framsida märkes

ell fyrkantigt bål. Skifvan, som utgöres af en enda

bäll, båller 4.1 i bredd och H.5 i längd och prydes

å kanterna med en qvartstaf och en hålkäl. Derpå

slår ett altarskåp, hvilket förlorat sin iindersats, men

för öfrigt är i godi stånd. I skåpet, som har djupa

flvgeldörrar, sitter å en tron Maria krönt och har bar-

net på knäet. A hvarje sida om henne stå trenne och

i hvarje dörr fyra personer, alltså tillsammans fjorton.

Öfver Maria ses en rnndbågig, men öfver alla de öf-

riga spetsbågiga baldakiner med bladverk, nessutom

sträcker sig ofvanom de omgifvande personerna ett

spetsbågigt galleri i likhet med fönster. Arbetet är

temligen simpelt, och målningen, som härrör från sed-

nare tid, ännu sämre. Skåpet med uppslagna dörrar

håller 12.(> i bredd och 4.2 i höjd.

A norra sidomureu finnes en rakspetsig ingång

till sakrislian, hvilken invändigt sträcker sig i söder

och norr llj.fi samt i vester och öster 23.0 och har

likadana socklar som skeppet och koret. Ingången har

rätvinklig omlaltning. Skarpkanliga poster på hög trö-

skel uppbära på fyrkanliga konsoler ett rakt dörrfält.

I midten af detta dörrfält ses en tron, hvarpå Christus

med korsgloria sitter och utsträcker högra handen till

välsignelse. A hvarje sida derom slår en engel med

vingar och rundgloria. Inre omfattningen är snedsmy-

gig och lågrakspetsig. Sakristians betäckning är till

den veslra delen ett lunnhvalf på vederlag i söder och

norr, men I ill den östra etl spetsigt korsbvalf med
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nära raka och iippåtirående kappor. På detla sätt har

korshvalfvet hlifvil qvadraliskl. Eli fönster med s])el-

sig betäckning intager niidlen af uslra sidonmren. En

niidtposl i (h-lla fonsler uppbär Ivä spetsbågar och der-

öfver en fyrbladig ros. Al norr Unnas ett rakspelsigl

och ett rakbeläckt väggskå[i.

Tornet, som innehåller Ivå afdelningar öfver hvar-

andra, har likadana socklar som men något högre än

den öfriga liyggnaden (icli u|i|d)är en ållkanlig spira.

Nedra afdeiniiigen, hvars inre sträckning i söder och

norr ulgör ."»O.O samt murljocklek ll.U, hetäckes med

ett åttadeladt korshvalf, hvilkel från g(df|)lanen till slut-

stenen håller iJ.T) i höjd. KorshvallVels hvarje kappa

har till nedra hälften spetsig och uppåtskjulande och

till öfra skarpi"yggig och nedätliilande hållning, som är

både ful och konstruklionsvidrig.

At vesler förmärkes en igennuu-ad ingång. Yttre

omfattningens hvarje sida har mellan murhörn Ire ko-

lonner, af hvilka skaften saknas. Ytterst stå fyrkantiga

pilastrar. Grundstenarne äro skråkanliga, baserne atti-

ska med skyddsblad å den norra sidan, men i deras

ställen ses menniskohidVudcn a den södra. Kapilälerne,

som äro nära raka, prydas med halfupphöjda bilder.

De södra kapitälerne förete Marias besök hos Elisa-

beth, xMaria till sängs, deröfver oxen åsnan och barnet,

Josef sillande vid Marias fötter samt engelns uppen-

barelse för herdarna. IVi ile norra kapilälerna afbildas

de tre vise männens besök och Herodes' barnamord.

A den södra pilastern märkes framtill en baldakin med

rösle och llaler, och deri står nederst S. Olof med yxa

i venstra och riksäple i högra handen och krona på

hufvudet, (ifverst S. Petrus med en bok i venstra och
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en nyckel i högra handen. A den norra pilastern fin-

nes franilill en likadan anordning, och der ses nedersl

S. Panlus med hart hurviid och svärd i hö{^ra handon,

öfversl en biskop med spetsij^ mössa hällande en kräkla

i den venslra handen och läggande den högra j)å brö-

stet. Kapilälerne ha kransar med hålkäl och rundstaf.

Poster på hög tröskel u[»phära ett dörrfält och derpä

ses två halfva och fyra hela rundhågar med knoppar

och hladprydda svicklor. Pä kapilälerna och niurhör-

nen uppstå motsvarande spelsbågar. Inre omfattningen

kan icke beslämmas.

Midt öfver ingången märkes ell S|»etsigt fönster,

som ut- och invändigt har sneda smygar och hlifvit

igenmuradt för inrymmande af ett magasin derinnanför.

I detta fönster slår en midlpost under två spelsbågar

och derpå en fyrbladig ros. A södi'a sidomuren finnes

ett stort fönster, hvilket äfvenledes har spetsig betäck-

ning samt till det yllre och inre sneda smygar. Två

poster i dctla fönster uppbära Irenne trebladiga spets-

bågar och dci'på höja sig tre sexbladiga rosor. Östra

sidan af åltkantcn upplages af en stor spetsig tornbåge

med hålkälade dynsleuar.

Man uppgår i den sydveslra sidan på en beqväni

spiral trappa, som håller (i. o i tvärmått och har en

temligen smal illa lillliiklad midtpelare, till öfra afdel-

ningen, hvilkrn å alla sidorna, med undantag af östra

sydöstra, och nordöstra, (ungifves af elt galleri. Man

kan från galleriet i sydost och nordost inkomma till

vinden genom små raksluliui ingångar. Från galleriet

inför en lågrakspetsig ingång på fyra trappsteg genom

veslra muren till öfra afdelningen. Galleriet, som hål-

ler 3.5 i bredd och 2.0 i yttre raurtjocklek, intager
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yltre hälften af de underliggande murarna neli har å

hvarje sida Ivenne tvådelade gluggar, hvilka ålsKiljas

af en fyrkantig pelare, som motsvaras af pilastrar, alla

med hålkälado kransar. I hvarje glugg har en midt-

kolonn upphurit tva Irehladiga spetshågar med en tre-

hladig ros deremellan. Alla midlk(donnerne saknas,

men bågarne och rosorna äro i hchåll. Den öfra af-

delningen, hvars murar äro G. 5 tjocka, hvilar på

inre hälflon af den nedra. Stegar uppleda i den öfra

afdelningen, som har ganska ansenlig höjd och be-

läckes med ett åtladeladl lakhvalf, hvilket liknar den

nedras. En stor glugg ål vester midt på mm-en vid

halfva höjden af afdelningen är ul- och invändigt rät-

vinklig, men har (ill det yltre rundbågig och till det

inre lågrakspetsig betäckning. Midt öfver denna glugg

ses en fyrbladig ros med lodrät ställning. En likadan

ros märkes pa midten af södra muren och vid lika

höjd. Ofra afdelningens lakhvalf är ganska märkvär-

digt, emedan både stöttor bågar och skålbräder qvarsla

sådana, som de blifvit för murningen uppsatta. Skål-

bräderne äro med nedra ändarna lagda }»å korsbågarna

och med öfra på kappbågarna, så att der finnas sexton

bågar, nemligen alla lägre och åtta högre. Detta vi-

sar, det man ej förstått all på fri hand inslå dylika

takhvalf; ett svårt arbete, da kalkflisor måste dertill

användas. Ofra afdelningens murar höja sig vidpass

o. O öfver spetsen af dilhörande takhvalf. A hvarje

sida linnes vid öfra nuirkanten en myckel bred, men

temligen låg muröppning, hvilken beläckes med spirans

remstycken. Tornels höjd säges vara 100.(1 till mu-

rarna och JOO.O till spiran.

Tornet har till det vtlrc en helt olika anordning
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å Jen nedra än ä don öfrn afdelningen. Den nedra af-

delningen, som är nngefär lika hög med den »ilVa, iil-

märker sig med sju IVamsprång, af livilka de fem

loinna rum för galleriet ocli de ölViga slula sig till

skeppets vestra gafvelmur. Dessa framsprang lia liörn-

pilastrar, som uppgä med åttkantiga fialer, och der-

emellan höja sig fem prydliga rösten, hvilka slula sig

med kroppästak till öfra afdelningens (em fristående

sidor. Bäde fialer och rösten prvdas med korshloin-

mor. I svicklorna och genom lialerna framskjuta val-

lenrännor, som likna djur och menniskor i nära natur-

lig storlek. Ofra afdelningen har äfven hörnpilaslrar,

hvilka äro liksom murarne afhrutna.

Kyrkan skall enligt en förteckning frän medeltiden

vara uppförd '12 11 ^). Da hela byggnaden, hvars alla

hufvuddelar äro samtidiga, företer en myckel utbildad

spetsbågsslil ; så tyckes nämnda iippgilt ha afseende på

en kyrka, som der funnits före den nuvarande. Skep-

pels norra portal, hvilken röjer ren rundbågsslil, må-

ste tillhön en äldre helgedom, som blifvit såsom för

liten bortbrulen. Alliså är vår mening, alt kyrkan

uppslån omkring början af femtonde seklet.

Strelow berättar, att tornet under en häftig storm

1522 förlorat hälften af sitt murverk och hela sin Irä-

spira ^). Ehuru denne författares äldre uppgifter visa

sig i högsta grad opålitliga, så äro likväl hans yngre

ej sällan välgrundade. Det synes dock föga sannolikt,

alt tornet vid berörda tillfälle förlorat öfra hälften

af sina murar: men deremol är del troligt, all, då

den nedra afdelningen onekligl är den prydligaste på

') Script. Rer. Dan. T. VIII. P. 512.

*) Strelow. S. 254.
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Gotland, tlen (ifra ii[t[il)uril en tredje, som å hvarje

sida liafl tveiino tvådelade gluggar ufver livarandi'a och

derpå ett högspelsigl roste med en sådan. Då man

betraktar, huru den nedra aldelningen utmärker sig

med sirliga rösten, huru sådana saknas å den öfra,

oeli hm'u tvärloni der förekomma breda och låga öpp-

ningar, hvilka betäckas med spirans remslycken; så

visar sig, att dessa förhållanden slå högst illa tillsam-

mans. Dock tvekas begge takhvalfven härröra från

samma tid; ty (]en neilra hälften skulle både till gal-

leri och takhvalf förstörts, om hela den öfra nedstörtat.

Det är för öfrigt föga sannolikt, det man J5'22 haft

tillfälle eller skicklighet alt återställa della ovanliga

murverk. En sådan förmodan synes mer än trolig,

enär åtta rösten kring spiran saknas.

Vi böra ej lemna oanmärkt, att tornets nedra

afdelning gifvit sig åt vesler, men att dess öfra rö-

jer föga utållutning. Således måste denna betänkliga

sjunkning tillkommit å den nedra afdelningen, innan

den öfra blifvit U[»pförd. Att detta härrör af dålig

byggnadsgrund, ligger i sakens natur. Fvra mm-stöd,

som hålla 11.0 i Ijocklek, Ii]. (I i framsprang och unge-

fär 20.0 i höjd, äro utan mui'bruk uppförda mot tiu'-

nets två vestra samt dess sydvestra och nordveslra hörn.

På dessa oläcka murstöd växa flere löfträd. Vestra in-

gången är, såsom vi nmnänuil. lill del inre igenmurad

;

ett arbete, hvilket är föga gagncligl, men ganska van-

prydligt. Slika förbättringar å en kyrka, som vitlnar

om ed ulbildadt konstnärskap och en ovanlig uppoll-

ring af en landsförsamling, ådagalägga den bedrödiga

fåkunnighet, hvaitill vari byggnadsväsendc i scdnare tid

nedsjunkit. Då tornet |)å berörda sätt gifvit sig och
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man uppfört dylika miirstötl, är del renlaf oförsvarligt,

all man för icki laiig lid sedan upptagit ända inpå ve-

stra pnrlalen en fauiiljegraf. Del är otroligt, att sådant

(»skick tillätes vid en helgedom, som äi- en af Nordens

värderikaste landskyrkor.

Att tornet ej tillkommit för inrymmande af ring-

klockor, synes oss vara alldeles solklart, ehuru det är

både i anseende lill omfång och höjd mer än lilliäck-

ligl för ell dylikt ändamål. Det hade pålagligen varit

den slöi'sta dårskap att uppföra ett så anseidigl lorn,

hvilkel ofelbart kostat lika mycket som hela den öfriga

byggnaden, om man blott ärnat detsamma lill inrym-

mande af ringklockor. Dessutom hade den nedra af-

delningens vidlyftiga galleri och den öfras lakhvalf va-

rit i sådant fall renlaf öfverflödiga. Alltså måste man

byggt tornel för alt begagnas såsom försvarsverk, hvar-

till det också enligt forntidens bruk visar sig vara

passande.

Ell small kaslspjul med granskafl och lång fyr-

kantig jernspets förvaras i kyrkan. Della spjut håller

17.9 i längd. Spetsen, som är 0.0 lång, har å mol-

salta sidor en infälld skena, hvilken är 1.6 lång och

fastsatt med spikar. Skaftets största tjocklek nemligen

vid nedra ändan utgör 0.4 i omkrets.

I södra kyrkogårdsnuiren inrymmes en port med

spetsigt tunnhvalf och en lågrakspetsig sitlnich. Yttre

liksom inre omfattningen är rätvinklig utan framsprang.

Nära yttre omfattningen slå tunna poster på tröskel.

En porl uli vestra kyrkogårdsnuu-en har spetsigt tunn-

hvalf och i den södra insidan en lågrakspetsig sitlnich

och en sådan är igenmurad i den norra. Den ^tlre

omfattningen saknar framsprang och den inre har hell
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nära (lerinom leinniiigar efter poster. Porlarno beslå

af huggen och luktad kalksten.

Blott o 7.5 ifrån tornels vestra yltersida slår en

fyrkantig byggnad, soui ulgöres af huggen och tuktad

kalkslen och innehåller trenne afdelningar öfver hvar-

andra. På niidlen af öslra sidoniuren linnes en nnid-

liågig ingång till första afdelningen, hvilken Itetäckes

nied liuinhvalf på vederlag i söder och norr. 3Iidt

öfver denna ingång är åter en sådan till andra afdel-

ningen, hvarlill man tvifvelsutau begagnat en löslrappa.

Vid södra sidan om ncdra ingången uppför en trappa

genom södra och veslra samt norra sidomurarna. Denna

trappa, som har fyra hviloplatser med afrundade hörn,

håller 2.5 i bredd. Andra afdelningen beläckes med

ett lunnhvalf på vederlag i vesler och öster. I nord-

veslra hornet af andra afdelningen, hvarest spår n)är-

kas efter ett bjelklag, linnes en rakspetsig murfördjup-

ning och derifrån sträcker sig ett murhål till markfn.

Der har således varit en latrin. Berörda trappa upp-

leder till tredje afdelningen, hvilken å hvarje sida har

två rundbågiga gluggar och uppbär en lägre spira, som

öfvergår från fyrkant till attkanl. Nära södra sidommvn

ligger en lemning af en källare, hvarifrån en trappa

skall enligt sägen uppledt först i södra och sedan i

veslra sidomuren till andia afdelningen.

Murljockleken i första och andra afdelningen ut-

gör 7.5, i tredje blott 5.5. De nedra afdelningarne

hålla i inre sträckning i söder och norr liksom i ve-

sler och öster 15.5; men den tredje har i anseende

till sin miirförlunning '25.0 i hvarje sida. De nedra

afdelningarne äro mer än dubbelt högre än den öfver-

sta och hela byggnaden håller från marken till öfra
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imirkaiilcn 5 1.5 i höjd. Ofvcrsla afdeliiiiigeiis i;liiiiyar

äro D.o I)re(la och 8.1 höga. Uinralliiiiigariio, hvilka

bestå af luktad kalkslen och icke ens fåll någon an-

puls, röja en sådan vårdslöshel, all der niåsle funnils

andra onifallningar med niidlkolonner och l)ågar derpå,

alll af huggen kalkslen. Della är så myckel Irojigare,

som inlel torn på Golland har någon så hred och låg

glugg ulan sislherörda anordning; dock finnas på elt

och annat ställe liksom der dylika nuu-verk förstörda

dels genom vitlring, dels genom utbrytning. Vid förslå

anblicken af dervarande anordning inser hvarje sakkun-

nig, all i öfversta afdelningcn funnils elt fyrkaiiligl

rum, som troligtvis hafi elt takhvalf, och all ett öppet

galleri, hviiket omgifvil detsamma, tjenal till föisvar

mot fiendlliga anfall. Byggnaden, som af allmogen kal-

las kastal, en vanlig benämning på dylika torn å Gol-

land, måsle således varit ett kaslell, hvilkel tillkommit

ungefär Ivenne århundraden före den nuvarande kyrkan.

Uli den tredje afdelningen hänger en liten ringkbjcka.

Del tyckes, som man för denna klockas inrymmande

och ljudels spridande borlhrutil den inre fyrkanten och

utvidgat gluggarna.

A Angelbo gård söder om några hundra sleg från

kyrkan låg en grushög, hvarpå ett två våningar högl

boningshus af kalksten för få år sedan uppfördes. Kort

derefler påträffades i huset elt underjordiskt takhvalf

och derunder en ansenlig källare af huggen och luktad

kalkslen. Källaren, hvari man nedkommer genom etl

uppbrutet hål uli lakhvalfvet är alldeles inöik. Ehui'u-

väl huset vid vårt besök var i anseende till en vapen-

öfning i närheten helt och hållet upplaget af främman-

de; så hade dess egare C. Bolling don godheten all
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sjelf lysa oss, medan vi iiiulersöklc källaren, sdui är

lyrkanlig och har följande anordning. Den ena sido-

mui'en håller i inre siräckning 'J9.5 och den andi'a

20.5. Beläckningen ulgöres af ett enda korshvalf med

rnndhägiga och vägräla kappor. Delta vidspända kors-

hvalf har såsom slöd fåll en kolonn i nppnedvänd släll-

ning och en illa inmurad pelare. En ingång å ena si-

domuren är nlål rtmdhågig, inåt rakbetäckl, och en

likadan å molsalla sidomuren har troligtvis inledl lill

en annan källare. I Ivenne sidomurar finnas två låg-

rakspetsiga väggskåp. Källaren ligger nu helt och hål-

let under den grushög, hvilken tillkommit genom en

deröfver uppförd samt nedhrulen och förvillrad byggnad.

Konung Birger, som 1312 vid Slitehamn landsalt

krigsfolk, tågade dermed lill Lärbro för alt tvinga Gol-

ländningarne att ulgöra några nya pålagor. Det kom

vid Röcklingebacke till en drabbning med allmogen,

hvilken anfördes af en höfding från Angelbo gård. Efter

denna drabbning, hvarlill allmogens anförare utryckt

med tolf och hvarifrån han återvände med blott tvenne

ryttare, blef konungen tillfångatagen ^). Den ofvanbe-

rörda källaren, som fordom legal ofvan jord och tvif-

velsulan varit en underbyggnad för ett fast boningshus,

är utförd i ren rundbågsstil och måste således funnits

före drabbningen vid Röcklingebacke. Måhända har an-

föraren för allmogen vid denna märkvärdiga händelse

varit egare af ifrågavarande boningshus.

') Slrelow. S. 155-157, Jemfor LajJcrlniiijj, Svea riiius hisl. 3. t).

S. 90, 91.
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JJenna ruin, som är en ödo kyrka, ligger luigefär V4

niil i nor«lvesl frän Lärl)ro ucli liar varil tierlill annex

sanil hlilvit korl efter reformationen öfvergifven. En

ganska smal väg, liviiken liil betydlig del sträcker sig

öfver berghällar, leder till denna ruin, som höjer sig

uti en föga bördig dal.

Kuinen har ett fyrkantigt skepp, ett fyrkantigt men

mindre kor och ett fyrkantigt torn i vesler. Socklarna

äro skräkanliga, men något lägslutlande. Hela bygg-

naden bestar af huggen och tuktad kalksten.

I skeppet, hvars inre sträckning i söder och norr

utgör 25.8 samt i vester och öster 29.0, ses grund-

stenen efter en midtkolonn eller midtpelare, som upp-

burit fyra korshvalf. På en skråkantig groft tillhuggen

kragsten i midlen af hvarje sido- och gafvelmur mär-

kas lemningar efter skiljebågar, hvilka varil ungefär

1.5 breda. Lemningar af kappor visa, alt de varit

spetsiga.

A den södra liksom å den norra sidomuren ses

i vestra hvalfafdelningen en ingång midt emot bvaran-

dra. Begge dessa ingångar äro något dragna åt öster

och den södra är större än den norra. Den södra in-

gångens yttre omfattning har å hvarje sida en kolonn

emellan myckel breda poster och lika breda murhörn.

Grundstenarne liildas af socklarna. Kolonnerne ha at-

tiska men tryckta baser med skyddsblad. Kapitälerne,

som för kolonnerna äro inåtsvängda med runda blad-

knoppar och stora ringar, uppbära en rundslafvig rund-
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bagc. Pil iimrliiifiicii, hvilka sakna kransar, hvilar en

skarpkaiilig rundhage. Poslerne, som äio liiniia och slå

på liug tröskel, up[)l»ära elt Ireliladigl durrfäll, livilket

liall två i'ullika knoppar, Noi'ra ingången liar leninin-

gai- al' Itrcda poslor och Iröskel sanil elt rakt slätt

(lorrläll. l-^lt yllrc nmrhnrn å hvarje sida uppgår från

socklarna, och derpa hvilar en lågspetsig båge. Begge

ingångarnas inre oiiifalhiingar äro snedsniygiga och låg-

rakspelsiga.

I niidten af östra hvalfafdelningen ål söder mär-

kes ett lilel rnndbågigt fönster, som ul- och invändigt

har sneda smygar. Den yttre omfallningen är grundare

än den inre. Bröstningen är hög. Triumfbågen, hvil-

ken har karnisade dynstenar och halfrund betäckning,

uppbär elt spetsigt rösle med raksluten genomgång till

korels vind.

Koret, som invändigt håller i söder och norr 17.0

samt i vester och öster 2 '2.1, har vid östra ändan ett

spetsigt 'luniihvalf på vederlag i söder och norr. Delta

tunnhvalf, livilket uppgår från otillhuggna skråkanter,

håller blott åM i bredd. Mellan sidomurarna och detta

tunnhvalf samt skeppels öslra gafvelmur har elt nära

qvadiatiskt korshvalf varil inslaget, livaraf flere lemnin-

gar märkas. A södra sidomuren närmare veslra ändan

är en ingång. Ynre nmfallningen har å hvarje sida

två murhörn, som Ii vi la på socklarna och uppbära med

halkälade ki'ansar skacjdvaiitiga rundbågar. Från breda

men tunna jiosler p;i liog ti-öskel uppslår en nmdbåge,

hvilken i midleri hall en rullik knopp. Iiut omfattnin-

gen är snedsmygig och lagrakspelsig. Ofver ingången

åt öster ses lemningar af ett lilel rundhai-igl fönster,

som iilväiidigl hall grunda, men inväiidigl djupa och
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sneda smygar. Midi på allarväggeii finnos otl likadant

något slörre fönster med lägre hrdstning. I södra si-

domiiren nära öslra ändan märkes ett litet fyrkantigt

och i norra midi deremol elt storl rakspetsigt vägg-

skåp. 1 norra sidomuren nära veslra ändfin ses äfven

o(t fyrkantigt väggskåj», livilkel är något större än det

i södra. Korets östra gafvelrosle qvarslår.

Tornels första afdelning, som invändigt sträcker

sig i söder och norr 15.5 samt i vesler och öster

16.5, har haft ell korshvalf, hvaraf leuiningar äro öf-

riga. Ä midlen af veslra sidomuren finnes elt rund-

fönster, hvilket ut- och invändigt har sneda smygar och

i midten af muren \ähirhelade lemningar af en sexbla-

dig ros. Tornbågen, som är lem ligen stor, har rund-

hågig betäckning ulan vederlagskransar. En rakslulen

ingång i södra sidoujuren nära öslra ändan inleder lill

en spiraltrappa, hvilken genom en likadan ingång in-

fört till andra afdelningen. Sedan märkas lemningar af

bjelklag för fyra ytlerligare afdelningar öfver hvaran-

dra. I andra liksom i tredje och fjerde afdelningen

ses på midlen af veslra sidomuren en smal och rakslu-

ten ljusöppning. Femte afdelningen har en stor glugg

å hvarje sida. De yttre omfattningarne äro rätvinkliga

och rundbågiga, de inre rätvinkliga och lågrakspelsiga.

De förra ha hålkälade kransar, men de sednare sakna

sådana. 1 hvarje glugg har en midlkolonn uppburit

två spetsiga och Irebladiga liågar. Nu atersliir blott en

midtkolonn a södra och en å östra sidan. Dessa midl-

kolonner ha bägarformiga baser och likadana njen om-

vända kapitäler samt smala och höga skaft. Alla de

små bågarne, som ha afskurna hörn och bestå af hela

hällar, qvarsilla.
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Skeppets och korels lakhvalf saml beggederas

dörr- och fniisteroiura Ilningar ål söder voro enligt en

liten pcnnrilning al Hilfeling 1}U)0 oförstörda. Att

ruinen sedan den liden hlifvil illn heliandlad af sniken-

heten, är således solklarl. Knieliertid (jvarslå skeppels

och lornets sidonuirar lill deras ursprungliga höjd. Ko-

rels södra sidoniur har något lidit, emedan man sökt

deraf ålk(tmma yttre fönsleromfatlningen. J)en rundbå-

giga betäckningen, som består af etl enda stycke, qvar-

ligger på marken. Skeppet liksom koret och tornet

har ansenlig höjd. Inga lenmingar af kyrkogårdsmurar

portar eller grafstenar förmärkas.

Då kyrkan ligger i en mager trakt, hvaresl berg-

hällar visa sig på stora sträckningar i dagen ; så väc-

ker det förundran, all hon kunnat der uppslå. Emel-

lertid märkas å byggnaden llere besparingar, hvilka

annorstädes högsl sällan (örefinnas. Inre dörr- och fön-

steronifatlningarne saml skiljebågarne och triumfbågen

m. m. bestå af ltd<lad kalksten. Samma förhällande

visar sig å yttre omialtningen af skeppets norra in-

gång. Dock ulgöres omialtningen af ingången till lor-

nets spiialtrappa af huggen kalkslen.

Enligt en gammal förteckning är kyrkan uppförd

1205 ^). Då kyrkan hnfvudsakligen företer rundbags-

slil, så inhemlas dei'af, att densamma vid enklare bygg-

nader blifvit såson) niindre kostsam något längre be-

gagnad. Härvid Itör likväl anmärkas, att tornet är

något yngre än den öfriga byggnaden ; ty första afdel-

ningen har inga förtagningar med skeppels vestra gaf-

velmur, som är afputsad.

') S.iij.t. lUr. Dyn. 1. VIII. V. 315.
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lUiiiien är lieniiy all pasc ocl» i iiiäiiga afseeiulen

lärorik. \)v\' visar siii, luini sockel- (jcli liönislycken

arhaekacles fur all (leriJicd la å inuryloiiia joimi aiipuls,

luini rörbaiul otli slenliiklniiig verkslälkles, imirltruk

Itcrediles och hvalll'0rbiiitli)inii" in. m. utfördes.



Helgvi.

T i begåfvn oss åter till Lärhrn och derifrån ^/^ mil

österut till dess annex Helgvi, livais läge föga höjer

sig öfver en lemligen bördig slättbygd. Denna kyrka

ulgöres af ett aHångfyrkantigt skepp, etl fyrkantigt kor

och af etl fyrkantigt lorn i vester. Byggnaden är iijip-

förd af huggen och tuktad kalkslen. Tornets alla och

skeppets norra socklar äro skräkantiga och lika höga

med hvarandra. iMen ske|ipels södra och korets alla

socklar äro skråkanlei' med rundslafvar derpå och lika-

ledes jenmhöga sinsemellan.

I skeppet, som invändigt håller i söder och norr

50.5 samt i vester och öster 45.5, stå tvenne kolon-

ner, hvilka uppbära sex korshvalf med sju skiljebågar.

Kolonuerne ha följande anordning. Grundstenarne äro

lodräta, baserne höga och skråkantiga med ringar samt

stora skyddsblad. Skaften, som ])estå af hela oslipade

rundstycken, hålla G.H i on)krels. Kapitälerne äro nå-

got inålsvängda och bladprydda, kransarne hålkälade.

Trekanliga kragstenar med hålkälade kransar å sido-

murarna och östra gafvelmuren motsvara kapilälerna.

Veslra gafvelmurens kragslen är intagen i en nyare

pelare under tornbågen. Skiljebågarne äro skarpkantiga

och spetsiga samI 1.0 breda. Knär bågarne blifvil af-

pulsade och visa sig ojennia och bugtiga, måste de be-

stå af ohuggen kalksten. Kapporna äro äfven spetsiga

samt nära raka och uppåtgående.

I veslra hvalfafdelningen något ål öster på södra

sidoninren linnes en slor ingång. Yttre omfattningen
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har å hvarje sida Ivå kolonner mellan minhöin. Yf-

lorst framspringa fyrkantiga pilastrar ocli innerst stå

tjocka poster på hög tröskel. Ett skaft saknas å ve-

stra sidan. Grundstenarne, livilka ligga på en hrusten

holtenhäll, äro brant skråkanliga. Baserne, som äro

hålkälade, ha plalter nedtill och ringar upptill och de

äro å veslra sidan alldeles släta, men siras å östra

med skvddshlad. Kapitälerne äro bägarlika och blad-

prvdda samt kransarne hålkälade och rundstalViga. På

posterna hvilar ett dörrfält med trenne blad. Från

spetsiga konsoler å posterna uppgår en rundstaf, hvil-

ken inunder bildar en ovanlig prydnad å bladen. Hvar-

dera af konsolerna siras med fem smala fasetterade

blad. Kolonnerne och murhörnen samt [»ilaslrarne upp-

bära skarpkaniiga spetsbågar. Öfver pilastrarna uppstår

ett högspetsigl rösle med hålkälade vattenlister. Porta-

len ulgöres af slipad kalkslen och posterne af hela

block. Inre omfattningen är snedsmygig och lågrak-

spetsig.

1 midten af ujellersla och östra hvalfafdelningen å

.södra sidomuren linnes ett smalt och högt fönster med

spelsbågig betäckning och hög bröslning samt ut- och

invändigt sneda smygar. Triumfbågen är bred och hög

med spetsig betäckning och hålkälade dynstenar.

Koret, som invändigt sträcker sig i söder och

norr 22.2 saml i vester och öster 24. G, betäckes med

ett korshvalf, hvilket har spetsiga och föga uppåtgående

kappor. En ingång finnes å södra sidomuren nära ve-

stra ändan. Yttre omfattningen framter å hvarje sida

en kolonn emellan ett inre murhörn och en yttre fyr-

kantig pilaster med en fristående kolonn åt söder.

Grundstenarne, som hvila [)å en hel bottenbäll, äro
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sliråkantijia, baserne Iiäll<älacle mellan platter ocli rin-

gar, kapilälorne utåtlutando och föga inålsvängda, Kran-

sarne liålkäiade dcIi riiiulslafviga. Kapilälerne öfver

kolonnerna äro upptill afnindade och kransarne derpå

lämpade dereftor. Tjocka pi>sler pä hög tröskel upp-

bära ett trebladigl dörrfäll med Ire rnllika knoppar, af

livilka hvardeia framtill siras med en sjiisträlig stjerna.

Detla flörrfäll prydes med en lätt inrislad bladslinga

och har följande nniinski-ifl : Lafrans hotividar sun

maistera gerdi krrkiu disa: (if iiskUmm. Pä kolon-

nerna hvila rundslafviga, på ninrhörnen och pilastrarna

skarpkantiga spetsbågar. Ufver pilastrarna, som bilda

framsprang, uppslår ett högspelsigt roste med hålkälade

vattenlister. Frän kolonnerna, hvilka slå framför pila-

strarna, uppgår en rundstafvig spelsbåge, som tyckes

icke ha något sannnanhang med rostet. Portalen jie-

slår af slipad kalksten. Inre omfattningen är snedsmy-

gig och lågrakspetsig.

Å ingångens östra sida ses ett smalt fönster med

spetsig betäckning. På altarväggen finnas tre sådana

fönster, af hvilka det mellersta är något högre än de

omgifvande. Alla dessa fönsler äro ut- och invändigt

snedsmygiga. A norra siddniuren märkes en nyss upp-

bruten ingång till en ny sakristia.

Tornet inneh;iller tva afdelningar öfver hvarandra.

Första afdelningen, hvars inre sträckning i söder och

norr utgör 14.0 samt i vesler och öster 25.2, beläc-

kes med ett lunnlivalf pa vederlag i föi'slnämnda rikt-

ning och öppnar sig uu,m1 hela bredden och höjden ål

ske|(pet.

Pa midlen af vestra siilomuren märkas sjtår efler

en igenmurad ingång, hvilken invändigt varit snedsmy-
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gig odi Ingrakspntsig. I södra sidomurcns östra ända

inför en raksliilen ingång lill en trappa, som i don-

samnias vestra ända inleder genom en likadan ingäng

lill andra afdelningen, hvarifrån en stege vidtager. I

andra afdelningen visar sig, att skcpj)ets vestra roste

ntvändigt fätl anpnts och att t(»rnet ej har dermed nå-

gra förtagningai-. Således är det förra nägot äldre än

del sednare. Det visar sig jemväl, att andra afdelnin-

gen, hvilken föga höjer sig öfvcr skeppets sidomurar,

är afbrnten ; ty dervarande gluggar, som hetäckas med

remstycken af en temligen hög åttkantig s|tira, ha blif-

vil i sednare lid upphuggna. Detta är sä mycket vis-

sare, som tornet 1554 afhlåsle, då kyrkan mycket ska-

dades ^). Sedan har tornet, hvilkel lill en betydlig del

gifvit sig, i första afdelningen fått en myckel grof fyr-

kantig pelare, som intager midleii af öppningen ål öster.

Ett muradl altarbord har en hålkälad skifva af

slipad kalksten. Dilhörande altarprydnad, hvilken är ut-

förd af fin sandslen i rococomaner, föreställer i midlen

solen öfver moln. Denna altarprydnad är ett eländigt

arbete från (larl XII:s lid.

Kyrkan har enligt en förteckning lian medeltiden

blilvit 1259 uppförd ^). Da det hela röjer ren spets-

bågsslil, tyckes della byggnadsår vara temligen tidigt.

Del vissa är, all skeppet och koret äro äldre än tor-

net. Ofvananfnnla runinskrift å korels dörrfäll är i hög

grad märkvärdig. Denna inskrift angifver nemligcn kyr-

kans byggmästare Lafrans Holvidson från Vskilaim så-

som Eskelhem fordom kallades. Vi lära således känna

en utmärkt byggmästare på Gollainl.

') Sirelow. S. 2(50,

') Sriip(. lier. Daii. T. VJH. I^ 7.12.
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En slor port i veslra kyrkogardsiuiiren liar liinn-

hvalf på vederlag i söder ocli norr samt en lång låg-

rakspetsig sillnicli i livarje insida. Den yltre onifall-

ningen är spetsig med liålkälade kransar, men den inre

rnndbågig och rå. Porten, som är till yllre omfattnin-

gen nppförd af huggen och för ofrigt af luklad kalk-

slen, har två spetsiga röslen, af hvilka hvardera prydes

med tre runda fördjupningar.



S. Olofsholm.

Från Helgvi färdades vi V2 n^'' i sydost till Kyllej för

all der helrakla de såkallade slcnjältarne, hvarora vi

uti inledningen ordal. Derifrån inkoniuio vi på en

ganska smal väg till S. Olofsholm, som ligger ungefär

^/4 mil i söder från Helgvi. Denne holme kallades

fordom Akergarn och är den sydligaste udden i Helgvi

socken. Konung Olof sedermera den Helige benämnd

flydde från Norge och lade sig med sina härskepp vid

Akergarn, der han länge uppehöll sig. Under liden

ditkom Ormika från Heinhem och flere andra mäktige

män. Ormika, hvilken hlef af konungen omvänd till

christendomen, byggde på yltersla udden ett bönhus ^).

Det är olvifvelakligl, alt del bönhus Ormika uppförde,

liksom den kyrka Bolair af Akebäck byggde i Valls

socken och den han sedan lade i Wi, bestod af trä.

Yllerste udden, som uti en sednare tid fått namn

af S. Olofsholm, är nära rund och ganska brant ål alla

håll och utgör ungefär 500 steg i tvärmåtl och vid-

pass GO fol i höjd och begränsas å landsidan af en

liten smal däld, hvars bollen höjer sig föga öfver hafs-

ytan. Öfversl på denna kulle, hvilken troligtvis varit

för några århundraden sedan kringfluten, ses lemningar

af en kyrka, hvaraf den veslra gafvelmuren och de när-

maste sidomurarne äro till största delen i behåll.

Biskopen Lars i Linköping tillade enligt ett bref

af 124G nunnorna i Solberga kloster vid Wisby allt

') Gula Saga 3. Kap.
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det oHer, som främlingar nedlade på S. Olofs altare i

Akergarn. Denna stiftelse stadfäslades Ivenne år der-

efler af den påflige legaten Vilhelm. Biskopen Henrik

i Linköping gjorde häri den ändringen, att det offer,

hvilkel frambärs å nänmda altare dagen före och un-

der Olofsmessan, skulle till den ena hälften tillfalla

nunnorna i Solberga kloster och till den andra hälften

Helgvis sockenmän för kyrkans underhåll. Sockenpre-

sten i Helgvi skulle årligen få för gudsljenstens förrät-

tande tvenne marker silfver af den odelade summan

och en af sockenmännens andel. Vi tro icke med J.

Wallin, att sockenpresten i Helgvi förrättat föga mer

än två messor årligen i Akergarn; ly det skulle varit

en orimlighet alt underhålla en kyrka blott för tvenne

årliga messor och ännu orimligare att derför ge pre-

sten tre marker silfver, som då voro i ett ojemförligl

större värde än i sednare tider. Biskopen INils i Lin-

köping utfärdade 1360 ett bref, hvari helgedomen kal-

las S. Olofs kapell i Akergarn. Uti samma bref be-

stänmies, huru de offer, hvilka ges i [)enningar vax

och några andra saker uti stockarna på altarna och

laflorna, skola på ett något olika sätt än del sislbe-

rörda utgå till nunnorna i Solberga kloster och socken-

presten i Helgvi samt kapellets underhåll.

Kyrkan, som troligtvis uppstått omkring trettonde

seklets början, torde kort ef I er reformationen blifvit

öde. Linné säger, all kyrkan varit vidpass 20 alnar

bred och 40 alnar lång. De lemningar, hvilka nu äro

öfriga, bestå af huggen och tuktad kalkslen. Inre

bredden utgör 57.6. Östra hälften är jemnad med

marken. Ruinen hiir för några år sedan blifvit för-

vandlad till elt magasin. På midlen af vestra gafvel-



115

muren har varit en ingång, livaraf den yllre omfattnin-

gen är förstörd, men den inre är snedsmygig och lug-

rakspetsig. Öfver ingången ses en kalkstenshäll, hvarå

läses: Konung Olof den Helige från Norrige hyggde

kyrkan år 1029. Egaren till St Olofsholm reste

denna sten år 1844. Det väcker förundran, att man

velat mot medlet af detta århundrade på dylikt sätt

vanställa en märkvärdig kyrkoruin och dera anhringa

en sanningslös och skrytsam inskrift. Att det skulle

varit föga dyrare men mycket heqvämare att uppföra

elt magasin vid de honingshus, hvilka ligga ett stycke

derifrån, är uppenhart, då godt förråd der finnes på

kalksten.

Å södra sidan om icke långt ifrån ruinen ligger

ett stort kalkstenshlock på marken. Ena sidan af detla

block har ett framsprang med en skållik fördjupning,

som under regn fylles med vatten. Detla lilla bäcken,

hvilket är helt ojemnt och pålagligen en naturlig ur-

hålkning, kallas S. Olofs tvättfat.

8*



Othem.

Trån S. Olofsholni togs vägen tillbaka i närheten af

Helgvi och derifrån i vester till Olheni. Dessa två

sistnämnda kyrkor ligga 1 mil ifrån hvarandra. På en

långsluttande backe i en temligen frnktbai' trakt med

omgifvande skog ligger Othem, som beslår af ett nära

fyrkantigt skepp, elt likadant något mindre kor och af

ett fvrkantigt lorn i vester. Hela byggnaden är uppförd

af huggen och tuklad kalksten.

Skeppet, hvars inre sträckning i söder och norr

ulgör 29.3 samt i vester och öster 55.5, har höga

skråkantiga och rundslafviga socklar. I midten af skep-

pet står en kolonn, som med motsvarande kragslenar å

sido- och gafvelraurarna uppbär fyra korshvalf. Grund-

stenen är hög och rätvinklig, basen altisk med skydds-

blad, skaftet utgöres af hela slipade rundstycken och

håller 5.5 i omkrets, kapitalet är lågt och bägarfor-

migt med löfverk samt kransen hålkälad. Kragstenarne,

hvilka äro låga, ha hålkälade kransar. På kolonnen

och kragstenarna uppstå fyra spetsiga skiljebågar, som

alla äro skarpkantiga och 1.0 breda. Kapporna äro

spetsiga raka och uppåtgående.

A den södra sidomuren nära vestra ändan linnes

en ingång och en motsvarande midt deremol å den

norra är igenmurad. Södra portalen, hvari breda po-

ster slå på hög tröskel, har å hvarje sida emellan inre

murhörn och yttre smala föga fi'an)skjulande pilastrar

två kolonner, af hvilka skaften blifvil förstörda. Grund-

stenarne äro skråkantiga, baserne attiska med skydds-
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hlad för kolonnerna och kapitälerne lindrigt hålkälade.

De veslra kapilälerne prydas med lina blad, men de

östra äro slätla. Kransarne äro riindstafviga och hål-

kälade. Posterne uppbära ett dörrfält med två halfva

och två hela blad, Tvenne ruUika knoppar äro borl-

slagna. Kolonnerne motsvaras af riindstafviga och mur-

hörnen af skarpkanliga spetsbågar. På pilastrarna hvi-

lar elt spetsigt rösle, som har hålkälade vattenlister.

Inre omfattningen är snedsmygig och lågrakspetsig.

Norra portalen företer å hvarje sida en kolonn emel-

lan breda poster och stora murhörn. Grundslenarne

äro fyrkantiga, baserne attiska med skyddsblad och ka-

pitälerne lärningformiga dels med dels utan ilikar å

midlen. Kransar saknas. På posterna, hvilka slå på

hög tröskel, hvilar en skarpkantig och på kapitälerna

liksom på murhörnen en likadan rundbåge. A ytlre

rundbågens slutslen ses ett upphöjdt kors. Denna por-

tal har troligtvis tillhört en äldre kyrka.

Ä södra sidomuren i midten af östra hvalfafdel-

ningen märkes ett smalt högt och spctsbågigt fönster,

som har till det ytlre och inre sneda smygar. Triumf-

bågen är temligen bred och myckel hög samt har hål-

kälade dynstenar och spetsig betäckning. Predikstolen

hvilar på ell litet altarbord i skeppels sydöstra hörn.

Detta altarbord består af huggen sten med hålkälad

skifva.

Koret, som invändigt sträcker sig i söder och norr

21.5 samt i vester och öster 28.9, har likadana sock-

lar som skeppet. Eli korshvalf, hvilket hvilar på hörn-

kolonner och har rundslafviga och spetsiga korsbågar,

utgör korets betäckning. Hörnkolonnernas baser och

kapitäler äro bägarlika, men de förre äro uppnedvända,
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de sednare upprältslående och ditliörande kransar äro

hålkälade.

A södra siduiiiinen nära veslra ändan finnes en

ingång, livars yllre omfattning har emellan hreda mur-

hörn en kolonn å hvarje sida. Grundslenarne äro skrå-

kantiga såsom korets socklar. Baserne äro altiska med

skyddshlad och öfverskjula med nedra torerna plinter-

nas sidor. Kapitälerne äro hägarlika med bladverk och

fasettband. Kransarne ha qvarlstaf och hålkäl. Posler,

hvilka stå på hög tröskel, uppbära med konsoler elt

trebladigt dörrfält, som i midten har en rullik knopp.

Kolonnerne motsvaras af en rundstafvig, murhörnen af

skarpkantiga bågar, hvilka alla äro spetsiga. Inre om-

fattningen är snedsmygig och lågrakspetsig. Portalen

är slipad.

Öster om ingången ses ett temligen bredt och

enkelt rundbågigt fönster och ett sådant Gnnes på mid-

ten af altarväggen. Begge äro ut- och invändigt sned-

smygiga och ha lika höga bröst ningar. Der märkas

inga spår efter väggskåp. I korets gafvelröste finnes

en ljusöppning, som liknar ett grekiskt kors. Vid norra

sidomuren ligger en ny sakristia.

Ett altarbord, hvilket är muradt, har en hålkälad

skifva af slipad kalksten med vanliga kors i hörnen.

En allarprydnad, som består af fin sandsten och är

hållen i rococomaner, föreställer i oljemålning korsfä-

stelsen. Hela denna allarprydnad, hvilken tillkommit

1695, är ett dåligt arbete.

Tornet, som har hålkälade och rundstafviga sock-

lar, innehåller tre afdeliiingar öfver hvarandra och har

fyra spetsiga rösten, emellan och ifrån hvilka en ått-

kantig spira med anseidig höjd uppstår. Första afdel-
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ningen, livars inre sträckning i söder och norr utgör

18. '2 sanU i vester och öster 11.9, är myckel låg och

beläckes med ett korshvalf, hvilket har rundhågiga och

vågräta kappor. I tornbågen, som har afdelningens

bredd, slår en fyrkantig midtpelare med hålkälad krans,

och derpå hvila två låga riuulbågar, hvilka uppbära

östra sidomuren. Eli litet rundbågigt fönster ål söder

har ut- och invändigt sneda smygar.

En raksluten ingång i veslra sidomurens södra

ända inför till en trappa, som uppleder genom veslra

sidomuren åt norr genom en likadan ingång till andra

afdelningen, hvilken har en lilen smal raksluten ljus-

öppning åt söder. Sedan fortsattes trappan i norra si-
,

domuren till ett bjelklag med en liten fyrkantig ljus-

öppning å södra. Derifrån uppgår en trätrappa till ett

annat bjelklag, hvaröfver andra afdelningen har ett van-

ligt korshvalf.

Från sistberörda bjelklag, som åt vester har en

större ljusöppning i latinsk korsform, inför en rakslu-

len ingång till en trappa, hvilkeu i veslra sidomuren

sträcker sig ifrån norr åt söder och derpå några sleg

från söder åt norr till tredje afdelningen. Der finnas

å hvarje sida två myckel stora gluggar, som stå öfver

hvarandra. Hvarje rösle har tvenne små gluggar, hvilka

stå jemte hvarandra och tillsammans ha lika bredd som

hvardera af de nedra. Alla yttre omfattningarne äro

rätvinkliga, och de stora äro lågspetsiga, men de små

rundhågiga. Inre omfattnitigarne äro snedsmygiga och

lågrakspelsiga. Smärla och höga midtkolonner i de

stora gluggarna uppbära små ruudbågar. Kolonnerne

ha bägarlika baser och kapitäler samt hålkälade kran-

sar. Yttre omfattningarnas dynstenar äro äfven hålkä-
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lade. Flere kolonner ha förkomniil, och deras ställen

intagas af grofva fyrkantiga pelare. Nägra mindre ha-

gar ha hlifvit ombyggda med tegelsten.

I kyrkan slår en mycket förvittrad dopfunt af lin

sandsten. Dopfuntens hela höjd utgör 2.5 och skålens

yttre Ivärmått 2.6.

Skeppets södra sidomur har på midten fått ett

ofantligt murstöd. 3Ian har öfver skeppet inlagt två

grofva träankaren, som å den södra sidomuren ha stor-

greniga rötter och å den norra långa klotsar. Man

kan icke tänka sig något mer ändamålsvidrigt och van-

prydligt sätt alt sammanhålla en urgammal och konst-

rik helgedom.

Enligt en förteckning från medeltiden skall kyr-

kan 1211 tillkommit^). Här har troligtvis funnits en

äldre kyrka, då den nuvarande kan svårligen härröi"a

från hörjan ulan från slutet af trettonde seklet; ty hon

röjer väl till toi"nel och norra portalen äldre öfver-

gångsslil, men för öfrigt sednare spetsbågsstil.

En stor port å kyrkogårdens södra sida har spet-

sigt tunnhvalf och en lång och lågrakspetsig sittnich i

hvarje insida. Yttre omfattningen, hvilken är tunn och

föga framspringande, prydes i yllre kanterna med små

svagt uthuggna rundstafvar och den har karnisadc dyn-

stenar. Inre omfattningen, som äfvenledes är tunn och

föga framstående, har Irestafviga dynstenar och derin-

nanför rätvinkliga hörnsprång med likadana dynstenar.

Porten beslår af huggen och tuktad kalksten.

Sydost ^/i mil från Olhcm ligger i dithörande

socken Slitehamn, hvilken sträcker sig i söder och

•) Scripl. l\cr. Dan. T. VIII. I'. 313.



121

norr och är öfver ^1^ mil bred och (hibhelt så lång,

och har intill våra dagar varil ansedd för den bäsla

på- Gotland. I niidten al inloppet åt söder framstår

Enholnien, en kalkklippa, sum i vester och öster hål-

ler 1550 saml i söder och norr 2000 och i höjd un-

gefär 50 fot. På Knholmen anlade Carl Gustaf 1()53

en fästning, hvilken iick namn af (^arlsvärd och var

ännu 1788 i behåll, då den blef efter krigels utbrott

mot Ryssland helt och hållet raserad. Majoren G.

Garlbom har, såsom det tyckes, kort före fästningens

rasering granskat och aftecknat densamma ^). Enär de

underrättelser, som både äldre och nyare författare gif-

vit om della försvarsverk, dels äro högst onöjaktiga

dels oriktiga, så vilja vi i korthet beskrifva detsamma.

Carlsvärd ulgjordes af fem smala och spetsiga

bastioner, livilka sammanbundos med fem raka kurtiner.

Alla bastionerne hade olika storlek och alla kurlinerne

olika längd sinsemellan. Alltså var femkanlen oregel-

bunden. Södra bastionen kallades Klingan, sydveslra

Fästet, nordveslra Knappen, nordöstra Do[)pskon och

östra Baljan. l*a midlen af vestra liksom af sydöstra

och nordöstra kurtinen fanns en porl. Utanför bastio-

nerna och kurtinerna sträckte sig slutvärn. Fästnin-

gen, hvars största bredd i söder och norr liksom i

vester och ösler utgjorde föga öfver 1200 fot, bestod

af fasta murar, som voro beklädde med huggen kalk-

sten. På södra udden lågo två vallar af klappersten

och till desamma ledde från slntvärnen löpgrafvar. På

södra udden funnos älven två stenbroll. Utanför svd-

') Carlsvärds fästniiiu a Kiiholmeii recogiioscrad ocb rilact af (i. Carl-

bom. I Kongl. KrigskoUegii arkiv.
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vestra Ijasliuiien läg en cislcni och utanför kurlinen

mellan nordvestra och nordöstra bastionen en sådan.

Pä norra udden nära östra stranden fanns en källa

med irodt vatten. Midt emot källan näia vestra stran-

den utbredde sij,^ en begrafningsplats och längst ul åt

norra udden lag en strandbrygga af buggen kalksten.

Både fästningsmurarne och strandbryggan voro förfallna.

Då det uti E. Tunelds geografi säges, att jemte

(^arlsvärd fanns å Enholmen en skans, hvilken, kallad

Carlsbälte, hade fem batterier, som hetle Baljan, Klin-

gan, Doppskon, Fästet och Haken; så är detta ett up-

penbart misstag. Enär Carlsvärd intog nästan hela

Enholmen, kunde der ingalunda rymmas ett ytterligare

fäste med fem batterier, hvilka på det närmaste fått

de benämningar, som tillkommit Carlsvärd. Dessutom

vederlägges en sådan uppgift ej allenast af åberopade

ritning utan äfven af fästningens öfverblifna lemnin-

gar. Man har måhända stundom kalla! Carlsvärd för

Carlsbälte.

För några år sedan ha två kaponierer af huggen

kalksten blifvit byggda å Enholmen, den ena å vestra

och den andra å östra stranden. Från dessa kaponie-

rer, hvilka äro med omsorg uppförda och ha bomfria

hvair samt grofva stycken, kunna begge inlo|ipen till

hamnen väl bestrykas.

Den höga och till stor del skogbeväxta bergssträc-

ka, som befares från Othem till Slitebanui, afslutas vid

vestra stranden med förvittrade branter, och dernedan-

för skådas många såkallade slenjättar, hvilka vi ofvan-

förc omtalat. I närheten doraf utbreder sig en tem-

ligen smal men läng slättmark, hvara mänga små gan-

ska täcka stenhus i sednarc tid uppstått å begge sidor
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om en bred och rak gata. Slilehamn liksom Kapells-

hamn och Kliiiteliainn erhöll 18'27 fri import- och ex-

porlhandel med lofgifna varor. Vi finna således vid

Slitehamn en vacker hörjan till en kö|)ing och måhända

till en stapelstad.



Boge.

1 sydvesl ^/g mil från Slileliaiun ligger Boge, som är

annex till Otheni, å en lågsläll. På en ganska smal

temligen lång landlunga, hvilken åtskiljer saltsjön å

venstra och insjön Bogevik å högra sidan, går vägen

öfver llere små broar, som ligga helt nära hvarandra.

Den närboende allmogen har för nära två sekler till-

baka genom några grafvar, hvilka är<t ungefär G.

O

djupa och 12.0 breda samt 50.0 långa, sänkt insjön

till lika vattenhöjd med hafvel. Dessa grafvar kallas

sju strömmar, ehuru blott välten finnes i tre till fyra.

I förhållande till hafvels stigande eller fallande in- eller

iilflylcr vatten i eller från insjön. En del sallsjöfisk,

som söker sött vatten, jdägar under in- och utgående

der lagas med håfvar.

Kyrkan utgöres af skepp och kor med sakristia

vid norra sidomuren samt af torn i vesler, hvilka alla

äro nära fyrkantiga. Hela byggnaden består af huggen

och luktad kalkslen. Ehuru tornet till stor del ned-

rasat och skeppets lakhvalf instörtat, så kan kyrkans

anordning på det närmaste uppgifvas.

Skeppet, som invändigt håller i hredd 55.5] och

i längd 58.0 samt i murljocklek 5.0, har skråkantiga

socklar. 1 skeppet stod en midtkolonn, hvilken tillika

med prydliga kragstenar och hålkälade kransar å sido-

och gafvelmurarna uppbar fyra korshvalf, som hade

tvåsprångiga skiljcbågar och voro under slutslenarne

56.0 höga. Grundstenen var fyrkantig med bålkäl och

små skyddsblad, derpå stod en attisk bas med yfviga
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skyddsblad och ett menniskoliufvud. Skaftet, som be-

stod af hela rundstycken, höll 5.8 i omkrets. Kapita-

let, hvilket var något biikigt, hade å hvarjc sida en

rundhåge och frän midten af hvardera en mot hörnen

gående spetsbåge. Dessa bågar voro sammanflätade öf-

ver hvarandra och från midlen af hvardera nedhängde

ett yfvigl blad. Kransen pryddes med en djup hålkäl

och en afrundad platt. Skiljebågarne voro skarpkantiga

och 1.9 breda.

Skeppet har å södra sidomuren nära veslra ändan

en stor och midt deremot å norra en liten ingång.

Södra portalen, som är ansenligt bred och hög, har å

hvarje sida tre kolonner mellan murhörn. Alla skaften

äro förstörda. Ytterst å hvarje sida framstår en myc-

ket grof skarpryggig halfkolonn. Grundstenarne äro

skråkantiga, baserne attiska med afrundade plinler och

kapitälerne bägarlika. A kapitälerna märkes ytterst åt

vester en björn med ett djur i gapet och derinnanför

rika och prydliga löfverk. Ytterst åt öster ses yfviga

blad och derinom sträcker sig en vinranka, hvaraf en

gubbe i midten håller stjelkar i munnen. Poster på

hög tröskel uppbära ett dörrfält, som å hvarje sida

har fyra framskjutande flikar. Öfver dörrfältet utbreder

sig en åtlabladig båge med knoppar, hvilken motsvaras

af de innersta murliörncn. På kolonnerna och de öfriga

murhörnen hvila skarpkanliga spetsbågar. De grofva

halfkolonnernc uppbära en spetsbåge, som siras med

en hålkäl och tvenne rundstafvar. Ett rösle deröfver

har hålkälade vattenlister. Den norra portalen har ett

murhörn å hvarje sida och derinnanför poster på trö-

skel. Från murhörnen liksom från posterna uppslår

en skarpkanlig spelsbåge. Inre bågen prydes öfversl
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nieil en bloniaia samt ett djur å hvarje sida derom.

Denna ingång är igenmurad. Begge ingångarnas inre

omfattningar äro snedsmygiga och lågrakspetsiga.

Ett ansenligt fönster med karm finnes å skeppets

södra sidonuu- nära östra ändan. Detta fönster, hvilket

är spetshågigt, har en midtposl och derpå två spetsbå-

gar samt deröfver en rundbåge och vidare en korsde-

lad ring. Omfattningen posten och karmen samt bå-

garne och ringen äro ut- och invändigt snedsmygiga.

Midt deremot å norra sidomuren ses ett lika högt, men

enkelt spetshågigt fönster, som äfven är ul- och in-

vändigt snedsmygigl. På de inre bröstningarna längs

efter södra liksom norra sidomuren märktes en rad af

stora helgonbilder, hvilka voro målade med bjerta fär-

ger. Triumfbågen, som har lika bredd med koret, är

spetsig med hålkåladc dynstenar, af hvilka den södra

blifvil till stor del bortslagen.

Koret, som invändigt sträcker sig i söder och

norr 22.5 samt i vesler och öster 28.8 och håller i

niurtjocklek 4.5, har liksom skeppet skråkantiga sock-

lar. Ett vanligt korshvalf utgör korets betäckning. Å

södra sidomuren närmare veslra ändan finnes en in-

gång. Poster på hög tröskel uppbära ett fyrbladigt

dörrfält med fem rullika knoppar, af hvilka den ene

saknas. Derutanför slår å hvarje sida en kolonn emel-

lan breda murhörn. Grundslenarne äro hålkälade. Mur-

hörnen iia derofvanför skråkanter, som motsvara sock-

larna. Mellan skråkanterna ses för kolonnerna hop-

tryckta attiska baser med stora skyddsblad. Kapilä-

lerne äro hålkälade och för kolonnerna löfprydda men

för murhörnen slätta. Kapitälerne ha hålkälade kran-

sar. Kolonnerne uppbära en rundstafvig men mur-
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hörnen skarpkanliga spelsbågar. Inre omfallniiigen är

snetlsniygig och higrakspelsig.

Öster om ingången finnes ett enkelt hmster. A

allarväggen ses tre sådana, af hvilka det mellersta är

något bredare och högre än de omgifvande. Alla fön-

stren äro spetsbågiga samt ut- och invändigt snedsmy-

giga. Altarbordet är miiradl och skifvan derpå är hål-

kälad och heslår af slipad kalksten. I södra sidomu-

ren märkes ett och i norra två väggskåp.

Norra sidoniuren har en rätvinklig och raksluten

ingång till sakrislian, som invändigt håller i söder och

norr 10.2 samt i vesler och öster 15.8. Sakristian,

hvilken har skråkantiga socklar, betäckes med ett tunn-

hvalf på vederlag i söder och norr. Der märkes ett

utvidgadt fönster ål öster och ett fyrkantigt väggskåp

ål vesler och ett sådant åt norr.

Tornet, hvars socklar äro skråkanliga, har bloU

första afdelningen öfrig. Lemningar visa, all första af-

delningen, som invändigt sträcker sig i söder och norr

15. B samt i vesler och öster iÖ.O, haft ett högt kors-

hvalf. Eji ingång på midlen af vestra sidomuren är

utvändigt rätvinklig och rundbågig, men invändigt sned-

smygig och lågrakspetsig. Öfver ingången finnes ett

mindre fönster, hvilket är rundbågigt samt till det

yttre och inre rätvinkligt. At öster visar sig en

bred och hög genomgång med spetsig betäckning och

hålkälade dynstenar. En raksluten ingång i afdelnin-

gens nordöstra hörn uppleder genom den norra och

sedan till en del genom den veslra sidomuren. Det

öfriga har nedfallit.

Tornet och skeppet äro icke samtidiga; ty de

sakna förlagningar med hvarandra. Då tornets två
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uslra liörn beslu af huggen, men skeppels veslra gaf-

velmur af luktad kalkslen, så tyckes det förra vara

äldre äi» det sednare. Härvid kan likväl anmärkas,

att, enär första afdelningen saknar egen bågöppning ål

(»ster men har en sådan å skeppets vestra gafvelmnr,

tornet möjligtvis uppslått mot medeltidens slut, då rund-

bågen ej sällan utträngde spetsbågen. Det synes dock

vara sannolikast, att en dervarande tornbåge blifvit vid

skeppets ombyggnad bortbruten, hvadan östra tornmii-

ren fått hvila på en vanlig hjelpbåge. Om kyrkans

ålder saknas uppgifl från medeltiden. Då vi icke veta,

luuudana lornels öfra afdelningar varit beskaffade, så

vilja vi icke yttra oss rörande liden för delsammas

tillkomst. Koret och sakrislian äro hållna i äldre,

skeppet deremot i yngre spetsbågsstil, och de förra

härröra, såsom det tyckes, från början, men del sed-

nare från medlet af fjortonde seklet.

Tornet, som Ull murarna haft ansenlig höjd och

derpå en spetsig spira, höll enligt uppgift från marken

till spelsen 192.0. Murarne, hvilka fått ilere renuior,

hade genom inläggande af grofva träankaren blifvil

mycket mer försvagade. Under natten till den 23 De-

cember 185 7 skakades den höga spiran af en häftig

storm, så att en stor del af vestra liksom af norra

sidomuren nedrasade, men likväl qvarstod spiran på

Irenne hörn, hvadan skeppet och koret befunnos oska-

dade ^). Sedan man börjat med kyrkans islåndsätlning,

som 1860 pågick, så yppade sig genom grof fåkunnig-

het ett bedröfligt förhållande.

Några få år före denna händelse blef författaren

^) Post- och Inrikes Tidningar N:o 17. 1858.
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anmodad af Sanda försanding på Golland all lijolpa

dess reninade kyrka. Då andra nppdrag ej medgåfvo

en dilresa, meddelade lian, Imruledes en sådan förbätl-

ring borde verkställas genom inborrning och lillskruf-

ning af ankarslänger. Sedan liar en föga erfaren man

på en och annan kyrka å Golland försökt sig i denna

väg. Emellertid äro de skrufvar, hvilka han användt,

för svaga för att göra önskad nytta, och de gjutna

jernskifvor, som han begagnat i stället för vanliga

sprintar, alldeles för stora och således i hög grad

vanprydliga. Det ligger i sakens natur, alt, då en

gammal hvalfbyggnad är mycket svag, stor varsamhet

måste iakttagas vid hennes islåndsättning. För sam-

manhållande af skeppet i Boge inborrades Irenne an-

karslänger; men enär de voro 0.4 för långa, kunde

desamma, ehuru jernskifvorna undermurades, icke rätt

tilldragas. Då tornet efter spirans fall nedrefs till den

första afdelningens takhvalf, så instörtade det försvagade

skeppets fyra korshvalf.

Om Gotländningarne nu hade teoretisk kunskap

och praktisk förmåga i deras förfäders högst ovanliga

skicklighet uti kyrklig byggnadskonst, och om de visste,

huru densamma i våra dagar ulöfvas af erfarne bygg-

mästare, så skulle skeppels korshvalf ej instörtat vid

sammanskrufningen, och i händelse en sådan olycka lik-

väl inlräflai, så skulle man efter riktiga ankarstängers

anbringande lätt kunnat med inslående af nya återställa

dess ursprungliga herrlighet.

Skeppels välarbeladc midlkolonn och dilhörande

skiljebågar ha blifvil utvräkla, och styckena deraf ligga

hopade utanför kyrkogården. Vid vestra sidan om skep-

pels södra portal har ett ofantligt murslöd tillkommit
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ocli fvra af de oskadade skaften i samma portal ha

hlifvif skonslösl borlbriilna. Deu stora bågen å skep-

pels vestra gafvelniur är igenmurad, så alt en liten

slickbågig ingång tillkommit i Jiiidten. Väggmålningarne

äro öfverslrukna. Skeppet liar fått ett nära platt bräd-

tak. En afrundad bjelke, som blifvit upprest midt un-

der samma tak, har till fotställning fått midlkolonnens

grundsten och bas upprättstående samt dess ki'ans och

kapital uppnedvända och derpå skaftets öfversta rund-

stycke. Det måste i sanning beklagas, att oaktadt god

vilja och dryg kostnad en välbyggd helgedom så illa

iståndsättes.

Norrut ^j^ mil från Boge i dithörande socken vid

Laxarfve nära genaste vägen till Olhem står ett ring-

kors af kalkslen. Stammen är dubbelt bredare än

armarne och öfverstycket. Hela höjden utgör 7.2 och

armarne tvärsöfver 5.9. En inskrift å stammen med

upphöjda munkbokstäfver har Hilfeling ansett för oläs-

lig; men en sednare forskare har likväl trott sig der

finna hdjaude: Anno: domim: mcdlvix: ohiit: Hal-

wi: Westers: orate: pro: ea. Det förmäles, att en

person har enligt gammal sägen ihjelridit sig på ifrå-

gavarande ställe.

I sydvest V4 mil från kyrkan och uti jnerberörda

socken vid Westers på södra sidan om stora vägen

står ett ringkors af kalkslen. Stammen håller nedtill

liksom upptill 1.0 i bredd, ringen '2.(1 i yttre tvärmålt,

armarne inom ringen 0.4 och derutom O.tt i bredd och

()..") i längd. Korsets höjd utgör 7.0 och dess tjocklek

0,5. A korsets vestra sida omkring ringen står mel-

lan två ränder följande munkinskrifl med vanliga för-

korlniiii^ar. Anno: domini: mo: cd: xxxix: ohiit
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Joannes: Westers: orate: pro: eo. Efter denne Jo-

hannes Weslers, som aflidil 1439, torde gården, hvar-

jemle korset blifvit uppsatt lill ett minne öfver honom,

fått sin benämning. Enligt sägen skall derstädes en

man ihjelridit sig.

En naturforskare, hvilken bereser Gotland, bör

icke försumma all närmare betrakta de stenjältar, som

stå ungefär Vg mil ifrån Boge på högra sidan om

vägen till Gothem. Dessa smala och höga kalkstoder,

hvilka vi ofvanföre omnämnt men hvilka vi måste här

förbigå i anseende till vår bestämda korthet, äro de

ansenligaste på denna egendomliga ö.



Bäl.

Vid slnra vägen I mil sydvest från Bnge har denna

helgedom en ganska hög helägeidiel. Trakten är mager

och bergig. Häraf låler del förklara sig, hvarföre af-

slånden mellan Bäl och närmaste kyrkor äro lemligen

långa och hvarföre nämnde helgedom har jemförelsevis

mindre anscnligliet, ehuru den ligger nära midten af

Golland, hvaresl utomordentliga uppoffringar under nä-

stan hela medeltiden hlifvit gjorda för uppförande af

talrika och storartade tenipelhyggnader.

Bäl, annex till Heinhem, beslår af fyrkantigt skepp,

aflångfyrkantigt kor i öster och fyrkantigt torn i ve-

sler. Hela byggnaden är uppförd af huggen och luktad

kalksten.

Skeppet, som invändigt håller i söder och norr

2 7.0 samt i motsall riktning 2().2 och i murtjocklek

4.4, har skråkantiga socklar. Betäckningen utgöres af

två korshvalf med en enkel och skaipkantig skiljebåge.

Korshvalfven äro föga spetsiga med rakt uppåtgående

kappor, och de ha ansenlig höjd. Skiljebågen, hvilken

är 1.5 bred, har å sidomurarna smärta kragslenar med

hålkälade kransar.

A södra sidomuren nära veslra ändan finnes en

stor ingång, som är nedtill bredare än upptill och

ovanligt hög. Tjocka poster på hög tröskel uppbära

ett fyrbladigl dörrfäll med tre rullika och bladprydda

knoppar. A dörrfältel sprida sig två halfva och fyra

hela rundbågar med fem fina bladknoppar. Hvarje sida

inrymmer fyra kolonner, af hvilka de tre åtskiljas af
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sniä uiurhörn, uieii den fjerde slår IVaniför en [)ilaster

och tillika med densamma hildar ett framsprang Ull

1.8. Kolonnerne murhörnen och pilaslrarne ha liksom

poslerne stark inållutning mot hvarandra. Grundste-

narne, som hvila på hel holteidiäli, äro skråkanliga och

haserne attiska med skyddshJad. Ehuruväl de yttersta

kolonnerne framför pilastrarna ha å plinterna afrundade

hörn, så förete äfven de skyddshlad, hvilka äro i så-

dana fall mycket ovanliga. Kapitälerne äro höga och

bägarlika med yfviga blad, som äro något olika å ve-

stra och östra sidan. Kransarne äro djupt hålkälade.

De inre kolonnerne uppbära rundslafviga, och den vt-

tersle å hvarje sida en halfstafvig, men murhörnen

skarpkanliga spetsbågar. På pilastrarna och kolonnerna

derframlör uppstår ett högspetsigt rösle, hvilket förlorat

sina vatlenlister och fått i deras ställe bräder. Portalen

är slipad. Inre omfattningen är snedsmygig och lågrak-

spetsig. A midten af södra sidomureiis östra hvalfaf-

delning tinnes ett smalt och högt fönster, som är spet-

sigt samt ut- och invändigt snedsmygigt. A den norra

sidomuren ses intet sådant. Triumfbågen, hvilken har

hålkälade dynstenar, är Ivåsprångig och 2.0 bredare

samt 1.0 högre åt vester än åt öster.

Koret, hvars inre sträckning i söder och norr ut-

gör 19.2 och i motsatt riktning 24.2 samt murtjock-

lek 4.2, betackas med ett korshvalf, som har föga

spetsiga rakt uppåtgående kappor och små skråkantiga

kragstenar i öster men inga i vester. Liksom skeppet

så har koret skråkantiga men något lägre socklar. A

södra sidomuren är en mindre ingång, hvars yttre om-

fattning har på lägre tröskel tinuia poster, som upp-

bära ett tvåbladigt dörrfält. Sedan följa å hvarje sida
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Iva iiimhöni, af hvilka de ytlre slå på socklarna

men de inre på lä^re skrål<anler. Dessa niurliörn

lia iLinna hålkälade kransar och derpå skarpkauliga

rundbågar. Hela portalen är slipad. Inre omfattningen

är snedsniygig och lågrakspetsig. Ofvor ingången något

ål öster ses ett litet rnndhågigt fönster och på niidten

af altarväggen ett större sådant. Begge dessa fönster

åro ut- (icb invändigt snedsmygiga. I korets södra si-

iloniiir nära östra ändan linnes ett fyrkanligl väggskåp

nch i dess norra nära vcslra ändan ett sådant och

ujol niidlen ett lågrakspetsigt väggskåp.

På ett allarhord, som är muradt, ligger en håi-

kälad skifva af slipad kalksten. En liten och illa gjord

altarlalla af trä i harockmaner föreställer nattvarden i

klen oljemålning.

Tornet har Ivå afdelningar öfver hvarandra. Sock-

lai'!ie åro lika med men högre än skeppets. Första af-

delningen, hvars inre sträckning i söder och norr ut-

gör 24.5 och i motsatt riktning 4 2.4 samt murljocklek

G. 5, hetäckes med ett korshvalf, som liknar skep|)ets

och kctrets och har i söder och norr myckel ])reda

och spetsiga kantbågar. A midten af vestra sidomuren

linnes en ingång, bvilken har poster på hög tröskel.

Posterne, som upptill ha ansenlig inallulning, uppbära

ett rakt och slätt dörrlält. Två murhörn u hvarje sida

derutanlör uppj^^a frän socklarna och lula mot hvaran-

dra. På murhörnen. hvilka ha hålkälade kransar, hvila

skarpkauliga s|)elsbåi;ai'. Inre omfattningen är sned-

sniygig och lågrakspelsig. Tornbågen, hvars bredd ut-

gör 14.5, bar ovanlig böjd och spetsig betäckning med

hålkälade dynslenar.

En rakslulen iiiganj; i första afdeluingens nord-
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östra hörn iiiloder pä en trappa, som i den norra si-

donuiren uppgår frän öster åt vester ocli sedan i den

vestra frän norr ål söder till andra aldelningen, hvaresl

stegar vidtaga. Den andra afdelningens södra och norra

sidonuir hvila på den förstas kanlbågar, hvadan der

uppkomma starka indragningar. Del tyckes, som man

der änmal anbringa gallerier. Tornet har sannolikt

icke blifvit fuUbordadt; ty gluggar saknas, hvadan dess

spira, livilken öfvergår från fyrkant till åttkant, fått

nederst sådana. Andra afdelningens murar aro uppåt

inåldragna. En dylik försiglighet hade troligtvis ej

ifrågakommit, om meningen ej varit all bygga tornet

mycket högre.

Vid korets vestra ända å hvarje sidoniur saknas

socklar, men der franislå några råa stenar. A korets

norra sidomur synas förtagningar till en blifvande sa-

kristia. Del tyckes, att, liksom loruet icke fått sin

fullbordan, korets socklar i vester och en tillärnad sa-

kristia aldrig blifvit utförda.

I kyrkan ses en dopfunt, som består af slipad

kalkslen och är rund och alldeles slät. Grundstycket

är hälkäladt, mellanstycket afsmalnar uppåt och slutar

med en rundslaf. Skålen har skrakanlig botten och

lodräta sidor. Dopfuntens hela höjd ulgör 3.2 och

skålens yttre tvärmått 2.5.

Kyrkan, hvilken enligt en uppgift från medeltiden

blifvit 1240 u|)pförd, är hållen i äldre öfvergångsstiP).

Nämnda byggnadsår är sannolikl. Skeppels portal, som

visar sig vara vida yngre än korets, är en sednare

försköning i yngre medeltidsstil.

•) Script. Rer. Dan. T. VIII. P. 313.
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A östra sidumiircii al" kyrkogården finnes en port

med spetsigt tunnlivalf och en stor rakspetsig siltnich

i hvarje insida. Yttre omfattningen liar ä hegge sidor

liålkälade och rundstalviga kransar; men bågen derpå

år liksom hela inre omfaitningeii rå. Denna ovanlighet

härrör troligtvis af en nyare lörfiiskning. A södra si-

domuren ses en genomgång, hvilken äfven haft tunn-

livalf. Yttre omfall ningen är lagrakspetsig med ett

gubhhufvud a midten. Både porlon och genomgången

bestå af huggen och luktad kalksten.



Heinheni.

Ifrän Bäl franipår längs på en skoglös bergssträcka en

lemligen smal väg */2 '^i'' till Heinheni, som har etl

högt läge och består af elt aflångfyrkantigl skepp och

elt likadant men mindre k(tr med en fyrkantig sakristia

åt norr och af ett fyrkantigt torn i vesler. Skeppets

vttre mursidor äro till betydlig del och tornets helt

och hållet nppförda af hnggen kalkslen i mycket olika

skikten ; men koret består af hnggen och tnktad sådan.

Skeppet, hvars inre bredd håller 51.8 och längd

4*2. 5 samt murtjocklek 4.5, har socklar, som utgöras

af en hög karnis derpå en hög platt och slutligen en

liten skråkant. Tvenne korshvalf med en tvåsprångig

skiljebåge bilda skeppets betäckning. Kapporna äro

spetsiga och uppåtgående. A sidomurarna framstå lån-

ga och smärta kragstenar med hålkälade kransar, h var-

på skiljebågen, som är spetsig, livilar.

I midten af vestra hvalfafdelningen åt söder fin-

nes en ingång. Yttre omfattningen utgöres af ett stort

mnrhörn å hvarje sida, och derinnanför stå breda po-

ster på hög tröskel. Wellan murhörnen och posterna

ses å hvarje sida en kolonn. 3Iurhörnen uppgå från

skeppets socklar. Kolonnerne ha skråkantiga grundste-

nar, och derpii lodräta plinter med en lin hålkäl och

rundslaf. Skaften ha nederst fyrkanter med två uppåt-

vända rundbagar och i hörnen liljor. Kapitälerne äro

hukiga och på hvardera märkes en fågel med fram-

räckt hufviul och små vingar. Kransarne, hvilka äfven
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sträcka sig öfver miirliörnen, äro karnisade. Poslerne

iippljära liksom koloiiiiprne och miirhörnen skarpkanliga

spelsbågar. Portalen är till skaften slipad men för of-

ritt lniggeii. Inre omfattningen är snedsmygig och låg-

rak spetsig.

Midt emol nyssbeskrifna ingång ål norr linnes en

sådan. Yttre omfattningen har å hvarje sida två stora

nuirhörn och en framspringande pilaster samt deremel-

lan två smärta kolonner. Tjocka poster på hög tröskel

slå derinnanför. Grnndslenarne, som hvila på hel hot-

tcnhäll, äro skråkantiga och haserne rent attiska med

skyddsblad för kolonnerna. Kapitälerne äro bägarlika

med stora blad. Kransarne ha hålkälar och rundstaf-

var derpå. Posterne uppbära en trebladig båge, hvil-

ken prydes med en slor rundstaf, som uppgår från

runda konsoler å desan)ma. På murhörnen och kolon-

nerna samt pilastrarna hvila skarpkantiga spelsbågar.

Från pilastrarna, hvilka framspringa 1.0, höjer sig ell

roste, som lörloral sina valtenlister och deremol fåll

tegelpannor. Portalen är slipad och med undantag af

rostet väl bibehållen. Inre omfattningen är snedsmygig

och lågrakspetsig. 1 afseende på södra och norra por-

talen bör här sås(tm en stor ovanlighet anmärkas, alt

den förre är vida mindre och enklare än den sednare.

Ufvcr skeppets södra ingång liksom på midlen

af dess östra hvalfafdelning ses ell spelsbågigl fönster,

hvilket är till del yttre och inre snedsmygigl. Ktl li-

kadant fönster ses å norra sidomuren midl emol del

sistberörda. Ett litet fyrkantigt väggskåp märkes i

norra sidomureii mot öslra ändan. Triumfbagen har

korets bredd och halkälade dynstenar samt spetsig be-

läckniug.
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KoiTt, som inväiidigl sträcker sig i söder och

norr 19.6 och i inolsall riklning '20.7 saiul håller i

imirtjocklek 4.0, fraiiiler stora skråkantiga socklar. Elt

spetsigt korshvalf, hvilket heläcker koret, har nära raka

uppåtgående kappor.

Ä södra sidoniiiren närmare vestra ändan tinnes

en ingång. Ytlre omfallningen liar å hvarje sida en

kolonn emellan ett mnrhörn och en pilaster. Dcrin-

nanför stå poster pa hög tröskel. Pilastrarne, som

blott framspringa 0.5, ha framtill kolonner. Grundste-

narne, hvilka ligga på hel bottenhäll, äro skråkantiga,

baserne attiska med skyddsblad för kolonnerna, kapilä-

lerne bägarlika och för kolonnerna bladprydda. De två

vestra kapitälerne ha uppomkring fasetlringar och det

vtlersta åt öster fasett prydda löf. Murhörnen pilastrarne

(ich kolonuerne ha djupt hålkälade kransar. Poslerne

uppbära en fyrhiadig båge, som nederst har två rul-

lika och i midten en femflikig knopp. På murhörnen

hvilar en fyrhiadig båge, hvilken i midlen prydes med

en stor Ireflikig knopp och framtill med inskurna löf.

Inre och yttre kolonnerne motsvaras af rundstafviga

spetsbågar. Frän pilaslrania up[)gär en skarpkantig

spetsbåge, och derpå höjer sig ett roste med hålkälade

valtenlister. Portalen är slipad. Inre omfattningen är

snedsmygig och lågrakspelsig.

A södra sidomuren något öster om ingången fin-

nes ett small fönster. Allarväggen har tre dylika fön-

ster, af hvilka det mellersta är högre än de omgif-

vande. Dessa fyra fönster äro spetsiga samI ha ut-

och invändigt sneda smygar och rätvinkliga karmar för

insättande af rutfack. I södra sidomuren närmare östra

ändan märkes en stor rakspelsig fördjupning med en
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skålformig uUöniniiigsslen ocli mitlt deremol i norra elt

rakspelsigl väggskåp.

Allarbonlel är iiiuradl ocli har en mycket slor

skifva, som är lialkälad ocli Jjestår af slipad kalkslen.

På midlen af framsidan märkes elt vanligt hål. Altar-

taflan, livilkrn lillkommit i sednare lid, förljenar ingen

beskrifning.

A norra sidomuren något åt vestra ändan inför

en rätvinklig och rakspetsig ingång (ill sakristian, som

invändigt sträcker sig i söder och norr 9.7 samt

i vester och öster \ 5.2 och betäckes med ett tunn-

hvalf på vederlag i förstnämnda riktning. Skråkantiga

socklar finnas ål vester, men inga ål norr och ösler.

På midten af östra sidomuren ses ett ganska litel fön-

ster, hvilkel till det yllre är snedsmygigt och rundbå-

gigt, men till del inre har stora smygar med rak be-

täckning. At norr finnes ell fyrkantigt väggskåp.

Tornel, som innehåller tre afdelningar öfver hvar-

andra, har lika socklar med men nära 1.0 lägre än

skeppel. Förslå afdelningen, hvars inre sträckning i

söder och norr utgör 12. G samt i molsalt riktning

11.7 och murtjocklek 5.2, betäckes med elt tunnhvalf

på vederlag i söder och norr. Pa midten af vestra si-

domuren finnes en ingång, som utvändigt har å hvarje

sida två murhörn, af hvilka det yttre uppgår från tor-

nels socklar, men del inre saknar sådana. Derinnanför

slå smala poster på låg tröskel. Alla murhörnen och

poslerne ha tunna rätvinkliga kransar och de uppbära

skarpkantiga rundbågar. Inre omfattningen är sned-

smvgig och rnndhågig. Tornbågen, som är lågspelsig

och lika bred med första afdelningen, saknar dyn-

stenar.
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Från första afdelningen uppgår en stege genom

en öppning k luniihvalfvels södra sida. Sedan vidlager

en stege från andra till tredje afdelningen, hvilka åt-

skiljas af ett bjelklag. En annan uppgång måste ur-

sprungligen funnils från första afdelningen; ty öppnin-

gen i tunnlivalfvet är vårdslöst uppbruten. Andra af-

delningen har åt vesler en ansenlig glugg, som ut- och

invändigt har rätvinklig omfattning och rundbågig be-

täckning samt deremellan {»öster med rakt fält derpå.

Midt emot gluggen åt öster inleder en liten rätvinklig

och rundbågig ingång på skeppets takhvalf.

A tredje afdelningens hvarje sida finnes en ovan-

ligt bred glugg. En midtkolonn i hvarje glugg uppbär

en hålkälad tvärsten, hvarpå Ivenne små rundbågar

hvila. Alla kolonnerne äro i behåll, och de ha attiska

baser med skyddsblad och helt låga bägarlika kapi-

talen Yttre och inre omfattningarne äro rätvinkliga

och rundbågiga. Södra liksom norra sidomuren har

5.0 under gluggen en skråkantig indragning. Tornet

uppbär en spira, som från fyrkant öfvergår till åttkant.

På midten af korets norra sidomur hänger ett

triumfkors i mindre än naturlig storlek. Korset har

en vanlig ring, och beggedera prydas med blad i yt-

terkantenia. Armarne och öfverstycket ha fyrkantiga

lallor. En Ijerde talla, hvilken tillhört stammen, sak-

nas. En krona å bilden har två liljor, en tredje är

bortfallen. Fötlerne äro fastade med tvenne spikar;

ett förhållande, som ådagalägger en hög ålder. Detta

konstverk, hvilket är lemligen väl arbetadt, har genom

en ny anslrykning föi'lorat mycket af sitt värde.

I skeppet står en gammal fattigbössa, som utgö-

res af en fyrkantig stockända och framtill har en liten
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jerndörr ocli deröfver ell lejon med hladprydiiader. Un-

der dörren märkas jemväl l)ladpry(lnader orli å hejjfire

sidorna sammanflätade löfverk.

I tornet ligger fölen och skälen till en rund dop-

funt af kalksten. Foten är hålkälad. Skålen har skrä-

kantig botlen ocli foga ntätlutande sidor. iMellanstyckel

saknas. I stället för denna dopfunt har en ny af sand-

slen tillkommit i dålig barockstil.

A skeppels södra sidomur vesler om portalen mär-

kes ett rundbågigt fält, hvilket innehåller i nedra delen

fyra personer och i öfra fem med glorior. Figurerne

äro mycket platta och otydliga. Öster om portalen ses

Christus korsfäst och omkring honom fyra personer,

förmodligen evangelisterne. Dessa figurer äro äfven

platta. För öfrigt finnas ä samma sidomur fem half-

runda gesimsbägar, som ha mera upphöjda figurer. Af

dessa gesimsbägar framte två (iotlands vapen, en inne-

håller ett lejon, en visar två fåglar mot hvarandra och

en uppnedvänd och öfverkalkad tyckes ha en flygande

fågel. A skeppets vestra gafvelmur vid norra ändan

finnas tre hela och två halfva gesimsbågar, af hvilka

de hela inrymma två lejon och en drake. Skeppets

norra sidomur har en hel och en half gesimsbåge.

Den hele prydes med ett springande lejon.

Kyrkan skall enligt en förteckning från medeltiden

blifvit l'25(j uppförd ^}. Skeppet koret och sakristian,

som äro samtidiga, förete sednare spetsbågsslil, tornet

deremot ren rundbågsstil. Der måste således legat ett

mindre skepjt och kor, hvilka blifvit för uppförande af

de nuvarande undanröjda. Detta visar sig klarligen

') Script. Rer. Dan. T. VIIJ. 1». 313.
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(leraf. att de gamla socklarno, som likna lornets och

tillhöra nmd- ej spcshagsäldern, blilvit till en del be-

gagnade för del nya skeppets by^jgnad. Koret har der-

emol lätt socklar i öfverenssläojmelse med dess håll-

ning. Det Ivckes, som sakristian fått åt vesler någi"a

gamla socklar, men ät norr och öster alldeles inga

:

emedan man saknat flere sådana. Slutligen visar det

sig på det solklaraste, alt der funnits ett äldre skepp,

enär de gesimsbågar, hvilka äro insalta i det mivaran-

des yttre mursidor, framte ren rundbågsstil och inga-

lunda blifvit arbetade för all der användas. Det är så-

ledes mer än sannolikt, alt tornet i förening ined ett

äldre skepp och kor 1236 uppställ ; men alt deremot

nuvarande skepp kor och sakristia äro minst halftannat

sekel yngre.

Mot ske|)|>els norra sidomur nära veslra ändan

står ett ganska stort murslöd, i hvars östra sida fin-

nes en rakspelsig sitlnich, hvadan detsamma tyckes

vara gammalt. En grof bjelke är upprest under skep-

pets skiljebäge. Denne bjelke har et I Ivärträ för upp-

hållande af de sjunkna bågslenarne.

I kyrkogårdens norra sidomur slår en port med

spetsigt Uinnhvalf och en lågrakspelsig sitlnich uti

hvarjc insida. Yttre omfattningen har hålkälade och

rundslafviga kransar och är spetsbågig. Porlen består

af huggen (»c!i luktad kalksten.

Nära "4 mil i nordvesl från kyrkan ligger i dit-

hörande socken Kiddare, som utgör ett helt mantal,

hvaraf den ena hälften är kronoskattc- men den andra

kronohemman och länsiuansboställe. A den sislberörda

delen linnes en inkörsporl, hvilken, 10.9 bred men

föga djup, har spetsig betäckning och derpå tretton
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tinnar. Porten, som har skrukanliga socklar och lika-

dana dynslenar samt å mellersta tinnen ett ringkors,

består af huggen och luktad kalksten. Förmodligen

har någon förmögen man under medelliden egt denna

gård, hvarest numera ingen lemning af något urgam-

mall hus förmärkes.



Lokrume.

-Lrån Heinhem till Lokriiine går veslenit i en knrraK-

lig och obelingliii nejd en helt liten och föga befaren

genväg, hvilken är nära ^j^ mil lång. Sislnämnda kyr-

ka, som är annex till Fole och ligger i en flackländig

och bördig trakt, ntgöres af skepp och kor med sakri-

stia vid norra sidomuren samt af torn i vesler, hvilka

alla äro nära fyrkantiga och beslå af huggen och Ink-

läd kalksten.

Skeppet, som håller i inre bredd 50.0 och i

längd 56.5 samt i murtjocklek 4.2, har skråkanliga*

socklar. Två spetsiga korshvalf med en spetsig skilje-

båge utgöra skeppets betäckning. Skiljebågen, hvilken

är enkel och 1.0 bred samt skarpkanlig, uppgår från

kragslenar, som inlaga midten af södra och norra si-

ilomuren och prydas med flere rundstafvar och hålkä-

lar vexelvis öfver hvarandra.

På södra sidomuren närmare veslra ändan linnes

en ingång, hvars yttre omfattning har å hvarje sida

två kolonner mellan njurbörn och ytterst en fyrkantig

pilaster. Grundstenarne äro brant skråkantiga, baserne

attiska med yfviga skyddsblad, kapilälerne inåtsvängda

och sirade med löfslingor samt kransarne djupt hålkä-

lade. På poster, hvilka äro tjocka och stå på hög trö-

skel, hvilar ett fyrbladigt dörrfält, som har tre stora

ruUika knoppar, af hvilka en saknas. Deröfvcr uppstår

från de innersta umrhörnen ett likadant fält med tre

mångflikiga knoppar. Kolonnerne motsvaras af rund-

stafviga och murhörnen samt pilaslrarne af skarpkan-

10
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liga bågar, som alla äro lågspelsiga. Ett roste, hvilkel

uppgår från pilaslrariia, är (ill någon del bnrllirulel.

l*orlalen består af slipad kalksten. Inre onifallningen

är snedsmygig och lågrakspetsig. Sned I ufver ingån-

gen märkes ett enkelt fönster med halfrund betäckning.

I ösler derom finnes ett spetsi^ågigt fönster, hvari en

midtposl uppbär två spetsbågar och derpå en fyrbladig

ros. liegge fönstren ha ut- och invändigt sneda smy-

gar. Norra sidomuren visar yl tre spår efter två myc-

ket små rundbeläckta fönster. Triumfbågen, som är

ganska bred och hög, har spetsig betäckning och hål-

kälade dynslenar.

Koret, hvars inre bredd utgör 2J.0 och längd

"2 7.0 samt muiijocklek 4.2, har skråkantiga och rund-

stafviga socklar. I korels hörn slå smärta kolonner

med altiska baser och bägarformiga kapitäler samI hål-

kälade kransar, på hvilka etl korshvalf med rundstaf-

viga korsbågar hvilar. Södra sidomuren nära veslra

ändan har en ingång med en kolonn emellan murhörn

å hvarje sida. Tjocka poster på hög tröskel uppbära

en slät rundbåge med en rullik knopp vid hvarje ve-

derlag. Grmidslenarne likna socklarnas skråkanter. Ba-

serne äro altiska med skyddsblad, kapitälerne bägarfor-

miga och bladprydda för kolonnerna men slälla för

murhörnen och kransarne halkälade. Få kolonnerna

hvilar en rundstafvig, men |)å murhörnen skarpkantiga

rundhågar. Portalen är slipad. Inre (imfaltningen har

sneda smygar och lågrakspetsig betäckning. A södra

sidnmuren öster om ingången finnes ett rnndbågigl

fönster med rätvinklig karm. Altarväggen har äfven

ett likadant fönster. Hegge fönstren ha ul- och invän-

digt sneda smygar och lika höga bröstuingar. Nära
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norra sidoniurens östra änrla ses ett större rakspetsigt

väggskåp.

A norra sidoimiroii märkes en simpel rundbågig

ingång till sakrislian, snm invändigt sträcker sig i sö-

der och norr 8.5 samt i vester ocli ösler 42.5. Sa-

krislian, livilken har skråkantiga socklar, betäckes med

ell tnnnhvalf på vederlag i söder och norr, saml har

ett litet snedsmygigt och raksintet fönster åt ösler.

Tornet, som innehåller Ivå afdelningar öfver hvar-

andra, har skråkantiga socklar, hvilka äro vida högre

än den öfriga byggnadens. Första afdelningen, som in-

vändigt håller i söder och norr 29,4 samt i vester

och öster 25.0 och är mycket hög, uppbär ett kors-

hvaif med spetsiga rakt uppåtgående kappor. A midten

af vestra sidomuren finnes en ingång, hvilken till yttre

omfattningen har å hvarje sida en kolonn emellan nnir-

hörn. Grundslenarne äro skråkantiga, baserne attiska

med skyddsblad, kapilälerne inåtsvängda och prydda

med ett menniskohufvud och bladverk, kransarne hål-

kälade. På kolonnerna uppslår en rundslafvig och på

juurhörnen skarpkanliga bågar, som alla äro lågspel-

siga. Den båge, hvilken nppbäres af kolonnerna, har

å hvarje ända en fyrkantig bas och på midten en knöl

eller led, som liknar två attiska baser, hvilka utan

plinter äro med nedra lorerna vända mot hvarandra.

Inre omfa Ilningen är snedsmygig och lågrakspelsig. Ett

fönster öfver vestra ingången är spetsigt saml lill det

vltrc och inre snedsmygigt. Två poster i detta fönster

uppbära två rundbågar, som skära hvarandra, och der-

på hvilar en fyrbladig ros. Samma fönster är lill ne-

dra hälften igenmuradl. Tornbågen är nära lika bred

10*
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som afdeluingen och liar liålkälade och ruiulslafviga

(lynslcriar.

En raksluten ingång i norra sidan af vestra in-

gångens inre oinfallning inför lill en trappa, hvilken

uppgår igenom en del af veslra och sedan igenom

norra sidomiiren lill ell galleri, som inlager hela bred-

den af densanuna. En nudtpelai'e och motsvarande

pilastrar, hvilka alla ha hålkälade kransar, uppbära

två lågspetsiga bågar. I hvaije af de två öppningar,

som bildas på berörda sätl, slår en fyrslafvig midl-

kolonn med skråkanlig bas och bägarformigt kapital,

livilkel motsvarar pelarens och pilastrarnas kransar, och

derpå hvila tvemie smä lågspetsiga bågar, k södra si-

domuren finnes ett likadant galleri. En rakslulen ge-

nomgång å norra sidomuren inför till andra afdelnin-

gen, som ål öster har en stor spetsig hjelpbåge. En

likadan genomgång å veslra sidonuuen utför lill en

trappa, hvilken i densamma nedgår till södra galleriet

samt uppgår lill och inleder i norra sidomuren. Sedan

vidtager en liten slege. A andra afdelningens hvarje

sida ses två gluggar. Tornet uppbär en spira, som

öfvergår med en inålsvängning från fyrkant lill åtlkanl

och har derpå en liten lodrät uppsats samt öfversl en

låg inåtsvängd spets.

Altarbordet är muradl och har halkälad skifva af

slipad kalksten och på midten af fraujsidan ett fyrkan-

tigt hål. Altartaflan beslår af lin sandsten, har 1707

tillkommit och är ett dåligt arbete i sen barockstil.

Ett stort triunifkors med en vanlig omgifvande

ring hänger å korets norra sidomur. (Ihristus i natm'-

lig storlek har klufven krona. Fötternc äro livar för

sig faslspikade, hvilket förhållande vittnar om hög ål-
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iler. I korsels vinklar inom ringen ses evangelislernes

sinnebilder, neinligen öfverst till höger örnen, njidt tler-

einol till vonstcr lejonet, nederst till liöger nienniskan

och midt deremot till vensler oxen. Ofver dessa sinne-

bilder märkas å ringen stora diihbclrosor.

En rund dopfunt af fin sandslen slär i kyrkan.

Foten liknar en tryckt attisk bas med stora skyddsblad.

Mellanslycket prydes med fyra djurliufvuden, som bila

öfver fyra slingrande ormar. Skålen bar skrAkantig

botten ocb lodräta sidor. Under botlen ses sju rundbå-

giga fält, af hvilka fyra innehålla evangelislernas sin-

nebilder med rundglorior och tvenne inrymma tvenne

fåglar vända mot hvarandra och ett framter ell latinskt

kors och vid dess fot en slående fågel. A sidorna

ses bildverk. Marie bebådelse. Maria besöker Elisa-

beth. Maria ligger till sängs, Josef siller vid hennes

fötter, barnet ligger i krubban och deröfver stå oxen

och åsnan. En engel med rundgloria och tvenne män

med spetsiga mössor stå tillsammans. De tre vise

männen gå till Herodes, hvarefter de frambära skänker

lill Maria, som håller barnet på venslra knäet. Chri-

stus med korsgloria siller på regnbågen uti en oval

med fordna latinska bokstäfver och välsignar med högra

handen. En engel slår till höger. Dopfunten är något

skadad å den del, som föreställer bebådelsen. Hela

höjden utgör 3.4 och skålens yllre Ivärmålt 2.6.

Enligl en forntida uppgift skall kyrkan blifvit

1287 byggd ^). Denna uppgift synes oss vara trolig.

Vi måste dock laga kyrkans egenheter i närmare skär-

skådande för alt utreda hennes skiljaktiga förhållanden.

') Sciipl. Rer. Daii. T. VIII. i*. 313. Anno 1287 Locruniensc lein-

plum aedificatum.
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Skeppet koret sakristian och tornet, livilka äro

samtidiga, förete äldre öfvergångsstil. Härvid niåsle

dock märkas, alt skeppets två taklivalf liksom dess

sydöstra fönster franite en utbildad spelsbågsslil. Delta

förhållande låter på följande sätt förklara sig. 1 skep-

pet har fordom stått en midtkolonn, soni upphuril fyra

korshvalf, hvarefter kragstenar å håda sidomurarna och

öfver triumfhågen ännu qvarsilla. I tornet förvaras en

grundslen och en bas, hvilka troliglvis tillhört den

midtkolonn, som statl i skeppet. Grundstenen, hvilken

är skråkantig, håller 2.2 i hvarje sida. Basen är at-

tisk ujed skyddsblad, och öfre tören prydes med en

fasellslaf. Plinten håller i hvarje sida 2.1. Skeppets

sidomurar ha ingalunda varit beräknade på uppbärande

af så vidspända takhvalf som de nuvarande, hvadan

skiljebågen brustit, så att den måst understödjas med

en tjock bjelke under elt groft tvärlrä. Man liar na-

turligtvis borttagit de fyra korshvalfven och midtkolon-

nen för att ge det hela en rymligare och lättare an-

ordning. Det är påtagligt, alt skeppels sydöstra fön-

ster, som röjer ren spelsbågsslil, hlifvil vid lakhvalf-

vens ombyggnad förändradt för att få mera belysning.

Här bör jemväl anmärkas, all i torubågen ligga skrå-

kanliga grundstenar, på hvilka en midlpelare eller

midtkolonn uppburit tvenne bågar såsom slöd för östra

tornmuren.

Eldigt en sägen skall tornet varit ungefär 25.0

högre. Denna upjtgifl är i betraktande af lornels ovan-

liga omfång mycket sannolik. Tornels nuvarande glug-

gar, som äi'n simpelt nindbågiga, ha naturligtvis vai'il

lågspetsiga ocli Ivådelach^ och der måste a hvarje sida

iiuuiils Ivå par sådana (tfvcr hvarandra, samt fyra i'ö-

I



151

sten och i hvarUlera Ire gluggar. Uti kyrkogårdens

nordöstra liörn står en utkaslare eller takränna af

kalksten. Uännan är till en tredjedel lyrkanlig sedan

lik en nian, hvilken häller henen i kors och omfattar

med venslra handen en stång och lager med högra

om sin gapande mun. Hela rännan, som är urhålkad

i mannens rygg och nacke, håller 5.U i längd. A

liera kyrkor på Golland Unnas dylika rännor i röslenas

vinklar, hvadan den nyssherörda troligtvis tillhört det

ifrågavarande tornet, hvars öfversta del blifvit nedbru-

ten. Denna vandalisering kan, såsom de vanställda

gluggarne och den högst opassajide spiran ådagalägga,

icke med skäl sättas längre tillbaka i tiden än högst

halftannat sekel.

En port i kyrkogårdens östra sidomur har tunn-

hvalf och inuti hvarje sida en slor lågrakspetsig sitt-

nich. Vtlre liksom inre omfattningen är spetsig något

framspringande och rätvinklig med liälkälade kransar.

Porten beslår af huggen och tuktad kalksten.

I Lokrume socken ungefär V/4 mil i nordost från

kyrkan af samma namn äi' gården Lauks belägen å en

högland och skoglös trakt. En myckel smal och föga

behaglig väg uppför öfver nakna berghällar och magra

marker till denna gård, som förljenar att besökas af

en byggnadsforskare.

A nämnda gård ligger ett allångfyrkantigt hus af

tuktad kalksten med hörnstycken och dörromfattningar

af huggen sådan. Byggnaden, hvilken sträcker sig i

söder och norr, är tvenne våningar hög och murarne

5.0 tjocka. Ned ra våningen, som fördelas af en ur-

sprunglig tvärmur i tvenne särskildla rum, betäckes

med två korshvalf, hvilka ha rundbågiga och rakt upp-
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åtgående kappor. Södra ruinniet, som invändigt häller

i söder och norr \'1.A samt i vesler och öster 4 6.0,

har åt söder en Ii len snedsmygig och raksluten ljus-

öppning och derunder två fyrkantiga väggskåp. Der

linnes älven å veslra sidomuren liksom å (värmuren

eti litet fyrkantigt väggskåp. Norra rummet, hvars

inre sträckning i söder och norr utgör 12.7 samt i

vester och öster IG.O, har å norra gafvelmuren en

rundbågig nichfördjupning. Ä vestra sidomuren märkes

en ganska liten rakslulen ljusöppning och derunder ett

litet fyrkantigt väggskåp. Del södra rummet har lik-

som det norra från ""öster en ingång, hvilken är till

del yttre rätvinklig och rundbågig, men till det inre

snedsmygig och lågrakspetsig.

Ofra våningen betäckes med ett högt och spet-

sigt tunnhvalf, som uppbär spärrarna. Der märkas på

midten af norra gafvelmuren tvenne små fyrkantiga

ljusöppningar öfver hvarandra, för öfrigt intet sådant.

Ehuru den öfra våningen saknar tvärmur, har den lik-

väl två ingångar åt ösler, hvilka stå midt öfver den

nedras. Dessa ingångar äro liksom de nyssberörda

utvändigt rätvinkliga och rundbågiga, men invändigt

snedsmygiga och lågrakspetsiga. Byggnaden, som har

lemligen höga galVelröslen i söder och norr, up|)bär

elt kroppåstak med vattenfall åt vesler och öster.

Nära och ösler om delta hus slår en ehuru fet

nästan förlärd furuslock, hvilken omgifves med trennc

höga och breda tiappsleg af huggen kalksten. Ännu

qvarsitter i stocken en lång korsarm, och öfver och

under densauuna finnas gluggar för en korsring. Alltså

har del hela varit cll Iriumfkors, helst märken efter

ringen synas i den ölVerblifna korsarmcn. Stocken
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haller neilersl i omkrcls 4.5 och i höjd 50.(1. Trapp-

stegen utgöras af hela blocL, suui hiiitla hvarandra.

Egaren af ifrågavarande gård Carl Blomberg fäg-

nadc sig öfver den uppmärk samhet, vi fastade vid

dessa bvyunadsverk. I svnncrhet väckte vårt vllrande,

alt huset och korset voro minsl fem hundra år gamla,

den fromme odalmannens Ulliga förundran.



Fole.

ijöderiil ^'g mil ifnm Lokruiiie liitger Fole i en frukl-

Imr Iralst. Sisliiämnde helj^edoiii liar elt aflångfyrkan-

tigt skepp, eti fyikaiiligl kor med en sådan sakristia

vid norra sidomuren ocli <Ml fxrkaiiligl loi-n i vester.

Hela byggnaden beslår af biiggen ocli luktad kalksten.

Skeppet, som invändigt båller .)4.1l i bredd och

50,1 i längd samt 4.9 i innrljocklek, iiar höga sock-

lar, livilka till de två vestra Iredjedelarna utgöras af

en stor rundstaf, derpå en gruiul bålkäl ocb öfversl en

liten rundstaf, samt till den östra tredjedelen äro nå-

got högre och bestå af en stor skråkant och derpå en

stor rundstaf. T skepi)et slå Ivenne kolonner, som ha

inolsvai"ande kragslenar å sido- och gafvelmurania ocli

uppbära sex korshvalf med sju skiljebågar. Den ve-

stra kolonnen har hög grundsten, attisk bas med stora

skyddsblad och kapital i likhet med fyra sammansatta

kragstenar. Den östra kolonnen har skråkantig sockel

och derpå hög grundsten, attisk bas med stora skydds-

])lad och löfprydt kapital. Beggederas kransar äro hål-

kälade. Den vestra kolonnens skaft håller i omkrets

6.5, men den östras 7.0, och del förra består af slipad,

det sednare af huggen kalkslen. Kolonnerne ha nära

lika afslånd från hvarandra och från sido- och gafvel-

murarna. Kragsteuarne äro a sidomnrarna spetsiga

men å gafvelmurarna låga med luilkälade och slaf-

prydda kransar. Skiljebågarne äro spetsiga och cn-

språngiga samt skarpkanliga, kapporna något spetsiga

och raka samt uppåtstigande. 1 veslra gafvohuuren ses
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en myckel bred och höyspelsig bäge uied hålkälade

dyiistenar.

A södra sidoiiiiiren nära vestra ändan finnes en

ingång. Hvarje sida af poilalen har emellan miirhörn

Ire kolonner, af hviika elt skaft ål öster saknas. In-

nerst stå poster, men ytterst framspringa trestafviga

pilastrar. De tveiine innersta miirhörnen äro rätvink-

liga, men de fyra följande liålkälado. Begge pilastrar-

nas mellersta rundstafvar äro skarpryggiga. Grund-

stenarne, som ligga på hel bollenhäll, äro skråkantiga

och prydas med trenne Irebladiga uppnedvända spels-

bågar. Baserne äro attiska med afrmidade plinter för

kolonnerna, kapitälerne bägarlika med yfviga blad,

kransarne hålkälade med kliifna plaltcr. På posterna,

hviika ha hög tröskel, hvilar ell sexflikigl dörrfält med

framspringande rundbågar derpå, så att sex cirkelfor-

mer uppkomma. Bågarne siras med fem knoppar, som

äro femflikiga, och på midfen vid hvarje sida ses en

åltabladig ros och öfverst i svicklan en slät ring. Mm*-

hörnen motsvaras af skarpkantiga, kolonnerne af rund-

slafviga spetsbågar. Pilastrarne uppbära en spetsbåge,

hvilken utgöres af hålkäl och rundslaf och derifrån

uppgår ett högspelsigt rösle, som har karnisade vallen-

lister och öfverst en Irebladig kiiopp. Grundslenarne

murhörnen pilastrarne och posterne beslå af hela pe-

Irilikatförande block, och de äro slipade. Inre omfatt-

ningen är snedsmygig och lågrakspetsig.

Ell bögl spetsbågigt fönster på midten af meller-

sta hvalfafdelningen ål söder har en niidlposl, hvil-

ken up|)bär (vå spetsbågar, och deröfver höjer sig

en rundbåge. Både omfattningen och posten samt bå-

garne äro ul- och invändigt snedsmygiga. Ett rundbå-
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gigl fojisler i midlcii ;if öslra livalfardelniiigen ät sain-

ina häll liar älVcii til! det yttre ocli inre sneda siny-

yar. Triumfbågen är myekel bred ocli spetsig med

liälkälade ocb rundslnfviga dyiistenar. I bägcii afvexla

rudaklig och hvilspräeklig kalkslen med ljusgrå sådan.

Skiktena, som ha olika höjd, äro slipade.

Koret, hvars inre sträckning i söder och iinrr

iilgör 2 4.
'2 samt i vester och öster 28.7 och mur-

tjocklek 5.tt, har likadana socklar som skeppets öslra

tredjedel. Ett korshvalf med föga spetsiga raka uppåt-

gående kappor bildar korets betäckning. En ingång

finnes å södra sidomuren närmare veslra ändan. Å

portalens hvarje sida stå tvenne kolonner mellan mur-

hörn. Ytterst framskjuter en pilaster och innerst stå

poster på hög tröskel. Grundstenarne äro skråkantiga,

baserne attiska med skyddsblad, kapitälerne bägarlika

med yfviga löfverk och fasetlband, kransarne rnndstaf-

viga och hålkälade. Pä kolonnerna hvila rundstafviga

och på murhörnen skarpkanliga spelsbågar. Kolonner-

nas yttre båge har å midten en stor led. Posterne

uppbära ett Irebladigl dörrfält med två rullika och

en femflikig knopp. Ett spetsigt roste, som höjer sig

öfver pilastrarna, bar hålkälade valtenlister. Inre om-

fattningen är snedsmygig och lågrakspetsig. Öster om

ingången märkes ell rundbågigl fönster. A altarväg-

gen finnas tre lågspetsiga fönster, af hvilka det mel-

lersta är bredast och högst. Alla dessa fönster äro

ut- och invändigt snedsmygiga. I korets roste linnes

en liten snedsmygig och rnndbägig ljusöppning.

Altarbordet, som är muradt, har hälkälad skifva

af slipad kalksten. Dera står en usel altartalla i ba-

rockstil af trä. Ell krucifix i naturlig storlek hänger
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a kornts iionn sidonuir. Della snidverk saknar konsl-

värdo.

På norra sidonimcn ses en ingång lill sakristian.

Yttre omfattningen har å livarjc sida ett inurhörn på

skråkantig sockel, därinnanför stå ])oster på lägre trö-

skel. Murhörnen och posternc ha rundstafviga kransar.

På mnrhurnen uppstår en rundhage. På posterna hvi-

lar ett rakt dörrfäll och dera föreställas tvenne djur,

hvilka med förenade svansar återhlicka på hvarandra.

Inre omfattningen är snedsmygig och lågrakspelsig. Sa-

kristian, som invändigt sträcker sig i söder och norr

12.5 samt i vester och öster 1(1.5, har likadana sock-

lar som koret och ett spetsigt tunnhvalf på vederlag

i söder och nori'. A östra sidomuren tinnes ett litet

fönster, hvilket är till det yttre rakslutel och till det

inre snedsmygigt och lagrakspetsigt.

Tornet, som inrjmmer tre afdelningar öfver hvar-

andra, har helt låga och skråkantiga socklar. Första

afdelningen, hvilkcn invändigt håller i söder och norr

12.3, i vester och öster 12.0 samt i murtjocklek 5.0,

heläckes med ell spetsigt korshvalf, hvars kappor äro

föga uppålgåeiule. En ingång på njidlen af vestra si-

domuren omgifves å hvarje yttersida af två nmrhörn,

som stå |>å tornets socklar. Derinnanför ses tvenne

poster, hviikas I roskel är förstörd. På mui'hörnen och

posterna, som framte skråkantiga kransar, livila skarp-

kantiga rundhagar. En öppning ål skeppet, hvilken har

afdelningens hredd och rundhagig hetäckning, visar åt

söder en rundstafvig och hålkälad men åt norr en hål-

kälad och rundslafvig dynsten. 1 niidten af denna öpp-

ning står en kolonn, hvarpa två rundhågar uppstå.

Grundstenen är hålkälad, plinten vanlig, basen attisk
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med skydilslilad, Kapilälel lågt och läniingforniigt med

besynnerlign djur- och mcnniskojigiirer samt oii örn

stående på och hilande i ringen. Skaftet hestår af

rödaktig och hvifspräcklig kalkslen, som är slipad.

En framspringande spirallrappa i tornets sydvestra

hörn uppför i andra afdel ningen och derifrån vidtaga

stegar. Tredje afdelningen har å hvarje sida en ganska

stor glugg, hvari en midlkolonn uppbär tvenne små

rundhågar. Kcloiinerne ha attiska haser med skydds-

blad och tärningformiga kapitäler. Yttre och inre om-

fatlningarne äro rätvinkliga, men de förre rundbågiga

och de sednare rakspetsiga. Den östra gluggen bort-

skymmes af skeppets höga kroppåslak.

I kvrkan står en dopfimt af sandston. Foten och

skålen äro runda. A foten framskjuta fyra mennisko-

hufvuden och deremellau ses en man och några djur.

En ring å foten är vriden och prydes med faselthand.

Skålens botten är skråkantig med stora bladverk. Si-

dorna, hvilka äro lodräta, ha lågu|)phöjda föreställnin-

gar. Josef leder en åsna. hvar|)å Maria med barnet

sitter, och deröf\er å hvarje sida sänker sig en engel.

Derefter stå <le lolf apostlarne, som alla ha liksom Jo-

sef rundglorior. Ofvcr apostlarna ses namnteckningar

med latinska boksläfver. Dopfuntens hela höjd utgör

5.3 och skålens yttre tvärmått 2.7.

Uti en förteckning från medeltiden anföres, att

kyrkan blilvil 1280 byggd ^j. Då denna uppgift är

utförligare än de, hvilka vanligen linnas i åberopade

förteckning; så har den troligtvis blifvit gjord af en

') Snipl, Rcr. Dan. T. Vill. \\ -.12. Anno 12S!0 a-dilicnlnni liiil

templuni Folensc.
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nära samtidig och bör icke utan grundliga skäl be-

Ivitlas. Men enär tornet företer ren rundbågsslil, och

alltså tillkommit före skeppet och koret; så måste

nämnda byggnadsår gälla for det förra, ty de sednare

röja en nyare anordning. Vi skola i korthet redogöra

för denna vår öfvertvgclse.

Hvarje byggnadskunnig inser vid kyrkans genom-

skådande, att der måste fimnits ett mindre skepp och

kor, innan de nuvarande hlifvit uppförda. Efter det

ursprungliga korels bortbrytande har skeppet ([varstått

och det nya koret fått ål vester en Iriumfliåge på ett

afstånd af ungefär 18.0 från skeppets östra gafvelmur.

Sedan ha skeppets sidomurar hlifvit så utdragna, att

de bildat hörn vid korets vestra gafvelmur. På sådant

sätt har skeppet fått en förlängning åt öster. Derefter

har en kolonn hlifvit uppsatt midl framför och nära

intill den gamla triumfbågens öslra sida. På denna

kolonn och motsvarande kragslenar å förlängningens

sidomurar och korets vestra gafvelmur ha tre skiljebå-

gar hlifvit spända och två korshvalf derpå inslagna. I

Vallstena märkes en likadan förJängning som denna,

och der visar sig, all man ärnal efter samma plan

som i Fole förelaga skeppets ombyggnad. Man har

nemligen i sistnämnda kyrka ungefär ett halfl sekel

efter berörda utvidgning helt och hållet nedrifvit skep-

pet orh ombyggt detsanuna i öfverensstämmelse med

gifven plan. På dylikt sätt har en ny kolonn tillkom-

mit i vester, hvilken med motsvarande kragstenar å

sidomurarna och veslra gafvelmuren fått fyra skiljebå-

gar, så att den östra hvalfafdelningen kunnat sam-

manbindas med den mellersta och veslra. För att

fulllyga, att det tillgått på berörda sätt, böra ännu
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några skäl andragas. Förlängningens sidoninrar lia före

uppförande af niellersla och veslra livalfafdelningen gif-

vit sig 0.5 litat, emedan de till betydlig del stått utan-

för skeppels och således saknat hehölliga förband med

desamma. Den mellersta och vestra hvallafdeliiingens

sidomurar ha at öster vackra framspringande hörn af

huggen kalksten och stå alldeles lodräta. Härtill kom-

mer, att förlängningens socklar äro, såsom vi ofvan-

före sett, fullkomligt lika med korets, men alt del

ombyggda ske|)pets äro hell olika. Ej mindre skiljak-

tigheter råda mellan den östra hvalfafdelningens enkla

och rundbågiga fönster och den mellerstas tvådelade

och spetsbågiga. Likaledes märkes, att flere olikheter

finnas emellan den östra och den vestra kolonnens fot-

ställning, och all den förres skaft är tjockare och

blott hugget, men den sednares smalare och slipadl.

Här bör jemväl erinras, att korets södra fönster är

rundbågigl och dess östra lågspelsiga. Dessa missför-

hållanden härröia deraf, alt koret och förlängningen

äro hållna i äldre men den mellersta och vestra livalf-

afdelningen i yngre sjietsbågsslil. 13agöppningen å skep-

pets veslra gafvelmur står hade till hållning och stor-

lek i den uppenbaraste strid med tornbågen, och skep-

pels högspelsiga vallentak bortskymmer den östra torn-

gluggen. Delta ådagalägger, all man vid skeppets om-

byggnad påtänkt framdeles uppföra ett vidare och högre

torn, hvarifrån blolla bågöppningen å skeppels vestra

gafvelmur skulle begagnas till genomgång.
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lienn.n helgedom, annex lill Entlre, ;ir belägen ^1^ mil

svdvesl frän Fole i ilen breda dalgång, hvilken sfräc-

ker sig från Klinle- till Slilehanin, men hvilken här

visar sig vara mindre fruklhar. Kyrkan, som heslår

af ell aflångfyrkantigt skepp, ell fyrkantigt kor och elt

halfrundt nispfång i öster och elt fyrkantigt torn i ve-

slei', är uppförd af huggen och tuktad kalksten. Hela

byggnaden har skråkantiga socklar, af hvilka tornets

äro 1.0 högre än de öfriga.

Skeppet, som betäckes med två korshvalf, håller

i inre bredd 25.7 och i längd 30.8. Korsbvalfven

ha halfrunda och vågräta kappor. A södra sidomuren

nära vestra ändan finnes en ingång. Ytlre omfattnin-

gen ulgöres af poster på tröskel och derutanför af

två murhörn å hvarje sida. lN)sterne uppbära ell lågt

trebladigt dörrfält, men murhörnen skarpkanliga rund-

bågar, hvilka alla äro slipade. Inre omfattningen är

snedsmygig och lågrakspetsig. Ofver ingången och nå-

got ål öster ses ell rundbågigl f(;»nsler samt elt så-

dant i öster derom, beggedera äro ut- och invändigt

snedsmygiga och ha låga bröslningar. Triumfliågen,

som har halfrund betäckning och skråkanliga dynste-

nar, håller blott J?.(j i bredd, men den är jemförelse-

vis ganska hög.

Korets inre sträckning i söder och norr utgör

1H.7 samt i motsatt riktning 18. 5. Ell rundbågigl

korshvalf med vågräta kappor utgör korels l)eläckning.

Ä södra sidomuren nära vestra ändan inleder en in-

11
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gång. Yllrc onifallii ingen har å livarjc sida en kolonn

enifllnn inro poster och yHre niurhörn. Haserne (ör

kolonnorna ;n'o alliska ulan skyddsblad, ka|iil;iierne bä-

garlika och slätta. Kransar saknas. Pä poslerna, hvil-

ka sia på hög Iröskel, hvilar ell dörrfäll, som företer

en tvärbåge eller en vågrät inskärning med båglor-

miga ändar. Kidonnerne liksom mnrhörnen npphära

en skarpkanlig rmidbåge. ()sler om ingången ses eil

fönster, hvilkel är rnndbagigt samL till del yttre och

inre snedsmygigt och har lägre bröslning än skeppets.

Midi emol å norra sidonjiiren märkas spår efter ett

likadant fönster. I södra liksom i norra sidomuren ses

elt fyrkantigt väggskåp.

litsprångel, som håller i inre bredd \AA, har elt

halli kiipolhvair. Der Unnas Irenne snui rundbågiga

fönster, hvilka äro nt- och invändigt snedsmygiga och

ha låga bröslningar. I ulsprångets södra sida mär-

kes en halfrnnd fördjupning med en fyrbladig nttöm-

ningssten och i dess norra ett litet väggskåp med

rakspelsig beläckning. Deremellan står altarbordet,

som är mnradl och har en hålkälad skifva af slipad

kalksten. Altarprjdnaden är arbetad i dåligt rococo-

nianer af Irä.

Tornet innehåller tre afdelningar öfver hvarandra.

F^örsta afdelningen, hvilken invändigt sträcker sig i sö-

der och norr 25.5 samI i veslei' och ösler ir>.7, be-

läckes med elt korshvalf, som har groJva och spetsiga

kantbågar å södra och norra, men inga sådana å ve-

stra och östra sidan. Kapporna äro raka och föga

uppåtgående. En ingång å norra sidomuren har poster

på hög Iröskel med rakt dörrfält och derutanför mur-

hörn med en skarpkanlig rundbåge derpa. Inre om-
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faltiiiiiijen är siiodsniygig och lAiirakspelsig-. Tornhåiron,

livilken är inyckpl bred och hög, h;ir lAgspelsig hp-

läckniiig och skråkantiga dyiislonnr. Nära midipu af

vpslra sidoimiroii liniios otl lilel riindbågigl fönster,

s(ini lill del yttre och inre är siiedsnivgigl.

1 södra sidoniiiren nära östra ändan märkes en

raksUiten ingång till en Irapjia, livilken nppleder lill

andra afdelningen, som har åt vesler en lilen korsfoi--

n)ig ljusöppning och åt vinden en lågrakspelsig genom-

gång ocli deröfver en halfrmid hjelpltåge. Andra afdel-

ningens södra och norra sidomnrar hvila på de gi-ofva

kanlhågarna dernnder och hilda breda indragningar, på

hvilka man troliglvis ärnat anlägga gallerier.

Stegar uppgå till tredje afdelningen, livarest en

glugg intager midten af hvarje sidomnr. I gluggarna,

som förete rätvinkliga nch lågspetsiga omfattningar, ha

midtkolonner uppbm"it små trebladiga spetsbågar. Ko-

lonnerne äro förstörda, men bågarne fjvarsida. Kör

någi'a år sedan höjde sig å tornet en fyrkantig spira,

men i dess ställe ses fyra lågspetsiga rösten och der-

öfver en vanprydlig lanterna.

I kyrkan står en dopfunt, hvilken, arbetad af

kalksten, är till fölen mellanslycket och skålen rund.

Foten prydes med rundslaf och hålkäl. JVJellanstycket,

som afsmalnar uppåt, har öfverst en rundstaf. Skålen,

hvilken är halfklotformig, siras med tjugo rundslulna

blad och har omkring öfra kanten en hålkäl. Fetten

håller i yttre tvärmåll 2.5, skålen 2.7, och hela höj-

den ulgör 0.2. Locket, som beslår af trä, är lågku-

pigt och har ofvanpå en liten kyrka i grekisk kors-

form samt prydes a midten med ett fyrkantigt lorn;

allt i medeltidsstil.

11*
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Från medeltiden saknas underrättelse om kyrkans

byggnadsår. Då kyrkan är uppförd i rundbågs- med

föga spår af spelsbågsstil, synes hon ba uppställ kort

efter tretionde seklets början. Dopfunten lyckes ba

samma ålder som kvrkan.



Endre.

-Töga mer än V/4 ">'' söderul ifrån Heideby har Endre

en temligen hög belägenhet i närheten af en bördig

slättbygd. Sistnämnda kyrka utgöres af ett qvadraliskt

skepp, ett afhuigfyrkantigt kor med en fyrkantig sakri-

stia vid norra siikMiiuren samt af elt fyrkantigt torn i

vesler. Skeppet och tornet äro till största delen bygg-

da af huggen kalksten i mycket olika skikten, men

koret och sakrislian af huggen och luktad sådan.

Skeppets socklar likna något tryckta attiska baser.

1 skeppet, som invändigt håller i söder och norr 5 7.0

samt i vester och öster 58.2, står en midlkolonn,

hvilken uppbär fyra korshvalf. Kolonnen, som är sli-

pad, har vanlig plint, attisk bas med skyddsblad, bä-

garlikt löfprydl kapital och hålkälad krans. Skaftets

omkrets utgör 5.6.5. Sidomurarne ha smärta krag-

stenar med hålkälade kransar och vestra gafvelmuren

blott en lialkälad krans samt östra en låg kragsten

med en sådan, livilka alla motsvara kolonnens kapital

och tillika med densamma uppbära enkla skarpkantiga

och smala skiljebågar, hvarpå spetsiga och föga uppåt-

gående kappor hvila. A södra liksom å norra sido-

muren nära vestra ändan linnes en ingång.

Södra portalen, som hvilar på en hel bottenhäll

och är slipad, har å hvarje sida tre kolonner mellan

murhörn. Skaften äro förstörda. Vttersl å hvarje sida

står en pilaster, hvilken omgifves med trenne halfko-

lonner. Innerst stå poster pä hög tröskel. Grundsle-

narne äro skråkanliga, baserne attiska med afrundade
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pliiitor, kn|»itäleriie li;ij^iirf(irii)iya med yfvij^^a hlad, kraii-

sanie liälkähule. Pa kolomienia imii'h()ri;rii ocli pila-

slrania uppslå likailado bayaf, som än» liogspelsiga.

Poslcnie iip|)l)ära cll sexldadij^l dönfäll med rullika

kiiDppai', och dera iilbi'eda sig se\ likailade hagar och

öfvefsl ses eii li'e(hil)l)('l ros. Ofver pilasli'ai"iia reser

sig ell liögspelsigl roste med hålkälade vatleidister. 1

midleii af röstel skonjes etl fyrCotadjur, hvilkel är liil

slörsla delen förvitlradl. Inre omfallningen är siied-

smvgig och lägrakspelsig.

Norra ingången, som icke hegagnas, är lill vllre

omfattningen väl bibehållen. Mellan inie poster och

yttre murhörn siar en kolonn å hvarje sida. Bascrne

äro attiska med skyddsblad. Kapiläleriie äro lärning-

formiga och å hvarje ses en franuitlutad örn stå på

och bita i ringen. Miirhörnen och kolonnerne ha rund-

slafviga kransar. Posterne liksom mnrhörnen uppbära

en skarpkanlig, men kolonnerne en slafprydd ruiid])åge.

Inre omfattningen är snedsmygig och lägrakspelsig.

Öster om södra ingången linnes ett spetsbågigt

fönster, hvari tva posler uppbära rundbågar, som skära

hvarandra, och deröfver ses en ring, hvilken omfattar

en fyrbladig ros. IJågarne och rosen ha glasmålningar.

Detta fönster är ul- och invändigt snedsmygigt. I

norra sidon)nren märkes ell större rakspetsigt vägg-

skåp. Ti-iumfbågen, som är lika bred som koret och

temligen hög, har spetsig betäckning och hålkälade

dynstenar. 1 sydöstra hörnet slår ett muradt allarbord

med hålkälad skifva af slipad kalkslen, och derpa hvi-

lar predikstolen.

Korel, livars inre sliäckiiiiig i söder och norr ut-

gör :H)A\ samt i moihalt riktning '21». !t, betäckes med
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ell kurslivair, hvilkel liar spetsiga och fuga ii|>|»älgä-

ende kappor. Socklanie, som utgöras af vanliga skrå-

kanter, ai"i) lika höga soni skeppels. Der märkes en

ingång frän söder. Purtalcn, hvilken är slipad, har

posler pa hög Iröskel oeh dcriilanlnr I vä miirhörn ä

hvarje sida. Enligt vanligheten sakna [toslerne kransar,

men miirhörnen ha sädana, som äro rundstafviga oeh

halkälade. Poslerne och miirhörnen uppbära trebladiga

och skarpkanliga hagar. Inre omfal (ningen är sned-

smygig och lägrakspetsig. Ofver ingängen linnes ett

fönster och ett dylikt öster derom. A altarväggen ses

tre fönster, af hvilka det mellersta är nägot bredare

och högre än de öfriga. Alla dessa fönster äro rund-

hägiga samt ut- och invändigt snedsmygiga. De tre

östra fönstren ha flere lemningar af vackra glasmälnin-

gar. i mellersta fönstret finnas sex jernringar. 1 de

tvä öfversta ringarna äro glasmålningarne bibehållna,

ehuru skadade, men uti de nedra saknas sådana. Blott

uti en och annan svickla ses ett helgon med språk-

band. I norra fönstrels öfversta fack märkas rosverk.

1 södra fönstrets nedersta fack föreställes Christi dö-

pelse och i det följande hans intåg i Jerusalem.

I södra sidomuren närmare östra ändan ses en

rakspetsig nich med skålformig ultömningssten. Altar-

väggen innehåller ett rakspetsigt monstransskåp, som

har 0.5 framsprang och inunder en skråkanl samt ä

sidorna och röstat en rundslaf, och det tillslutas med

en gallerdörr. Derunder och nägot åt norr märkes

eti fyrkantigt väggskåp. I norra sidomuren (hinas tre

väggskåp, af hvilka det veslra är temligcn stort och

rakspetsigt, de två östra stå helt nära hvarandra, och

af dessa är det veslra halfcirkelformigl och snedsmy-
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gigl, (let öslra rjvadruliskl och rätvinkligt. I midten af

korets gafvelrösle nära spetsen ses en sncdsmygig och

rundbagig ljusöppning.

A norra sidoinuren är en ingång till sakristian.

Ingången, som är rälvinklig och i'undhågig, saknar alla

prydnader. Sakristian, livilken invändigt sträcker sig i

söder och norr 10.7 samt i vester ocli öster 11.6,

betäckes med ett korshvalf, som har rnndbagiga föga

uppålgäende kappor och ovanlig höjd. Socklarne äro

skrakantiga och lika höga som korets. Ett litet small

lönslei' a öslra sidomuren äi" till det ytti'e snedsmygigt

och spetsbågigt, men till det inre snedsmygigt och

rakbeläckt. VAi litet rundt fönster åt norr har utvän-

digt skarpkantig omfattning med strållika inskärningar

rundt omkring densamma, och dess inre omfallning är

rälvinklig och lågrakspelsig. I den södra ujurcn nära

vestra ändan märkes eti fyrkaiiiigt väggskåp och i

den östra vid norra ändan finnes ett något mindre

sådant.

Tornet inrymmer tre aldelningar öfver hvarandra.

Första afdelningen, h vilken invändigt haller i söder och

norr 57.9 samt i vester och öster 12.3, har således

i den förra riktningen lika slor sträckning som skep-

pets hela bredd, men har deremot i den sednare blotl

en tredjedel af sannna sträckning. At öster öppnar sig

första afdelningen med Iva höga spelsbagar, som upp-

bäras af en fyrkantig ujidlpelare samI grofva pilastrar

å södra och norra sidomuren. Pelarens sockel utgöres

af en grund halkäl och derpå en ganska liten rund-

slaf. Midi öfver hvardcra af dessa bågar, som ha

hålkälade och rundslafviga dynslenar, kastar sig från

vesler till öslcr en ^i.O bred spetsbåge. Mellan sist-
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berörda hagar ocli närmaste sidomiirar äro I re spet-

siga och löga iippalgäeiirle korshvall" inslagna. AlUsä

Unnas der Ire lika stora qvadrater, af hvilka en inla-

ger niidlen och en ligger pa södra och en på norra

sidan derojn. Socklarne h n]ollant|vadralen nigöras al'

hå skråkanlor öiVer hvarandra, men socklarne å södra

och norra sidoqvadraten likna skeppels. På niidten af

vestra likson» södra sidoniiiren synas spår efter en

liten rundhågig ingång, som är igenmurad. Ofver sist-

herörda ingång märkes ett smalt och högt fönster,

hvilket är spetshagigt. A midten af norra sidoqvadra-

ten al vesler finnes ett likadant fönster, som likväl

har trebladig betäckning. IJegge dessa fönster äro iit-

och invändigl snedsmygiga.

I södra sidoqvadralens vestra hörn slår en fyr-

kantig pilaster, hvilken har en raksluten ingång till en

spiraltrappa, som hållej' blott 'l.,5 i tvärmått och såle-

des är ganska trång. Denna trappa uppleder på södra

sidoqvadralens takhvalf. Der visar sig, atl lornet med

fyrkantig form fortgår från uielhinqvadraleu, och all

inga Ivärmurar finnas njellan södra och norra sido-

qvadralens samt skeppets takhvalf. Under skeppets

kroppåslak samt södra och norra sidoqvadralens lattak,

hvilka alla äro liksom korets ovanligt höga, har tornet

i andia afdeiningen, hvars inre sträckning i söder och

norr utgör 10.1} samt i iiiotsalt riktning Ii. 4, en au-

seidig glugg å hvarje sida. I södra liksom i norra

gluggen q varslar en midlkolonn, som uppbär henne

små rundbågar. Den vestra gluggen har förlorat sin

midlkolonn ocii fått i dess ställe ett trästycke, och i

den östra äro både niidlkolonn och dilhörande små

bågar borlbnilna för atl lemna en fri genomgång.
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Midlkoloniicrno lia alliska baser uuu] siuä skvcldsblail

och lärningformij,'a Kapilälor. VUre ocli iiirc oinfatl-

iiingariic äro rälviiikliga och riindbågiga. Linder glug-

garna ses a hvarje sida en lilen skråkanlig indragning.

3]an uppkommer från skeppets laklivalf på en

slege genom östra gluggen i den andra aldelningen,

och derilVån uppgå stegar till den tredje, hvilken har

å hvarje sida en glugg. Tredje afdelningens gluggar

lia lemningar eller små trehladiga spelshågar, som

iipphurits af midtkolonner. De yttre omfaltningarne

äro rätvinkliga och spetsiga, men de inre rätvinkliga

och lågrakspetsiga. Tornet, hvars sidomurar äro mvc-

kel inåtdragna, uppbär en lägre spira, hvilken är fyr-

kantig.

Altarbordet, som utgöres af huggen kalkslen, har

ett vanligt hål i midten af framsidan. På skifvan, hvil-

ken är skråkantig af slipad kalkslen, står ett altarskåp

med flygeldörrar. 1 midten af skåpet ses Christus på

korset och tre lärjungar stå på hvarje sida och tre i

norra, två i södra dörren och i stället för Judas intager

Maria med hopknäppta händer midten af södra dörren.

Alla figurerne äro uppställda mot guldgrund. Chrislus

är barhufvad, men korsmidten prydes med en kors-

gloria. Lärjungarno och Maria ha å guldgrunden gyl-

lene rundglorior. Bilderne, som äro halfrunda, omgif-

vas af baldakiner, h vilka ha följande anordning. Ko-

lonnei' med reffiade skaft uppbära spetsiga och fembla-

diga bågar, och drrpa höja sig löfprydda rösten, som i

midten siras med tre- eller fyrbladiga rosor. Deröfver

ses fönsterlika och spetsiga genombrytningar. Under

facken sträcka sig genombrutna rosverk. Figurerne

äro väl skurna, (»cli baldakinerne ha vackra genom-



174

lirvdiiiigar. Skäpel liar rn \iv^ skrakaiilii; iiiidersals,

men saknar llygplslyckcn. Midi Ofver vskåpel höjer sig-

cll bladprydt kors, livilkfl pa midlen och i hvarje

ända prydes med en fyrbladig ros. Hela detla konst-

verk heslår al' ek och röjer sednare spetshägsstii. Skå-

j)els och dörrarnas bredd tillhopa utgör 1(1. 8 och deras

höjd 4.^2.5.

1 kvrkan står en dopfunt, som, arltetad af sand-

slen, prydes med många figurer. Foten och skålen

äro runda. Fölen saknar prydnader. Skålen har skra-

kanlig bollen och raka sidor. Botten siras med sex

rundbagiga fält, sidorna med sju sådana; de förra äro

nedåt sammantryckta, de sednai'e uppål. Figurerne äro

så förviltrade, alt en tydning deraf svårligen kan med

säkerhet gifvas. Dopfuntens hela höjd ulgör 5.0, skå-

lens yttre tvärmålt 2. G.

Dopfuntens lock, hvilket är skuret af ek samt

någon al och björk, förljenar all närmare skärskådas.

På en slor skråkant följa två platler med en mellan-

liggande rundstaf. På midlen står ett högt torn med

Ivenne gluggar å hvarje sida. Emellan fyra röslen

höjer sig öfver hörn en fyrkantig spira, som krönes

med en knopp, hvarpå en dufva sitter. Till tornets

hvarje sida sluter sig ett kapell, hvilket har rundba-

giga två- och tredelade fönster vanligt kroppåstak och

en iyrkanlig lakryllare. Mot tornets hvarje hörn upp-

slår från skråkanlen elt större kapell, som har vinds-

kappor och vallenfall åt alla sidor. Då hvarje parti a

delta lock består af elt hel I trästycke utan någon ur-

hålkning, så kan delsamma icke utan svårighet aflyftas.

Lockets hela höjd med dufvan ulgör 4.5.

Enligt en gammai förteckning skall denna beige-
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dom 1297 uppslätt ^). Näiniula hyi^^gnadsar är, ålinin-

sloiie livail loniel heträirar, ingalunda för gamniall. Vi

böra ddck lillsta, det vi icke Iroll, atl äldre öfver-

gångsstil blifvil sä senl använd på Gotland ; men i så-

dant fall måste de kyrkor, hvilka förete en långt yngre

byggnadsart, icke ha före utan efter berörda tid till-

kommit.

I skeppels södra sidomur ha flere stvcken af

grunda rundbågsgesimser blifvit utvändigt inmurade.

Högt öfver ingången ses en stor drake med Irebladig

stjert och utslagna vingar sträcka sitt hnfvud al vester.

Denne drake har lOOö blifvit öfverrappad. Såväl båg-

stenarne som draken ha naUirliglvis vid en större eller

mindre ombyggnad dilkommit. Portalen och fönstret å

skeppels södra sidomur röja utbildad spelsbågsstil, då

deremot portalen å dess norra är hallen i enkel rund-

bågsstil. Alt socklarne å sidoqvadraterna likna skep-

pets, men atl deremot socklarne å njellanqvadralen ha

en helt annan anordning, tyckes jemväl antyda en om-

byggnad. Vi vilja dcrföre taga dessa förhållanden i

närmare skärskådande.

All de spelsbågar, som uppbära tornets östra si-

domur, äro ursprungliga, kan icke betviflas, ehuru de

tillhopa i söder och norr äro vida bredare än andra

afdelningens östra sidomur. Såsom en egenhet bör här

anmärkas, att mellan- och sidoqvadralerne icke ha nå-

gra förtagningar med hvarandra. Likväl måste både

mellan- och sidoqvadralerne på en och sanuna gång

tillkommil. enär andra afdelningen, hvilken röjer ren

rmidbågsstil, ej kunnat i annat fall uppföras. Alltså

•) Smpl. l\iT. Dnn. T. VIII. I». Ö12.
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får berörda eijonliPl så förklaras, all sidoqvadraloriie

Idilvit någol förändrade viil skeppels omskapiiing eller

ombyj^gnad.

Del kunde väl lyckas, som meningen varit ni I

iilanför andra afdelningens södra liksom norra sidomur

anbringa ell galleri. All delta dock ej rimliglvis varil

händelsen märkes deraf, all gallerier skulle der blifvil

mer än dubbelt bredare än de största af de talrika,

som finnas på Gotland. Härtill kommer, all andra af-

delningen icke bar några genomgångar, hvilka äro vän-

liga till och från gallerier; men den bar dei'emol två-

delade gluggar, som böja sig 10.0 öfver lakhvalfvens

slutstenar. Alltså måste en annan grund sökas för

tornets mycket egendomliga förhållanden.

Under medeltiden blefvo många torn så utförda,

att de förslå afdelningarne genom stora bågar förena-

des med skeppen, hvilka på sådant sätt förlängdes.

Exempel på dylika företeelser aro på Gotland ej säll-

synta. Angå kyrka bar ett aflångfyrkantigl skepp, hvari

en midtkolonn uppbär fyra korshvalf. På veslra hälften

af skeppet står ett fyrkantigt torn, bvilket har ansenlig

murböjd med hög spira. Der bvilar således tornets

hela östra sidomur på skeppels midtkolonn, som ehuru

grof röjer, att belastningen är vida större, än den

])orde vara. Bara öde kyrka visar ännu tydligare, livad

man fordom vågade för all vimia utrymme och bespara

kostnad. Kyrkan hade ett fyrkantigt skepp, hvari en

midtkolonn uppbar fyra korsbvalf. På midten af veslra

gafvelmuren och de två veslra korsbvalfven uppdrogs

ett högt torn, så att veslra sidonuiren bvilade på den

förra och de öfriga på de sednare. Del är ganska

märkvärdigt, att delta bögst vådliga torn, bvilket tro-
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liglvis iippsltill före iir lAOO. hiheliällil sig lång! efler

rfforniatifsnon, och all kyrkan länge varit öfvergifvon,

innan inslorlning inlrälial.

Endre torn uiäslo således fått sin ovanliga anord-

ning för skeppets förlängning och kostnadens minsk-

ning. Del visar sig, all meningen varil, del andra af-

delningens Ivadclade gluggar och indragningar skulle

synas öfver skeppels kroppåslak samt södra och nnrra

sido((vadraI('tis Inllak. Detla är så myckel troligare,

som andra afdelningcn heslår af huggen kalksten. Val-

lenlaken, hvilka äro ovanligt J)i'anla, ha Ivifvelsnlan

lillkommit i sednare medeltiden, då tornet torde fåll

sin tredje afdelning, som företer ren spelsbågsslil. Del

vissa är, alt lornel med dess ansenliga höjd väcker far-

håga hos en sakkunnig. Då tornets andra och Iredje

afdelning lill tre fjerdedelar af sin murn)assa hvila på

ofvanberörda hagar, så sakna de tillräcklig motstånds-

kraft för att knniia med säkerhet upjdiära en dylik

i)elaslning. Till IVdjd häraf ha ganska farliga rem-

nor yppat sig. Uvardera af de bågar, hvilka uppbära

östra sidomuren, har derföre fatt en midtpclare, och

grofva träankaren nu'd stora i'olgrenar i ena och

långa klotsar i andra ändan lia der hlifvil iidagda.

Vådan är i beliakiandc af all denna svaghet högst be-

tänklig, helst tornet redan företer nära 2.0 öfverlut-

ning ål öster. Skeppet, souj i oj obetydlig mån

gifvit sig, har fall tva (dantliga nutrstixl mot dess

södra och ell sådant mot dess norra sidomur. Dessa

niurslöd, hvilka hade ungefär lika framsprang och höjd

och voro nppf(»rda af luktad kalkslen ulan murbruk,

gagnade litet eller inlet, men de voro deremot ganska

vanprydliga. l*å ett af samuia murstöd växte bland
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frodigt griis Ivå rönnar ocli en oxel. Aiikarslänger

äro nyligen inlagda, och de lika onyUiga som vanpryd-

liga träankarne och nuirslöden äro borltagna.

Ilanlor lornels nordveslra hörn låg en fyrkantig

hrunn, som slutade sig intill grundslenarna. IJrunnen,

hvilken var kringnmrad med tuktad kalkslen och höll

4.t( i livarje sida och 1(1.0 i djup, hlcf 18(12 igen-

fvlld. Tvifvelsiilan har brunnen tillkommit för alt derur

hemla dop- Ivagnings- och vigvallen. Det är märkligt,

all ingen annan af (lotlands lalrika kyrkoi' har en så-

dan hrunn.

Kyrkogårdsmuren har a norra sidan en ansenlig

|)orl, som heslår af huggen och tuktad kalksten. Por-

ten betäckes med ett tunnhvalf på vederlag i vesler

och öster och prydes till det yllre och inre med rund-

bågiga och välarbetade omfattningar, hvilka äro Ivå-

språngiga och ha socklar med blotla skråkanter samt

kransar med en hålkäl mellan två rundstafvar. Porlen

har uti hvarje insida en lågrakspelsig siltnich. Ett

ki'ojtpåstak med vallenfall at vesler och öster sluter

sig till rösten i söder och norr.

Då man färdas från Wisby, slår ^2 mil derifrån

ett ringkors i Endre socken i skogen .500 steg till

venster om vägen och ett litet slycke frän del ställe,

hvaresl den fordom framgått. Detta kors, sojn ulgöres

af kalksten, är till slammen lika bredl som tvärsöfver

ringen och liar hvarken framskjutande armar eller öf-

verstycke. Stammens och ringens förening prydes å

hvarje sida med en halkäl och en rundslaf. Samma

kors, hvilket framtill företer en vanlig kalk och der-

öfver en korsprydd hostia, håller 2.0 i jiredd och H.O

i höjd. Strelovv berättar, all en kyrkoherde Jörgen i
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Eiidre 150(5 liemridil från Wisby ocli Mifvit under

vägen, medan hnn lalal med sin klockare, ihjelslagen

af en örn, ocli all ell stenkors, som der blifvit upp-

satt, ännu qvarstär ^). Om en sådan tilldragelse ej in-

träflal och i sägen bibeliållil sig, så hade troligtvis

denne förfatlare icke framkommit med samma berät-

telse. Del tyckes, som nämnde kyrkoherde lenmal hä-

sten åt klockaren och aflägsnat sig något från vägen,

rim den olycklige mannen varit såsom de andlige |>å

den tiden å bjessen kringrakad, eller om han varit

skallig och aflagit hufvudbonaden för att svalka sig

eller nedsatt sig för att hvila, så har örnen möjligtvis

trott honom vara ett lätt rof och så inslagit klorna,

alt den ej löskommit och ihjelslagit honom med ett

häftigt flaxande.

') Stielow. S. 161.



Follingbo.

1 sydvesl ^'4 mil ifrån Eudre ligger Follingbo uli ilen

frul\lJ)ara dnlgiingen mellan Klinlf- och Slilehamn. Vä-

gpii emellan dessa kyrkor är till slörsla delen liell

smal, men lemligen god. Sistnämnde helgedom beslår

af ett allångfyrkantigl skepp, ett fyrkanligt torn i ve-

slei" ocli ell nära fyrkantigt kor i öster. Kyrkan är

n|)pförd af huggen kalksten i ganska olika dimensioner,

så all somliga (jvaderslycken äro dubbelt högre än

andra, och så alt några motsvara ända till tre skik-

ten. Qvaderslenen står till stor del på kanl. I tornets

södra sidomur står en häll, hvilken är 8.7 lång och

4.0 hög. Somliga skikten äro hrdl tunna, och några

qvaderstycken stå på ända i höi'ncn.

Skeppet, som hållei' i inre hredd 25.7 och i

längd 4(1.1, har socklar, hvilka utgöras af hålkäl o(>h

rundstaf samt derpå en mindre skråkanl. I den vestra

ändan af den södra liksom {]l'\) norra sidomuren up|i-

ståi" från socklarnas skråkanl en pilaster, som är 2.11

bred och 0.5 tjock. Vid korels ombyggnad måste de

motsvarande pilastrar, hvilka funnits å östra ändarna

af sidomnrarna, hlifvit bortbrutna. Pa uudlen af hvarje

sidomur märkes en pilaster, som äi' l.i! bred och lika

tjock som de nyssbcrörda. Skejtpct har enkla rundba-

giga gesimser, hvilka äro lika tjocka som pilastrarne

•tch prydas med hålkälade och rundslafviga kragstenar.

Klt platt brädlak beläcker skep|>el, som i södra

sidomuren nära vestra ändan har en ini;ång. A hvarje

sida af portalen slår en kolonn emellan ini'e poster

12
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och yttre niurhörn. Koloiiiierne, livilka uppgå fnui

socklarna, ha attiska haser med skv(](lshlail. Skaften

äro smärta och afsnialiia nppäl, Kapilälerne äro tär-

ningforniiga mod arniiidadp horn (»cli pi-\(las nicd en

lilja å hvarje sida. Kransarne för kapitälerna och

niurhörnen äro rnndslafviga och hålkälade. Poslernc,

som äro hrcda och sl;'i pa h°ig Iröskel. npphära on

skarpkanlig rnndhågo. Pä kapitälerna livihir on rund-

häge med rnndslafvigt horn. Fi'An innrhörnen uppstår

en skarpkanlig rnndliåge. Inre omfatlningen är sned-

smygig och rundhågig.

Tvenne små rundhågiga samI u(- och invändigt

snedsmygiga fönsler med myckel höga l»röslningar fin-

nas å södra sidomnrcn. Af Ivå likadana fönslei" å

norra sidomuren har del vesli'a hlifvil i sednare tid

utvidgadl. Nära öslra ändan af den södra liksom af

den noria sidomuren har ett ganska storl fönsler blif-

vit upphrulet. Vid korels ombyggnad hai' den ur-

sprungliga Iriumfljågen hlifvil hortlagen. Fhi den nyare

Iriumfhågen, hvilken är spetsig, hlifvil i en sednare lid

förfuskad och öfverkalkad, så kan dess anordning icke

med noggrannhel ujipgifvas. Del visar sig likväl, all

den linft afkaiiiade hörn (»ch framtill en k(donn å hvarje

sida samt en öfverenssi ammande heläckning.

Tornet, som har alldeles likadana socklar som

och är samlidigl med skeppel, har ansenlig höjd och

innehåller tre afdelningar öfver livai"andra. Förslå af-

delningen, hvars inre sträckning i söder och norr nl-

gör I Ti. 8 saml i vesler och ösler 1/i.1, heläckes med

ell lunnhvalf jiå vederlag i förslnämnda väderslreck.

Afdelningen, hvilken är låg, har å veslra sidomuren

hafl en rundhågig ingång, som hlifvil med ell yllre
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nuirslnd lillsluleii. Ofver ingången finnes elt spetsba-

gigl fnnsler, livilkol är lill del yllro orli inre sned-

siiiygigt och liäiTdr frun dcii sednaro niodelliden. T(irn-

bägen, sitni har iKilfnnid beläckniiig, saknar vederlags-

kransar.

I skeppels veslra gafvelinur inför en rakslnlen

ingång lill en Irapjta i lornels södra sidnnuir, vid

bvars veslra ända en likadan ingång öppnar sig lill

andra afdelningen. Sedan vidiaga stegar. A södra lik-

som å norra vllersidan märkes vid andia afdelningens

början en liten skråkantig indragning.

Tredje afdelningen iiar a bvarje sida Ivå rnndbå-

giga gluggar, livaii niidlkolonner uppbära små rundliå-

gar. Alla kolonnerne äro i behåll. Daserne äro skrå-

kantiga och kapilälerne tärningformiga med afrnndade

böi-n. Kolonnerne och bagarne slå i gluggarnas räl-

vinkliga ytterkanter. Inre omfatlningarne äro rätvink-

liga och rundliagiga. Ofversta murkanterne jsrydas med

grunda gesimsbågai" utan kragslenar. Tornet uppbär

en hög spira, hvilken öfvergar från fyrkant lill åtlkant.

Koret, som invändigt sträcker sig i söder och

norr 'ITt.ii samt i vestcr och öster 25{.7 och ballei-

i murtjocklek 4. (i, har socklar, hvilka utgöras af en

skråkanl och derjiå en platt med rundstaf samt öfversl

en platt och bålkäl. En pilaster a s\döslra liksom en

sådan å nordöstra hörnet är ö.O bred och 0.5 tjock.

Till dessa pilastrar, som uppgå ifrån socklarnas lial-

kälar, sluta sig förtryckta gesimsbågar med löfprydda

knoppar och fördjupade svicklor. Ett spetsigt kors-

hvalf. hvilkel bar raka uppåtgående kappor, utgör ko-

rets betäckning.

A södra sidomuren finnes en ingång. Portalen

12*
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har å hvarje sida tre kolonner mellan murhörn med

skarpryggiga rundslafvnr. Vtlcrsl k livnrjo sida fram-

skjufer en fyrkantig pilaster, livars inre liörn har en

skarprvggig riindslaf. Framför och nära inlill hvarje

pilaster framstår en smärt kolonn, tinnidstenarne äro

skråkantiga, haserne Iryckla attiska med skyddshlad för

kolonnerna, kapilälerne kiTikformiga och hladprydda,

kransarne riindstafviga och luilkälade. Poster, som slå

på hög tröskel och framte två halfva och åtta hela

rundhågar. npphäi"a ett trehladigl dörrfält med tre ro-

siga knoppar, och derpa ulhreda sig sex tillspetsade

bågar med flikii;a knoppar, af hvilka en saknas. Alla

svicklor fyllas med stora hlad. På kolonnerna hvila

rundslafviga, på murhörnen och pilastrarna likartade

spelsbågar. Pilastrarnas kolonner motsvaras af en rund-

stafvig spetsbåge. På pilastrarna och deras kolonner

uppslår ett roste, som har lenmingar efter rnndstafviga

och lialkälade vattenlister samt öfverst en knop|t. Por-

talen hestår af slipad kalksten. Inre omfattningen är

snedsmygig och lågrakspetsig.

(Jster om ingången linnes ett stort spetsbågigt fön-

ster, hvari en midtpost mod motsvarande karm uppbär

tva trebladiga spetsbågar och derpå tre ringar. Yttre

omfattningen är snedsmygig derpå rätvinklig, inre bloll

snedsmvgig, men karmen posten och bågarne äro ul-

och invändigt snedsmygiga. A allai-väggen ses ett spets-

bågigt vida bredare meii lika högt fönster, hvari tre

poster och karm uppbära l'\ ra treldadiga spetsbågar

och derpå nio ringar, som i midten inlda en sferisk

sexkanl. Den yttre omfattningen har rundstaf skråkanl

skai-prvggig rundstaf och rätvinklig plati, men den inre

är snedsmygig. Karmen poslcrnc bågarne och ringarne
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äro lill del yttre och inre snedsinygiga. A norra si-

ilonniren liar i sednare tid en ingång blilVil upjibi-nlen

lill en sakristia. 1 korets gafvelrösle märkes en liten

snedsniygig o(;li riindiiågig ljusöppning.

Allarhiirdei är nuiradl, men skilvan är al" bräder

och dci'pä står en eländig altarprydna<l i fransyskt

maner al' är 1 1 \h.

Va^ rund och Kalkrorniig doplunl al' huggen och

oslipad kalkslen saknar prydnader. Kolen är hålkälad,

botlen afrundad och sidorna raka. Denne dopfunt tyc-

kes ej vai"a synnerligen ganunal. Hela höjden utgör

3.0 och skålens yttre tvärmåtl 2.J.5.

Enligl en u|)pgifl från medeltiden har denna kvrka

blifvit 1222 byggd *}. Nämnda årtal tyckes för skep-

pet och tornet, hvilka äro utförda i ren rundbågsstil,

ganska antagligt; men koret, som röjer en sen spets-

bågsstil, kan icke ha tillkommit före 1400.

Det är märkligt, att man här liksom flerstädes

på Golland vid de kyrkor, hvilka under den sista me-

deltiden uppstått, ej förstått välja sådan kalksten, som

motstår vittring. Skeppet och tornet ha föga lidit af

luftens åverkan, men koret deremot har, ehuru minst

två århundraden yngre, blifvit i hög grad angripit af

vittring. 3Ian har nemligen för de äldre partierna

undvikit petrifikatförande kalkslen, men tvärtom lör

koret tillgripit oolilhartad sådan.

Den höga och mycket långa bergssträcka, hvilken

ofverfares från Wisby till Follingbo, är liksom vid det

förra så äfven vid ^4 '^1''^^ afsland från det sednare

stället ganska brant. Ungefär ^/^ mil ifrån Wisby i

•) Seript. Rer. Dun. T. VIII. l>. ",12.
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Folliiiiilto sorken imdrr Jieri^shraiileii ligger på norra

sidan om och vidpass '

'^ mil IVåii stora vägen Uosen-

(Jal; en egendom, som assessorn J. l)ul)l)e biidal al' Ire

ltondhen)iiiaii. För olt lialll sekel sedan anlade samme

man ä den nära KHI l'ol höga bergs))ranlen elt lusl-

slälle, hvilkel han eller sig kallade Jacohsherg, och

han läl med sloia boksläfver inhugga della namn i

bergväggen. Der byggdes ytterst [lå en framskjiilande

bergshöjd ell fyrkanligl tnrnlikl Instlnis sex laga vånin-

gar högt. Della lusllius beslod af lyra grolVa hörn-

pelare af luktad kalkslen, mellan hvilka en träbyggnad

var up[iförd, så all Ire öj)pna gångar öfver hvarandra

voro å Irenne sidor anbragta. I närheten af samma

lusthus byggdes af huggen kalksten elt litet grafkor

med platt trätak, hvari en ljuskrona, som blifvil fun-

nen i ruinen af S. Olofs kapell, upphängdes. Della

grafkor, hvilkel 182 7 invigdes af biskopen i Wisby,

inr\nnner trenne snså likkistor, hvari Dubbes tre dött-

rar hvila. Drågavarande ljuskrona, hvilken S. Olof skall

medfört från Norge och hvilken skall vara omkring

80(1 år gannnal, ulgöres af sex snerkelprydda armar

med vanliga ljuspipor och snerkelbhunmor deröf\er och

den håller J.5 i tvärmåtl och lika mycket i höjd och

år ulford i enkel barockslil och kan ingalunda vara

mer än 50 ur iMnmial. Pa bergslultningen anlades

en lilen läck trädgård, och a bergslätten påfylldes

pird för gräsplaner och blommor, och sandgångar gjor-

des mellan dervarande vilda liäd. Fulhnnda gudabilder

i iialfnalurlig sloi'iek blefvo llcrslädes uppsatta i klipp-

väggarna. Vid denna villa, som är lendigen sloi", upp-

fördes några mindre hus |V>r IjcnsllVdk. Man kmnie

med liioUa ogoncii IV.in dervarande luslhiis ^kåda Ijugo



183

lainlskyrkor, och man kiiiulc derifrän se öfver den

skogbeväxla Iieryssträckaii Wisby ansenliga riiignmr och

höga lorn.

Vi lurde knappt behöfva nämna, all. anläggningen

röjer föga och byggnadenie alls ingen konslnärlig för-

måga; men deremol är beläizenlielen inbjndande, eluiru

Gotland liar (lere ställen med vida herrligare utsigter.

Om man besinnar, all anläggningen medfört en ganska

betydlig koslnad, och alt Dubbe derlill anslagit en an-

senlig underhållssumma, så är del en varning mot

fåfänga att se nästan hela herrliglieten vara efter

fä ärliondens förlopp alldeles förstörd. Då vi 1062

besågo denna anläggning, var lusthuset sådant, all,

ehuru mycket vi önskade njuta af den vidsträckta ut-

sigten, vi ansågo det vara belänkligl att uppgå till

den öfversla plattformen. Blott några få månader der-

efter nedföll lusthusets öfra del, hvilken var af neder-

börd och röta förstörd. Gudabilderne, som beslå af

trä, äro till stor del men liten skada stympade. Plan-

teringen är vanvårdad. Få lemningar märkas efter

gräsplanerna och gångarna, och blommorna äro för

länge sedan utgångna, och det hela har ett mer än

ödsligt utseende. Dubbe har skonslösl låtit utbryta en

mängd qvaderstycken ur en af Wisby kyrkor för be-

byggande af delta lustställe. Af konsthistorien vetes,

all del icke har någon välsignelse med sig att ned-

bryta helgedomar för uppförande af praktbyggnader.

Härpå ha Lpsala Gripsholms och Vadslena slott gifvit

varnande bevis. Dessa sloll, hvilka Gustaf 1 uppfört

af nedbrutna helgedomar, ha j>å det bedrölligaste blif-

vit ryktbara genom två söners brott och en dotters

vanära.
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Om icke iuiiiiii(l;i liislslälle hlifvil på del slätlii^a-

ste heskrilVet, så skulle vi iiiiraliiiitin l'ors|ti!lt iiåiion lid

mod beseende eller omUdande al" delsiuiima'). \'i ha

emellertid intet skäl all ångra vårt Itesök å Jac(il)s-

l>erg- vi lia nenjligen der lall på del solklarastc se,

huru en skrytsam laCäniia inom l'a årtionden kan sna-

rare lända en bortgången till ålloje än beundran. \)o,\

är alltså en varning isynnerhet for fåvitska och llärd-

lulla personer att betrakta .Jacobsberg. Oss intresse-

rade framiöralll all se, såsom vi lyckte, ställets mest

framstående egenhet nendigen en orklös gubbe, som

skådat delta luslställes ganska kostsamma anläggning

och alltsedan dervid haft tillsyn och nu vandrade vid

dess ruiner, dubbens vemodiga berättelse om denna

skröpliga herrlighel och om delta snöpliga förfall var

isanning lärorik.

') \'l. Tuneifi, (ieiijJiiili nfver Svpii,n,e, adoiidc r|>j)l.:i[;aii, 3. B. S.

1105, Il or..
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Akebäck.

Fnlliiiglx) ligger Akcltäck, som är aiHiex (lerlill,

V2 ni'l södcriil. Trtiklen kring denna liksom kring

llere angränsande kyrkor är alldeles slät ganska bör-

dig sanil iioli urli liället skoglös. Akehäck beslår af

aflangfyrkanligt skej)j>, fvrkanligt koi' (»cli lialfrundl ut-

s|)räng i ösler samI lyrkanligl lorn i vester. Hela

byggnaden är uppföi'd af huggen och tuktad kalkslen.

Skeppets korels och ntsprångels socklar äro skråkan-

liga. Toi'neis socklar, Iivilka ha en likadan anordning,

äro vida större och högre.

Skeppet, som invändigt håller i söder och norr

19.(5 samt i vester och öster 5:2.7, har platt bi'ädtak

och föi'eler intet spår efter något takhvalf. Eli större

spetsbågigt fönster å södra och ett mindre rakslutet å

norra sidomuren äro sednare utvidgningar och de ha

karmar [losler och bågar af Irä samt jerngallcr. Tri-

umn)ågen, hvilken är halfrund, har vanställda dyn-

stenar.

Koret, som invändigt siräcker sig i söder och

noi'r 14.1 samt i vester och öster 15.9, beläckes

med ett lunnhvalf pa vederlag i förstnämnda riktning.

Kn ingång å södra sidomuren nära vestra ändan är till

inre hälften igenmurad. Yttre omfallningen ulgöres af

ett murliörn a hvarje sida, och derinnanlor slå poster

på hög tröskel. Murhörnen uppbära en skarpkanlig

rundbåge. Vä posterna, hvilka äro smala, hvilar ett

rakt dörrfält. På östra murhörnets yttre sida förestäl-

les en man, som ligger vidöppen och håller i begge



186

liaiidfM- (TI slal'. Eli ulvidgéKll fönsler med jern^faller

linnes ä lisli';» sidan om iniiangen.

Ulsprangel, livars inre bredd ulyör 11.2, har ell

lialfl kiipollivalf. Der märkes inlel fnnsler eller spår

eflcr nägol sådant. Ell mnradl altarbord, som slår i

Lilsprångel, har en rätvinklig skilva af osiipad kalkslen.

En allarprydnad, livilken höjer sig på delta hord, är

arbetad aC trä nli dålig barockslil.

I (ornel liimas tre afdelningar öfver hvarandra.

Första afdelningen, som invändigl håller i söder och

norr 17.7, i vestcr och ösler 17.3 saml i murljock-

lek 4.1), nppliär ett spetsigt korslivalf med raka och

uppåtgående kappor. A södra sidomuren nära östra

ändan är en ingång. Yttre omraltHingen har poster

på hög tröskel och derutanför ett litet och ett storl

murhörii å hvarje sida. De inre murhörnen sakna

grundstenar, men de yttre hvila på socklarna. På alla

murhörnen ligga hålkälade kransar. Poslerne uppbära

en Irebladig båge, och murhörnen skarpkantiga rund-

bågar. Inre omtallningen är snedsmygig och lågrak-

spetsig. A östra sidan om inre omlatlningen ses en

rniid något franjskjulande vigvattenssten med spetsbågig

betäckning. Denna fördjupning har i 739 blifvil till-

sluten för att begagnas lill fattigbössa. En motsva-

rande ingång å norra sidomuren är helt och hållet

igenmurad. Pa midlen af veslra sidonuueji niärkes ett

temligen storl fönsler i grekisk korsform. Den yttre

f)mfatlningen är snedsmygig och den inre har lodräta

sid(U" lucd sneda smygar och lågrakspetsig betäckning.

Tornbågen, hvilken är lika bred som första afdelningen,

liar lagspelsig betäckning och hålkälade (hnslenar.

Andra afdelningen, livart ill man uppkommer på en
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stege genom ell lial i laklivallvels voslrn kajipa, har

på inidloii af söiira sidniiiiii-cii cmi liten ljns(»|ipiiing o«:h

jiä niidlon al" vestra nägol liitgre upp en lilen rund

sådan. Det visar sig pålagligen, att det hål, hvari-

gennni man uppkommer till andra aldelningen, är en

vårdslos iipphrytning, som härrör från en sednare tid.

Det tyckes, som en trappa uppgått genom södra sido-

luuren och hlifvil igenmurad.

Från den andra afdelningen uppleder en slege till

den tredje. Der märkas två gluggar å hvarje sida. En

midtkolonn i hvarje glugg uppbär tvenne sma rundhå-

gar. Kolojinerne ha hålkälade baser och likadana ka-

pitäler i omvänd ställning. Skaften, livilka äro smärta,

qvarstå åt vester norr och ösler, men deremol ses

trästycken ål söder. De ytlre omfallningarne, som

äro rätvinkliga och rundhågiga, ha alla blifvit något

lör])ätlrade med tegelsten. De inre omfattningarne äro

rätvinkliga och lågrakspetsiga. Torne!, hvilket har in-

åtdragna sidomurar, uppbär en spira, som öfvergår

från fyrkant till åtlkant.

I kyrkan står en kalkformig dopfunt af kalksten.

FolcM är rund och halkälad. Mellanstycket har öfverst

en ring. Skålen är nära halfklolformig med sexton

kanter, af hvilka hvardera prydes med ett vanligt blad.

Kring brädden ses en fasetlslaf. Hela höjden utgör

o.ö och skålens yttre Ivärmåll 0.2.

Skeppet koret och utsprånget äio samtidiga och

tornet är iiagol yngre. Öppningen emellan skeppet och

loi'nel tillhör det lörras vestra gafvelmur, hvarmed det

sednare saknar förlagningar. Då lik\äl östra lornniu-

ren livilar |ia veslra gafv('lmui'en, sa lia bådadera be-

höjliga sandiisnd med livaraiuira. IJiiär skep|»et icke
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har niigon egcu in^uiiii, måsle en sådan funnits pä

inidlcn al" vostra iialvi-lniuren. Alliså har den slora

öppningen, sdui lillkonnnil för ell Ijlifvainle loin, varil

igenmurad, så ;ill hhtll en ingång deri kunnal inryni-

uias eller hai' den vid Inrnels hyggnad hlifvil npp-

hrulen.

Kyrkan har enligl en förteckning från medeltiden

hlifvil i \ ^\) iippfönPj. Ma kyrka, hvars skepp lika-

ledes heläckes med plall hrädtak, har äfven lillkommil

nämnda hr. Att koret i förslherörda helgedom har cU

tumihvalf, röjer åfven eis hög åldei'. \i kunna således

med ganska goda skäl antaga, alt Akehäck liksom Ala

uppslån på nämnda tid, hvadan de äro bland de äldsta

på Golland. Ehuru hegge dessa helgedomar äro såsom

konstverk föga helydande, så äro de genom kännedom

om deras byggnadstid ganska märkvärdiga i konslhislo-

riskt afseende.

') Scrii)(. Kcr. t>;ui. T. VIII. P. 512.



Barlingbo.

1 nordost från Akebäck ligiipr Barlingho. Under liela

väiren, som cniellan dessa kyrkor iilgör '''4 mil, skådas

åt alla håll en mycket fruktbar slällhyyd. Sislberörde

helgedom beslår af ett skepp, ett k(ir med en sakristia

vid norra sidomuren och af elt ulsprång at östei' samt

ett torn i vester, hvilka alla äro nära fyrkantiga. Hela

byggnaden är uppförd af huggen och tuktad kalksten.

Ehuru kyrkan har en temligen hög ålder, så har all

huggen kalksten väl bibehållit sig.

Skeppet, som håller i inre bredd '2 7.5 och i

längd 56.2 samt i murtjocklek 5. T», har något branta

temligen böga skråkautiga socklar. Två korshvalf med

en skiljebåge på kragstenar i söder och noi'r utgöra

skeppets betäckning. Kapporna äro högspelsiiia raka

och brant uppåtgående. Skiljebågen är äfven högspetsig

samt tvåsprångig och skarpkantig. Den södre kragste-

nen framter I re rundstafvar och derpå hålkälad krans;

men den norrc har en lilen i'undstaf och stor hålkäi

samI platt och derpå hålkälad krans.

En ganska stor ingång å södra sidomuren intager

midten af vestra hvalfafdelningcn. I portalen ses å

hvarje sida tre smärta kolonner mellan stora murhörn.

Innerst slå tjocka poster pa hög tröskel. Af kolon-

nerna saknas ett skafl a vestra sidan. Grundslenarne

äro lodräta med karnisade öfverkanter, baserne attiska

men sammantryckta med ofullbordade skyddsblad, kapi-

tälerne bägarlika med yfviga blad, kransarne hålkälade.

Ytterst framstår å hvarje sida en fyrkantig pilaster.
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PoslcriK^ iippluiiM Pil sjiifliKiiil dön-räll. Derpu ulhre-

i\('V sii^ iirdorsl å livarjc sida on spetsliåge och dfföf-

ver fiMii iMindhågar. Spelsbågariif iia rullika, nmd-

båganic liellikiiia kii(»|>iiai-. Dessa bågar uppgå från

dfi iiinersla nmrhui-iieii. Alla kolonnerne ocli de öfriga

niiirhöi'ii('ii (icli j)ilaslianif inolsvaras af skarpkaiitiga

spclsbågar. Hfvor pilaslrai'iia böjer sig ell spelsigl

rösle med halkälade vallenlislei'. Hela portalen beslår

af slijiail kalksten. Inre oinfallningeii, bvilken är sned-

snivgig och lågrakspelsig. bildar ett framsprang till 1.0

fur all öka inre fördjnpningen. Då kyrkorna på Gol-

land ba myckel tjocka murar, är ell dylikl framsprang

der ganska ovanligt.

I midten af östra bvalfablelningen finnes etl spels-

jtågigl fönster, bvaruli en midlpost med motsvarande

karm upp])är tva enkla spelsbågar ocli deröfver en

slörre ring, som onigifvcr tre mindre. OmfalUiingarne

posten karmen bågarnc och i-ingarne äro ut- och in-

vändigt snedsmvgiga. A norra sidomuren midt emot

ingången ses etl rundbågigl lönstei', bvilkel ut- och

invändigt har sneda smygar och deremellan en rät-

vinklig karm. Lemningar af glasmålningar märkas i

begge fönstren. I det södra fönslrels öfversta fack

föreställes åt öster S. 1'etrus med nyckel, åt vesler en

biskop med kräk la och öfver h vardera ses i bågen

en engel med vingar och uträckta armar. Alla ha

glorior. I i'ingarna och svicklorna märkas rosor. Uti

ell öfre fack af norra fönstret skildras Ohrisliis, son»

med korsgloria uppstiger ur grafven och håller en se-

gerfana i högra och framräcker venstra handen. Knek-

tar ligga a blånad c.

Triumfbågen är åt skeppet två- och åt koret en-
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sprjingig. Hvarje frninsida prydes med en sl<ai'pryggii>-

li(donn och liar raka grundstenar med karnisade öf-

verkanter, alliska l)aser noli bägarformiga kapiläler med

liålkälade ki'ansar. i»eläckningen är liögspetsig oeli der-

pä uppgår elt rakl slyeke, livilket motsvarar den nyss-

lierörda kolonnen.

Koret, livars inre sträckning i söder ocli norr ut-

gör 20.0 och i motsatt riktning 20.1 samt miirtjock-

lek r».2, har skråkanliga sockhir oc!i ett spetsigt kors-

hvalf i likhet med skeppeis. En ingång å södra sido-

mnren mot vesti'a ändan har breda poster och der-

utanför stora murhörn samt deremellan en kolonn å

hvarje sida. Posterne hvila på hög tröskel, murhör-

nen och kolonnerne |iå sucklnrna. Baserne äro attiska

med skyddsblad, kapitälerne bägarlika och slälta, kran-

sarne laga och liålkälade. Poslerne murhörnen och

kolonnerne up|d)ära skarpkantiga rundbågar. Kolon-

nerne äro slipade. Inre omfattningen är snedsmygig

och lågrakspelsig. OlVer och något öster om ingången

linnes ett rundbågigt lönslcr, som ut- och invändigt

har sneda smygar. I norra sidomuren märkes ett låg-

rakspelsigl väggskåp.

Vid östra ändan al' norra sidomuren linnes en

helt enkel ingång lill sakristian. Ingången är till det

yttre rätvinklig och rundbågig, till det inre lindrigt

snedsmvgig och lågrakspelsig. Sakristian, hvilken in-

vändigt håller i söder och norr 7.5 och i vester och

öster V). '2, har elt korshvall' med rundbågiga raka och

(öga uppåtgående kappor och ett litet snedsmygigl och

rakslutet fönster å öster samt ett stort rakspetsigt

väggskåp i södra muren.

ris|irånget, som invändigt sträcker sig i söder
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och norr lO.I saml i iiiolsall rikliiiug 12.(1, upp-

bär ell spelsigt korslivall" med raka och föga uppål-

gående kappor. Socklanie likna skeppels och k(»rels.

Öppningen mellan korel och nisprånget eller den så-

kallade Irihnrihågen är al vesler Iväsprångig, men ål

ösler eiisprängig. (irnndslcnarnc derlill äro skråkan-

tiga och kransarno hålkälade. Jieläckningen är lågspel-

sig, nära haHcirkciriirmig. A hvai'dera af si(l(iniu!'arna

finnes ell enkelt fonsler med rundbågig betäckning.

Men allarväggen har dcrenid! ell spelsbågigl fönster,

hvari två smala poster uppbära två sig skärande rund-

bågar (tch derpå en fyrbladig ling och vid sidnrna två

rundbågar. Alla tre fönstren äro iil- och invändigt

snedsmvgiga. J östra fönstrets losverk finnas glas-

målningar. I mellersta spelsbågen föreställes Christus

med kttrsgloria och |)å hvardei'a sidan en engel med

rundgloria och korsprydl verldsklol. Alla Irc äro bröst-

bilder. ] rosen och svickloina ses blailverk. De öfriga

facken förete der såsom i de andia fönslren hvita ru-

tor. Utsprångel har i norra sidomnrcn ett lilel fyr-

kanligl väggskåp. En sittnich i södra sidomuren fram-

ter en hålkälad sillhäll (jch raka sidostycken saml der-

öfver tl.() framskjutande dynslenar, som likna löfprydda

kapitäler och uppbära en skarpkanlig rundbage, hvilken

utgöres af sju likslora bågslycken med omvcxiande röd-

och hvitspräcklig kalkslen. Hela sitlnichen är slipad.

Tornel, som ini\nuiier llere afdelningar öfver livar-

andra, har sådana socklar som den öfriga kyrkan. För-

sta afdelningen, hvars inre sträckning i söder och imrr

utgör 2(1. T) saml i motsatt riklning 24.9, ijetäckes med

ett spetsigt korslivall", hvilkel liknar skeppets. A den

norra sidonnn'en linnes en slor ingång. Yttre omfall-
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ningen har å hvarje sida Ivå sniärla kolonner mellan

slora niurliörn. Gnuulslenarne äro karnisade, baserne

alliska men Iryckla, plinlerne afriindade för kolonner-

na, kapilälerne inålsvängda och kransarne hålkälade. A

den vestra sidan prydas kransarnas plalter med fasell-

stafvar, men ä den öslra äro de släla. På kolonnerna

hvila rundstafviga, på murhörnen skarpkanliga spetsbå-

gar. Föga breda men Ijocka poster på hög tröskel upp-

bära en spelsbåge, som siras med fem blad, af hvilka

det mellersta har en halfrund en lågspetsig och en

bögspetsig inskärning. A vestra sidomuren märkes ett

ganska stort rundfönster med sju ringar, som i midten

bilda en ros med sju spetsiga blad samt trekanter i

yttre svicklorna. Yttre omfattningen består af tvenne

språng, af hvilka det yttre är rätvinkligt det inre sned-

smygigt. Inre omfattningen har Ivå rätvinkliga och ett

snedsmygigt språng. Ringarne och rosen äro ut- och

invändigt snedsmygiga. Tornbågen är lika bred som

första afdelningen, och den är åt öster tvåsprångig.

Dynstenarne äro karnisade och betäckningen högspetsig

som triumfbågens.

Vid södra ändan af vestra sidomuren öppnar sig

en raksluten ingång till en trappa, som uppgår åt

norr och vrider sig inuti norra sidomuren, der en

likadan ingång vid östra ändan inleder på första afdel-

ningens takhvalf. I andra afdelningen finnes åt söder

en liten rakbetäckt ljusöppning och åt öster en lem-

ligen stor spetsig hjelpbåge och deri en raksluten in-

gång till vinden. Trappan fortgår i östra sidomuren åt

söder, och mot nedra ändan af densamma inför en rak-

slulen ingång till tredje afdelningen, hvilken liksom de

öfre har bjelklag. Der finnes åt vester en glugg, som

13
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utvändigt är rätvinklig och rundbågig, men invändigt

rätvinklig och lägrakspetsig. Skålbräderne qvarsitta i

inre omfattningen. Åt söder märkes en lilen raksluten

glugg. Nära södra ändan af östra trappan öppnar sig

en raksluten ingång till fjerde afdelningen, hvilken ål

vesler liksom åt söder har en glugg, som likna de

nyssberörda derunder, men den öfra har icke såsom

den nedra åt söder rak utan lägrakspetsig betäckning.

Sedan ingår trappan i södra sidomuren åt vesler. Nära

början ses en rakslulen ingång för en ytterligare af-

delning, och åt vesler märkes derför jemväl en glugg,

hvilken är raksluten. Alla dessa gluggar ha utåt rät-

vinkliga omfattningar. Ofversla trappans slut visar, att

man ärnat, ehuruväl tornet har ansenlig höjd, likvissl

bygga en afdelning, som förmodligen bort ha gluggar

å alla sidor och måhända deröfver rösten. En hög

spira, hvilken öfvergår från fyrkant till åttkanl, utgör

tornets beläckning. Inuti murarna förmärkas flere ur-

sprungliga ankarbjelkar, som bestående af furu väl bi-

behållit sig. Utvändigt ha murarne å alla sidor vid

halfva höjden skråkantiga indragningar, och alla luta

såsom vanligt inåt emot hvarandra.

Altarbordet är muradt och skifvan hålkälad af

slipad kalksten. A allarbordets södra ända märkes en

tallriksformig uttömningssten. Altarlaflan, hvilken är ar-

betad i dåligt rococomaner, består af fin sandsten och

har 4 685 tillkommit. Dera föreställes nattvarden.

I kyrkan slår en rund dopfunt af fin sandslen.

Foten är vid men låg. Ifrån foten framskjuta ett

mennisko- och tre djiirhufvuden. Af de sistberörda

gapar ett öfver ett annat djurhufvud. Mellan dessa

hufvuden ses ett lam med korsstaf, ett liggande lejon,
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en lilja och en liggande bagge. Skålen har nederst

en stor ring sedan en grund hålkäl samt höga och

föga ulållulande sidor. På ringen öfver hufvudena upp-

slå nedannäninda figurer, som intaga skålens hela höjd.

Christus ses korsfäst med åtskiljda fötter. Maria be-

söker Elisabeth. En person håller en bok med båda

händer. En engel med utslagna vingar och liljeprydd

staf nalkas Maria. Deremellan ses sinnebilderne af

Maltheus, Lukas, Markus och Johannes. Christus har

korsgloria och alla de öfriga personerne ha rundglo-

rior. De personer, hvilka stå öfver hufvudena på rin-

gen, ha liksom sinnebilderne af evangclisterne å rund-

gloriorna namn inristade med runor. Dessa inskrifter

röja mer än vanlig okunnighet. Dopfuntens hela höjd

utgör 2.7 och skålens yttre Ivärmått 2. B. En rund

grundslen, som håller 5.8 i tvärmått, har en rund

och föga djup urhålkning med aflopp för uttömning af

dopvatten.

På korets norra sidomur hänger ett triumfkors

med naturlig storlek. Korset bar i kanterna bladverk

och omgifves af en stor ring med knoppar i begge

kanterna. Å ändarna finnas fyrkantiga stycken, hvaruti

evangelisternas sinnebilder föreställas.

Enligt en uppgift från medeltiden har kyrkan blif-

vit 1200 uppförd ^). Då kyrkan, hvars alla delar visa

sig vara samtidiga och ha lika höga socklar, är hållen

i spetsbågsstil med några mindre partier i rundbågs-

slil, så tyckes detta byggnadsår vara alltför tidigt.

Härvid bör erinras, att några af Gotlands kyrkor, som

förete rundbågsstil, blifvit byggda några årtionden efter

>) Script. Rer. Dan. T. YHI. P. 512.

13*
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nämfida lid. Det är likväl bekant, att vid ansenligare

kyrkors uppförande den möjligen bäsla byggnadsarten

valdes. Att taklivalf i rundbågsstil ej kunnat med full

säkerhet inslås öfver kyrkans stora skepp utan anbrin-

gande af en midlkolonn, måste hvarje sakkunnig lätt

inse. Det kan med mycket skäl antagas, alt der funnits

en helgedom, hvilken nämnda år uppstått och blifvit

minst ett sekel derefler nedrifven, då den nuvarande

kyrkan tillkommit. Denna förmodan är så mycket san-

nolikare, som kyrkan har liksom Kräklingbo ett fyr-

kantigt utsprång. Då dessa utsprång äro samtidiga

med de byggnader, hvartill de höra, och de ende, som

finnas på hela Gotland, så måste ifrågavarande kyrkor

blifvit byggda under den sednare medeltiden. Det är

således mer än troligt, att en helgedom i Barlingbo

uppstått fulltut ett århundrade, innan den nuvarande

blifvit uppförd. Ehuruväl ofta åberopade förteckning

uppger, att kyrkan i Kräklingbo 12 H tillkommit, så

härrör den nuvarande ifrån en långt sednare tid; ett

förhållande, hvilket skall nedanföre ådagaläggas.



Ekeby.

Töga öfver V2 ^lil i nortlosl från Barliiigbo ligger

dess annex Ekeby uti en fniklbar trakt. Denna sist-

nämnda kyrka har ett aflångfyrkanligt skepp, elt fyr-

kantigt och mindre kor samt ett fyrkantigt torn i ve-

ster. Skeppet och tornet äro till det yttre uppförda

af idel huggen kalkslen, men koret och allt det inre

af huggen och tuktad sådan. Qvaderstenen är väl ar-

betad och har ovanligt stora dimensioner. En sådan

håller 8.0 i längd 4.2 i höjd och 1.0 i tjocklek. Hela

byggnaden liar ansenlig höjd.

Skeppet, som invändigt håller i bredd 29.6 och i

längd 42.0 samt i murtjocklek 4.4, har ovanligt höga

socklar, hvilka utgöras af en brant skråkanl och derpå

en rundstaf. Tvenne lågspetsiga korshvalf med en två-

språngig skiljebåge och fina kantbågar bilda skeppets

betäckning. En mycket lång och smal kragsten på

midten af södra liksom af norra sidomuren och små

motsvarande kragstenar i hörnen uppbära skilje- och

kantbågarna, som alla äro skarpkantiga. Å södra sido-

muren nära vestra ändan finnes en stor ingång. Por-

talen har emellan murhörn två kolonner å hvarje sida.

Innerst stå tjocka poster på hög tröskel, ytterst fram-

springa fyrkanliga pilastrar. Grundslenarne, hvilka stå

på en brusten bottenhäll, äro brant skråkantiga, ba-

serne attiska med rosor å vestra men med bladverk å

östra sidan. De vestra kapitälerne utgöras af en rund-

staf och en hålkäl med bladslingor samt ett vädurs-

och ett lejonhufvud, de östra prydas med fyra krönta
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hufvuden och deröfver med bladslingor och ett krönt

hufvud. Kransarne å den vestra sidan likna uppned-

vända attiska baser, men de bestå å den östra af en

liten riindstaf och en stor hålkäl med en framstående

faseltstaf. Posterne uppbära ett fyrbladigt dörrfält med

tre rullika knoppar. En fyrbladig båge med femflikiga

knoppar hvilar på de innersta murhörnen och utbreder

sig öfver dörrfältet. Från kolonnerna uppslå rundstaf-

viga och från de öfriga murhörnen skarpkantiga och

lågspetsiga bågar. På pilastrarna hvilar en skarpkantig

likadan båge och derpå ett högspetsigt roste med hål-

kälade vattenlisler och öfversl en knopp. Portalen är

slipad. Inre omfattningen är snedsmygig och lågrak-

spetsig.

Öster om ingången finnes ett högt fönster med

spetsbågig betäckning. En midtpost och motsvarande

karm uppbära i detta fönster två rundbågar, hvilka

skärande hvarandra bilda två spetsbågar och deröfver

ses en trebladig ring. Omfattningarne posten karmen

bågarne och ringen äro ut- och invändigt snedsmygiga.

Skeppet har nära vestra gafvelmurens södra ända ett

helt litet och spelsbågigt fönster, hvars bröstning är

högre än takhvalfvens vederlag. Förmodligen har ett

motsvarande fönster funnits nära vestra gafvelmurens

norra ända. A norra sidomuren märkes intet spår

efter ingång eller fönster. Triumfbågen, som är gan-

ska bred och hög, har hålkälade och rundstafviga dyn-

stenar.

Koret, hvars inre sträckning i söder och norr ut-

gör 24.0, i vester och öster 24.8 samt murtjocklek

4.4, har lika höga och lika bildade socklar som skep-

pet. Ett korshvalf med spetsiga raka och uppåtgående
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kappor betäcker koret, som har å södra sidoiuuren en

ingång". 1 portalen slå poster på hög tröskel och å

hvarje sida derulanför en kolonn emellan murhörn samt

en framspringande fyrkantig pilaster. Orundstenarne,

livilka hvila på en sönderbrusten boltenhäll, äro skrå-

kantiga, baserne attiska, kapitälerne inåtsvängda och

löfprydda samt kransarne hålkälade. Poslerne ha utåt

rätvinkliga inhuggningar, så att små framsprang eller

murhörn på detta sätt bildas. På posterna hvilar elt

trebladigt dörrfält. Framsprången kolonnerne och mur-

hörnen u[)pbära skarpkantiga och lågspetsiga bågar.

Från pilastrarna uppstår en trebladig spelsbåge och

derpå ett högspetsigt roste med hålkälade vattenlister

samt öfverst en fyrkantig knopp. På vestra pilasterns

vestra och östra pilasterns östra sida är en liljespira

uthuggen. Portalen är slipad. Inre omfattningen är

snedsmygig och lågrakspelsig.

A ingångens öslra sida ses elt spetsbågigt fön-

ster, hvari två poster och karm uppbära två hvarandra

skärande spetsbågar och derpå en fyrbladig ring. Om-

fattningarne poslerne karmen bågarne och ringen äro

ut- och invändigt snedsmygiga. Af tre enkla och spets-

bågiga fönster å altarväggen är det mellersta högst.

Dessa tre fönster, som ha tunna rätvinkliga och föga

framstående karmar, äro ut- och invändigt snedsmygiga

och förete några lemningar af vackra glasmålningar.

Vid östra sidan om ingången ses ett rakspetsigt vägg-

skåp och i norra sidomuren nära vestra ändan ett så-

dant. Uti den sislberörda sidomuren nära östra än-

dan finnes ett ganska stort väggskåp. En dithörande

omfattning, hvilken är rakspetsig och trebladig, bildar

0.4.5 framsprang och utgöres af en platt mellan två
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riindstafvar och är väl arbetad af kalksten. Detta

väggskåp, som invändigt är rakspetsigt, har brädhe-

kiädnad och trenne fack öfver hvarandra. I det ne-

dersta facket föreställes 3Iaria å en stol iiålla barnet

på knäna och de Ire vise männen frambära skänker;

i det andra af])ildas Christus korsfäst och en Maria å

hvarje sida, till höger S. Petrus med nyckel, till ven-

ster S. Paulus med svärd och begge med böcker; i

det tredje ses Christus med korsgloria sitta på regn-

bågen, hvilken omgifves af en oval. Dessa skildringar

äro tillika med stjcrnor och rosor å ryggen sidorna

och betäckningen målade med vattenfärg. I norra si-

domuren märkes en rakslulen ingång till en trappa,

som genom densamma uppgår från öster åt vester på

takhvalfven.

Altarbordet består af huggen kalksten. Skifvan

är hålkälad och slipad. Altartallan, hvilken utgöres af

fin sandsten, har 1708 tillkommit och är ett dåligt

arbete i rococomaner.

Tornet, som består af tre afdelningar öfver hvar-

andra, har låga små skråkantiga socklar. Första af-

delningen, hvilken invändigt sträcker sig i söder och

norr 14.5 samt i vester och öster 12.5 och håller i

murtjocklek 5.2, betäckes med ett ganska högt tunn-

hvalf på vederlag i vester och öster. En ingång fin-

nes på midten af vestra sidomuren. Den yttre omfatt-

ningen har å hvarje sida ett murhörn, som uppgår

från socklarna. Derinnanför stå poster på hög tröskel.

Murhörnen och posternc, hvilka sakna kransar, upp-

bära skarpkantiga rundbågar. Den inre omfattningen

är snedsmygig och lågrakspetsig. Tornbågen har af-

delningeiis bredd och spetsig betäckning samt lemnin-
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gar efter liålkälade vederlagskransar. Utanför tornbä-

gen finnes en nä gol bredare och spetsigare båge, som

d.2 tjock lillkonnnil för uppbärande af skeppets vestra

gafvelröste.

Då uppgången i norra kormuren till takhvalfven

och derifrån till andra afdelningen varit alltför obe-

qväm, har i sednare tid en trätrappa blifvil uppdra-

gen till första afdelningen och lunnhvalfvet deröfver

genombrutet. I andra afdelningen finnes på midten af

östra sidomuren en stor glugg, hvilkon föga höjer sig

öfver tornets lunnlivalf och skeppets korshvalf. I denna

glugg, som tjenar till genomgång mellan andra afdel-

ningen och vinden, har en midtkolonn uppburit tvenne

små rimdbågar, af hvilka tydliga lemningar äro öfriga.

Den östra omfattningen är rätvinklig och rundhagig,

men den vestra, som äfven är rätvinklig, har skadad

betäckning. X hvardera af de Ire öfriga sidomurarna

märkas vid lika höjd spår efler en lika stor igenmu-

rad glugg, hvaröfver en liten raksluten ljusöppning

tillkommit.

Ifrån den andra afdelningen uppgå stegar till den

tredje, som å hvarje sida har två stora gluggar, af

hvilka hvardera haft en midtkolonn, som uppburit

tvenne små trebladiga spetsbågar. De yttre omfattnin-

garne äro rätvinkliga och spelsbågiga, de inre rätvink-

liga och slickbågiga. A hvarje sida höjer sig ett spet-

sigt roste med en likadan glugg som de nyssberörda.

Den veslra sidoniurens södra och den norras beggc

gluggar äro oskadade, men kolonnerne och till stor

del de små bågarne ha i de öfriga blifvit förstörda. I

de små bågarnas svicklor ha funnits fyrbladiga spet-

siga och genombrutna rosor, af hvilka några äro i be-
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håll, och leiuningar efter sådana förmärkas. Tornet

upphär en hög åttkantig spira.

I triumflKigen hänger ett krucifix ulan ring. Bil-

den har något mindre än naturlig storlek och bär för-

gylld liljekrona af niessing. Korset, som saknar sinne-

bilder, tyckes ha i sednare tid fått ny målning.

En dopfunt af sandsten finnes i kyrkan. Både

foten och skålen äro runda. 31ellanstycket prydes med

flere upphöjda bilder. Simson med fladdrande hår

uppfläker lejonets gap och en menniska står derjemte,

å motsatta håll framskjuta tre stora vilddjurshufvuden

med mindre fyrfotadjur i gapen och deremellan märkas

ett helgon en begrafning en biskop och en lilja. Skå-

len har skråkantig bollen och lodräla sidor. Å botten

ses ett stående fyrfotadjur och stora bladslingor. A si-

dorna finnas sex rundbågiga fält, hvilka framle nedan-

nämnda föreställningar. I. Gud med rundgloria fram-

drager m- Adams sida Eva, som liknar en grodunge

eller en såkallad pingia. Deröfver skådas i en afskär-

ning tre bröstbilder. :2. Adam och Eva slå vid kun-

skapens träd. Deröfver märkas i en afskärning tre

bröstbilder, af hvilka S. Pelrus i midlen höjer två

nycklar med högra handen, ö. Chrislus med korsglo-

ria sitter på en tron och lyfter högra handen till väl-

signelse, och å hvarje sida ses en fyrvingad engel. 4.

Chrislus med korsgloria slår mellan två englar. 5.

Christus sitter välsignande. 6. Christus lemnar något

till en engel. De två sistberörda styckena äro mycket

skadade af viltring. Fältens svicklor fyllas med englar

monniskor och djur. Dopfuntens hela höjd utgör 5.6,

skålens yttre Ivärmalt '2.1.

Om kvrkans ålder saknas underrättelse från me-
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deltiden. Således måste byggnaden för angifvande af

dess (illkonjst ytterligare tagas i Lelraktande. Tornels

skråkantiga socklar ocli yttre dörromfaltning samt dess

öppna och lillnuirade gluggar förete ren rundbågsstil;

men detsammas tredje afdelning ocli rösten liksom

hela skeppet och koret ådagalägga äldre öfvergångs-

stil. Häraf följer, att tornet måsle ursprungligen varit

lägre, och att der funnits ett mindre skepp och kor,

så att andra afdelningens östra glugg höjt sig öfver

närmaste kroppåstak. Första afdelnini-f^n i tornet må-

ste ursprungligen varit liälften lägre och haft ett tunn-

hvalf på vederlag i söder och norr. För att lämpa

första afdelningen efter det nya skeppets höjd, måste

det nedre tunnhvalfvet blifvit bortbrutet, men det öfre

fått qvarslå. På sådant sätt låter det förklara sig,

hvarföre lörsla afdelningen blifvit mot all vana hög

och fått ett tunnhvalf på vederlag i vester och öster.

Vid denna förändring har troligtvis tornbågen blifvit

mycket förhöjd och fått en spetsig betäckning. Vid

samma tillfälle torde en uppgång i sidomurarna blif-

vit till tornels förstärkning igenmurad, helst uppgång

kunde från skeppets takhvalf fås genom andra afdel-

ningens östra glugg. Af de nedra gluggarnas behand-

ling och de öfras olika hållning visar sig, att tredje

afdelningen med röstena är en något yngre påbyggnad.

Tornet i Endre har, sedan skeppet och koret der blif-

vit vida större, fått en betydlig jiabyggtiad, då de

gamla gluggarne blifvit alltför låga och de nya rentaf

nödvändiga. Veslra tornet vid S. Maria kyrka i Wisby

har, såsom der visar sig, fått en ansenlig förhöjning,

då de gamla gluggarne lilifvit igenmurade och de nya

i påbyggnaden anbragta. Att så tillgått vid sistnämnda
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kyrka är så mycket vissare, som della arbete blifvit

1423 verkstäldl. Det tyckes, som tornet i Ekeby upp-

stått i sednare bälften af tolfte seklet ocb vid skep-

pets ocb korets ombyggnad mot hundra år derefter

fått sin tredje afdehiing.

Då skeppet bar ovanlig bredd och böjd, så kan

ingen sakkunnig undra derpå, att detsamma fått be-

tänkliga sprickor å sidomurar och takbvalf. För af-

bjelpande af dessa skador ha tvenne träankaren der

blifvit på vanligt sätl inlagda; men enär de göra föga

eller inlet gagn, borde ankarstänger i deras ställen an-

bringas.



Hörsne.

Inemot 1 mil i sydost från Ekeby ligger Hörsne helt

nära nordvestra brädden af Golbemsåu lUi en temligen

bördig nejd. Sistberörda kyrka bar elt aflångfyrkantigt

skepp, ett likadant men mindre kor med en sakristia

vid norra sidomuren samt ett fyrkantigt torn i vester.

Hela byggnaden är uppförd af buggen ocb tuktad kalk-

sten. Der märkas qvaderstycken, bvilka äro '12.(1 lån-

ga ocb 1.0 tjocka.

Skeppet, som liåller i inre bredd 55.5 ocb i

längd 59.0 samt i murtjocklek 4.5, bar socklar, bvil-

ka utgöras af en bög ocb brant skråkant ocb derpå

en rundstaf. I skeppet står en niidlkolonu, som upp-

bär fvra korsbvalf med spetsiga skiljebågar, bvilka

bvila på kragslenar å sido- ocb gafvelmurarna. Midt-

kolonnen bar följande anordning. Grundstenen är tem-

ligen bög ocb rätvinklig, plinten föga lägre ocb basen

attisk med sirliga skyddsblad. Skaftet, som båller

5.7.5 i omkrets, ulgöres af bela slipade rundstycken.

Kapitalet är något bukigt ocb bladprydt, kransen bål-

kälad. Kragstenarne äro långa ocb nedåt spetsiga, och

de ba bålkälade kransar. Skiljebågarne äro tvåsprån-

giga ocb skarpkantiga ocb korslivalfven spetsiga med

raka uppåtgående kappor.

En ingång på midten af veslra bvalfafdelningen

inför från söder. Portalen bar å bvarje sida tre ko-

lonner mellan murhörn. Alla skaften saknas. Ytterst

framskjuta två pilastrar, af bvilka den vestra beslår af

trenne rundstafvar och den östra af tveune sådana med
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en skarpryggig dereniellan. Innerst stå tjocka poster

på hög tröskel. Grundslenarne, som ligga på hel bot-

tenhäll, äro skråkantiga, haserne attiska med afrim-

dade plinter, kapilälerne höga, kransarne djupt hålkä-

lade med kliifna jdaller, A de vestra kapilälerna före-

ställas: en man jned en hok, en qvinna med gåfvor,

Maria till sängs och densamma med krona och ut-

slagna vingar samt harnet på armen. Ytterst märkes

en bevingad drake och derbortoni en man med sköld

och spjut, nemligen S. Göran i strid med draken. De

östra kapitälerne prydas med rika bladverk. På mur-

hörnen hvila skarpkantiga och })å kapitälerna rundstaf-

viga spetsbågar. Posterne, hvilka bestå af hela block,

uppbära ett spetsigt dörrfält, som har sex framskju-

tande flikar och derpå sex rundbågar. Ofverst i dörr-

fältet ses en lilja. På pilastrarna uppstår en spets-

båge, hvilken prydes med en rundslaf emellan två hål-

kälar, och derpå hvilar ett spetsigt roste med hålkä-

lade vattenlister. Ofverst å rostet föreställes en bar-

hufvad man, som iklädd en mantel håller i den ven-

stra handen en rund sköld och i den högra en strids-

eller spikklubba. Denna bild, hvilken har nära natur-

lig storlek skyddas af en stor täckhäll och är väl bi-

behållen. Portalen är slipad. Inre omfattningen är

snedsmygig och lågrakspetsig.

Uti ett fönster öster om ingången uppbär en

midtpost två trebladiga spetsbågar och deröfver en

ring med fyrbladig ros. Fönstret är till det yttre

och inre snedsmygigt. Norra sidonun'eii har hvarken

ingång eller fönster. Triumfl)ågcn är spetsig och hål-

ler 18.5 i bredd och har ansenlig höjd. Dynstenarne

prydas med en rundstaf emellan två hålkälar. Skeppet
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har i vestra gafvelmuren en mycket stor spetsbågig

öppning med halkälade dynslenar. A skeppels östra

gafvelröste märkes en liten rnndbägig ljusöppning.

Koret, som invändigt sträcker sig i söder och

norr 20.2 samt i vester och öster 25.4 och håller

i murljocklek 5.0, Letäckes med ett spetsigt korshvalf,

hvilket har raka uppåtgående kappor. Socklarne äro

till form och höjd lika med skeppets.

A södra sidomuren nära vestra ändan finnes en

ingång. Portalen har å hvarje sida tvenne kolonner

mellan murhörn och en framspringande pilaster. In-

nerst stå poster på hög tröskel. Grundstenarne äro

skråkantiga, baserne attiska med afrimdade plinter, ka-

pitälerne höga med yfviga löfverk och två fiskar å

vestra pilastern. På posterna, som utgöras af hela

block, hvilar en spetsbåge, hvilken i midlen har en

fyrflikig och vid den ena sidan en rullik och löfprydd

knopp samt vid den andra spår efter en likadan. Från

de innersta nmrhörnen uppgår en spetsbåge, som å

hvarje sida prydes med en liten femflikig knopp och

i midten med en stor sådan. Kolonnerne uppbära

rundstafviga och de öfriga murhörnen och pilastrarne

skarpkantiga spetsbågar. Öfver pilastrarna höjer sig ett

spetsigt roste, hvilket har halkälade vattenlister. Por-

talen är slipad. Inre omfattningen är snedsmygig och

lågrakspetsig.

Öster om ingången finnes ett ganska smalt och

högt fönster, som är spetsbågigt samt till det yttre

och inre snedsmygigt. Altarväggen har ett stort spets-

bågigt fönster, hvari tre poster uppbära fyra trebla-

diga spelsbågar derpå två fyrbladiga rosor under två

spetsbågar och öfverst en fyrbladig ros med trebla-
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diga fyllningar. Onifaltningarne j30sterne hågarne och

rosorna äro ul- och invändigt snedsmvgiga. Meller-

sta posten och de stora hågarne jDrydas invändigt

med rundstafvar, men de äro utvändigt släta. Södra

sidomurens fönster har sex målade rutfack, som till

största delen innehålla hlad- och rosverk. Det tredje

nitfacket nedifrån föreställer ett helgon med rundgloria,

det nästa deröfver framtcr en horg eller ett slott. I

prästgården förvaras tvenne nedtagna rulfack, af hvilka

det ena föreställer Olof den Helige med yxa i venstra

och kalk i högra handen, det andra visar S. Paulus

med svärd i venstra och hok i högra handen. Om-

fattningarne kring dessa tigurer hestå af trebladiga

spelshågar. Begge rulfacken förete ovanligt hjerta och

vackra glasmålningar. I den södra sidomuren märkes

en rakspelsig siltnich och i den norra etl rakspetsigt

väggskåp. I altarväggen nära södra ändan finnes etl

likadant väggskåp. A korets gafvelröste ses en liten

rundhågig ljusöppning.

Altarhordet är inuradt och derpå ligger en hål-

kälad skifva af slipad kalkslen. Eli krucifix och alla

lärjungarne med sina atlrihuler och bildverk, som till-

hört ett gammalt altarskåp, ha 1701 hlifvil insatta i

en usel omfattning i rococomaner. Detta beteende vitt-

nar om tanklös vandalism.

Till sakristian inför å norra sidomuren en ingång,

hvilken utvändigt är rundhågig och invändigt lågrak-

spetsig. Dilhörande dörr l)eslår af furuträ och har

två gångjern med ganska enkla rosor. A inidlen af

det öfra gångjernet ses en liten rad mycket små

runor, nemligen: garivaltr: iarnnadi: tur. Det är:

Garvalter jernbeslog dörren. Sakrislian, hvilken invän-
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(ligt håller i söder och norr 8.H i vesler och ösler

11.7, har laga skråkanliga socklar och hetäckes med

ell lunnhvalf pa vederlag i förslnäninda riktning. Ett

lilcl rnndhågigi. fönster åt öster är ut- och invändigt

snedsmygigl. Innanför delta fönster märkes en slor

rakspetsig siltnicli, hvari detsamma innefattas. I vestra

sidomuren ses ett rakspetsigl väggskå|).

En krucifix hänger å skeppets nori'a sidomur.

FJilden, hvilken är utfind i nära naturlig storlek, har

törnekrona och en spik genom begge fötterna. Detta

krucifix är ett nvare arbete i rococomaner.

Tornet, som inrymmer fyra afdelningar öfver hvar-

andra, har likaledes låga skråkantiga socklar. Första

afdelningen, hvars inre sträckning i söder och noir

utgör 13.1 samt i vesler och öster 15.5 och nuir-

Ijocklek 5.0, betäckes med ett spetsigt korshvalf. På

norra sidomuren finnes en ingång. Från socklarna

uppgå två stora murhörn och derinnanför stå poster

l)å
hög tröskel, Murhörfien uppbära en skarpkantig

rundbåge och posterne ett rakt dörrfält. Inre omfatt-

ningen är snedsmygig och rundbågig. A midten af

vestra sidomuren ses ett spetsbågigl fönster, som till

del vtlre och inre är snedsmygigl. Tornbågen, hvilken

har spelsig betäckning, saknar vederlagskransar, troligt-

vis derföre att den blifvit på ett vårdslöst sätt utvidgad.

En rakslulen ingång vid östra ändan af den södra

sidorauren inför pa en trappa, som mot midten af den

vestra leder genom en likadan ingång i andra afdelnin-

gen. En liten ljusöppning å den södra liksom en så-»

dan å den vestra sidomuren sprida en svag dager i

andra afdelningen, hvilken haft en lågspelsig ingång på

midten af den östra. Utskjutna trappsteg å södra si-

14
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(lomurpn »ippföra från öster ål vester till Iretljc nfdol-

iiingni, som har ell liöyl korsjivall".

Vkl veslra ändan af saniiiia sley vidlager en spi-

raltrappa, livilken nppgiir pa sislberörda korshvalf lill

fjerde afdcininiieii. Der linnes a hvarje sida tvenne

gluggar, hvari midlkolonner uppbära små rundbagar.

Älidlkolonnerne i den vestra norra och öslra sidans

gluggar äro i behåll, men i den södra ersatta med

Iräslycken. Grundslenarne äro fyrkantiga, baserne bål-

kälade och kapilälerne bägarlika. De yttre och inre

omlaltningarne äro rätvinkliga och rundbågiga. Tor-

net betäckes med en något låg spira, som öfvergår

från fyrkant lill altkanl.

Enligt en lörleckning från medeltiden skall kyr-

kan 1259 tillkommit^). Tornet företer ren rundbågs-

slil, hvadan del är äldre än skeppet koret och sakri-

slian, i hvilka förmärkes idel spetsbågssiil ; alliså tyc-

kes det förra ha nämnda ar uppstått, men de sednare

måste en god lid derefter genom en ombyggnad lill-

kommil. Skeppet och koret äro myckel höga, nien

tornet jemförelsevis lågt.

') Snipl. RtT. D.Mi. T. VIII. F. äl".
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ilornil iingpfär ^'^ mil ilViin Horsno ar Barn. soin

(Jerlill varil aiiiirx. ItpUiiiPii iili oii udsliii trakl odi

lilifvil för iiäia två sekler sedan olienagnad. Denna

(tde kyrka har heslätl af ett allångfyrkaiiliitl skepp och

ett fyrkaiiliiit kor sanil elt fvrkanligt Inni i vester.

Betydliga leniningar af skeppels och korels onigifnings-

nmrnr samt tornels hela veslra och delar af dess sö-

dra och norra sidomui'ar äro öfiiga. Del visar sig

likväl, alt byggnaden, hvilken varit nppföid af kalksten,

mycket lidil hade genom vitlring ccli hdilhrvlning.

Skeppet, som invändigt håller i söder och norr

25.7 samt i vester och öster 52. fi och nmrljocklek

4.2, har skråkanliga socklar. En niidtk(donn i skeppet

har tillika med tunna hålkälade kransar ä sido- och

gafvelmm"arna iipphnril lyra skiljehågar och lika män-

ga korshvalf. Nedta delen af midlkolonnen fjvarligger.

<iriindslenen är fyrkantig lodrät och hög, basen attisk

med ofullbordade skyddsblad. Skaflel har hållit t). (I i

omkrets. Kapitalet har vaiit bukigt och slätt. Kran-

sen saknas. Skiljebågarne ha varil 1.0 bredfi och kap-

porna spetsiga. Lenmingar märkas efter en ingång å

den södra sidomuren näi'a vestra ändan och efter en

motsvarande å den norra. I södra ingångens yttre

omfattning ha Ivå kolonner mellan murhörn stått å

hvarje sida. Lemningar framle, atl grumlstenarne varir

skråkanliga, och att baserne haft skyddsblad, samt atl

posler slålt på hög tröskel. Norra ingången är nästan

helt och hållet förstörd; der qvarligger dock en hög

14»
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tröskel. Inre omfallniiiHanie ha varit snedsmygiga. Ett

fönster öster om södra ingången iir I ill det yttre och

inre snedsmvgigt. Triiinifhågen, hvilken häller 15.6 i

bredd, är hög och sjtelsig och har tunna hålkälade

dynslenar, och den iipphär ett spetsigt roste, som å

midlen har en stor rakspetsig öppning för mnrmassans

minskning.

Koret, hvars inre sträckning i söder och norr ut-

gör 20.5 samt i vesler och öster 22.1 och mnrtjock-

lek 5.5, har liksom skeppet skråkantiga socklar. Af

lemningar ses, att korets hcläckning bestått af ett spet-

sigt korshvalf. En ingång å södra sidomiireii närmare

vestra ändan har till \ltre omfattningen haft å hvarje

sida en kolonn cniellnn inre poster och yttre murhörn.

Poslerne, hvilka äro slipade och stå på hög tröskel,

uppbära en spelsliage, som prydes med Irenne blad, af

hvilka det mellersta liknar en åsnerygg. Elt bägarlikl

kapital (jvarsitter. En halkälad krans ligger på detta

kapital och närmaste murhörn. För kapilälerna qvar-

stär ei) rundslafvig och för murhörnen en skarpkan-

tig spetsbåge. A södra sidomuren och öster om in-

gången märkes elt enkelt fönster, som varit till del

yttre och inre snedsmygigt. På altarväggen hvilar ett

högspetsigt gafvelröste och a midten af densamma lin-

nes ett stort fönster med högspclsig betäckning. Två

poster i delta fönster, hvilket ni- och invändigt framter

sneda smygar, ha uppburit två öfverblifna rundbågar,

som skära hvarandra, och på dessa höjer sig en ring,

hvilken omfattar en ros med fyra spetsiga blad. Lem-

ningar af posterna äro liksom bågarna samt ringen

och rosen ut- och invändigt snedsmygiga. I rostet ses

en smal rakbetäckt ljusöppning. 1 den södra sidonm-
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ren nära östra ändan märkes ett rakbetäckt och i den

norra två rakspetsiga väggskåp, som äro brädlieklädda.

Tornet, livars veslra sidomiir lill hela sin höjd

och ett dilhörando löslc ({varskir å midten af skeppels

vestra galVelmnr. har, såsom Icnaiingar al' dess södra

och norra si(htmiir visa, ofr-lhari med sitt sydöstra och

nordöstra horn hvilat på pelare, som uppgått från slut-

stenarna af södra och norra skiljehågen i skeppets

takhvalf och varil med stoi'a spclsbågar förenade för

all minska de öfriga sidomurarnas påtryckning. Alltså

har tornet blott haft Ivenne afdelningar öfver hvarandra.

Tornels inre sträckning i söder och norr har utgjort

ungefär 1^2.5, och förmodligen har dess vidd i motsatt

riktning varit nära lika stor. En rakslulen ingång i

skeppels vestra gafvelmur vid södra ändan inleder till

en trappa, hvilken i densamma sträckt sig från söder

lill norr och infört på skeppets nordvestra korshvalf,

och vidare har en stege uppgått till elt blelklag. I

nedra afdelningens vestra sidomur ses en liten ljusöpp-

ning, som ut- och invändigt är snedsmygig. men har

utåt spelshågig och inål lågrakspetsig betäckning. I

ofra afdelningen deröfver finnes en mycket stor glugg

med spelshågig betäckning och spår efter en tvådel-

ning. Del roste, hvilkel derpå höjer sig, framter två

mindre gluggar jen»te hvarandra och en sådan midt

öfver desamma. Dessa gluggar äro lill de yttre oni-

fallningarna rätvinkliga och spetsbågiga och lill de inre

rätvinkliga och lågrakspetsiga. Ofra afdelningens glugg

är mycket bredare nedtill än upptill, men rostets glug-

gar äro deremot nära lika breda nere och uppe. A

öfra afdelningen förniärkas åt söder liksom åt norr

lemningar efter en stor glugg, som tvifvelsulan liknat
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(len vcslra, m-li runiUMili^cii linr en liKiulan gluyt,' rim-

iiils al ösler. Tr<ilii:lvis liai' fil spelsii^l rösle med

tre gluggar slall al sndci' iioir ucli usler i likliel med

del vfslra. Ske|t|i( 1 liar liksom korci liall ell spelsigl

kr(i|t|iaslak, och lunicl iiiasle rnligt vaiiliglieleii ii|»|)-

Itiiril Cl) spira.

Eluirii socklaiiif ocli lutrii-sh ckcna saml alla yltre

omraUiiiiiganie och Iriimilhagen hcsla al' väliiiiggeii kalk-

slen, sa är hela den ofriga hyggnaden U|i|iford al" Ink-

läd sädan. I skeppels sydvcslra hörn liggei' ell soc-

kelslyidve, som haller I i^.ö i längd och 5.7 i bredd

sajiil 1.0 i ijocklck. Taklivallven ha enligl vanlighelen

varil slagna al' kalkllisoi- och hallil 1.(1 i tjocklek.

Slycken af en ditplunl, hvilken heslull af kalk-

slen, ligga i skeppet. (irundslen<Mi är fyrkantig och

rätvinklig. Fölen saknas. Skalen, som är halfklotfor-

n)ig, har inmider hall enkla Mad och (!ei"r)fver höga

rnndhägiga och grunda fördjupningar, men inga andra

prydnader.

Pa murarna väva sijia lallar och xid ko)"els norra

sida ell hogl enlräd. I lorncls sloi'a [ihvj/^ hänger en

ganska lilen ringklocka, hvilken begagnas vid hegraf-

ningar a k\rkogarden, som har en Idrfallen ringimir

af kalkslen.

Om kxrkaiis hxfgnadstid saknas underrällelse frän

medeltiden. Da deiiue helgedom är uppförd i lemligen

sen spelsbågsslil. kan den svårligen ha lillkonmiil förr-

än uti sednare hälfitii af fjorlonde seklel.

Enär skeppets sidomurar hafl vanlig Ijocklek och

dess midlkoloim endas! fall vanlig slvi'ka, inser hvarje

sakkiinniL;, all en siidan lornh\ggiiad som den ofvanbe-

skrilna \aril i ho:.:sia ur.id loi'lelad: l\ en dvlik kan
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Jddll liolraktas sasoni eii takryllare, hvilken mäslc för

all bibeliiilla sit;; uppföras af trä icke af slen. Atl lor-

iiel likväl en länj^re tid egt besläml, kan endast liil-

skrifvas det goda niurningssäll, som ninler medeltiden

varit allmänt pä Gotland.

Kyrkan hade redan I5i?t{ ställ någon lid öde,

da församligen önskade att fä äter begagna henne till

gudsljensl. Derpä svarades, al i, om menigheten ville

förskaffa klocka och messkläder lill kyrkan, snperinlen-

denlen skulle pä nyll inviga henne. Dä helgedomen

sedan nämnda tid förfallit, sä är del lätt begripligt,

alt tornel, hvilkel med tre fjerdedelar af sin murmassa

hvilade pä södi-a och norra skiljrbägen i skeppets tak-

hvalf, skulle, säsom det tydligen visar sig, instörta och

nedslå desamma,

Vesler om och nägra hundra steg ifrän berörda

ruin ligger en slor kalkklippa, som kallas Baraberg

och är en ovanlig företeelse pä öns slättland. Enligt

en gauunal sägen ha Iroll, hvilka boll i klippan, mvc-

ket oroat och slutligen f(U'slört kv rkan. Denne sägen

har troligtvis lillkommit deraf, all Baraberg i hedendo-

men varit etl af Gotlands ryklbai'asle ollerställen. Ne-

danför klippan har jemväl en offerkälla funnits. Pä

klippan stod en ask, som enligt en gammal berättelse

grönskade bäde sommar och vinter och som af all-

mogen betraktades med helig vördnad. Ivar Axelson

Tholl, hvilken iAoA blef befallningsnjan pä Golland, lät

flytta delta träd till Wisborgs slolt, hvarest det strax

vissnade. Frän flere socknar kommo iuligen till Bara-

berg mänga menniskor, som dels offrade penningar

dels ull ända till etl lispund hvardera. Penningarne

och den försälda ullens värde öfverleumades till kyr-
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kan '). Dot lyckes således, som trollen ingalunda ska-

dat kyrkan ; såvida man ej menat, att de (örjjryllal

byggmästaren, livadan lian uppfört en takryllare al

sten ifrån den när])elågna klippan i slållet lör en så-

dan af trä ifrån den omgilVande skogen.

') Sliclow. S. 215, '210.



Källunge.

1 nordost V2 '"•' ^''i'" l^^'''' Ii8?^'* Källiingc pa en

lemliiien hög ocli slor kulle, som näslan liell och hål-

let ouigifves af Källunge myr. Denna kyrka, hvilken

utgöras af adångfyrkantigt skepp och fyrkantigt torn i

vester saujt ett fyrkan! igl kor i ostei- mod en likadan

sakristia vid norra sidomuren, ;ir uppförd af huggen

och tuktad kalksten. Skeppet och lornet äro lemligen

små, men koret har deremot högst ovanlig storlek.

Då skeppet och tornel äro vida äldre än och slå i

stort missförhållande till korel och sakristian, så vilja

vi föi'st granska hyggnadens uispnnigliga delar och se-

,dan taga dess nyare partier i betraktande.

Skeppet, som invändigt utgör i bredd '1'1A och i

längd 5o.4 samt i murljocklek .>.ll, har å den södra

sidomuren skråkantiga och rundstafviga socklar, men

inga å den norra. Då skeppet, hvars lietäckning blott

består af dess valtentak, saknar spår efter lakhvalf; så

masle detsamma haft på urgammalt sätt platt träbe-

täckning. Den södra sidomuren, hvilken är ursprung-

lig, har en ingång och öster derom ett fönster. Den

norra sidomuren, som saknar spår både eflei" ingång

och fönster, visar sig härröra från en sednare lid. På

llere fots afstånd IVån norra sidomuren sti'äcka sig

grundvalar och derpå några skråkanliga sockelslycken

i vester och öster, hvilka troligtvis äro lemmngar ef-

ter en tilll)yggnad. Detta är så mycket sannolikare,

som en pelare af qvaderslen är infattad i n)idteii af

norra sidomuren, hvilken för öfrigl beslår af liopvräkla
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llisor. FoniKxIlitroii luir (Ifiiiio [loinre iippbiiril Iva bå-

gar, liviiiiiiidor slora Lipnnmgangar öppiial sig eincllaii

skoppei (tcli lillltvggnadcii. Troligtvis liar vid dol nu-

varande kdTols iippröi-aiidn lill])yggnadpii Idifvil såsom

obehöflig borlhnilen ocli genonigängarne (ill deiisaniina

vårdslöst igeniniirade ; liflst nioniiigcn varit all, såsuiii

vi skola nodaiirörr visa. jrmväl ombygga skeppet.

Porlaieii bar a livarje sida Iva murliöni (m-Ii der-

iitaiiför en framspringande pilaster, som prydes med

en lialfkobimi åt ingången, Socklarne, livilka ligga på

liel bollenliäll, ntgoras af en bladprydd skrakant med

ett gnbbbufvinl å \ est ra sidan, oeli derpå följer en lin

rundslaf. Kransarne beslå af en lilen rundslaf sanil

en stor ocli en lilen bålkäl. INisler på bög tröskel

uppbära ett fyrbladigl dörrfålt. Från de inre mur-

hörnen uppgår en fyrbladig, men från de yllre en

skar|)kanlig spelsbåge. n<irrfältet siras m.'d tre rosiga

knoppar samt bladslingur oeli fyra dubbla rosor. A

den inre bågen, som bar likadana knoppar, föreställes

nederst ål vesliM' en fhgaiule drake, derofver ett sprin-

gande djur, nederst at öster el I lejmi, derofver två ek-

orrar. Ofveist ses Cbrislns med korsgloria uppstiga

ur grafven samI hålla en segerfana i den venslra han-

den och utsträcka den högra I ill välsignelse. A hvarje

sida deroin neddigiia tre kneklar med pansar och hjel-

mar. Veslra kransen har ovanliga afbildningar. En

man och en ((vinna knäböja vid bvar sin sida om ett

allare och räcka hvarandra händenia. En man och en

(ivinna luggas öfver elt bord och hälla knifvar i hän-

derna och en person derjemte förskräckes och utsträc-

ker högra handen. Al molsalt hall sitter en (|vinna

pa en stol och håller en knähund. Tva bära en bar.
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andra änibar saml mal och kärl. Förino(lli{j;oii afhiUlas

(ler äkleiiskapliy föroiiiiiii, daliy saiuiiianlelnad saiul ell

löresläoiide j-iafid. Uslra kivnsen företer dessa iigurer.

Tveiine iiiäii Imska, luigra leka, IvA spela liid, en Ma-

ser li(irij, en leder en hund och deriitanlör ses Ivä rå-

djur. Alllsa foreslällas der höslarhelen orli vinlergillen

sanil jagler. Hildernc äro hloll 0.5 höga. Ofver pi-

laslrarna iVanislå ylviga blad. I*å halfkolonnerna livilar

en rnndslalvig spelsbåge, hvilken vid sliilslenen har

ell JVaiulutande menniskolikl hiifviid med långa nedhän-

gande öron öfver pannan och myckel gapande mun.

Pilaslrarne, som framspringa O.ö och uppbära en skarp-

kanlig spclsbåge, äro uppdragna öfver kransarna och

(örenas med en vagräl beläck ning. Denna anordning

är uli sill slag i]('n enda på G(tlland, livaresi fram-

sprången å alla öfriga portaler bära höga röslen. Så-

ledes inåsle denna vågräla betäckning vara en sednare

lorfuskniiig. Inre onifallningen är snedsmygig och slick-

bågig.

Fönslrel pa osira sidan om ingången är litel och

har med hög bröstning spelsbagig betäckning saml ul-

ocli iiivändigl sneda smygar. Triumfbagen, livars be-

täckning är halfrund, saknar vederlagskransar. Uli

skeppet, hvilkel ej begagnas till gudsljenst, linnes in-

gen inredning, och triumfbågen lillslntes med ett bräd-

skrank och dera en dörr.

Tornet, som saknar socklar, inrymmei" Ire afdel-

ningar öfver hvarandra. Der linnas blott bjelklag,

hvarlill stegar uppleda. Första afdelningen, hvars inre

sträckning i söder och norr utgör 15.5 saml i vesler

och öster 15.8 och murljocklek 4.2, har a vestra si-

donuu"en en ingång, hvilken är ensprangig samt ut-
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och invändigt rälvinklig ocli riuidbågig. Toriibågen linr

hälkälade och riindslafviga dynstenar och spelsbågig

betäckning. I nnchn afdehiingen märkes k hvarje sida

en glugg, hvari en midlkolonii nied allisk bas och

tärningforniigl kapital ulan krans uppbur Ivcnne sniä

rundbågar. Liksom i Follingbo sia kolonnernc och bå-

garne iili gluggarnas rätvinkliga yllerkanlor, och de

inre omfaltningarne äio rätvinkliga och rundbågiga.

Tredje afdeliiingens hvarje sida har likaledes en glugg,

hvari en smärt midlkolonn med inålsvängd bas bägar-

likt kapital dcIi hiilkälad krans uppbär Ivenne smä

spetsbågar. De vttre omfatlningarne äro tvåsprångiga

och lågs{»etsiga med hålkälade vederlagskransar, men

de inre rälvinkliga och rundbågiga. De nedra glug-

garne äro nära 2.0 ])redare, men något lägre än de

öfra; ty de förras öppningar motsvara de sednares

yttre omfattningar. Tornet nppbär en hög spira, hvil-

ken öfvergår från fyrkani till åtlkant.

Korel, som invändigt håller i söder och norr

55.0 samt i vester och öster 5().9 och i nmrljocklek

5.5, har likadana socklar som skeppet. I koret stå

två åttkantiga kolonner i vester och Ivå runda i öster,

hviika alla vid sidomnrarna och ui>\vi{ galVelmuren

motsvaras af tvåsprångiga pilastrar med rundslafvar i

vinklarna och framtill. Kolonnerne samt pilastrarne

uppbära höga skarpkanliga och spetsiga skiljebågar,

och derpå sex spetsiga korshvalf med raka uppåtgå-

ende kappor. Emellan de vestra k(donnerna och skep-

pets utdragna od\ f()rhöjda gafvelmur samt korels

sidomiu'ar finnes el I rum, hvilket i söder och norr

sträcker sig 55.0, nuMi i vester och öster blott i 0.0.

Tre spetsiga tunnhvalf, som på vederlag i söder och
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norr beläcka samma rum, saminariliimlas med kors-

livallVen. Denna förlängning liar lillkomniil för skep-

pels framlida onjbyggnad. Alltså uppkomma Ire gän-

gar, af livilka den mellfisla är vida bredare och någol

högre än de omgifvande. iMeliangcmgen liäller i bredd

20.4, södra sidogängen 12.7 och norra 12.3. Mellan-

gångens höjd under slulslenarna uppgår till /iT).!). Ko-

lonnernas afsland från hvarandra i veslor och ösler

utgör 24.0. Korels sidomurar äro ungefär en Iredje-

del högre än skeppels. Kolonnerne lia följande anord-

ning. De veslra folställiiingarise äro fyrkantiga och

karnisade, de östra runda och halkälade med runda

plinler och attiska baser. De åttkantiga skaften hålla

10.0, men de rinuja ().2..> i omkrets. De vestia ka-

pilälerne äro åttkantiga ocli halkälade med yfviga blad

och derpå all kantiga och halkälad.e kransar. De östra

kapitälerne äro ruiida och inålsvängda med yfviga blad

samt fyrkantiga och halkälade kransar.

Der iimies en ingång a södra sidomuren nära ve-

slra ändan. Poilalen visar a livaije sida lemiiingar af

fyra kolonnei' mellan murliöin, och ytterst siar en tre-

stafvig pilaster. Grundstenarne äro skrakanliga och

löfprydda, baserne attiska med skyddsblad, kapitälerne

bägarlika med Ireflikiga knoppar. Ofver kapilälerna

murhörnen uch pilastrarna sträcka sig ki'ansar, hvilka

utgciras af en lag men ganska djuj» karnis och derpå

en liten halkål. Poster, som äio ovanligt tjocka och

stå på hög tröskel, uppbära ett se.vbladigt dörrfäll och

derölver utbreder sig en sexbladig båge med löfverk

och figurer i svicklorna. Dörrfällel har fyra rosprydda

knoppar och i midlen en femflikig. Bågen har äfven

fyra rosprydda knoppar och öfversl en femflikig samt
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flera elt ImiulliLifvud med uträckt tunga, Hvnrdera nf

de nedersta svicklnriia imipliåller ett l)ladverK. 1 den

veslra al' de två näslföljande ses en (|vinna med Imfva

och språkband och i den ostia Maiia med krona och

elt sådant. I öfversla svicklan sitter Christus med

korsghirin |>a en tron ii|t|dyrtande högra handen till

välsieneise. För öCriiil n)otsvarar heläckiiingen. Iivil-

ken är sjK-lshagig, sidornas anordning. Kit högs|ielsigl

roste med hålkälade vattenlister hvilar pa pilastrarna,

och i midten deral' föreställes Maria i halfnatnrlig stor-

lek med krona silla å en tron och hälla barnet p;i

venstra ai'men. Detta bildverk ijinefattas i en rätvink-

lig och iiindbagig nicli. Den inre omfattningen är

snedsmygig och lagrakspelsig.

Osler om ingången ses ett och a altarväggen tre

fönster, som alla äro spetsbågiga. Det södra fönstret

har en midlposl, hvilken med molsvaj'ai;de karm upp-

bär två Irebladiga spetsbagar och derpå en ring med

en fyrbladig ros. Altarväggens båda sidofönster äivi

alldeles lika del södra. Ditlntraiule mellanlönster har

Ivå poster och niolsvariindc karm. och derpå hvila två

rundbågar, som skära hvarandra, sa att tre enkla s|»els-

bägar bildas, öfver hvilka Irc ringar med fyrbladiga

rosor höja sig. Alla omfatlningarne poslerne karmarne

ringarnc (»ch rosorna äro ul- och invändigt snedsm\-

giga. vSödra sidomui-ens bröslning är högre än altar-

väggens. Llvändigl och midt öfver slutstenen i be-

täckningen af altarväggens mellanfönster framskjuter ett

menniskohufvnd med spelshalt.

A korels v<'stra gafvelnmr, som är ske|)pels östra

med utdragning och förhöjnings linnes midt emot norra

sidogången en ingång, hvari tunna poster på tröskel
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uppbära en nmclbåire mellan on yttre rätvinklig ocli

nmdltaiiiii sanil en inre snedsrnygig ocli lägrakspetsig

onilatlning. Ofver ingången märkes elt spetshägigl fön-

ster med en midtposl ncli motsvarande karm, livilka

uppbära I va trebladiga spelsbagar oeh derpä en trebla-

dig ros. Omfattningarne pnslen karmen bägarne ocb

rosen äro ut- ocb invändigt snedsmygiga.

1 södra sidomuren nära östra ändan linnes ett

rakspetsigl väggskåp ocb elt sådant mol midlen af al-

larväggen. 1 norra sidomuren nära östra ändan inrym-

mes ett ganska stort väggskåp, hvariill tre böga trapp-

steg uppföra. Pa öfversla steget stå tvenne korta skaft

med bägarlika kapiläler, som förenas med en stor bål-

kälad sträeksten, hvilken bildar skäi>els botten. Från

sträckslenen ocb öfver kolonn<'rna uppäta pilastrar,

som utgöras af elt murliöi'n ocb en iiiiidslal samt åter

ett murbörn ocb en rundslaf. J>essa pilastrar, bvilkas

inre rimdslafvar bilda IVamspiang, lia böga ocb otill-

buggna grundstenar ocb skrakanliga socklar samt bä-

garlika kajiitäler för murbörnen ocb bladprydda för

rundstalvarna. Kransarne äro balkälade. Vn pilastrarna

bvilar en trebladig spetsbåge, bvars lislverk belt ocb

bål let öfverensstämuier med desammas. A bagens spets

böjer sig ett kors. Hela omfattningen beslår af kalk-

slen. Dörrarne, som visa sig vara ursprungliga ocb

äro arbetade af ek, ba löf- ocb rosprydda gångjern.

Skåpet är invändigt rakspetsigl ocb brädbeklädl samt

afdelas med byllor.

Kn ingång a norra sidommen i midlen af östra

bvalfafdelningen inför i sakrislian. Demia ingång är

utåt rätvinklig ocb rundbågig saujt inåt rätvinklig och

lågrakspetsig. Uti inre omfattningens veslra sida in-
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leder en laksluten ingaiii; till en Irappa, livilken upp-

går från ösler åt vester till korels lakhvalf. Sakri-

slian, livars inre slräekning i söder ocli norr utgör

15.9 saml i ösler oeli vester 15,'), har lika Iteskallade

och lika höga socklar suni korel. Eli korshvalf med

rnndhågiga raka starkt uppiilgående kappor helickei'

sakrislian, som (la midten af östra sidan har el t fön-

ster, hvilket år Itll del yitre snedsmygigl och spelsbå-

gigl och till det inre ålVen snedsmygigt uien rakslti-

let. Pa midlen af norra sidan ses ett nyare fönster,

som till del yllre är rakbelåckl och till del inre slick-

bågigt.

Korels vestra gafvelrösle hvilar på triumfbågen.

Af fruklan för bristande bärighet hai' derföre samma

roste biifvil blott til! hälften uppförd!, hvadan korets

höga kroppåslak fatt en slor afskäi-ning, hvilken har

branl betäckning med vatlenfall at vester. Då korets

östra roste är spetsigt, så gör berörda afskärning ett

i(anska störande intrvck iiå åskådaren.

A altarbordet, som är muradt och ganska stort,

ligger en hel hålkälad skilva af slipad kalksten. På

skifvan. livars bredd ulgör 5.(3.0 och längd 1 i.l, slår

elt altarskåp med flygeldörrai' och flygelstycken. f

skåpet ses Mai'ia, som knäböjande krönes af Gud och

Chrislus, af hvilka livaidera sitter undei' en större bal-

dakin. I dörrarna sia de l(df a|)ostlanie med sina al-

Iributer, och hvardera under en miudre baldakin, Alla

ligurerne äro fullnuida i snidverk. BaldakiruMMie ha

vridna kolonner, som uppbära genombrulna och löf-

prydda rundbagar. Gud med hög krona har riksäple

i hand. Chrislus är barhidVad, Derbakom iilsl räcka

tvenne små personer en gyllene duk. Aposllarne slå
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mot guldgrund, hvarå märkas glorior och bladverk.

Under baldakinerna sträcka sig smala bladprydda för-

djupningar. På flygeldörrarnas utsidor och på flygel-

styckenas insidoj' linnas oljemålningar, nemligen två

taflor å hvardera således åtta tillsammans. Der mär-

kas dessa föreställningar. Ofverst å det norra flygel-

stycket ses en engel hålla i handen ett språkband,

hvarå läses: yratia })lena dominvs tecvm, det är be-

bådelsen. Midi deremot å norra flygeldörren skildras

Marias besök hos Elisabeth. Nederst under den förra

framställningen är flykten till Egypten och under den

sednare omskärelsen. Ofverst å södra flygeldörren skå-

das herdarnes besök, å det motsvarande flygelslycket

de vise männens ankomst. Nederst under den förra

skildringen frambäres det heliga barnet i templet ocli

under den sednare lärer Christus i templet. Under-

saisen är låg och skråkanlig. A hvarje sida om skå-

pet slår ett fyrkantigt torn. Skåpels och dörrarnas

hela bredd ulgör »i. 6 och deras höjd 4.2. Della skåp,

som tillhört S. Maria i Wisby, blef 1684 försåldt till

Källunge. Denna ej illa arbetade och lemligen väl bi-

behållna allarprydnad har på berörda sätt blifvit räd-

dad ifrån förstöring. Ännu omtalar mången denna

flyttning; men ingen beklagar en dylik missaktning för

våra förfäders kyrkliga konstnärska[t.

I koret står en mycket vittrad dopfunt af sand-

sten. Foten är rund, men skalen åttkanlig. A foten

framskjuta två mennisko- elt vädurs- och ett hundhuf-

vud. Skålen, hvars botlen är skråkantig och slät, har

raka sidor, af hvilka hvardera utgör ett rundbågigt fält.

I fälten märkas figurer, som äro så förvittrade, att

få lemningar deraf äro öfriga. I skålen slår en gam-

15
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mal kopparkillel, hvilken inuti har grepar. Dopfiinlens

hela höjd ulgör 2.U och skålens yllre Ivärmåll 2.2.

Enligt en förteckning från medeltiden har kyrkan

bUfvit 1209 iij)pförd ^). Denna uppgift tyckes oss vara

antaglig i afseende på skeppet och tornet, som förete

äldre öfvergångsstil; men ingalunda med hänseende till

koret och sakristian, hvilka röja mycket sen spetsbågs-

stil och troligtvis uppstått efter femtonde seklets bör-

jan. Vid betraktande af det ganska anspråkslösa skep-

pet och tornet, som i förening med det myckel stora

koret synas helt obetydliga, väcker det hela en konst-

vidrig känsla ; ty dessa hufvuddelar stå högst illa till-

sammans med hvarandra. Korlligen utvidgningen visar

sig vara på det mest oharmoniska sätt utförd. Det

hade tvifvelsutan varit långl ändamålsenligare att bort-

bryta skeppet vid korels ombyggnad; ly det förra blef

efter del sednares tillkomst obehöfligt. Hade man gif-

vit denna nybyggnad skeppets läge och förenat med

densamma ett mindre kor i öster, så hade man fått

en kyrka med temligen harmonisk hållning. Det föga

betydliga tornet i vesler sknlle någorlunda försvarat

sig vid jemförelse med ett lägre kor i ösler. Man

hade på dylikt sätt nndsluppit allt underhåll af det

lika onyttiga som vanprydliga skeppet, hvars sköna

portal, som utgör dess enda märkvärdighet, väl kunnat

bibehållas i det nya koret.

Härvid bör dock erinras, det meningen varit att

efter skeppets bortbrylning utdraga korets sidomurar åt

vesler och att jemle tornets östra sida sannnanbinda

desamma med en gafvelmur och att i deima förläng-

>) Script. Rcr. Dan. T. VIII. P. 312.
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ning iippsälla två kolonnor på 24.0 afsland från ko-

rets veslra och eller nedlagning al' de ofvanberörda Ire

liiniiinalfveii öfver korels veslra ända inslå sex nya

korshvalf sanil sålunda göra ell enda mycket stort

långhus. All man ärnal på sådant sätt fullborda bygg-

naden, är så mycket vissare, som samma tre tunn-

hvalf. hvilka förstöra del helas öfverensstämmelse, ej

rimligtvis blifvil inslagna för alt allt fiamgent qvarslå.

Många väl arbetade kalkstenar, som fullkomligt likna

stycken i korets pilastrar, ligga på kyrkogården. Deraf

inhemtas, att man vid korets byggande påtänkt temli-

gen snart ulföra merberörda förlängning. Emellertid

kan hvarje byggnadskunnig med klarhet inse, att ell

så ansenligt långhus som det ifrågavarande skulle stått

mindre väl tillsammans med del jemförelsevis smala

och låga tornet. Här bör jemväl erinras, all, ehuru

man på Golland inemot medeltidens slut bibehållit, så-

som här visar sig, en berömvärd skicklighet i sten-

huggning både i afseende på list- och bildverk; så

hade man redan då förlorat de gamlas förmåga all

uppgöra goda byggnadsplaner och inslå pålitliga tak-

hvalf. Detta är orsaken, hvarför kyrkan fåll en opas-

sande utvidgning och korshvalfven blifvil alltför spet-

siga och flere skiljebågar brustit.



Vallstena.

1 öster från Källunge liar dess annex Vallstena en

temligen hög belägenhet uti en något bergaktig nästan

skoglös bygd. Dessa kyrkor höja sig å motsatta sidor

af Källunge myr och fågelvägen deremellan utgör föga

öfver ^/i men omvägen nära ^/2 mil. ^'aIli^tena har

aflångfyrkantigt skepp och en biedare förlängning i

öster derom samt aflångfyrkantigt kor med en fyrkan-

tig sakristia vid norra sidomuren och ett fyrkantigt

torn i vester. Kyrkan består af huggen och tuktad

kalksten. Skeppet och tornet äro äldre än förlängnin-

gen och koret samt sakristian.

Skeppet, som invändigt håller i söder och norr

22.5 och i vester och öster 5 1.2 samt i murtjocklek

4.5, har socklar, hvilka utgöras af något branta skrå-

kanter. I skeppet står en midlkolonn, som uppbär

fyra lågspetsiga korshvalf med rundbågiga och vågräta

kappor. Korshvalfven, hvilka sakna skiljebågar, uppgå

från låga hålkälade kragslenar. Midtkolonnen, hvars

^kaft håller 7.7 i omkrets, har låg plint, sammantryckt

men ren attisk bas med yfviga skyddsblad, lågt kapital

med en starkt framspringande skråkant och vanlig ring.

Der märkes ingen krans.

Å skeppets södra sidomur nära dess vestra ända

finnes en ingång, som har emellan yttre murhörn och

inre poster en kolonn å hvarje sida. Murhörnen hvila

på socklarna, men posterne stå på hög tröskel. Ko-

lonnerne ha fyrkantiga grundstenar och attiska baser

med skyddsblad. Kapitälerne äro skråkantiga och slätta
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med nedra ringar. Kransar sal<nas. Murhörnen po-

slerne och kohjnnerne upphära skar|)kanliga rundbågar.

Inre onifallningen är snedsniygig och lågrakspelsig. Vid

östra sidan af inre onilatlningen ses en Irebladig skåp-

lik fördjupning med en skållikl urhålkad vigvallensslen.

Öster om ingången märkas två ganska små fönster,

hvilka ha myckel höga bröslningar och rundbågiga be-

läckningar samt ut- och invändigt sneda smygar.

Den gamle triumfbågen, som håller IT.O i bredd

och är spetsig, utgöres af två rätvinkliga språng, af

hvilka del ena har hålkälade dynstenar. Mellan språn-

gen uppgår å hvarje sida en fyrkantig pilaster, som

vid vederlagshöjden slutar med en skråkanl, och derpå

står en skråkantig bas med ring såsom ett uppned-

vändt kapital. Från baserna kastar sig en grof rund-

stafvig båge, hvai's slutsten bildar en sirlig knopp.

Det visar sig, all der funnits ett mindre kor,

efter bortbrytning hvaraf skeppet fått med bibehållande

af triumfbågen den ganska breda men helt korta för-

längningen, som invändigt sträcker sig i söder och

norr 55. G samt i vesler och öster 18.4. Förlängnin-

gen har socklar, hvilka utgöras af lågsluttande skrå-

kanter och öfverfalsade rundstafvar. En kolonn, som

är vida högre än skeppets, slår vid midten af och

nära intill triumfbågens östra sida. Kolonnen, hvars

skaft håller i omkrets 7.5, har en väl utförd attisk

bas med ofullbordade skyddsblad och ett lågt bägarfor-

migt kapital med stora yfviga blad och hålkälad krans.

Från kolonnen och spetsiga kragstenar med hålkälade

kransar å förlängningens sidomurar och korets östra

gafvelmur uppstå spetsiga skiljebågar, och dereniellan

ses två spetsiga korshvalf med raka uppåtgående kap-
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por. Förlängningen är ungefär 12.0 högre än skeppet.

Det synes tydligen på östra sidan om triumfbågen, att

ett smalare kor Milvit derifrån bortbrulel. Man liar

således ärnat att efter undanrödjande af triumfhågen

ombygga skeppet, så att det blifvit lika bredt och högt

som förlängningen och fått fyra lika beskallåde kors-

hvalf som förlängningens tvenno. A södra sidomuren

af förlängningen märkes ett smalt ganska högt och

enkelt fönster, som är spelsbågigt samt till det yttre

och inre snedsmygigt. Förlängningens veslra gafvelmur

har aldrig blifvit fullbordad, hvadan de nedra murstyc-

kena blifvit beklädda med bräder och ett gafvelröste

af sådana tillkommit. I öster har förlängningen fått

ett gafvelröste af murverk.

En nyare triumfbåge, hvilkcn har korets bredd

och hålkälade dynstenar samt spetsig betäckning, öpp-

nar sig öster om den nyssbeskrifna till det nuvarande

koret, som uppbär ett spetsigt korshvalf med raka

uppåtgående kappor och små skråkantiga kragstenar.

Korets socklar likna förlängningens. Invändigt sträcker

sig koret i söder och norr 25.6 i vesler och öster

29.9 samt håller i murtjocklek 3.8. En ingång mär-

kes å södra sidomuren. Yttre omfattningen framter å

hvarje sida två kolonner och deremellan ett afskuret

murhörn. Innerst stå poster på hög tröskel. Ytterst

ses tvenne pilastrar, hvilka ej bilda framsprang. Utan-

för pilastrarna framskjuta två grofva halfkolonner med

skarpa ryggar. Baserne, som hvila på skråkanter, lik-

na attiska med afrundade plinter. Kapitälerne äro

något bukiga och prydas med bladslingor, och kran-

sarne äro hålkälade. Posterne uppbära ett fyrbladigt

dörrfält, hvilket vid sidorna siras med två rullika och
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i midten med en fembladig knopp. Hela beläckningpn

besiar al' spetsiga ])agar, son) bell ocb hållet öfverens-

stämma med kolonnerna och miirhörnen. Från hatfko-

lonuerna uppgår ell spetsigt roste med liålkälade val-

lenlisler. Inre omfaltningen är snedsmygig och lågrak-

spelsig. Öster om ingången finnes ett bredt högt och

spetsbågigt fönster, hvari en midlpost uppbär två tre-

bladiga spetsbågar och derpå en fyrbladig ros. Fön-

stret är till det yllre och inre siiedsmygigt. I rosen

och svickiorna ses målade rutor. Altarväggen har tre

smala höga och enkla fönster, af hvilka det mellersta

är högre än de omgifvande, och alla äro spetsbågiga

samt ul- och invändigt snedsmygiga. I södra sidomu-

ren nära östra ändan märkes ett trekantigt väggskåp.

Altarbordet är muradt. Skifvan, som är hålkälad

och 4.y bred samt 8.5 lång, beslår af slipad kalksten

och har i livarje hörn ett grekiskt kors inhugget. Al-

tarlallan är arbetad af trä i rococomaner.

På midlen af norra sidomuren leder en ingång

till sakristian. Yttre omfattningen är rätvinklig med

lågrakspetsig betäckning. Derinnanför slå poster på

hög tröskel och uppbära ett rakt öfverstycke. Inre

omfaltningen är snedsmygig och lågrakspetsig. Sakri-

slian, hvilken invändigt sträcker sig i söder och norr

11. G samt i motsatt riktning 15.8, betäckes med ett

spetsigt tunnhvalf på vederlag i söder och norr. Ett

lilel fönster åt öster är till del yttre snedsmygigt och

rundbågigl men till det inre snedsmygigt och lågrak-

spetsigl. I vestra muren närmare norra ändan märkes

ett rakspetsigt väggskåp och i midten af norra muren

ett sådant.

Tornet, som innehåller tre afdelningar öfver hvar-
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andra, har likadana socklar som skeppet och framlcr

å alla sidor någon inätdragning. Första afdelningen,

livilken invändigt nlgör i söder och norr \^.\ samt

i vesler och öster lo.l och har i niurtjocklek 5.8,

beläckes med ett korshvalf, hvars kappor äro vågräta.

En ingång på midten af veslra sidomuren är Ull yllre

omfattningen rätvinklig och rundhågig. Poster på hög

tröskel nära midten af muren uppbära en rundbåge.

Inre omfattningen är snedsmygig och lågrakspetsig. At

öster prydes tornbågen med rundstafviga murhörn, och

den har spetsig betäckning med hålkäladc dynslenar.

En rakslulen ingång i skeppets sydvestra hörn

inleder till en trappa i tornets södra sidomur, vid

hvars vestra ända en likadan ingång inför på första

afdelningens takhvalf. Andra afdelningen, som betäckes

med ett högt korshvalf och inrymmer två bjelklag öf-

ver hvarandra, har på midten af södra sidomuren en

liten fyrbladig ljusöppning, hvars inre omfattning är

snedsmygig och rakslulen. På midlen af östra sido-

muren märkes en rakslulen ingång till vinden.

1 andra afdelningen vid södra sidomuren finnes en

inbyggd trappa, som uppleder från öster till vester

och ingår på första bjelklaget. Sedan utför derifrån

en raksluten ingång till en trappa, livilken sträcker

sig från vester till öster i norra sidonmrcn, på midten

hvaraf en likadan ingång öppnar sig till andra Itjelk-

laget. Samma trappa uppgår derifrån till östra ändan

af norra sidomuren och inleder der i tredje afdelnin-

gen, hvars golfplan utgöres af sistberörda takhvalf. A

tredje afdelningens hvarje sida finnes en glugg, hvari

en midtkolonn uppbär två lågspelsiga bågar. Den yttre

omfattningen är rätvinklig och lågspetsig, den inre rät-
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vinklig noll lAgrakspcIsig. Den veslra gluggen saknar

niicUkolonn, men de öfriga lia sina i behåll. Mitltko-

lonnerne ha hålkälade baser ocli hålkälade slälla kapi-

liiler och äfven hålkälade kransar. GInggarnas veder-

lag ha jeuiväl hålkälade kransar, som sträcka sig till

yllre omfallningarna. Tornet uppbär en hög spira,

hvilken öfvcigar från fyrkant till atlkant.

Om kyrkans byggnadstid saknas uppgift från me-

deltiden. Skeppet och t(»rnet, som äro uppförda i rund-

bågsstil med ringa spår till öfvergåiig i yngre bygg-

nadsart, måsle tillkommit något efter år 1200; der-

euiot är förlängningen af skeppet samt koret och sa-

kristian hållna i ren spelsbågsstil och således vida

yngre.

Gamle triumfbågen har bjert niålning i qvader-

form med löf- och rulverk samt bladslingor. Korels

norra sidomur framter lemningar af målade baldakiner

och deri helgnn med rnndglorior m. m. A tornbågen

ses tvenne stora liljor och i första afdelningen märkas

lemningar efter målningar på väggarna.

1 kyrkan linnes en rund kalkformig dopfunt, hvil-

ken besiar af slipad kalksten. Foten är alldeles slät.

Skålen, som är halfklolformig, har fjorton vanliga blad

och kring kanten en hålkäl. Hela höjden utgör 5.8

och skålens yttre tvärmåll 2.8.

På korets norra sidomur hänger ett enkelt altar-

skåp ulan flygeldörrar. I midtfacket föreställes kors-

fästelsen, Ä korsets ändar ses evangelisternas sinne-

bilder. Jemle korset stå Maria och Johannes. 1 ett

högt roste deröfver ses frälsaren med segerfana. I

sidofacken stå öfver hvarandra aposllarne i baldakiner,

af hvilka de nedre ha raka betäckningar och de öfre
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trebladiga biii^nr. Unflersalson är helt läi; och skrä-

kaiilig". Vid skiipels hvarjr' äiido slär dt högt genoin-

bi"utet loni, som a högsla spetsen prydes med en

duhhel koisldomma. 1 del högra loi'ne!s (örsla afdel-

iiiug ligger en man pa knä, deibakom stär en biskop,

och i det venstras förslå afdehiing ses Maria med bar-

net. De tvä iifra ahielningarne ha rösten, af hvilka de

mellersta !ia bladknoppar otb omgifvaiide fialer med

dubbla korshlonnnor, de öfversla ha spiror med så-

dana. Skåpet härrör från scdnare medeltiden. Cnder

skåpet hänger ett litet rökelsekar af messing.

En fyrkantig fattigbössa, som Ivifvelsutan stått i

skepi»et, förvaras i sakristian. Foten äi' 1.0 hög och

alldeles slät. Derpå följer första afdelningen, hvilken

ä hvarje sida har en baldakin, som är 2.4 hög. Fvra

fristående hornkoloniier, hvilka sakna baser men ha

bägarlika kapitäler, uppbära fyra trebladiga spelsbågar.

I svicklorna uppslå lialer. I dessa baldakiner ses ne-

dannämnda föreslällningar. I. Chrislus, som med kors-

gloria håller i den venslra handen en segerfana och

upplyfter den högra lill välsignelse, står på tvenne

framållutande menniskor, af hvilka den venstra svänger

en hillebard och den högra ell slagsvän!. 2. Ett hel-

gon med rundgloria har ett rökelsekar i den venstra

handen nch lägger den högra |ia bröslel. 5. Ett hel-

gon med rundgloria l\fler med den venstra banden

manteln och med den högra ell rökelsekar. 4. Ell

helgon äfven med rundgloria bär manteln på den ven-

stra armen och haller i den venslra handen ett rökel-

sekar och välsignar med den högra. Ofver bågarna

(»ch lialerna sträcker sig å hvaijc sida en skarpryggig

rundslaf och derpå en hög men gnuid hålkäl, som
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lillsaninians äro 0.0 breda. Deröfver vidtager andra

afdelningen, livilken i livarje hörn ulmärkes med en

pilaster. A Ire sidor uppbära dessa pilastrar lika många

trebladiga spelsbågar och deremcllan uppgå fialer, och

i hvarje svickla utbreder sig en ros. Ofver Christus

ses en engel, som svänger ett rökelsekar. A de två

närniasle sidorna märkas äfven englar, af livilka den

ene framräcker ett rökelsekar, men den andre, som

troligtvis äfven haft ett sådant, är skadad. Alla eng-

larne ligga på knä och ha utslagna vingar samt rnntl-

glorior. A Ijerde sidan tinnes en ursprunglig jerndörr,

hvilken har tvenne gångjern, som anslå på två kran-

sar, och dei'igenom slår en sprini, hvilken stänges

med ett häuglås derunder. Dörren har elt samlida

lås. Bilderne äro nära helupphöjda och alla sidorna

ha varit målade med färger på kritgrund. Falligbös-

san, som är arbetad af ett enda ekblock, har invändigt

en fyrkanlig urhålkning och på sin tvärskurna öfver-

ända en liten jerntratt för insläppande af gåfvor. Hela

höjden af falligbössan utgör 5.1 och bredden å hvarje

sida J.O.

f-ln korbänk för trenne högst fyra personer qvar-

står i sakristian. Denna bänk, hvilken ntgöres af grofva

svärfvade sprutar och prydes med rund- och siickbå-

gar, är väl bibehållen och härrör IVån den sista me-

deltiden. Del hedrar kyrkans närmasle målsman, pro-

sten C. Enetjuist, att, ehuru den nya liden vill skons-

löst bortsopa kyrkliga fornsaker, han likväl i sjelfva

sakristian låtit dessa ovanliga konstsaker qvarstå.

En stor port i södra kyrkogårdsmuren hai* utvän-

digt en omfattning, som med skråkantiga socklar och

rundstafviga och hålkälade kransar, beläckes med en
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spelsbåge. Deriiiiianför sia luiina posler på hög Irö-

skel och uppbära en Irebladig spelsbåge. Inre omfatl-

ningen är rätvinklig och spetsbågig, men den saknar

socklar och kransar, I hvarje insida finnes en rak-

spelsig silliiicli. Porlcu har förlorat sill luunhvair,

Ofver slulslenen u yltre omfallningens båge märkes

å en släl kalkslenshäll en slor inrislad lilja. 1 öslra

kyrkogårdsmuren finnes nära norra ändan en liknande

men enklare och mindre port.



Gotheni.

1 sydost från Vallslena ligger Gotheni på ett afstånd

af ^li mil. Vägen går genom en tcmligen mager och

lågland slällhygd. Närmare Gulheni förbifares en ljung-

hed, som är dfverströdd med små rullstenar och fram-

ter ett stort anlal låga ättehögar. På en liten kulle,

hvilken omgifves af vidsträckta slättmarker, höjer sig

icke långt från kusten sistnämnda kyrka, som beslår

af ett aflångfyrkanligt skepp, ett fyrkantigt kor, half-

rundt ulsprång i ösler och ett fyrkantigt torn i vester.

Vid korets norra sidoraur ligger en aflångfyrkanlig sa-

kristia. Skeppets korets sakristians och utsprångets

samt tornets socklar utgöras af höga och brania skrå-

kanter med rnndstafvar derpå, och alla äro lika höga.

Kyrkan är uppförd af huggen och tuktad kalksten.

Invändigt sträcker sig skeppets veslra del i söder

och norr 2 7, G samt i vester och öster 22.5, delsam-

mas östra i söder och norr 30.5 samt i vester och

öster 55.2. Härvid bör märkas, att den vestra delens

sidomurar invändigt ha öfver 1.0 framsprang, men ut-

vändigt lika sträckning som den östras, hvadan de

förra äro nära 1.5 tjockare än de sednare. Östra de-

lens murtjocklek utgör 4.8. Midi emellan vestra de-

lens framspringande murhörn stå tvenne kopplade ko-

lonner, hvilka tillika med hålkälade kragstenar å de-

samma uppbära två breda rundbågar och derpå en

hög tvärmur. I midten af östra delen ses en vida

gröfre och dubbelt högre kolonn, som har motsvarande

kragstenar å tvär- gafvel- och sidomurarna. Således
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uppkomma Ire nära likstora afdelningar, af hvilka den

veslra har ctl spetsigt korslivalf och de Ivå öfriga fyra

mindre sådana med spetsiga skiljebågar. Alla kapporna

äro raka och föga uppåtgående. De kopplade kolon-

nerne ha gemensam grundsten bas kapital och krans.

Grundstenen år skråkantig och plinten skarpkanlig.

Basen företer en dålig attisk forni med ofullbordade

skyddsblad. Nedra tören öfverskjuler plinten. Kapita-

let prydes åt söder med tvenne menniskohufvuden, ål

norr med tvenne blad, kransen är hålkälad. Hvarje

skaft, bestående af hela och slipade rundstycken, håller

4.4.5 i omkrets. Hundbågarne, som hvila på de kopp-

lade kolonnerna och de motsvarande kragslenarna, utgå

från östra ändarna af vestra delens sidomurar, och ha

lika bredd som begge skaftens tvärmalt nemligen 5.0.

Den stora kolonnen har en temligen låg och rätvink-

lig grundsten och derpå en attisk bas med tunna

och simpla skyddsblad. Nedra loren öfverskjuler plin-

ten. Kapitalet, hvilkel är lågt, siras med bladverk, och

kransen, som är hålkälad, prydes äfven med sådant.

Den slora kolonnens skaft utgöres af hela och halfva

oslipade rundstycken och håller 8.2 i omkrets. De

motsvarande kragstenarne å sidomurarna samt åt ve-

ster och öster bestå af skråkant och derpå rundstaf

samt hålkälad krans. Skiljehågarne ha lika bredd som

den stora kolonnens Ivärmålt.

Skeppet har en ingång nära midten af den södra

sidomuren och en sådan närmare åt vester å den

norra. Södra portalen prydes med två kolonner mel-

lan mycket stora murhörn å hvarje sida. Innerst stå

ganska breda poster på hög tröskel och ytterst fram-

springa grofva pilastrar. Grundstenarnc äro skråkan-
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liga. Baserne äro alliska och deras nedre torer öfver-

skjiila iilinleriia ucli ha skyddshlad. Ka|)ilal6rne äro

hägarlika och löfprydda, kransarne hålkälade. Kolon-

ncrnc uppbära riindstafviga och niurhörnen skarpkan-

liga rundhågar. På posterna hvilar en Irehladig båge

med trenne ruUika knoppar. På pilastrarna, af hvilka

hvardera håller 1.7 i bredd och 2.5 i framsprang, hö-

jer sig ett spetsigt roste, som å midlen framter ett

djur och deröfver en bröstbild. Norra portalen har å

hvarje sida en kolonn emellan yttre murhörn och inre

poster. Murhörnen äro mycket stora och posterne gan-

ska breda. Kolonnerne ha skråkanliga grundstenar och

attiska baser med skyddsblad. Kapitälerne äro veck-

prydda. Murhörnen uppgå från skråkantiga grundste-

nar. Gemensamma kransar för kolonnerna och mur-

hörnen äro lialkälade. Kolonnerne liksom murhörnen

uppbära en skarpkantig rundbåge. På posterna, hvilka

stå på hög tröskel, hvilar ett rakt dörrlalt, som siras

med en stor inristad ros. Begge ingångarnas inre om-

fattningar äro snedsmygiga och lågrakspetsiga. Hela

den södra porlalen består af slipad kalksten, och den

norra har slipade skaft posler och dörrfält af sådan.

På midten af skeppels östligaste afdelning finnes åt

söder ett smalt högt och rundbågigt fönster, hvilket

ut- och invändigt har sneda smygar. Triumfbågen, som

är lika bred som koret men teoiligen låg och spetsig,

prydes åt vesler med två språng och en mellanlöpande

rundstaf. Vederlagen äro mycket låga och hålkälade.

Rundstafven framter skråkantiga baser, hvilka likna

uppnedvända sim|)la kapiläler, och dess slutsten utmär-

kes med ett menniskohufvud.

Koret, som invändigt håller i söder och norr 22.0
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och i vesler och ösler II). (j samt i niurljocklek 5.1,

hetäckes med ett spetsiiil korshvalf, hvars kappor äro

raka och föga iippålgåeiide. En ingång inleder å sö-

dra sidomuren. Portalen har en kolonn å hvarje sida

emellan yttre murhörn och inre poster. Murhörnen

äro myckel stora och uppgå från socklarna. Poslerne

stå på hög tröskel. Kolonnernas grundstenar äro skrå-

kantiga och lika höga som korets, haserne attiska med

skyddshlad, kapitälerne veckprydda. Murhörnen och

kolonnerne, som sakna kransar, upphära skarpkantiga

rundbågar. På posterna, hvilka äro breda, h vilar etl

trebladigl dörrfält. Blott skaften äro slipade. Inre om-

fattningen är snedsmygig och lågrakspetsig. Ofver in-

gången linnes ett smalt fönster, som är rundbågigl

samt till det yttre och inre snedsmygigt. Yttre be-

täckningen består af ett enda block.

En rätvinklig och raksluten ingång å norra sido-

nniren inför till sakristian, hvilken, invändigt sträckan-

de sig i söder och norr 7.1 samt i vester och öster

18.1, betäckes med ett spetsigt lunnhvalf på vederlag

i förstnämnda riktning. På midten af östra sidan lin-

nes etl litet fönster, som lill det yttre är rundbågigl

med små men till del inre rakslulet med stora sneda

smygar. Nära veslra ändan af södra sidan märkes etl

fyrkantigt väggskåp.

Korets murljocklek uti ingången till sakristian ut-

gör 6.9. I midten af omfattningens östra sida är ett

fyrkantigt väggskåp och gent deremot i dess vestra

uppgår en trappa från ösler till vester på sakristians

lunnhvalf och derifrån i motsatt riktning på korels

korshvalf. Denna korets murljocklek är större än dess

s^)dra för inrymmande af berörda trappa.
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Ulsprånget, livars inre liieild ulgör 18.6, beläckes

me«l ett halfl kuiiollivalf. Der finnas Ire smala och

höga fönster, som äro rundbågiga samt iil- ocli invän-

digt snedsiiiygiga. Yttre beläckningarnc bestå af hela

hällar. Ä södra sidan har ett nytt fönster blifvit upp-

laget. I norra sidan linnes ett rakspelsigt väggskåp.

Tornet inrymmer fyra afdelningar öfver hvarandra.

Första afdelniiigens inre sträckning i söder och norr

ntgör 2'2.0 och i motsatt riktning 10.2 och dess mur-

tjocklek 7. B. De öfra afdelningarne äro qvadratiska

och säsom en obelisk inåldragna. Första afdelningen

betäckes med ett korshvalf, hvilket har breda och

spetsiga kantbägar a södra och norra sidan, men inga

å västra och östra. Detta korshvalf är spelsigt med

raka och föga uppåtgående kappor. På midten af ve-

slra sidomuren finnes en ingång, hvars yttre omfattning

har poster på hög tröskel och derulanför två murhöi-n

å hvarje sida och deremellan en kolonn. Grundste-

narne äro skråkantiga, baserne attiska med skyddsblad

för kolonnerna. Kapitälerne prydas med bladverk och

fasettband dera. Kransarne äro hålkälade och rund-

slafviga. Skaftet å norra sidan saknas. Posterne upp-

bära ett fyrbladigt dörrfäll, och deröfver utbreder sig

en åttabladig spetsbåge, hvilken motsvarar de inre

murhörnen. Dörrfällel har haft tre rullika knoppar,

som äro afslagna. Bågen derpå bar äfven haft tre

knoppar, af hvilka två äro i behåll. På yttre nuirhör-

nen h vilar en skarpkanlig och på kolonnerna en rund-

stafvig spetsbåge. Inre omfattningen är mycket sned-

smvgig och ganska lågrakspelsig. På midten af första

afdelningens södra sidomur finnes ett smalt och högt

fönster, som är rundbågigt samt till del yttre och inre

16
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snedsniygigt. Toinbågeii, hvilken liar liålkälade dynslc-

nar och spetsig Itpläckning, är någol smalare, men

myckel högre än Iriiimfhågen.

I första afdelningens veslra sidomur vid norra än-

dan inför en raksiuten ingång till en trappa, som upp-

går genom densanmias norra till östra ändan. I andra

afdelningen finnes åt öster en spetsig lijelpbåge, hvil-

ken har lika bredd med sjelfva afdelningen. Från

trappan, som uppleder på skeppets takhvalf, inkommer

man i andra afdelningen genom beröida lijelpbåge. I

södra sidomuren vid östra ändan uppför genom en rak-

sluten ingång en rät trappa till ett galleri, och i norra

sidomuren nära veslra ändan finnes en likadan ingång

för en trappa lill ett sådant. Ulanför södra och norra

sidomuren sträcka sig dessa gallerier, af h vilka h var-

dera är 2.8 bredt och har haft Ivå tvådelade öppnin-

gar nemligen det södra åt söder och det norra åt

norr. Bågar och kolonner äro bortbrutna, men pila-

strar med hålkälade kransar äro i behåll. I det södra

galleriet qvarstår en pelare, men i del norra ingen.

Uli livarje galleri ses på midten af den motsva-

rande sidomuren en rakbeläckt ingång till en trappa,

som uppför lill tredje afdelningen, hvars golf utgöres

af etl bjelklag. I tredje afdelningen finnes på veslra

sidomuren närmare norra ändan en stor fönsterros,

hvilken i midten har en sexbladig ring och derutom-

kring sex stora blad. Rosen, som utgöres af en enda

häll och inlager yttre murkanlen, är ut- och invändigt

snedsmygig. Inre omfattningen är mycket djup samt

snedsmygig och lågrakspetsig.

En trätrappa uppgår lill fjerde afdelningen, hvil-

ken har å hvarje sida två gluggar jemte hvarandra. I
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hvarje glugfj liar slåll eii iniiHkolnmi, snm iippltiiril

tvenne små lrel)la(lii;a bågar. Alla kdlniinniic saknas.

men hågarne än» till Pii del i heliall. (Jfver dessa

hagar ses Ire- oeli lyrMadiga rosor, (iliiggariie iia iiiil-

kälade kransar, iivilka äfven fraiiiskjiita å yllre sidorna,

ocli inunder sträcka sig djupt karnisade valtenlisler.

De yllre omfaltningarne äro räivinkliga orl» spetsbågiga,

men de inre räivinkliga och lagrakspelsiga. A sndra

sidomnren mellan galleriet orh gluggarna linnas henne

sma ljusöppningar med trehladiga heläckningar. Kit

högspelsigt rösle å hvarje sida har nederst två glug-

gar, som äro alldeles lika med men något mindre än

de nyssheskrifna derunder. Af veslra och öslra rösle-

na, hvilka äro i behåll, har hvardera en sådan glugg

midt öfver de tvenne och i spetsen en myckel lilen

ljusöppning. Södra och norra röstena äro alstympade

jemt med bottenstyckena efter de ölVersta gluggarna,

hvadan tornet fått ett kroppåstak och på midlen deraf

en liten åttkantig lakryllare.

Skeppets sidomurar och takhvalf förete en ganska

oharmonisk anordning. Sidomurarne ha i den veslra

delen blifvil vida tjockare än i den östra, de kopplade

kolonnerne och rundbågarne derpå uppbära en tvär-

mur, och vestra tredjedelen betäckes med ett, nien de

två östra med fyra korshvalf på midlkolonnen. Ingen-

ting hade varit enklare och rättare än att hålla sido-

murarna lika tjocka och i vesler anbringa en sådan

kolonn som i öster saml utesluta tvärmuren och be-

läcka skep|)et i sin helhet med sex lika stora och lika

höga korshvalf. 1 sådant fall hade ingångarne fått sin

vanliga plats i veslra ej i mellersta hvalfafdelningen.

För all denna oreda, som der visar sig, måste ett gil-
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tigt skäl lip:ga (ill grund, och delta är ickr svårt att

inse. Man har tvifvrlsiitan änial alt öfver veslra hvalf-

afdelningen uppdraga ell qvadraliskl torn, då man ulan-

för södra och norra sidan fått ett galleri. Såsom ett

Ytterligare bevis för donna menine hör det nämnas, atl

skeppets takhvalf merendels äro högre än den första

lornafdel)n'ngens. Detla gäller äfven för Gothem, tv

förslå lornafdelningens höjd ifrån golfvet till slutstenen

ulgör 50.0, hvaremot skeppets veslra lakhvalf är 2.0

och dess öslra (j.O högre. Man har troligtvis funnit,

alt ett qvadratiskt torn å veslra hvalfafdelningen ej

kunde ega bestånd, ell förhållande, som äfven inhem-

tas af Endre, hvars lorn har en ganska belydlig och

vådlig lutning åt öster. Måhända har man jemväl för

att vinna utrymme i fxolhem uppfört dess lorn utanför

veslra gafvelmuren.

Kyrkan har enligl en u|tpgift från medeltiden till-

kommit 1199*). Då skeppet koret sakristian och ut-

språnget förete utbildad rundhågs- men tornet äldre

öfvergångsstil ; så synes nämnda byggnadstid i afseende

på de fyra förstnämnda hufvuddelarna vara sannolik,

men den sislberörda tyckes deremot ha flere årtionden

derefter uppstått.

Altarbordet, som beslår af huggen kalksten, in-

tager midten af utsprångel och beläckes med en stor

skifva, bvilken är rundslafvig och hålkälad af huggen

men oslipad sådan. Allarlaflan, som utgöres af lin

sandsten i rococomaner, har 1(jl>9 lillkommil. På al-

tarbordet står tvenne stora messingsstakar för tjocka

ljus. Hvardera af dessa stakar, hvilka äro alldeles

>) Scripl. Rer. Dan. T. VIII. i'. 314.
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likii livarandra, har följaiiilo iilseoiule. ruleii, smn är

geiioniljruteii med löfvcrk, iippbäres al" Iro vilddjui-

ined rrauilöllerna. Slauiuien liknar en kolonn med

midtknöl. Hela höjden nlgör 1.4.

Vid korets norra sidomur sta alla korstolar, al'

hvilka sex sträcka sig ifrån sakristians ingång till tri-

mnlhågen, och Ivenne framskjuta från veslra ändan i

rät vinkel. Sidostyckena ha sirliga rosor och gafvel-

slyckena äro myckel höga. Det sydvesti-a gafvelstycket

prydes nederst med en stor ekqvisl, och två ekorrar

sitta deri med ollon i muimarna. Menifver ses inom

hladrika grenar två qvinnor med språkhand. Af dessa

qvinnor, som hålla hvarandra i händerna, här den ena

krona och den andra hufva. Troligtvis föreställas der

Maria och Elisaheth. Högre uppe ses en kyrka med

skepp kor och torn, och deröfver en slor genomhruten

löfslinga med en lilja i midten. Ufversl höjer sig ett

rösle, hvilket har genombrulel hladverk och a kanterna

löfprydnader samt å spetsen en korsblomma. Vid si-

dan derom uppslår en hög fial, hvaröfver en likadan

blomma uppskjuter. Osira gafvelstycket, som är till

den nedra delen alldeles slätt, framter till den öfra ett

lejon, frän hvars mun en stor genombruten liljeslinga

framskjuter. Hetta är lejonet af Jnda. Betäckningen

är inåtlulande och slät och den [U-ydes framtill med

en genombruten bladslinga, hvilken utgår från gapen

af två drakar och en vanskaplig menniskoligur samt

tvenne små uuderdjur. De sex slolarne jemle sidomu-

ren ha ryggbeklädnad, men de två öfriga ha ingen så-

dan, alla äro dock hetäckla. Ofver den vinkel, som

bildas af betäckningen, höjer sig äfven en (ial. Allt

snidverk är väl ulfördt af ek. Del öfriga beslår af
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(iirii. Vill vebliii äinhiii A rygyslyckena Hniies elt lilel

viiggsky|), livilkol lilisln.les lued en hebladif; dörr. Del

visar sig lydligf, all alll della Iräarhele är urspriaig-

ligl och tillhör don sediiare medellideu.

I östra kyrkogårdsmuren 34.0 frän veslra lorn-

iniiren slAr en fyrkantig l)yggnad, som har fyi'a al-

delningar öfver hvarandra. Byggnaden, hvilken saknar

socklar och alla prydnader, består lill hörnslycken

och dörromfaltningar af huggen kalkslen, men för öf-

rigl af tuktad sådan. Ul- och invändigt märkes jem-

väl en mängd graslen. Till första afdelningen finnes

å östra sidomuren närmare norra ändan en ingång,

som utvändigt är rätvinklig och rundbågig, men invän-

digt snedsmygig och higrakspelsig. Afdelningens inre

sträckning i söder och norr utgör 4 9.5 i vester och

ösler 20.") och dess murtjocklek 5.6. Aiulra afdel-

ningen har på midten af södra liksom på midten af

n(U'ra sidomuren en liten rakshiten glugg. På midten

af östra sidomiiren ses en ingång, h vartill en löslrappa

npjdedt. Hen yttre liksom den inre omfattningen är

rundbågig, men den förra rätvinklig och den sednare

lindrigl snedsmygig. 1 midten af veslra sidomuren fin-

nes en rakspelsig fördjupning med afloppsränna. Denna

föi'djupning är en latrin. Tredje afdelningen, som bc-

täckes med ett Innnlivalf på vederlag i vester och

ösler, har å midten af södra liksom norra sidomuren

en liten glugg och två sådana ål vester, n)en ingen ål

ösler. Af dessa gluggar äro de södra och noi'i'a rak-

beliickta, men de veslia utvändigt fyrkanliga och in-

vändigt rakspetsiga. Man up[tkonuner på stegar, och

slutligen genom en öj»pning i sidomuren vid tunidivalf-

vels södra ända lill Ijcrde afdci ningen. Der linnes en
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iure lyikiiiil, livilkeii linr |iä inidlcii ;<! Iivarje sidoimir

eii myckel, slor yenomgäng lued riiridbagig beläckiiing.

Dilliörand(' murar, som äro 5.2 tjocka, livila på tunn-

livallVel derunder; ly iilanför desamma är en öppen

omgång, livilken haller 0.8 i bredd. Omgångens yllrc;

murar äro 2.(1 Ijocka, och den har Ivå gluggar ål ve-

sler och en ål söder saml en al norr men ingen al

ösler. Byggnaden har röslen och kroppåslak, som alla

äro beklädda med bräder. Murarne äro ul- och in-

vändigl fogslrukna och förele ganska vådliga remnor.

Röslena ocii kroppåslakel ha naturliglvis uti en sed-

nare lid blifvit uppsalta för att begagna byggnaden lill

förvaringsrum.

Af allmogen kallas denna byggnad kaslal, och den

har pålagligen varit ett försvarsverk. Del tyckes, som

della kasteli, hvilket röjer ett ganska råtl byggnadssäll

nch en hög ålder, tillkommit, då der funnits en vida

mindre kyrka, som förmodligen beställ af trä. Den

nuvarande kyrkans lorn har tydligen uppstått för alt

begagnas såsom fijrsvarsverk, hvarifrån man kumial ef-

ter foiiilidens bruk säkrare afsla ell anfall än från

nyssbeskrifna byggnad, hvilken är vida lägre och in-

rymmer långt fåtaligare manskap.

I öslra kyrkogårdsmuren finnes en ansenlig port,

som betäckes med ett spetsigt lunnhvalf och har i

midlen poster, hvilka slå på hög tröskel och uppbära

en Irebladig båge med tre knoppar. I södra insidan

linnas två rakspelsiga sillniclier och i norra Ivå tre-

kantiga väggskåp. Porleii hallrT i brodd .").}{ och i

längd 15.8.

En mycket stor port i norra kyrkogårdsmuren be-

täckes med ell spetsigt korshvalf och har spelsbågiga
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oiiiraltningar. Jenile tieii yllre uuilutliiiiigeu linnes en

laksliilen ocli jenile den inre en rakspetsig sillnich

och en sådan i veslra ocli en i öslra insidan. I norra

gafvelmuren märkes elt rakspetsigl väggskåp.

En större port vester om och jemle kaslellel har

spetsigt tunnhvall" med en stor lågrakspetsig sillnich i

södra och elt litet rakbetäckl väggskåp i norra insidan.

Yttre omfattningen, som hihlar anslag, har skråkantiga

socklar med rundslafvar, hålkälade kransar och slät

spetshagig heläckiiing. Alla portarne bestå al' huggen

och liiklad kalksten.

I södra kyrkogårdsmuren har en likadan port,

hvaraf Hilfeling gifvit en teckning, hlifvil i sednare lid

nedbruten. Jemle södra sidan af kyrkogården ligger

preslgården, hvadan förstöringen troligtvis tillkommit.

Till preslgården inför en gammal inkörsport, hvil-

ken håller 9.8 i bredd och 3.5 tvärsigenom och den

har högspelsig betäckning, som uppbär ett roste med

nio timiar, af hvilka de två nederste och den öfverste

äro förvittrade. Sidostyckena ha socklar och kransar.

Den ene sockeln utgöres af stor hålkäl och liten rund-

slaf, men den andre af skråkant och derpå hålkäl och

rundstaf. Af kransarna, som äro lindrigt hålkälade,

prydes den ene med ett bart menniskoluifvud och en

drake samt bladsliiigor, den andre med ett krönt men-

niskohufvud och trebladiga rosor samI ett hehornadl

hufvud. Nedersl i h varje yttersida linnes en rakspetsig

sillnich. Vid bågens slutslen sitter Christus med kors-

gloria pa en kragsten och lemning märkes efter en

stcnbeläckniiig. Af de tvcmie mellersta tinnarna har

b vardera en fal lik fördjupning och af de Ivenne näst-

sisla hvardcra ha rakspetsiga nirhcr. Pa den öfversta



249

tinnen ligger en täckslcii med leuiniiig af ell ringkors,

Umraltniiigen och liniiarne i)eslå al' liiiggen, uien ilet

ölriga af luklad kalkslen. [)et måste i sanning bekla-

gas, alt denne märkvärdige port visar sig icke ha på

inycket lång lid hlifvil underhållen, hvadan densamme

snarl torde nedstörta.

Om preslgården ger Linné 1741 denna underrät-

telse. "Prestgården tyckes varit ett kloster af dess

tjocka murar och hvalf, pa hvilkel hvalf i salen var

ett fönster likt en åttkantig stjerna, utantill föga öfver

etl qvarter, men innantill ganska vidt, genom hvilket

solen koxade in klockan 10" ^). Hilfeling yttrar 1801

följande om denna ovaidiga hyggnad. ''Prest huset var

elt af de äldsta stenhusen på landet, kanske 5 a 000

år gammalt; hade tjocka kalkstensmurar, utvändigt i

hörnen beklädde med brunaktig och slipad sten likaså

dörr- och fönsterposter med sina fodringar. Sjelfva

runmien voro hvälfda. Sällan mer än ett rum på bott-

nen
;

några trappsteg upp i del ena, några ned i det

andra. I etl leujligen storl, der man först inkommer,

visade sig elt litet rundl fönster uppe i hvalfvet, dock

nära sidan vesterul. Murningen kring detta presente-

rade en stjerna af 8 uddar. Denna lilla öppning midt i

stjernan har vidpass en linlf alns diameter, fordom den

enda, som gifvit dag i rummet. Man har sedermera

tagit hål pa veslra muren, insatt Ivenne större fönster,

och anbragt stensalen på båda sidor i smygen; torde

vara 150 ar sedan del skedde, om ej längre; glasru-

torna äro små, halva nästan alla färger, hvilka dock

borlskymmas af gammal fasltorkad smuts och danr" ^).

') C. l.imuui Gndiiiiiidsku rcsii, S. 222.

-) Hilfeling, JouiiimI for ii's;in j)ä Golhiiid är I SOI, liuiulskrifl.
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SkculH, all HillVliiiy, som yilvil en iiojiiKlig U^ck-

iiing pa iiyssbeiönla lilla rundruiister ined sin sljfiin-

lika on)fallning, ej leninat någon grund- ocli uppritniug

på byggnaden eller närmare heskrifvil densammas för-

hållanden. Vi vela således icke om rummen hall lumi-

cller korshvalf. Förmodligen ha de mindie rummen

varil betåckta med Innn- de slOrre med korshvalf, odi

några varil lägre, andra högre. Den skicklige fornfor-

skaren har ej gissat illa i afseende på husets ålder,

men dercmot tyckas de två fönster, hvilka fnnnos å

sidan uti det rum, som hade merherörda takfönster,

varit ursprungliga, enär stenbänkar voro anbragta i

smygarna; ty sådana siltplalser tillhöra byggnader, hvil-

ka uppslån under medeltiden. Att små målade rutor

voro infattade i dessa fönster, vittnar äfvenledes om

en hög ålder. Del är bekant, alt våra förfäder insatte

takfönster å sina små knulhuggna boningshus, och vi

ha för ungefär ett hälft sekel tillbaka sett flere dylika,

som röjt hög ålder. Men att ett dylikt belysningssäll

användes på stenhus med lakhvalf, är ett temligen

okändl förhållande. Det måste således högligen bekla-

gas, alt ifrågavarande boningshus blifvit, innan sakkun-

nig man undersökt detsamma, af fåkunnighel förslördl.



Norrlanda.

r raii (iolliciii lill dess ;imi(»\ NdiThmda inäsic uiaii

liinlas ! inii sodcnil. I^Jll sa ansenlij,M afsland emellan

(Ml iiiutler- och en lydkyrka härrör deraf, alt denna

vidslräckla Irakl är mycket olVukthar med Hacka berg-

hällar i daf^en samt i^lesa och småväxta skogsdungar.

Såsom elt talande bevis på denna Irakls magra beskaf-

lenhet vilja vi blolt nämna, hurudan vi funnit densam-

ma vid en färd mellan Norrlanda och Ganthem. För

trenne år sedan ha vi, myckel uttröttade af kringresor

och undersökningar, ansett oss böra för alt få någon

hvila i Wisby laga den genasle vägen frän Norrlanda

till Ganthem; elt afslånd, som knappast gör V'2 '^i'l>

då deremot den vanliga vägen är nära 2 ^2 '"'1 lång.

Sedan vi öfverfaril en lilen lemligen bördig däld, upp-

kon)mo vi på vidsträckta berghällar i närheten af en

lilen gård. Derefler genomforo vi eländig skogsmark,

och nödgades ej allenast all gå jemte ulan äfven hålla

i vår lilla vagn, hvilken släj)ades öfver stenar och

stubbar samt genom gropar och polar. Uti en Irakt,

hvaresl man ifrån en stor kvrka så föga behöfver att

på närmaste liåll komma till landels enda stad för va-

ruomsällning, der kan ingalunda finnas något tillfälle

att sanda förmögenhet för u]»pförande och underhållan-

de af flere tempel. Således bör ofvannämnda afsland

mellan Golhem och Norrlanda väcka vida mindre för-

undran än dessa ansenliga helgedomar, som uli en af-

lägsen forntid rippslall på så näringslösa ställen som

de ifrågavarande.
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Sistbeiörila kyrka, livilkeii har en hög holägeiihel,

beslår al" etl allanglyrkaiiligl skepp, ell likadant men

niimlre kor med en sakristia vid norra sidomnren och

af ell fyrkantigl lorn i vesler. Kyrkan är lill hörn-

slycken och omfallningar m. m. uppförd af huggen,

men för öfrigl af Uiklad kalkslen.

Skeppel, som invändigl häller i söder och norr

5(1.8 i vesler och ösler 40.7 saml i murljocklck 5.9,

har breda och höga socklar, hvilka utgöras af en slor

skråkanl med en öfverfalsad rundstaf derpä. Betäck-

ningen bildas af Ivenne spetsiga korshvalf med en Ivä-

språngig skiljebåge. Kapporna äro nära raka och upp-

åtgående. En kragsten pä midlen af södra och en så-

dan pä midten af norra sidomuren uppbära skiljebågen,

som är skarpkantig och spetsig. Södra kragslenen be-

står af en konisk och bladprydd knopp, hvarpå ses ett

groteskt menniskohufvud med myckel bred mun etl

par huggtänder och uppspärrade ögon. Norra krag-

slenen har en bladprydd lägre knopp, och dera ligger

en menniska på magen, i)å
hvars rygg åter ett stort

menniskohufvud med läng och bred näsa samt bred

mun framstår. På begge dessa kragstenar ligga rund-

stafviga och hålkälade kransar.

Ä södra sidomnren mot veslra .ändan linnes en

bred och ovanligt hög ingång. Portalen, som hvilar på

hel boltenhäll och afsmalnar uppåt, har å hvarje sida

tre smärla kolonner mellan imiriiörn. Innerst stå po-

ster på hög tröskel. Vlterst framskjuta pilastrar, af

hvilka hvardera liar framtill en lialfkolonn. (irimdste-

narne äro branl skrakanliga. basernc attiska med al-

rundade plinter för kolonnerna och halfkolonnerna, men

med skyddsblad för murhörnen. Kapitälerne, som äro
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höga, prvdas iiifd fiiiuror. livilKa äro öfver 1.0 liöga.

Kransarne ha djupa halkälar och starka framsprang för

att skyiUla hihlverkcn niol nederhörd. Pä kolonnerne

hvila rnndstafviga, på nuirhörnen och pilastrnrne höga

skarpkantiga spelshågar. Posterne, som äro hreda och

tjocka, uppbära ett sexflikigt dörrfält. A hvardera af

posterna utbreda sig fem hela och tvä halfva trebla-

diga rundbägar med rosprydda knoppar och svicklor.

Derifrån uppgå på dörrfältet sex rundbågar med fem

rosprvdda knoppar. Hvardera af halfkolonnerna afslu-

tas med en rund knopp, hvilken öfvergår i en fyrkan-

tig. Från pilasl rårna uppt:tär ett högspetsigt roste med

breda och hålkälade vattenlister. A östra kapitälerna

står innerst en engel med utslagna vingar och håller

ett språkband i venstra och framräcker högra handen.

Mot denne sträcker Maria begge händer. Der före-

ställes alltså bebädelsen. Sedan mölas två (fvinnor,

som kyssa hvarandra. Detta är således Marias besök

hos Elisabeth. Derefler ses Maria med bart hår ligga

till sängs, .losef med lag mössa på hufvudet och staf

i handen sitter vid sängens fotända. Det heliga barnet

med korsgloria ligger i krubban, och deröfver stå oxen

och åsnan. Pilastern prydes åt öster med yfviga blad.

A vestra kapilälerna häller innerst en gråtande qvinna

ett litet barn, hvilket en man. bärande en nedslagen

lijelm, slvckar med ett bredl slagsvärd. Derefter ses

en man med nedslagen hjclm hålla i hvarje hand ett

barn om fötterna. Derjemle siller Herodes med krona

och lyfter ett bredt slagsvärd. Dernäst sitter Maria

krönt på en tron och framter barnet med korsgloria.

Till henne, som vänder Herodes ryggen, ses de tre

vise männen med kronor frambära gåfvor. A pilastern
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ål söder slå en man och en qvinna ocli ål väster litt-

ger en sugga och äler ollon sanil dias af fyra grisar,

och deröfver märkes ell får. Delta sednare afser hus-

ligheten. Dörrfällels svicklor, livilka afdelas i lem sär-

skildla rum, iip|)lagas af ligurer. Ofverst ses Christus

å korset och en Maria å hvarje sida, deröfver märkas

fem rosor och derunder till höger S. Petrus med nyc-

kel, till vensler S. Paulus med svärd, nederst till hö-

ger liksom lill vensler en man i fotsid mantel; alla

sakna glorior. Uti rostet föreställes Christus i naturlig

storlek med korsgloria up|)stiga ur grafven och hålla

en segerfana i venslra och välsigna med högra handen.

A hvarje si<la står en qvinna, och mider hvardera fram-

ler en knähöjande en gåfva. Framför grafven ligga tre

knektar med slutna hjelmar och spetsiga sköldar afdå-

nade. Chrisli sida och fötter äro genomborrade. Sido-

ligurerne och knektarne äro vida mindre än Christus.

Grundstenarne haserne skaften och kapilälcrne posterne

och murhörnen bestå af hela block. Portalen utgöres

af slipad kalksten. Kigurerne äro mycket upphöjda och

bra utförda. Det hela är ovanligt väl bibehållet och

förtjenar alt noga betraktas. Inre omfattningen är sned-

smygig och lågrakspetsig.

Ell lemligen stort och högt fönster, som ut- och

invändigt har sneda smygar och spelsbågig betäckning,

inlager midlen af östra hvalfafdelningen åt söder. En

midlpost med motsvarande karm uppbär två trebladiga

spelsbågar och derpå en Irebladig ring. Poslen kar-

men och ringen äro till det yttre och inre snedsmy-

giga. En vattenlisl med djup hålkäl skyddar samma

fönsters yttre bröstning. Triumfbagen, hvilken är lika

bred som koret, har rundstafviga och bålkälade dyn-
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slenar sniiil spplsii( I)oläckniiii( och heslår af slipad

knlkslen.

Koret, som invändigt sträcker sig i söder och

norr 19.4 och i vcsler och öster oOJ samt håller

i mnrtjocklek 4.0, har lika beskaifade och lika höga

socklar som skeppet och npphär ett spetsigt korshvalf

med raka uppåtgående kappor. En ingång närmare

veslra ändan af södra sidomuren har å yttre omfatt-

ningens hvarje sida två kolonner med omgifvande mur-

hörn. Tvenne skaft saknas. Innerst stå poster på hög

tröskel, och ytterst framspringa pilastrar. Grundste-

narne äro skråkantiga, haserne attiska med skyddsblad

för kolonnerna och kapilälerne hålkälade samt kran-

sarne rundstafviga. På kolonnerna hvila rundstafviga,

men på murhörnen och pilastrarna skarpkantiga spels-

bågar. Af posterna upphäres en rak spetsbåge med

tre rullika knoppar. Ktt högt rösle, hvilkel uppgår

från pilastrarna, har stora hålkälade vattenlister. Por-

talen består af slipad kalksten. Inre omfattningen är

snedsmygig och lågrakspetsig.

Öster om ingången ses etl small och högt fön-

ster, som är spetsbågigl samt till det yttre och inre

snedsmygigl. A altarväggen finnas tre sådana fönster,

hvilka äro lika breda, men det mellersta är högre än

de omgifvande. Vid östra sidan om och helt nära in-

gången framstår nv väggen en rund skålformig vigvat-

tenssten, som håller i yttre tvärmått 1.5.5 och höjer

sig från golfvet lill öfverkanlen 5.9. Samma sten har

platt bollen och raka något utåtlutande sidor. I södra

sidomuren märkes ett rakslutet och i norra ett rak-

spetsigt väggskåp.

Mot midlen af norra sidomuren är en rätvinklig
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och ruiidhAtiii; ingång lill sakrislian, livilken beläckes

med etl Innnhvalf på vederlag i vesler och ösler. Sa-

krislian, som invändigl håller i söder och norr 12.0

saml i vesler och öster 1 1.0, har mycket små skrå-

kanliga socklar, hvilka äro vida lägre än skeppels och

korels. Eli lilel fönster å östra sidomuren har lill del

yllre rundhågig betäckning och små sneda snjygar, men

till del inre rak hetäckning och stora sneda smygar.

Etl fyrkantigl väggskåp märkes i vestra sidomuren.

Tornet, som har skråkantiga socklar men vida

lägre än skeppet och koret, innehåller fyra afdelningar

öfver hvarandra. Första afdel ningen, hvars inre sträck-

ning i söder och norr utgör 15.8 i vesler och öster

20.5 och murljocklek 5.5, beläckes med etl korshvalf,

som har åt söder och norr rundhågiga, men ål vesler

och ösler lågspelsiga kappor, hvilka äro raka och föga

uppåtgående. En ingång å norra sidomuren nära östra

ändan har åt vester liksom åt ösler två murhörii, som

uppgå från socklarna. Derinnanför stå poster på hög

tröskel. Murhörnen uppbära skarpkantiga rundbågar.

På posterna, hvilka ha rundslalViga och hålkälade kon-

soler, hvilar etl lägrakspetsigt dörrfäll med en ruUik

knopp i midlen. Inre omfattningen är snedsmygig och

rakbetäckl. På midten af vestra sidomuren finnes ett

ganska stort rundfönsler, som är åtlabladigt med öp-

pen ring i midlen och har ut- och invändigt sneda

smygar. Yllre och inre omfattningen liksom ringen

siras med stora rundslafvar. Deima fönsterros består

af fyra sandslensslycken. Tornbågen, hvilken är spet-

sig, har hålkälade dynslenar.

En raksluten ingång i södra sidomurens östra

ända inför till en trappa, som i densammas vestra
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inleder genom en spelsig ingång till den andra afdel-

ningen, livilken hetäckes med ett likadant korshvalf

som den första och har en rundhågig glugg åt vester

och en spetsig hjelphåge åt öster.

En raksluten ingång i den östra ändan af södra

sidomuren inför till en trappa, som vid vestra ändan

inleder genom en slickbågig ingång till tredje afdelnin-

gen, hvilken har en stor glugg å hvarje sida. I tre

af dessa gluggar stå niidtkolonner, som uppbära små

rundbågar. En midlkolonn har bortfallit, hvadan en

sådan af trä blifvil ditsatt. Yttre och inre omfattnin-

garne äro rätvinkliga och rundbågiga. Kolonnerne ha

sneda baser och hålkälade kapitäler men inga kransar.

Efter skeppets och korets ombyggnad har tornet

fått en ansenlig förhöjning. En stege uppleder till den

nya afdelningen, hvilken har två gluggar å hvarje sida.

I hvardera af de vestra och östra gluggarna uppbär en

midtkolonn och motsvarande pilastrar å sidorna tvenne

små rimdbågar. Baserne och kapitälerne äro hålkälade,

men ha motsatta ställningar. Den ene af de vestra

kolonnerna är ersatt med en sådan af trä. Yttre ocli

inre omfaitningarne äro rätvinkliga och rundbågiga. De

södra och norra gluggarne ha påtagligen blifvit med

full afsigt beröfvade sina kolonner pilastrar bågar och

yttre omfattningar. Tornet har en spira, som öfvergår

från fyrkant till åttkant.

Om kyrkans ålder finnes ingen underrättelse från

medeltiden. Tornet företer en bestämd rundbågsstil.

De tre första afdelningarne, hvilka för sig utgjort ett

helt, ha troligtvis uppstått i första hälften af trettonde

seklet. Sedan ett mindre skepp och kor, som varit

samtidiga med tornet, blifvit bortbrutna för uppförande

17
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af de nuvarande, Inilka röja en ulhildad spelshågsslil

;

så liar den fjerde afdelningen måst uppdragas, på det

att hela byggnaden skulle dymedelst få en harmonisk

hållning. Skeppet och koret tyckas härröra från den

sediiare hälften af fjoilonde seklet. Härvid kan visser-

ligen den anmärkning göras, att om tornet fått, medan

en utLihlad spelsbågsstil var herrskande, den fjerde af-

delningen; så skulle den ej vara hållen i rundbågsslil.

Men i afseende härpå hör noga märkas, all, då man

ej ville förändra tornels hela hållning, en påbyggnad i

likhet med dess ursprungliga anordning var mest pas-

sande. För öfrigt visa sig tornels tre nedra afdelnin-

gar vara utförda i en vida lenare rundbågsslil än dess

öfversta.

Altarbordet beslår af huggen och tuktad kalksten,

och skifvan derpå är hålkälad och ovanligt stor samt

tjock och af slipad sådan. På midten af bordels fram-

sida under skifvan märkes ett fyrkantigt hål, som till-

slutes med en huggen slen. I bordets södra ända nära

under skifvan framstår en rund uttönmingsslen, hvil-

ken liknar nyssbeskrifna vigvatlenssten, men är vida

mindre och grundare samt har en starkt inållutande

ränna. Altartaflan framtcr ett eländigt träarbete. En

dålig oljemålning på sprucken träbotten föreställer Chri-

sti grafläggning.

I skeppets sydöstra hörn slår predikstolen på ett

muradt arlarbord, som mistat sin skifva. Ett likadant

altarbord i skeppets nordöstra hörn har en hålkälad

skifva af slipad kalksten.

På foten till en urgaimnal dopfunt står en kruk-

formig skål af år 1739. Foten prydes med fyra djur-

hufvuden, hvilka bita öfver fyra ormar, som äro med
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svansarna sanmiansnodda ocli lia bväsande liufviulen.

Den fordiia skålen liar förmotlligen hlifvit förslOrd.

X skeppets norra sidomur ses målningar, livilka

skildra Cliristi lefnads- och pinoliistoria. Å södra sido-

nmren mellan ingången och fönstret finnes en målning

som föresläller i nära naturlig storlek S. Görans strid

med draken. Prinsessan ses å en klippa deröfver. En

man, hvilken å andra sidan dilrider med draget svärd,

tillbakahäiles i manteln af en hakomstående. På ko-

rets norra sidomnr finnas likadana målningar som å

skeppets norra.

Vid korets norra sidomur stå två och en half

korstolar, som för några år sedan blifvit på ett van-

daliskt sålt afstympade. Å södra gafvelstyckel, iivaraf

blott nedra delen är öfrig, föreställes i halfupphöjdt

snidverk under en trebladig båge S. Christofer. som,

prydd med rundgloria, bär Christus öfver en flod.

Christus har korsgloria och håller ett äple i den

högra och lägger den venstra handen på jättens huf-

vud. Stolarne äro prydda med rosor och väl skurna

af ek trä.

En ansenlig port i kyrkogårdens norra sidomur

har till det yttre och inre rätvinkliga och spetsbågiga

omfattningar. Betäckningen beslår af ett spetsigt tunn-

hvalf. 1 midten af porlen finnes en stor och derjemte

åt öster en liten genomgång. Såväl ut- som inom

genomgångarna, hvilka äfven äro spetsbågiga, märkes i

porlens hvarje insida en rakspetsig sittnich. Portens

bredd utgör 12.7 och dess sträckning tvärsigenom

jemväl f2.7. Mellanposterne äro I. O tjocka. Till elt

roste i vester och öster sluter sig ett kroppåstak med

vattenfall åt söder och norr. Porten består till den

17*
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yllre och inre omfattiungen samt hörnen af huggen,

men Ull del öfriga af Uiklad kalkslen.

En mindre porl i kyrkogårdens östra sidomur har

spelsbågiga omfallningar och elt tunnhvalf saml en låg.

rakspelsig sillnich i hvarjo insida. Denna porl inne-

håller någon huggen men lör ölrigl luktad kalkslen.

En mycket stor spelshågig inkörsport nära kyrko-

gårdens sydöstra hörn inleder till ett skolhus. Denna

port har åt öppningen lindrigt skråkantiga socklar och

hålkälade och rundslafviga dynstenar. Porten, som he-

står af huggen kalkslen, håller tvärsigenom blott 2.7,

men i bredd 9.5. Den mindre porten liksom denne

liar rösten med vattenfall ål sidorna.



Ånga.

Töga öfver V2 "•'! ' sydost från Noiiianda ligger

Angå, som är annex till Kräklingbo. Denna trakl lik-

nar den nyssherörda och är högland bergig och ofrukt-

bar och har ringa skog. Angå iifgöres af etl aflång-

fyrkantigt skepp ett fyrkantigt torn öfver den vestra

hälften och ett fyrkantigt kor samt elt halfrundt ut-

språng i öster. Hela byggnaden är uppförd af huggen

och luktad kalksten. Alla socklarne äro skråkantiga

och lika höga.

Skeppet, hvars inre bredd utgör 19.9 och längd

56.9, har en midtkolonn, hvilken med motsvarande

kragstenar å sido- och gafvelmurarna uppbär fyra skil-

jebågar och lika många korshvalf. 3Iidlkolonneu har

följande anordning. Grundstenen är fyrkantig. Basen,

som nederst är fyrkantig, sluter sig öfverst med en

skråkant till en rundstafvig ring. Skaftet, hvars om-

krets utgör 7. '2, består af tio hela rundstycken, hvilka

hålla dels något öfver dels något under 1.4 i tjocklek.

Kapitalet liknar basen, men det har omvänd ställning.

Kransen är hålkälad. Grundstenen och basen samt ka-

pitalel och kransen beslå af hela block, och alla äro

liksom skaftet oslipade. Skiljebågarne åt söder och

norr äro 2.9 breda, men åt vester och öster hälften

smalare och alla spetsiga samt enkla och skarpkanliga.

De breda skiljebågarne uppgå från rundslafviga och

hålkälade, men de smala från blolt hålkälade kragste-

nar. Korshvallven, som äro mycket smalare i söder

och norr än i vester och öster, ha raka föga uppåt-
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gående kappor, hvilka i tleii förra riktningen äro rund-

bågiga, men i den sednare spclsbågiga.

Veslra hvalfafdelningen har nära niidlen en ingång

å södra och en så(hin geni deremot å norra sidomu-

i'en. Södra porlalcn har einellan inre poster och ylire

mnrhörn haft en koh>nn å hvarje sida. Dilhörande ka-

pitäler, som bibehållit sig, äro slätta och bägarlika

samt sakna kransar. Poslerne äro mycket tjocka och

breda samt murhörnen slora; de förra stå på hög trö-

skel, och de sednare uppgå från socklarna. På po-

sterna hvilar en trebladig och på kapitälerna liksom

på murhörnen en skarpkantig rundbåge. Såväl posterne

som kapilälerne och bågarne bestå af slipad kalksten,

men del öfriga af huggen sådan. Norra portalen har

breda poster på hög tröskel och derutanför stora mur-

hörn på socklarna. Posterne uppbära en trebladig bå-

ge, men murhörnen en skarpkantig rundbåge. Begge

ingångarnas inre omfattningar äro snedsmygiga och låg-

rakspelsiga. Öfver södra ingången ses ett small lem-

ligen högt fönster, som ut- och invändigt har sneda

smygar och rundbågig betäckning samt en liten rät-

vinklig karm. 1 östra hvalfafdelningen åt söder ses ett

illa utvidgadt fönster med rak betäckning och karm

samt lång- och Ivärposter och bågar af trä. Triumf-

bågen, hvilken är smal och jemförcisevis hög, har hål-

kälade dynslenar och rundbågig betäckning.

Tornet, som med två afdelningar höjer sig öfver

den vestra hälften af skeppel, hvilar med sina Ire si-

domurar på delsammas motsvarande omgifningsmurar

och med sin fjerde på takhvalfvens breda skiljebågar.

Då kolonnen alltså uppbär lurnets östra sidomur, är

den i jemförelse med höjden ovanligt grof. Ickedess-
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mindre ha skaftets rundstycken i anseende till den

svåra påtryckningen spjelkat sig i yllerkanterna. På

samma sidomur hvilar på de två skiljebågarna, hvilka

sträcka sig i söder och norr, äro de mycket bredare

än de två öfriga.

En raksluten ingång vid norra ändan af skeppets

vestra gafvelmur inlör på en trappa, som uppleder ge-

nom densamma till nedra afdelningen, hvari man ge-

nom en likadan ingång inkommer vid södra sidomurens

vestra ända. Nedra afdelningen har en liten fyrkantig

ljusöppning åt söder och en rakbetäckt ingång till vin-

den åt Öster.

Ifrån den nedra afdelningen uppföra stegar till

den öfra, hvilken å hvarje sida har två gluggar. En

midtkolonn, som i hvarje glugg u])pburit två qvarsit-

tande rundbågar, är förstörd. De yttre omfattningarne

äro rätvinkliga och rundbågiga, men de inre rätvink-

liga och lågrakspetsiga. Tornets alla sidomurar äro

såsom vanligt något inåthitande. En spira, hvilken

öfvergår från fyrkant till åttkant, utgör tornets be-

täckning.

Koret, som invändigt håller i söder och norr

16.6 samt i vester och öster 18.0, betäckes med ett

korshvalf, hvllket har å alla sidor rundbågiga raka och

uppåtgående kappor. En ingång tinnes å södra sido-

muren nära vestra ändan. Portalen liknar den södra

af de nyssbeskrifna. Baserne och skaften saknas äfven

här, men kapitälerne, som äro i behåll, prydas med

vanliga veck. Inre omfattningen är snedsmygig och

lågrakspetsig. Ofvcr men något öster om ingången

märkes ett litet rundbagigt fönster, hvilket är till det

yttre och inre snedsmygigl. Ä norra sidomuren är i
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sednare lid en ingång uppbruten Ull en illa byggd

sakristia.

Ulsprånget, livars inre bredd ulgör 14.8, betäckes

med ett halfl kupollivalf. Ett litet fönster åt sydost är

till det yttre snedsniygigt ocb rundbågigl, men till del

inre snedsmygigt och rakslutel. Det är ovanligt, alt

intet spår cfler något fönster förmärkes åt nordost

eller åt öster. I ulsprånget tinnes åt söder liksom åt

norr ett väggskåp med nya dörrar.

Ett muradt altarbord, som betäckes med en hål-

kälad och illa slipad skifva af kalksten, står i ulsprån-

get. Dera ses ett altarskåp. Under baldakiner afbildas

Christus korsfäst i midlen af skåpet och tre lärjungar

stå på hvarje sida derom samt tre i hvarje dörr.

Baldakinerne ha haft smala kolonner, hvilka uppbnrit

spetsiga fembladiga och löfprydda bågar, som äro i

behåll. Deröfver ses fönslerlika genombrytningar. Fi-

gurerne äro nära helrunda och temligen väl skurna.

Allt består af ek. Bottnen är hvit, figurerne förgyllda

och målade i olika färger. Lemningar efler lärjungar-

nas glorior märkas å bottnen. Dörrarnas utsidor ha

spår efler målning på kritgrund. Fotstycket siras med

en förgylld bladslinga. Ofverkanlen saknar prydnad.

Skåpet med dörrarna håller i bredd 8.7 och i höjd 3.1).

I triumfbågen hänger ett krucilix i något mindre

än naturlig storlek. Chrislus har törnekrona på huf-

vudet och en spik genom bagge fölteina. Korset frani-

ter fyrbladiga slycken i ändarna, men del saknar ring

och det har i sednare tid fått ny målning samt i än-

darna blommor och sljernor i slället för evangelisternas

sinnebilder. På dynslenai-na ligger ett Ivärlrä, hvarvid

korsets nedra ända är |»å vanligt sätt faslgjord.
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En nind och bägarlik dopfunt af oslipad kalksten

slår i kyrkan. Foten är inåtsvängd. Skålen har skrå-

kanlig hutten och raka något iilåtlutande sidor. Hela

höjden utgör 5.2.5, skålens yttre tvärmåtl 2.9.

Kyrkan, livars alla partier äro samtidiga, har en-

ligt en gammal förteckning hlifvil 1280 uppförd ^}.

Då denna helgedom är hållen i rundbågsstil med un-

danlag af skiljebågarne samt de smala kapporna i ve-

sler och öster, är del ganska märkvärdigt, att den så

sent tillkommit. Härvid bör dock erinras, det säkra

bevis ej saknas derpå, att rundbågsslilen blifvit använd

samtidigt med spelsbågsstilen på närbelägna ställen för

att bereda besparingar; ty den förre medför mindre

kostnad än den sednare.

Då kyrkan är i afseende på skeppels och tornels

förhållande till hvarandra högst ovanlig, och ingen enda

fullt jemförlig med densamma finnes på Gotland, så

böra några ord deroni yttras. Utvändigt visar sig kyr-

kan ha ett fyrkantigt skepp och ett likadant torn. Man

.sättes derföre i förvåning, då nian, inträdande i kyr-

kan, finner ett aflångfyrkantigt skepp och intet spår

till något torn. Alt skeppets takhvalf äro föga mer

än hälften så breda i söder och norr som i vester

och öster, är en ganska ovanlig företeelse. Denna

smalhet var nödvändig för att icke göra tornet alltför

bredt i söder och norr i jemförelse med dess motsatta

sträckning och för att minska spännvidden af skiljebå-

garna, på hvilka öslra lornmuren hvilar. Det tyckes

likväl, som ifrågavarande anordning varit mer än våg-

sam: men då treiine sidomurar af tornets begge afdel-

') Script. Rer. Dan. T. Vill. I'. 314.
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iiinii;\r äro uppdragna på skeppels inolsvarande oingif-

ningsmiuar och de förra genom sin starka pålryckning

ge de sednare större niolståndskrafl; så är det lätt

begripligt, liiiru denna konstruktion kunnat så bära

sig, att ingen remna lörmärkes. Samma anordning

har Ivifvelsnlan varil föranledd af besparing, helst kyr-

kan, ehuru med omsorg byggd, företer högst ringa

spår al' slipning och sjelfva dopfunten röjer vanlig

huggning.



Kräklingbo.

Vägen från Angå Ull Kräklingbo går södernt genom

en bergig ocli nästan skoglös Irakt och är knappast

V/2 mil lång. Kala bergshöjder sträcka sig inemot

sistnämnda kyika, hvilken består af ett aflangfyrkanligt

skepp, ett nära fyrkantigt kor med en fyrkantig men

mindre sakristia vid norra sidan samt af ett likadant

nisprång i ösier. Kyrkan är up|)förd af huggen och

luktad kalkslen.

Skeppet, som håller i inre bredd 32. i och i

längd 52.4 samt i murtjocklek 4.53, har socklar, hvilka

utgöras al en hög skråkant med rundstaf derpå. Två

korshvalf bilda skeppels betäckning. På midten af si-

domurarna framstå långa och smärta kragstenar, som

äro bladprvdda och ha liålkälade kransar. En skilje-

båge, hvilken är Ivåsprångig och högspelsig, hvilar på

dessa kragstenar. Korshvalfven, som äro spetsiga, ha

små rätvinkliga kanlbågar och nära raka uppåtgående

kappor.

Å södra sidonniren i midten af veslra hvalfafdel-

ningen är en stor ingång. Yttre omfattningen har å

hvarje sida tre kolonner mellan murhörn. Al vester

saknas ett och ål öster Ivå skaft. Innerst stå poster

på hög tröskel, och ytterst framskjuta stora skarpryg-

giga halfkolonncr. Portalen hvilar på tvenne samman-

satta boltenhällar. Grundstenarne äro skråkantiga, ba-

serna attiska med yfviga skyddsblad och kapitälerne

höga och krukformiga. Veslra halfkolonnens kapital

prydes med en hund och en krönt bröstbild. De öf-
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riga kapilälerne åt vcster ha yfviga hladknoppar, livil-

ka förenas med fasetlbnnd. Östra lialfkoloniieiis kapital

framler en man, som håller en bok i venstra handen

och stöter med högra ett spjnt i en drake. De öfriga

kapilälerne ål öster ha likadana hladknoppar och fa-

sellband som de nyssherörda. Vä kapilälerna ligga

stora djupt hålkälade kransar. Posterne, hvilka äro

mycket breda och utgöras af hela block, uppbära el t

dörrfält med sex flikar och mellanskjutande halfrunda

knoppar. På kolomierna hvila rundslafviga och på mur-

hörnen skarpkanliga spelsbågar. Ilalfkolonnerne, som

motsvaras af en half rundstaf i spelsbågsform, uppbära

ett högspetsigt rösle med hålkälade vatlenlister. Från

de innersta kolonnernas rundslafviga spelsbåge utbreda

sig öfver dörrfället sex rundbågar med helrunda knop-

par, så alt flikarne och bågarne bilda fulla cirklar. I

öfversta bågsvicklan står en man, hvilken med yfvigt

hår och kort mantel håller i liögra handen en bok

och på venstra armen en väska, såsom det tyckes. De

nedra bågsvicklorna äro toniFiia. Portalen beslår af

slipad kalksten. Inre onifallningen är snedsmygig och

lågrakspetsig.

A södra si<lomuren i midlen af östra hvalfafdel-

ningen finnes ett slort spelsbågigt fönster, som ut- och

invändigt har sneda smygar. En midlpost med mot-

svarande karm uppbär två spelsbågar och derpå en

fyrbladig ring. Posten karmen hågarne och ringen äro

ut- och invändigt snedsmygiga. På midlen af veslra

gafvelmuren märkes en slor spetsig båge, hvilken på-

lagligen vari I bestämd till en öppning från första af-

dclningen af ett blifvande torn. Denne båge är till

yttre hälften igenmurad och deri linnes en ingång,
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Iivars yltre oinfaltning har å livarje sida en kolonn

mellan inre poster och yllre iiiiiriiörn. Baserne äro

alliska med skyddsblad och kapilälerne veckprydda.

Poslerne, som stå på hög tröskel, ha riindstafviga och

hålkälade kransar, men kolonncrne och murhörnen sak-

na sådana. Alla uppbära skarpkantiga rundbägar. Inre

omfattningen är snedsmygig och lågrakspetsig. Då den

delen, hvilken å vestra gafvelmuren motsvarar den stora

bågen, utvändigt saknar socklar, så synes det vara sol-

klarl, att man ärnat framdeles bygga ett torn derutan-

för. Triumfbågen har korets bredd och hålkälade dyn-

stenar samt spetsig betäckning. I skeppels sydvestra

hörn uppgår en spiraltrappa till dess takhvalf. A ve-

stra ändan af skeppets vattentak slår en åttkantig tak-

ryttare.

Koret, som invändigt sträcker sig i söder och

norr 21.6 samt i vester och öster 25.1 och håller i

murljocklek 4.7, har skråkantiga socklar, hvilka äro

lägre än skeppets. Ett spetsigt korshvalf med raka

föga uppåtgående kappor utgör korets betäckning. A

södra sidomuren närmai'e vestra ändan finnes en in-

gång. Yltre omfattningen har å hvarje sida två ko-

lonner mellan inre poster och ytlre murhörn. Skaften

äro förstörda. Ylterst framskjuta fyrkantiga pilastrar.

Grundslenarnc äro skråkantiga, baserne attiska med

skyddsblad, kapitälerne hålkälade och slätta. Kransar

saknas. Posterne, som utgöras af hela block, stå på

hög tröskel och uppbära elt fyrbladigt dörrfält med

två ruUika och en treilikig knopp. De inre kolon-

nerne motsvaras af en rundstafvig spetsbåge, från hvil-

ken fyra förtryckta bågar utbreda sig på dörrfältet.

Dessa bågar ha tre rullika knoppar, hvaribland den
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mellorsle Jir störst ocli rositr. 1 hvanlera af de två

nedia svickloriia ses en llygande engcl, som prydes

med riiiidi-loria och svänger ell rökeisel-.ar. I den öf-

versta eller mellersta svicklan silter Clirislns med kors-

gloria odi håller med venstra handen en korsfana och

upplyfter högra till välsignelse. De yllre kolonnerne

npphära en rundstafvig, men murhörnen och pilaslrarne

skarpkantiga spetsbågar. Öfver pilaslrarnri höjer sig ell

spetsigt roste, hvilket har lemningar efter hålkälade,

men fatt till största delen skrAkantiga valtenlisler. Por-

talen beslår af slipad kalkslen. Inre omfallningen är

snedsmygig och lågrakspelsig.

A södra sidomuren och öster om ingången ses

ett spetsbåbigt fönster, som ut- och invändigt har sneda

smvgar och rätvinklig karm samt ganska hög bröst-

ning. A norra sidomuren märkes en ingång till sakri-

slian. Yttre omfallningen är rätvinklig. Trenne blad,

af hvilka det mellersta är spetsigt men de omgifvande

nära halfrunda, bilda betäckningen. De trenne bladen

åtskiljas af Ivenne små rullika knoppar. Inre omfatt-

ningen är snedsmygig och lågrakspetsig. Sakrislian,

som invändigt håller i söder och norr H.2 samt i

vester och öster i 1.9, har likadana socklar som koret.

Ett tunnhvalf på vederlag i söder och norr utgör sa-

kristians betäckning. Ett litet fönster ål öster har

blifvit igenmuradt, emedan man derutanför uppfört ett

sockenmagasin. Man har derföre vårdslöst uppbrutit

ett nytt fönster åt vester. I den norra muren finnes

ett litet rakslulet väggskåp och ett stort sådant i

den östra.

lltsprånget, hvars inre sträckning i söder och norr

utgör 17.4 samt i vester och öster I B. 6, har liksom
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koret och sakristian skråkanliga socklar. Betäckningen

bildas af ett spetsigt korshvalf med raka föga uppåt-

gående kappor. Tribnnbägcn bar utsprångels bredd

och spetsig betäckning med bålkälade dynslenar. På

midten af södra sidonmren finnes ett en kel I rundbågigt

fönster, som ut- och invändigt bar sneda smygar samt

fin rätvinklig karm. Uti elt spetsbågigt fönster, hvilket

inlager midlen af altarväggen, stå tveniie jtoster, som

uppbära tvenne sig skärande rundbågar och derpå en

stor fyrbladig ring. Omfaltningarne posterne bågarne

och ringen äro till det yttre och inre snedsmygiga. I

den södra sidomuren märkes ett rakspelsigl väggskåp

och ett belt litet snedt deremot i den norra.

Enligt en urkund frän medeltiden bar kyrkan

12 H blifvil uppförd^). Kyrkan, hvilken till sina huf-

vuddelar bärrör från en och samma tid, i'öjor en myc-

ket utbildad eller sen spetsbägsstil. Alltså kan nämnda

byggnadsår ej rimligtvis antagas. Då vi likväl i många

fall ansett de uppgifter, som i ofta åberopade urkund

lemnas rörande de Gotländska kyrkornas ålder; så sy-

nes oss, att anförda byggnadsår måste gälla en äldre

helgedom än den, hvilken nu linnes i Kräklingbo. Detta

är så mycket troligare, som korets sakristians och ut-

språngets socklar ha en vida äldre anordning än skep-

pels, och således torde tillhört en helgedom, som blif-

vit bortbruten för den nuvarandes uppförande. Det

vissa är, att skeppels veslra portal företer ren rund-

bågsstil och är ungefär halltannat sekel äldre än kyr-

kan. Man tyckes alltså ha inlerimsvis användt denna

gamla portal, emedan den l)orde efter uppförande af

torn försvinna.

») Script. Rer. Dan. T. VIII. P. 314.
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I ulsj)i'åiigel stär cll niiirafll allarl)orfl och derpå

ligger en hålkälad skifva af slipad kalkslen. En altar-

lafla, livilkon lill slnr del liortskymmer östra fönstret,

utgöres af en föga god oljemålning, som föreställer

Chrisli uppståndelse och har en usel omfattning.

I kyrkan linnes ett altarskåp med flygeldörrar.

Skåpels midtgrupp föreställer Marias besök hos Elisa-

beth samt till höger en biskop och till venster S. Bar-

tholemeus. I högra dörren märkas S. Oöran och dra-

ken samt prinsessan. I venslra dörren står S. Olof

på en drake med menniskohufvud och lill venster om

honom en qvinna med kalk förmodligen S. Barbara.

Bilderne, hvilka inrymmas under baldakiner, äro half-

upphöjda i vackert snidverk af ek och temligon väl

målade. Baldakinerne ha förtryckta tudorbågar med

yfvigt rosverk. Skåpets och dörrarnas hela bredd ut-

gör 7.8 och höjd 4.1. Om skåpet isiåndsattes, så

blefve det en vida bättre altarprydnad än den nyssbe-

rörda altartaflan.

A korets norra sidonjur hänger ett krucifix i na-

turlig storlek. Christus har krona på hufvudet och en

spik genom fötterna. Korset saknar ring och bladverk

samt evangelisternas sinnebilder.

Då Langebek 1755 besåg Kräklingbo kyrka, fann

han, såsom det heler, intet, som synnerligen förtjenadc

alt meddelas. Han omnämner likväl den ganska vig-

liga omständigheten, alt jemte kyrkan stod ett gammalt

högt torn liksom vid Gammalgarn samt vid Gothem

och vid flera kyrkor på Gotland ^). Nu finnes ingen

lemning af detta torn, hvilket naturligtvis varit ett ka-

') Langebeltiana. S. 152, 153.
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sIpII, som tillkommit några årliundraclen före kyrkan.

Qvarliiigaiidc griindsleiiar utvisa ocli gamle berätta, att

detta kasleil varil fyrkantig! och stått med sitt nord-

östra hörn ungefär '28.0 nära kyrkans sydvestra. Då

J. J. Canutius ifrån år 1772 till 1795 var derstädes

kyrkoherde, J)lefvo prestgårdens uthus ombyggda, hvar-

före samma kastell nedbröls och dithörande sten an-

vändes för berörda ändamål. Del måste högligen be-

klagas, att så ovanliga byggnadsverk af okunnighet och

egennytta förstöras, helst kalkberg rundl omkring visar

sig i dagen, hvadan sten derifrån kunnat med mera

lällhel erhållas än från en gammal fast byggnad.

Den nämnde forskaren såg öster om kyrkan jemte

vägen ett stenkors, som saknade inskrift och var en-

ligt berättelse uppsatt öfver en presi, hvilken der blif-

vit ihjelslagen ^). Ungefär 500 steg öster om kyrkan

nära vägen finnas lemningar af ett ganska enkelt och

helt litet slenkors. Fotstycket qvarstår i marken.

Stammen, som är afslagen men sammanhåller med öf-

verstyckel, ligger derjemte. Af begge armarne, hvilka

äfvenledes blifvit afslagna, är den ene i behåll, men

den andre bnrtlngen. Detta kors röjer ett ganska sim-

pelt arbete, och är knappast hälften så stort som Got-

lands vanliga stenkors, och det har intet spår till in-

skrift. Det berättas, att en person omkommit på det

ställe, som samma kors utmärkt. Oss synes, att denna

minnesvård ingalunda har någon hög ålder. Då Lan-

gebek blott med några få ord omnämnt det kors, hvil-

ket han sett öster om kyrkan ; så har det troligtvis

varit det nvssberörda.

') Langubeliiana. S. 155.

18
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I Krjiklingbo socken nära V4 "'il ' f^odor från

kyrkan ligger Thorsltorg, som är en ansenlig bergs-

höjd. Två svårkörda vägar ditföra. Kyrkoherden 0.

Klintberg, en välvillig man, hade godheten all sjelf åt-

följa oss för alt visa genaste vägm. Sedan vi fram-

kommit nära voslra sidan af nämnda bergshöjd, måsle

vi afsliga för all öfver en sumpig trakt draga österul.

Med mycken försigtighet kunde vart åkdon framskaffas

mellan stubbar och stenar samt genom polar. Det

tycktes, som denna genväg bloU begagnas om vintern.

Att ingen kan dera höst eller vår framkomma med

åkdon, är solklart. Sedan vi på sådant salt framtråkat

nära 2000 steg, uppkommo vi på en lilen backe sö-

derut och befunno oss vid målet för irrfärden.

Ofver en bred bergsrygg höjer sig Thorsborg med

nära lodräla klippväggar åt vesler norr och öster,

men sluttar med lemligen branta berghällar mot söder.

Denna bergshöjd, livilken ej kan ulan stor svårighet

bestigas från vester norr eller öster, har uli en afläg-

sen forntid fåll en ganska grof och lång sträckmur

åt söder. Thorsborg har ofvanpå en näslan jemn och

vågrät bergsläll, som ligger 185 pariscrfot öfver hafs-

ylan, men dock erbjuder tillgång på vallen, hvilket

aldrig uttorkar. Linné, som J741 besökte berörda

bergshöjd, ansåg, alt den höll ungefär 2000 alnar i

motsalla riktningar. Platsen var till följe af en skogs-

eld, hvilken för längre lid sedan rasat, nära skoglös,

hvadan nämnde naturforskare kunde, såsom han sade,

derifrån öfverskåda hiiga omgifvande skogar liksom

slättmarker och räkna trettio kyrkotorn ^). Nu växer

») C, Limiici Goili. resa. S. 227.
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lemligen grof tallskog på platsen, så att man icke

kan (lerifrån njuta vidsträckta iitsigter. Trakten kring

Tliorsborg är skogig och ofruklbar och flere berghäl-

lar visa sig (leronikring i dagen.

Ofverstelöjtnanlen Ljunyljerg har i8H författat en

beskrifning om merberörda bcrgsliöjd ^). I denna be-

skrifning uppges, alt muren är 2520 alnar lång, ?>,

i O till 12 hög samt nederst 50 till 40 och öfvcrst

4, 6 till 9 bred, och att uppförande af densamma har

enligt öfverslag erfordrat 5000 till 4000 mans arbete

under minst trenne års tid.

L, Cedergren har 1855 uppgjort öfver Thorsborg

en karta, hvilken, l.U bred och 1.4.2 hög, åtföljes af

en kort beskrifning ^). Den bergslätt, som utbreder

sig ofvanpå Thorsborg, utgör 206 tunneland. Dera lig-

ger ej långt ifrån muren en myr, hvilken, innehållande

5 tunneland, omgifves af berghällar, och fordom varit,

såsom det tyckes, en liten insjö, som till stor del

igenvallat. L. Cedergren anser, att muren hållit vid-

pass 5000 alnar i längd och minst 25 i tjocklek,

samt haft fyra till fem portar eller såkallade luckor.

Klippväggarne äro från 15 till 50 alnar höga. Intet

spår förmärkes efter kummel ättehög eller hustomt.

Det berättas, alt vikingar haft farled till Thors-

borg, och att jernringar i klippväggarna derom bära

vittnesbörd. Att man uti en urtid kunnat uppsegla till

oflanämnda bergshöjd anse vi vara en möjlighet, men

deremol måste vi betvifla, det någon jernring för land-

') Hnn(tskrif( i koiin;]. ttiijTskolIcfjii arkiv.

^) Anliqvarisk-topofjralisk kar(a och beskrifninff öfvcr forniniiinen

m. m. pä Gotland; liandskrifl i Antiqvitctsniuseum med myntkabinctk-l i

Stockholm.

18*
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fäste har från den tiden funnits eller finnes. Muren,

hvilken röjer ovanlig räliet och saknar all lenining af

bruk, är dubbelt högre å yttre än å inre sidan. På

muren, som är i hög grad förstörd af vittring och

till följd deraf har slark slullning både ut- och inåt,

växa stora tallar. Detta förhållande villnar om en

hög ålder.

Gotland har, såsom vi uti öfversigten af dess

historia omnämnt, under hedendomen blifvit så öfver-

befolkadt, att livar tredje menniska tvangs genom iott-

ning utflytta, och att de aftågande sedan nedsatte sig

på Thorsborg, och att de derifrån utdrefvos, och be-

gåfvo sig till Fårö och vidare till Estland. Det är i

hög grad märkvärdigt, alt den gamla sagan samt be-

nämningen och befästningen noga öfverensstämraa med

hvarandra. Att den väldige muren är minst tusen år

gammal, kan tydligen inses af hvarje byggnadskunnig.



Ala.

Jr rån Thorsborg togs vägen om Kräklingbo i sydvest

till Ala. Vägen från Kräklingbo till dess annex Ala

utgör nära ^f^ mil. Efter en mindre behaglig färd öf-

ver ofruktbara bergsslräckor utbreder sig en bördig

och teniligen stor slättbygd, der Ala, åldrig och vörd-

nadsbjudande, manar till andakt och forskning.

Denna kyrka består af ett aflångfyrkantigt skepp

och ett fyrkantigt kor, hvilka äro lika breda och höga,

samt af ett fyrkantigt torn i vester, som utvändigt är

lika bredt men invändigt något smalare än de nyssbe-

rörda delarne. Vid korets norra sidomur ligger en

liten fvrkantig sakristia. Hela byggnaden är uppförd

af huggen och tuktad kalksten.

Skeppet, hvars inre bredd utgör -19.6 och längd

30.4, har skråkantiga något branta socklar och platt

trätak. Intet spår förmärkes efter lakhvalf eller in-

gång. På midten af södra sidomuren finnes ett ganska

litet fönster med rundbågig betäckning samt ut- och

invändigt sneda smygar och ovanligt hög bröstning.

Öster derom har i en sednare tid ett stort fönster

med karm lång- och tvärpost samt bågar af trä till-

kommit. A norra sidomuren ses intet spår efter nå-

got fönster. Triumfbågen, hvilken är högspetsig, har

hålkälade och rundstafviga dynstenar.

Koret, som invändigt håller i söder och norr

'20.0 i vester och öster 25.2 samt i murtjocklek 3.5,

har sådana socklar som skeppet. Ett spelsbågigl kors-

hvalf med raka uppåtgående kappor utgör korels be-
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täckning. A södra sidonuiren nära veslra ändan tinnes

en ingång. Yllre onifallningen har två nuirhörn ä

hvarje sida och dorinnaiifur poster på hög tröskel.

Grundstenarne hiklas af sockhinia. En kohtnnHk hörn-

staf pryder hvardera af de inre miirhörnen. Vestra

hörnslafveu har en flikig bas, hvilken liknar ett upp-

nedvändt kapital, och dithörande kapital frauiter en

bröstbild af en engel med utslagna vingar. Osira

hörnstafvens bas liknar ett uppnedvändt bägarforniigt

kapital och dess kapital en uppnedvänd allisk bas. Po-

slerne uppbära en trebladig och ninrhörnen två skarp-

kanliga spetsbågar. Inre omfattningen är snedsraygig

och lågrakspetsig.

A östra sidan om ingången ses ett lemligen lågt

och spelsbågigt fönster med hög bröstning. En midtpost

med motsvarande karm har deri uppburit två spelsbå-

gar och derpå en ring. Midtposten är förstörd, men

karmen bågarne och ringen äro i behåll. A allarväg-

gen linnes ett spetsbågigt fönster med lägre bröstning.

Två poster med motsvarande karm uppbära deri tre

spetsbågar, af hvilka den mellerste är vida högre än

de omgifvande. Begge fönstrens omfattningar poster

karmar och bågar ha ul- och invändigt sneda smygar.

I södra sidomuren under fönstret finnes elt stort och

i altarväggens södra ända elt litet väggskåp med rak-

spelsig betäckning.

Nära midten af norra sidomuren är en ingång

till sakrislian. Den ytlre omfallningen har hög tröskel

och är rätvinklig och rundbågig, men den inre sned-

smygig och lågrakspelsig. Sakrislian, som saknar sock-

lar, uppbär elt korshvalf med rundbågiga och uppålgå-

ende kappor. Al öslor märkes ell lilel fönster, hvilket
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ulvändigt bildar en fyrbladig och snedsniygig ros och

har invändigt en lemligen slor fyrkantig onjfatlning

med lindriga smygar. I öslra liksom i norra muren

ses ett rakbeläckt väggskåp.

Tornet, livars socklar äro både till form och

höjd lika med skeppets, innehåller trenne afdelningar

öfver hvarandra. Första afdelningen, som invändigt

sträcker sig i söder och norr \ 7.4 samt i vester och

öster 17.(), beläckes med ett ganska högt korshvalf.

En ingång linnes å södra och en å norra sidomuren

nära östra ändan. Dessa ingångar vella således midt

emot hvarandra. Södra ingångens yttre omfattning har

en kolonn å hvarje sida emellan mycket breda poster

och stora murhörn. Socklarne utgöra kolonnernas och

murhörnens grundstenar. Posterna slå på hög tröskel.

Baserne äro attiska med skyddsblad. Vestra kapitalet

har åt söder elt hufvud med korsgloria, åt öster ett

med krona och deremellan en nyckel. Östra kapitalet

prydes med två fantastiska hufvuden vända mot hvar-

andra. På kapitälerna ligga tunna hålkälade kransar.

Posterne kolonnerne och nuirhörnen u|)pbära skarpkan-

tiga rundbågar. Norra ingångens yttre omfattning har

utanför poster två murhörn å hvarje sida. Posterne

hvila på hög tröskel, de inre murhörnen på en kros-

sad botlenhäll, men de yttre på socklarna, och från

alla upi»gå skarpkantiga rundbågar. Inre omfattnin-

garna äro snedsmygiga och lagra kspetsiga. Tornbågen,

hvilken är spetsig och lika slor som triumfbågen, har

hålkälade dynslenar. På midten af vestra sidomuren

märkes ett enkelt lemligen stort fönster, som har rät-

vinklig karm och rundbågig betäckning samt ut- och

invändigt sneda smygar.
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Vid veslra ändan af den södra sidoniuren finnes

en rundbågig ingång till en trappa, hvilken inför i

den vestra sedan i den norra och mot niidten deraf

inleder genom en raksluten ingång i andra afdelningen.

Vestra fönstret, s(/m genomskäres af trappan, har utåt

fält en lucka, och begagnas inål till ingång i ett ma-

gasin, hvilket man inliniral i forsla afdelningen. Lik-

väl vore fönstret väl behöfligl för alt bereda mera da-

ger i kyrkan. Andra afdelningen bar en liten fyrkan-

tig ljusöppning pä midlen af vestra sidomuren och gent

deremot en stor rakbetäckt öppning åt vinden.

En stege uppleder till tredje afdelningen, som har

två gluggar å hvarje sida. En midlkolonn bar i hvarje

glugg uppburit tvenne siuh rundbågar. Alla kolonnerne

äro förstörda, men de små bagarne qvarstå. De yttre

omfattningarne äro rätvinkliga och rundbågiga, men de

inre rätvinkliga och lågrakspetsiga. Tornet har en

spira, hvilken öfvergär från vanlig fyrkant till en bu-

kig sextonkanl, och derpå höjer sig en lodrät åltkant

samt öfverst en låg ållkantig betäckning. Denna spira,

som är ganska ful, härrör från en sednare tid.

Kyrkan har enligt en uppgift från medeltiden blif-

vit 1149 uppförd'). Då skeppet och tornet förete

äldre rundbågsslil, så tyckes donna uppgift i afseende

på desanuna vara ganska sannolik. Skeppets platta

trätak ådagalägger, att det lillkon)mit på en tid, då

hvalfkonslen varit löga idkad på Golland. Del ovanligt

lilla fönstret med den nnseiiligl höga bröstm'ngen är

det enda, hvilket m's[)rungligen upplyst det temligcn

stora och ganska höga ske]ipcl. En dylik anordning

) Sciii)(. Ror. H;in. T. VIII. l\ :^I5.



281

röjer en afläi;sen byggnadstid. Koret och sakristian,

som betäckas med korshvalf, måste långt sednare upp-

stått. Då beggederas omgifningsnnirar och takhvalf

äro mycket snnderremnade, inses deraf, att de härröra

från byggnadskonstens förfall på Gotland.

Altarbordet är muradt och har en hålkälad skifva

af slipad kalksten. A bordels södra ända nära skif-

van framstår en skålformig Irattsten, hvarifrån utslaget

handvatten nedgått genom bordet och sedan troligtvis

utgått under närmaste väigg. Altartaflan, hvilken är

slor, har '17(>9 tillkommit. Omfattningen, som består

af trä och är hållen i modernt maner, prydes med tre

stora krukor. A midten ses en oljemålning, hvilken

föreställer korsfästelsen, och deröfver en annan mindre,

som framter uppståndelsen. Både idé träarbete och

målning äro eländiga.

På korets norra sidomur ses en allarprydnad,

hvilken företer ren spetsbågsslil. Denna altarprydnad,

som saknar flygeldörrar, har i midten en större och å

hvarje sida derom sex mindre baldakiner. Fina pelare

uppbära trebladiga spefsbågar med höga rösten, hvilka

ha inre bladfyllningar och yttre löfprydnader. Deröf-

ver och derbakom höja sig fönsterlika genombrytningar

n]ed rosverk. Å hela fotstycket samt å öfra kanten

ses ganska fint ros- och bladverk. I den större bal-

dakinen sitter Chrislus och Maria. Christus håller i

den venstra handen och på venslra knäet ett äple

och utsträcker den högra för att kröna Maria. 1 de

mindre baldakinerna stå apostlarne. Denna altarpryd-

nad är mycket skadad af röta och trämask. Bågarne

och rosverken äro af ek, men pelarne samt under-

och öfverstyckena af furu. Bilderne, som äro fullrunda,
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bestå yf björk och några högst få af ek. Baldakinerna

äro förgyllda, lignrerne till en del förgyllda och för

öfrigt målade med bjerta färger, bakgrunden är dels

röd dels blå. Altarprydnaden håller 40.6 i längd och

4.2 i höjd.

I triumfbågen hänger ett krucilix, hvilket har nå-

got mindre än naturlig storlek. Delta krucilix, som är

ganska enkelt och saknar ring, uppbäres af en tvär-

bjelke, hvilken ligger på dynslenarna.

En kalkformig dopfunt af slipad kalksten står i

kyrkan. Både foten och skålen äro runda. Foten är

hålkälad. Mellanstycket afsmalnar uppål och afslulas

med en ring. Skålen har skråkantig botten och raka

något ulåtlutande sidor. Dopfuntens hela höjd utgör

5.4 och skålens yttre tvärmåtl 2.U.

A skeppets norra sidojnur ses målningar, hvilka

mycket likna dem, som linnas i Norrlanda. Ehuru

målningarne här äro mycket skadade, så kunna nedan-

nämnda föreställningar skönjas: \ Nattvardens instiftel-

se, 2 Christus i Gelhsemane, 5 Chrisli fängslande, 4

Pilati dom, 5 Christi afklädning, (> luidllängning, 7

törnekröning, i\ korsbärning. !) korsfästelse, U) graf-

läggning, H uppståndelse.

I nordost ifrån och helt nära kyrkan ligger ett

litet hus, hvilket är nära fyrkantigt. Kn temligen smal

ingång å den ena sidomuren och ett litet fönster å

den andra samt ett sådant å hvardera af gafvelmurarna

utmärka demm byggnad. wSamma hus håller i inre

bredd lO.P» och i längd 1U.3 samt i murljocklek 2.2.

Sidomurarnas hela höjd utgör H.O. (Jafvelröslcna äro

spetsiga. Ingången har till del yttre rätvinklig omfatt-

ning och spetsbågig betäckning med hålkäladc hörn
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och till del inre sneda smygar men skadad betäckning.

I ena höniel ses ett raksjielsigl väggskåp. De små

fönstren ha sneda smygar och vågräta Jjetäckningai'.

Huset beslår lill den Ulre dörromlatlningen af hug-

gen, men lill alll del ofriga af tuktad kalkslen i g(tdl

kalkbruk.



Gunnfiann.

röga öfver '/^ inil i sydost från Ala ligger Gunnfiann,

som är en ruin af elt kapell. Öster om och helt nära

sträcker sig Kopungsklint med tvärhranta och mycket

förvittrade klippväggar, livilka ärn ungefär 30.0 höga.

Denna ruin, som innehåller huggen och tuktad

kalksten, består af ett långhus, hvars inre bredd utgör

26.7 och längd 58.0 samt murtjocklek 5.0. Af den

vestra gafvelmuren äro blott hörnen öfriga, men den

östra är i behåll. Sidomurarne hålla från 0.0 till

i 0.0 i höjd. Alla socklarne bildas af branta skråkan-

ter. Mot midlen och något närmare östra ändan mär-

kas svaga lenmingar efter framspringande tvärmurar,

som uppburit en triumfbåge. Af byggnadens anordning

och murtjocklek kan med temlig säkerhet sägas, att

der funnits skepp och kor och att hvardera haft ett

korshvalf.

En ingång närmare veslra ändan af södra sido-

muren har infört i skeppet och en sådan nära östra

ändan af norra sidumuren i koret. Södra portalen är

nedrifven, men två myckel stora hällar, hvilka deröf-

ver bildal bågar, qvarligga. Norra ingången är sön-

derbruten. A vestra gafvelmuren märkas spår efter en

stor (»ppning, som tvilVelsiilan skolat framdeles bli en

tornbåge.

På midlen af östra gafvelmuren finnes ett spets-

bågigt fönster, hvari två poster och motsvaraiule karm

uppbära en spetsbåge och vid hvarje sida derom en

rundbåge. Omfatlningarne poslerne karmen och bågarne
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äro 111- och invändigt snetlsmygiga. Både mellan- och

sidobågarne äro väl arbelade af en enda kalkhäll. Fön-

sterhredden i niidten af niiirtjockleken utgör G.O och

hela höjden bloU 6.5. Der märkas små yttre falsar

och fina hål för insättande af rutfack. Under fönstret

ses en vtlre valtenlist, hvilken är så förvittrad, att

dess profil icke kan bestämmas. Denna vattenlist höjer

sig blott 5.0 öfver marken.

En lemligen god väg emellan den viltrade kalk-

klippan och den östra gafvelmnren är ganska smal

och har ej kunnat bli bredare. Der finnes en liten

backe, som troligtvis tillkommit genom mur- och berg-

ras; ty kapellet kunde ej rimligtvis haft en så låg

fönsterbröstning utåt som den nuvarande, helst den är

vida högre inåt.

Strelow berättar, att Hafder 2266 år efter verl-

dens skapelse hade tre söner, af hvilka Gumphinus i

Ardre fick sin lägerstad på samma ställe, der detta

kapell sedan uppfördes; ty han vördades för sin helig-

het *). Enligt Gotlands saga hade Hafdi tre söner, af

hvilka hvardera efter honom fick en tredjedel af samma

ö. Den yngste, som Strelow kallar Gumpliinus, hette

Gunnfiann. Ett hvalf, hvilket funnils i koret och varit

5.6 bredt och 0.0 långt, är nu bortbrutet till följd af

fåkunnig forskning efter lemningar af nämnde hedning.

Det är sannolikt, att kapellet blifvit up[)fördt af en

Gunnfiann, men i sådant fall har denne ingalunda varit

ett helgon, emedan in tel sådant uppstått på Golland.

Nyssherörda hvalf har förmodligen varit en underbygg-

nad för den stora altarskifva, som ännu (jvarligger i

') strelow, S. 20, 21.
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koret. Denna skifva, hvilken ])cslår af oslipnd kalkslen,

är 3.7 bred och 9. '2 läng.

En lenining af en nienniskobiUl i nära naturlig

storlek, arbetad af kalksten, linnes jeinväl i ruinen.

Hilfeling licrällar, att saniuia bild enligt allmänna me-

ningen föreställde Thor. Denna förmodan är barnslig,

ty ifrågavarande bild röjer likadan hållning som sjelfva

byggnaden, och tyckes ehuru stympad ha föreställt ett

helgon. Då kapellet, hvilket troligtvis lillkoniniit i sed-

nare liälflen af fjorlonde seklet, ej namnes i ofta åbe-

ropade förteckning på Gollands alla helgedomar, så

måsle detsamma före medeltidens slut biifvit öde.

I ruinen växa Ilere lemligen stora granar och på

densamma några mindre sådana. Vi ha beklagligtvis

förmärkt, att tvenne år efter vår forsla gi-anskning af

denna ruin Ilere borl brytningar biifvit der företagna.

En dylik snikenhet är oförlåtlig, då outtömlig tillgång

på kalksten förefinnes uli nyssnämnda bergås.



Ardre.

Lli en toinliixen bördig slättbygd nära ^1^ mil norrut

från Gunnliann ligger Ardre, som är annex till Oster-

gai-n. Denna kyrka består af ett fyrkantigt skepp och

ett likadant men mindre kor samt ett fyrkantigt torn

i vester. Hela byggnaden är uppförd af huggen och

tuktad kalksten.

Skeppet, hvars inre sträckning i söder och norr

ulgör 2/(.4 samt i vester och öster 25.5, har höga

brania och skråkantiga socklar. Ett korshvalf med

rundbågiga och uppålgående kappor bildar skeppets be-

täckning.

A södra sidomuren nära vestra ändan är en in-

gång. Yttre omfattningen har å hvarje sida två kolon-

ner mellan murhörn och framspringande pilastrar. In-

nanför slå breda och Ijocka poster på hög tröskel.

Kolonnernas skaft saknas. De inre murhörnen äro

lunna men de yttre vanliga. Grundstenarne, hvilka stå

på hel bottenhäll, äro branta och skråkanliga. A den

vestra sidan äro baserne attiska med afrundade plintar

och replika ringar, å den öslra attiska med skyddsblad

för kolonnerna murhörnen och pilastrarna. Alla kapi-

tälerne äro bägarlika med yfviga blad. Del inre mur-

hörnet å veslra sidan prydes med ett menniskohufvud

och pilastern å densamma ål söder med ett starkhor-

nigt långörigt och fantastiskt hufvud med uträckt tunga.

Kransarne äro hålkälade. Poslernc uppbära ett fyrbla-

digt dörrfält med rullika knoppar. På de inre mur-

hörnen hvilar en fyrbladig båge med stora löfprydda
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knoppar. Kapitäleriio iippltära riuidslafviya, vllre niiir-

liörnen och pilaslrarne rätvinkliga spelsbåyar. Ofver

pilastrarna uppgår cl I högspetsigl rösle, livars betäck-

ning består af bräder. Portalen är slipad. Inre om-

fattningen, som är snedsmvgig och lågi'akspelsig, har

i östra sidan en liten rakspetsig fördjnpning för vig-

vatten.

A norra sidomiiren finnes en motsvarande ingång.

En kolonn har å hvarje sida stått emellan inre po-

ster och yltre mnrhörn. Af kolonnerna återstå blott

kapilälerne, livilka äro veckprydda och ha liålkälade

kransar, och murhörnen, som uppgå från socklarna,

ha äfven sådana kransar. Poslerne uppbära en trebla-

dig, men kapilälerne och murhörnen Ivå skarpkantiga

spetsbågar.

A östra sidan om södra ingången har 1861 ett

litet rundbågigl och snedsmygigt fönster blifvit utbrutet

och ett mycket stort och spetsbågigl i dess ställe in-

satt. Detta iiya fönster bar karm samt en lång- och

två tvärposler med bågar af trä och stora rutor. Bättre

hade det varit att upptaga två mindre fönster å norra

sidomuren, bvilken nu har intet sådant, helst en der-

varande läktare behöft mera dager. Triumfltågen är

lika bred som koret och bar spetsig betäckning.

Koret, som invändigt haller i söder och norr

4 7.0 samt i vesler och öster 20.5, har såsom skep-

pet skråkantiga, men något brantare och lägre socklar.

Liksom skeppet betäckes koret med ett korshvalf. A

södra sidomuren är en ingång. Yttre omfattningen har

en kolonn å hvarje sida mellan inre poster och yttre

murbörn. Kolonncrne sakna grundstenar. Baserne äro

attiska med skyddsblad, kapilälerne bladprydda och
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kransarne tunna och hålkälade. Poslernp, hvilka sia

pa hög Iröskel, iippliära en Irehladig hage. Pä kolon-

nerna hvilar en rnndhäge, hvars hörn prydes med en

rnndstaf, som är lika grof som skafien. Murhörnen,

hvilka sakna grundstenar, ha lika framsprang som sock-

larne och uppbära en afkantad rundbåge. Inre omfatt-

ningen är snedsmygig och mycket lågrakspetsig. Ofver

ingången något ål ösler ses ett ganska lilel fönster,

som har rundbagig beläckning samI ut- och invändigt

sneda sm\gar. Nåi'a östra ändan af södra sidomuren

är ett fyrkantigt fönster upphrulel, hvilket har vida

större bredd än höjd. Delta fiWisler skulle med sina

jerngaller illa anstå en boiwistuga. A allarväggen fin-

nas tre smala iågspetsiga fönster, som alla äro lika

breda, men del mellersta lilel högre än de omgifvande.

Dessa tre fönster ha lill det yttre och inre sneda smy-

gar. I norra sidomuren ses åt vester ett fyrkantigt

väggskåp, men nära midten en illa upplagen ingång

lill en dålig nybyggd sakristia.

Tornet, hvilket innehåller tre afdelningar öfver

hvarandra, har skråkanliga socklar och är lemligen

lågt. Första afdelningen, hvars inre sträckning i söder

och norr utgör 1 l.B samt i vester och ösler H.4,

uppbär ett korshvalf med rundbågiga och uppåtgående

kappor, och den öppnar sig med hela sin bredd ål

skeppet. På midten af vestra sidomuren finnes en in-

gång. Yttre omfallningen har poster på hög tröskel

och derulanför Ivå murhöni, af hvilka de förra liksom

de sednare uppbära en rundbåge. Inre omfattningen

är rätvinklig och rundbagig. Ofver ingången ujärkes

ell helt litet rundfönsler, som till det yllre är sned-

smygigt, men har lill del inre stora sneda smygar

19
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med rak beläckiiing. A södra sidoniuren skönjes spär

efter en liten fyrkantig ljusöppning. Del visar sig, att

lornbågen hlifvit, såsom del tyckes vid skeppels och

korels ombyggnad, ulvidgad och tillspetsad.

I sidomurarna linnas inga trappor. En slege upp-

för från den förslå aldelningen genom korshvalfvets

norra kappa till den andra. Förmodligen har en trap-

pa i tornbägen blifvil förstörd vid densammes utvidg-

ning. Andra afdelningen har Ivå små fyrkanliga Ijus-

(tppningar ål söder.

Kran den andra afdelningen uppför en stege till

den tredje, hvilken har a hvarje sida en glugg, hvari

en tjock men kort midlkolonn med lärningformigt ka-

pital uppburil Ivå små tjocka rnndbågar. Den södra

liksom den vestra kolonnen är i behåll, men den norra

och den östra saknas. Alla de små bågarne qvarsitla.

Ytlre och inre omfaltningarne äro rätvinkhga och rund-

bågiga och de förra ovanligt djupa i jeniförelse med

de sednare. Tornet, hvars sidomurar äro starkt inåt-

dragna, betäckes med en hög spira, som öfvergår från

fvrkanl till åttkanl. Skeppets valtentak uppskjuter till

betydlig del i tornets spira.

Tornet företer rundbågs- men skeppet och koret

spetsbågsstil. Enligt en förteckning från medeltiden är

kyrkan uppförd 12H6 ^). Det är ganska tr(digt, att

tornet pa nämtide tid uppstått, men skeppet och koret

äro minst hundra år yngre.

Altarbordet består af huggen och skifvan derpå

är hålkälad af välslipad kalksten. Altartaflan utgöres

af en liten klen oljemålning, hvilken föreställer Guds

«) Script. Rer. Dau. T. VIII. P. 314.
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lam. Omfattningen är hällen i del uslaste moderna

maner med en ki-uka ä livarje sida. IJenna brale ]»orl-

skymmer till stor del allarväggens fönster.

Ett triumfkors, som hänger på korets norra sido-

mur, har något mindre än naturlig storlek. Christns

bär törnekrona och har sammanspikade fötter. Ringen,

hvilken är stor, siras i yttre kanten med bladverk.

Fyrkanter i ändarna framle inom rundlar evangelister-

nas sinnebilder.

I kyrkan slär en rund dopfunt af slipad kalksten.

Foten är skråkantig. Mellanstycket har öfversl en ring.

Skålen har skråkantig botten och raka sidor. Foten

och bottnen äro alldeles släta, men sidorna prydas med

tio grunda rundhågiga fält. Hela höjden utgör 3.4 och

skålens yttre tvärmått 2.6.5.

På gången i skeppet ligger en rund kalkslen,

som håller 5.1 i tvärmått. 1 midlen af stenen ses

en skållik grund urhålkning och vid sidan derom och

få tum derifrån en mindre sådan. Dessa urhålkningar

förenas med en smal ränna. Från den större urhålk-

ningen utgår en djupare ränna, hvilken slutar vid ett

hål i stenen. Dopfunten har Ivifvelsutan stått på ste-

nen, och dopvaltnet har naturligtvis blifvit utlömdt i

den mindre urhålkningen, då det influtit i den större

och derifrån genom den djupare rännan utrunnit och

nedgått genom hålet i midten.

Hilfeling lemnar i sina anteckningar om ifrågava-

rande socken följande korta underrättelser. I Ardre

nordvest från kyrkan sågos lemningar af ett presthus,

som varit temligen stort och bestått af huggen sten

med hvältda rum. Der funnos jemväl ungefär himdra

steg i sydvest från kyrkan ruiner af ett torn eller

19*
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kaslell likl en stor älleliög. Tusen sleg från kyrkan

vid Bringarfve visades lemningar af en slor byggnad,

livilken varil uppförd af huggen sten. Likaledes sågos

i Mullvalds ruiner efler etl storl stenhus med lakhvalf.

Vi ha efterfrågat dessa ruiner, nien vi ha icke

fåll derom något besked. Da samma ruiner voro för

mer än etl hälft sekel tillbaka föga betydliga, så torde

deraf numera litet eller intet förefinnas.



Gammalgarn.

IM ära 1 inil i nordosl från Anli'e \\g:i;ev Gamnialgarii,

sniii jemväl är annex till Osleiprii. Vägen går ge-

nom en ödslig mager och föga skoghevuxen trakt.

Till höger brusa hafvets vågor, till venster reser sig

Thorsborg öfver omgifvande skogstoppar.

Ganimalgarn intager en låg bergsluttning och ne-

danföre åt vester utbreder sig en bördig slättmark,

men ofvanföre åt öster sträcker sig en tvärbrant klipp-

vägg. Kyrkan ulgöres af ett aflångfyrkanligt skepp,

ett likadant men mindre kor med en sakristia vid

norra sidomuren och af en afdelning till ett fyrkantigt

torn i vester, och hon är uppförd af huggen och luk-

tad kalkslen.

Skeppet, som invändigt haller i söder och norr

50. '2 i vester och öster 45.8 samt i miirljocklek 4.8,

har höga skråkantiga och niinlstafviga socklai". En

midtkolonn uppbär fyra korshvalf. Kolonnen, hvilken

gifvit sig, har i sednare lid blilVil omklädd med en

illa uppförd pelare, som håller i söder och noi-r (3.0

samt i motsatt riktning 5.4. A sido- och gafvelmurar-

na finnas krukformiga kragstenar med hålkälade kran-

sar. Kragstenarne uppstå å sidcmiurarna från smärta

och långa knoppar samt å östra gafvelmuren från en

liten, men å vestra finnes ingen sådan. Från dessa

kragstenar uppgå tvåsprångiga skarpkantiga och spet-

siga skiljebågar. Kapporna äro spetsiga och nära raka

samt föga uppåtgående.

En ingång å södra sidoniuren nära vestra ändan
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liiir IVtljaiide niiordiiiiii;. N lli'e (Hiiriilliiiiigcii IVaintPr å

hvarje sida li"»' k(d(iiinf'r lupllan iiim-liorii. hiiiersl stå

poster pa lioii tmsKci. Yllersl franisl-.jiila lyrkanli^fa

pilaslrai'. Bloll el I eiula skafl neinligcn ål ösler är

i behåll. Pilaslrarnas hörn siras med karnisslafvar.

Grundslenarne, hvilka livila på hel bollenliiill, aro hranl

skråkanliga. Baserne ha afriiiidade pliiiter, men inga

skyddsblad. Kapilälerne, som äro nära raka och löga

framåthilande, prydas nied lignrer, hvilka äro 1.5 höga

och nära fullrunda saml ovanligt väl arbetade. Å vä-

stra kapiläierna innerst märkes Gnd, som, iklädd, en

lätt mantel, håller en korsslaf i venslra handen och

npplyfter högra med ivå utsträckta lingrar mot Adam

och Eva, hvilka äro nakna. Detta föreställer Guds för-

maning. Näst derefter sta Adam och Eva nakna vid

det förbudna trädet med ell äple i hvarje hand. IJen

slingrande ormen har menniskohiilVnd. A pilasterns

kapital al ösler och söder håller Gud en buk uti den

venstra handen och uldrifver den eflersle af vara för-

ste föräldrar, som begge äro nakna, nien ha franjför

sig stora löf om niedjau, al vcster siar Adam och ar-

belar med en jurdhacka och Eva sillei' och spinner

med en slända, och begge äro klädda. Gud har bai't

hår och ingen gloria. Alla figurerne stå med undan-

lag af Eva å sistberörda ställe. A östra kapiläierna

ses djefvulen med ^lor bred och gapande mun, skrynk-

ligt och slarkhoi'nigl hulvud sitta om de sn)ala och

korta benen bunden med en kedja och deri ell kafvel-

lormigl hånglas. Till höger siar Ghristus mellan två

män och håller en bok i venslra och upplyfter högra

handen i ill välsignelse. Till (llnistus fi'amiiär den inre

mannen med bada armar ell lam, den ylti'c med högra
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handen en kärfve. DjelViileii rianiiäcker en kiirfve ål

denne sednnic, hvilkeii med venstra handen lillhakaslö-

ler densamma. Till vensler om djefvulen sta Ivå för-

färade personer, som vända sig emot den orene gestal-

ten. A pilasterns kapiläl at söder sia Iva män, af

hvilka den ene är iklädd mantel och håller en bok

i venstra och pekar med högra handen, den andre

har vid slängkappa och lågkullig halt. At öster ses

arken, som liknar ändan af en nedåt smalare kista

med starka jernheslag och som onjgifves med vågor.

A midlen öfversl ntblickar ett hart menniskohufvud.

Alla äro harhnfvade utom mannen med hatten. Kran-

sarne äro djnpl hålkälade med kliifna platter för att

skydda bildverken. På posterna, hvilka äro mycket

höga och bestå af hela block, hvilar ett sexflikigl

dörrfält och derpå utbreder sig en sexbladig båge med

tieflikiga knoppar. Denne båge motsvaras af de inner-

sta tunna murhörnen. Nederst fyllas svicklorna med

två liljor, deröfver med två rosor å hvarje sida, öf-

versl ses en stor lilja. Kolonnerne uppbära rundstaf-

viga men murhörnen skarpkantiga hagar, som alla äro

högspelsiga. Från pilastrarna uppgår en högspetsig

hage med karnisstaf och en pånmrning njed en dylik,

och derpå uppstår ett högspelsigt roste med hålkälade

vattenlister. 1 midten af rostet ses ett Christushufvud

med korsgloria, ett ganska vackert arbete i mer än

naturlig storlek. Deröfver framskjuter en täckhäll, hvil-

ken inunder siras med en stor didjbciros och uppbär

ett kapell, således en passande baldakin. A rostets

spets finnes en stor åttkantig knopp och derpå sitter

en dufva i mer än naturlig storlek. Inre omfattningen

är snedsmygig och lågrakspelsig. Portalen, som består
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af slipad kalkslen, har ItlitVil nägol skadad af vitlring,

men ännu mera af sätlning.

A södra sidomuren i midten af uslra livalfafdel-

ningen linnes cll small hugspelsigl. fönster, hvilkel är

lill det yttre ocli inre snedsmygigl. En midlpnst med

motsvarande karm har i della frmsler uppbui'il två tre-

Idadiga spelsbågar och derpå en fyrl)Iadig ring, som

alla ut- och invändigt haft sneda smygar. Posten är

itorlbrulen och en karm med två Ivärposter och bågar

af trä äro insalta. De Irebladiga spetsbågarne och rin-

gen qvarsta. Ringen liar en inre samman])indande ring

å bladens ändar. Denna högst ovanliga ros, hvilken

utgöras af en hel kalkhäll, är liksom svicklorna der-

jemle vårdslöst igenniurad med tegelsten. Triumfbågen

är myckel bred och spetsig. Vederlagskransarne ha

troligtvis blifvit borthnggim.

Koret, som invändigt sträcker sig i söder oc'i

norr 28.0 i vcsler och öster 55.0 och har i mur-

Ijocklek 5. (t, framler lika beskalfade och lika höga

socklar som skeppet. Betäckningen bildas af ell spet-

sigt korsbvalf med raka och uppåtgående kappor.

En ingång finnes å södra sidomuren nära vesti-a

ändan. Portalen har å hvarje sida en kolonn emellan

breda poster och slor;i uuirhörn. Baserne än» altiska

med skyddsblad. Del vesti-a kapitalet är veckprydl,

men del östra har en lin bladslinga. llvardera af

murliöiiien piydes med en karnisstaf. Kransarne äro

rundstafviga och hålkälade. Från poslerne, bvilka sta

pa hög tröskel, uppgåi' en skarpkantig, från kobmncrna

(11 rnndstafvig och Iran murhörnen en karnisad rund-

båge. (H\cr ncli nära \lterste bagen IVamskjiila nr

mnrcii Imi mennisknliMlVnden i nainrliu sldtick. Inre
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onifatlniniTpn är snedsinygii.' och låjjrrakspetsig. Porta-

len hcslär jtT slipad kalKsleii, och den har myckri lidit

af villring.

På niidtcn nf södra sidonmrcn finnes elt spelsbä-

gigl fönsler, som förmodligen varit tvådeladi, men hel!

och hället fått Karm och tvärposter af trä. Allarväg-

gen har tre spetsbågiga fönster. Det är ganska ovan-

ligt, att det mellersta fönslrel är smalare än de om-

gifvande, men del förra är likväl såsom vanligt högre

än de sednare. Hvardera af de omgifvande fönstren

har fatt karm samt en läng- och två Ivärposter af trä.

Rutorna ha olika storlek. Della röjer eländigt fuskeri.

Alla.-, fönstren äro ul- och invändigt snedsmygiga och

ha lemningar efter rätvinkliga karmar. Uti det meller-

sta af altarväggens fönster ses en karm med en tre-

bladig båge. I den södra sidomuren nära östra ändan

märkes en stor högspelsig sillM.ich och i den norra

midt deremot två små högrakspelsiga väggskåp nära

bvarandra.

Mot midlen af den sislberörda sidomuren finnes

en rakslulen ingång till sakrislian. Denna ingång, hvil-

ken beläckes med hela siräcksleiiar, har fått i sednare

tid en träkarm. Sakrislian, som invändigt håller i sö-

der och norr I I..'» samt i vesler och öster 9.1), har

skråkanliga socklar, hvilka äro 1.0 lägre än skeppels

och korets. Betäckningen iilgöres af elt korshvalf med

spetsiga och uppåtgående kappor. Eli litet fönsler åt

ösler är till del yllre rundbågigl till del inre rakhe-

täckt. Samn)a fönsler har utåt snia men inåt slora

smygar. Norra kormuren, s(tm är öfver 7.0 tjock, har

ifrån ingången till sakrislian en trappa, hvilken uppför

åt öster och uenom en rakslulen senomffani' iideder
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pa sakristians takhvall. Deritrjm uppgår eii slege till

korels ocli skeppels laklivalf.

Tornaldelningeii, som invändigt slräcker sig i sö-

der ocli norr 29.5 i vesler och öster 25.4 oeli hål-

ler i niurljocklek 4.5, har skeppels höjd. Dilhörande

socklar äro skråkantiga liksom sakristians, men 2.5

lägre än skeppets och korets. Eli korshvalf med lialf-

runda något knpiga och uppåtgående kappor ulgör af-

dejningens betäckning. Tonihågen, hvilken håller 25.9

i hredd och har hatkälade dynslenar samt spetsig be-

täckning, är samtidig med skeppet och skulle svårligen

burit östra sidomuren al" el t högt lorn.

A norra sidomuren närmare veslra ändan fijines

en ingång. Yllre omfattningen har poster på hög trö-

skel och derutanför två murhörn a hvarje sida. Po-

sterne uppbära en skarpkantig rundbåge. På murhör-

nen, som ha i'undstafviga och hålkälade kransar, hvila

två sådana bågar. En motsvarande ingång har a södra

sidomuren varit tillärnadj ty spår derelter märkas in-

vändigt. Ofver denna tillärnade ingång linnes ett rund-

bågigt fönster, hvilkel ut- och invändigt har sneda smy-

gar. Tornafdelningen, som at vesler IVamlei' ell s|)el-

sigl roste och på midten deraf en lilen rundbågig och

snedsmygig ljusöppning, har kroppåslak och derpå en

åttkantig takryttare.

Enligt en loi'leckning Iran medeltiden har kyrkan

blifvit 125(i up|dord*). När de kyrkor på Golland,

hvilka enligt samma förteckning tillkommit omkring

nämnda tid, jcmloias med den ifrågavarande; sa visar

sig, att de föira äro utförda merendels i ren lund-

') Sciipl. RtT. Dnn. f. VIII. I». 313.
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biigsslil, då deieniol den sednare är hållen i sen spets-

bågsslil. Alltså niåsle här fnniiils en äldre kyrka, som

i sednare tnedellideii Idifvil nedhriilen, da den nuva-

rande blifvil i dess ställe uppfuid. Detta furhållande

är leiuligen klart, alldenstnnd sakristians och tornets

socklar sanjt korels och tornets portaler loiTte ren

riindhågsslil. Dessa partier niaste således tillhört en

äldre kyrka och hlifvit lieyagnade i den nuvarande,

hvilken troligtvis tillkommit koil före eller kort efter

femtonde seklets hörjan.

På ett illa muradt altarbord ligger en skifva af

bräder. På detta bord slår elt vackert, ehuru något

förfallet altarskåp med flygeldön-ar. 3Iidtgruppen före-

ställer Chrislus
i»å

korset och å hvarje sida en Maria

med bok i venstra handen, Hvarje sidogrupp ulgöres

af tre lärjungar. I hvardera af dörrarna ses äfven tre

lärjungar. Ytlerst ål liöger slår en man med mon-

strans samt ytterst åt vensler en qvinna med bok i

högra och palm i venstra handen. Christus har törne-

krona. Baldakiner, som hesta af kolonner med bågar

derpå, utgöra bildernas betäckningar. Midtgruppen har

en fembladig, men hvardei'a af sidogrupperna trenne

Irebladiga baldakiner och hvardera af dörrarna fyra så-

dana. Kolonnerne, hvilkas skaft äro fyrslafviga, framte

inåtsvängda och bladprydda baser och bägarlika kapilä-

ler. Inunder ses tina rosverk och uppöfver höja sig

finii fönsterlika genombrytningar. Alla bagarne äro lag-

spetsiga <ich löfprydda. liilderne, som äro helupphöjda

och väl skurna, sta mot guldgrund med rtuidade rund-

glorior för alla utom Chrislus. Dörrarne ha på ut-

sidoi'na haft målningar i limfärg, hvaraf ytterst få spår

äro öfriga. Skåpels och dörrarnas bredd lillliopa utgör
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15.1 ocli deras hela liojd ^A. Ofver niidlgruppen och

de Ivå ytlersla haldakiiierna i döiTariia hnja sig" fyr-

kanliga fördjiipningai', af hvilka den nielleista prydes

med fönsterlika genombrytningar, men de två andra

ha patagligen hafi hilder, som saknas. Oessa fördjii|t-

ningar, hvilka ii ro 1.4 höga, motsvara hvarandra, då

skåpet sammanslås. Skåpet och hilderne beslå af ek

och härröra, såsom del lyckos, från samma lid som

sjelfva kyrkan.

I kyrkan slår en dopfnnl af kalksten. Foten sak-

nas och i dess slälie har en simpel nndcrmurning till-

kommit. Mellanstycket, som är rnndt och något inål-

draget, prydes med fyra hehipphöjdo menniskohufvuden

och afslutas med en ring. Skålen är ut- och invändigt

åtlkanlig. Hvarje yttersida, hvilken är nära qvarlcir-

kelformig, siras med trenne Irehladiga spelsbågar, som

uppgå från kolonner. Hvarje svickla fylles med en tre-

bladig ros. Alla kolonnerne bågarne och rosorna äro

lika hvarandra. Ofver bågarna märkes en hålkäl och

derpå en rundslaf. jMellanslyckels och skålens höjd ut-

gör 2.1 och skålens yttre tvärmålt 2,5.

I lornafdelningen har en eländig källare blifvit

inmurad och (lere spannmålslårar och myckel annat

ski'äp inrynnla. 3Jan har jemväl uppfört öster om sa-

kristian inpå kyrkan ett magasin.

I vestra sidan af kyrkogårdens ringmur linnes en

stor |»orl med en spetsbågig yttre och inre omfattning,

hvartill ett spetsigt Innnhvalf pa vederlag i söder och

norr sluter sig. I södra liksom i imrra insidan finnas

länga lågrakspelsiga sillnicher. Den yttre omfallningen

prydes i yttre kanten nied en nunlslaf och är något

mindre än den inre lör all bilda anslagsfalsar. Porlen
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hållfr lO.H i bredd och MoA tvärsigenom. Betäcknin-

jiPi) lilgöres af ell spetsigt kroppåslak. Porlen är till

onircillningarna och hörnen uppförd af huggen, men för

öfrigl af luktad kalkslen.

Ell fyrkantigt kastell, hvilket ligger 2 2. t) från

tornafdelningens sydveslra till delsammas norra hörn,

är till del yttre och inre hygdl af luktad kalksten och

till kärnan af gråslenskuller och kalkslensslycken. Ka-

stellel, som haft fem hjelklag öfver hvarandra, betac-

kas öfversl med ell tunnhvalf på vederlag i sydost

och nordvesl. Första afdelningen har en bred och låg

stickbågig ingång från sydvest och en liten fyrkantig

glugg ål sydost. Andra afdelningen har en rundbågig

ingång från nordost och en fyrkantig glugg åt sydvest

och en sådan åt nordvesl. Härvid bör märkas, all den

sydvestra ingången icke är, ehuru gammal, ursprunglig,

men väl den nordöstra. I tredje afdelningen ses en

raksluten ingång vid nordöstra ändan af sydöstra sido-

muren och å densamma en liten fyrkantig glugg samt

en sådan å nordöstra och en å nordvestra sidomuren.

Denne ingång har ingalunda inledt utifrån, livar intet

spår deraf förmärkes, utan inifrån till en trappa, hvil-

ken uppfört till en afdelning, som funnits öfver tak-

hvalfvet. Fjerde afdelningen har en liten fyrkantig

glugg åt sydost, en ål sydvest och en åt nordost.

Femte eller öfversla afdelningen under takhvalfvel har

en större glugg åt sydost och en sådan åt nordvesl

samt äfven en ål nordost. Kastellets inre bredd i

motsatta riktningar utgör 17.5. Murarne, hvilka äro

H.O tjocka, innehålla 50 skiften och äro ungefär 50.0

höga. På takhvalfvel växa oxel rönn och flere andra

slags löfträd. Kastellet, som föga lidit af viltring,
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visar sig vara till murar ocli takhvalf ganska fasl. så

all ingen sättning eller renina förniärkes, ehnruväl del

troligtvis är minst tre århundraden äldre än kyrkan

och slån flere sekler ulan vallentak.



Östergarn.

Jvnappasl Vj mil i imnlost fr;in Gammalgarn ligger

Öslergarn. Hell nära (intlands mest storartade bergås

gar vägen på en liördig slällmark. Denna bergås, Ijvil-

ken meil mycket böga ocli Ivärbranla klippväggar har

en betydlig utsträckning åt söder ocli en ännu större

ål nordost, innehåller ofantliga massor af pelrifikater,

hvadan många klippstycken genom villring nedstörtat

och ganska vida <tch djupa grottor tillkommit. Mot

midten af och helt nära under samma bergås ligger

Östergarn, som beslår af ett fyrkantigt skepp med ett

likadant men mindre kor. Kyrkan är uppförd af hug-

gen och luktad kalksten.

Skeppet, hvars inre sträckning i söder och norr

utgör 37.2 samt i vester och öster 59.1, har skrå-

kantiga socklar. Ä veslra och östra gafvelniuren synas

tydliga spår efter hvalffölter. Äfven förmärkas lenmin-

gar efler lakhvalf i alla hörnen. Der måste således

funnits en midlkolonn, hvilken uppburit fyra korshvalf.

Betäckningen ulgöres nu af ett Iresidigt brädtak. Vid

vestra gafvelniuren, som till stor del saknar socklar,

har man ofelbart ärnat uppföra ett torn. Ofver vestra

gafvelröstet står en takryttare, hvilken öfvergår från

fyrkant lill åttkant.

En ingång på midten af vestra gafvelniuren har

poster, som uppbära en tudorbåge. Enkla murhörn

derutanför ha små hålkälade kransar och derpå en

skarpkantig rundbåge. A södra sidomuren mot veslra

ändan är en ingång, hvars portal å hvarje sida har
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två smala kolnnnrT iiiellaii inre posler och vttre ninr-

liörn. f)prulanför framila fyrkanlifia pilastrar. Baseriie

kapitälenie dcii Kraiisaiiip ärci till slöi-sla delpii Idivill-

rade. Pa posterna inurhoinen och pilastrarna hvila

skarpkantiga riindbåiiar. De inre kolonnerne uppbära

en rundstafvig rundbäge, men de yttre ha förlorat en

sådan. Frun pilastrarna up[istår eti högspetsigt roste

med hålkälade vattenlisiei', hvilka äro skadade af vitt-

ring. Portalen bestar af slipad kalksten. Begge in-

gångarnas inre omfattningar äro snedsmygiga och låg-

rakspetsiga. A södra sidonuiren ål öster linnes ett en-

kelt smalt och mycket högt fönster, som är högspetsigt

och trebladigl. Detta fönster har ut- och invändigt

sneda smygar. Midt deremot å noira sidomuren mär-

kes ett i sednare tid illa utvidgadl eller nyupplaget

fönster med karm poster och bågar af li-ä. Triumf-

bågen är nära lika bred som koret samt hög och har

lågspetsig betäckning.

Koret, som invändigt håller i söder och norr

25.4 samt i vester och ösler 24.0, har liksom skep-

pet skråkantiga socklar. Betäckningen utgöres af ett

korshvalf med spetsiga uppåtgående kappor. Nära ve-

stra ändan af södra sidomuren är en ingång. Yttre

omfattningen har |»oster, hvilka uppbära ett trebladigl

dörrfäll, hvars knoppar äro förstörda. Derutanlor fram-

skjuta två fyrkantiga pilastrar, som ha tunna hålkälade

kransar och derpå en rundbåge samt deröfver ett hög-

spetsigt roste med hålkälade vattenlister. Portalen,

hvilkcn består af slipad kalksten, är i hög grad för-

störd af villring. Inre omlållningeii år snedsmygig och

lågrakspetsig. A öslra sidan om ingången fimies ett

small högt fönster med bögspetsig och trebladig båge.
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Ä altarväggen ses ett bredare fönster med karm och

en lång- och !vå Ivärposler samt bågar af trä. I

detla fönster, hvars ytlre omfattning är rakspelsig men

inre lågspetsig, har förmodligen stått en midlpost, som

uppbm'it båg- och rosverk. Begge fönstren äro ut- och

invändigt snedsmygiga. Under södra sidomurens fönster

märkes en stor högspetsig siltnich. A norra sidomuren

är en illa upptagen ingång till en sakristia, hvilken i

sednare lid tillkommit.

Från medeltiden finnes ingen uppgift på kyrkans

ålder. Gammalgarn kallades under medeltiden Gambia-

garn och Östergarn hette Nyagarn *). Detta tyckes

visa, all en helgedom uppstått på det förra, innan

någon byggdes på det sednare stället. Obestridligt

är, att Östergarn med sina rundbågiga samt låg- och

högspetsiga betäckningar röjer den sista medeltidens

dåliga byggnadsstil. Så är triumfbågen lågspetsig nära

rundbågig, och altarväggens fönster är nära lika låg-

spelsigl till det inre, men rakspelsigt till det ytlre.

Kyrkan har efter reformationen blifvil vandaliskt

behandlad. Skeppets takhvalf ha för längre lid sedan

blifvit nedrifna. Förmodligen ha skep[tels sidomurar

då blifvit något afbrutna och dess vestra gafvelröste

till öfra delen afjemnadl för takryttarens uppbärande.

Ingångarnas inre omfattningar ha å hörnen blifvit vårds-

löst afrundade. Triumfbågen har mistat sina vederlags-

kransar och vid södra sidan blifvit på det skonslösasle

sätt afhuggen och tillruiulad å hörnen för predikstols-

trappan, äfven något vid norra sidan för en bänk.

Ju mindre man förvärfvat sig teoretisk kunskap

') Script. Rer. Dan. T. VIII. P. 313.

20
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och praktisk erfarenhet i hyggnadsväg, ju benägnare är

man all vandalisera. Det är isanning ej underligt, att

härvarande altarbord och altartafla äro högst illa arbe-

tade af trä och så idévidriga, att de ej förljena någon

skildring.

Då vi ansett oss vid beskrifiiing af delta liksom

af andra byggnadsverk vara renlaf förpligtade all ullala

vår mening, fägnar det oss rätt niycket alt kunna här

tillägga, det ställets nuvarande kyrkoherde A, L. HanfT-

man, så mycket mindre baft någon del i berörda för-

fuskning, som den tillkommit för längre tid sedan, och

som han högiigen beklagat ej allenast vanställande af

Gotlands herrliga kyrkor utan äfven förstöring af det-

sammas märkvärdiga iMiiner.



Gantliem.

Vi ålerreste till Gamnialgarn ooli derifrån den genaste

vägen föga öfver 1 rnil vestenit lill Kräldingbo för all

vidare komma 1 V4 ''»1 • nordvcst lill Ganlhenj. Anda

från Gammalgarii lill Ganlhem gennmfaros en föga bac-

kig och nära skoglös bergsbygd. Sistiiäninda kyrka har

en hög belägenhet hell nära öfveisla branten af den

bergskedja, hvilken å sydöstra sidan begränsar den

stora dalgången mellan Klinle- och Slitehamn.

Ganthem, som är annex lill Dalhem, består af ell

fyrkantigt skepp, ett likadant men mindre kor samt ett

halfrnndt ulsprång i öster och ett nära fyrkantigt torn

i vester. Hela byggnaden är uppförd af huggen och

tuktad kalksten.

Skeppet, hvars inre sträckning i söder och norr

utgör 24.6 i vester och öster 28.1 och murtjocklek

4.0, har socklar, som bildas af en vanlig skråkant

med en stor rundstaf derpå. I skeppet slår en midl-

kolonn, hvilken uppbär fyra korshvalf. Grundstenen är

hög och skråkanlig, basen attisk med skyddsblad, kapi-

talet lågt och bukigt, kransen hålkälad. Skaftet, som

håller i omkrets 7.1, består af dels hela dels halfva

rundstycken utan slipning. Skiljebågarne, hvilka äro

halfrunda och skarpkantiga samt 1.0 breda, uppslå

från hålkälade dynslenar å sido- och gafvelmurarna.

Kapporna äro rundbågiga och raka samt föga uppåt-

gående.

En ingång å södra sidomuren i midten af vestra

hvalfafdeiningen har följande anordning. 1 portalen slår

20*
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å livarje sida en kolonn emellan inre poster och yllre

inurhörn. Poslerne, som äro tunna, slå på liög trö-

skel. Baserne likna simpla uppncdvända kapitäler ulan

ringar. Begge skaften äro förstörda. Kapitälerne äro

låga och bägarlika samI alldeles slälla. Kransar sak-

nas. Poslerne och mnrhörnen uppbära skarpkantiga,

men kapitälerne en rundstafvig rundbåge. Inre omfatt-

ningen är snedsmygig och lågrakspetsig. På östra si-

dan nm och 0.7 ifrån närmaste murhörn är en fyr-

kantig kalksten infattad, hvilken håller blott 0.9 i

hvarje sida. A denna sten skådas inom en ram en

bröstbild af en barhufvad man, som har långa musta-

scher och långt pipskägg och håller med båda händer

en siaf och blickar uppåt. Ofver ingången finnes ett

smalt och högt fönster, hvilket har rundbågig betäck-

ning samt ut- och invändigt sneda smygar och der-

emellan en tunn smal och rätvinklig karm. A södra

sidomuren märkes på midten af östra hvalfafdelningen

ett illa utvidgadt fönster med karm samt lång- och

tvärposter af trä. Östra gafvelmuren har en egen bå-

ge, som är något större än triumfbågen. Begge bå-

garne ha lika höga och skråkantiga dynstenar och

rnndbågiga betäckningar.

Koret, hvilket invändigt håller i söder och norr

i8.7 i vester och öster 17.9 samt i murtjocklek 4.0,

betäckes med ett korshvalf, som har rundbågiga och

raka kappor. En skråkant och derpå en platt samt

slutligen en rundstaf utgöra korets socklar, hvilka äro

högre än skeppels. Koret har alldeles likadana gesini-

ser som socklarnas plall och rundstaf, men uti om-

vänd ställning. A södra sidonun'en nära vestra ändan

finnes en ingång. Ytlre omfattningen har å hvarje
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sida en kolonn emellan poster och murhörn. Poslerne

ha förlorat sin tröskel och lått en sådan af trä. Ko-

lonnerne bestå af fyrkanliga grundstenar, attiska baser

med skyddsblad, jemntjocka skaft och bägarformiga ka-

piläler med hålkälade kransar. Posterne kolonnerna

och inurhörnen uppbära skarpkanliga rundbågar. Inre

omfattningen är snedsmygig och lågrakspetsig. Elt fön-

sler på midten af södra sidomuren är på vanligt sätt

ulvidgadl. I norra sidomuren märkes ett rakslutel

väggskåp åt vesler och ett rakspetsigl åt öster.

Utsprånget, hvars inre bredd ulgör 15. G, betäckes

med ett hälft kupolhvalf och har likadana socklar och

gesimser som koret. Ett lilel rundbågigt fönsler åt

ösler är till det yttre och inre snedsmygigt och har

en liten rätvinklig karm. Då intet fönsler märkes åt

nordost, torde det, som finnes åt sydost, vara en nyare

uppbrytning.

Med få undanlag ha Gotlands kyrkor ansenlig höjd

i jemförelse med deras bredd och längd. I Ganlhem

är skeppet, koret och utsprånget ovanligt höga.

Tornet, hvilket inrymmer tre afdelningar öfver

hvarandra, har lika beskaffade och lika höga socklar

som skeppet. Första afdelningen, livars inre sträck-

ning i söder och norr ulgör 2 1.0 i vesler och öster

14.6 samt murljocklek 4.7, betäckes med ett kors-

hvalf, som har rundbågiga raka och uppåtgående kap-

por. På midten af vestra sidomuren är en temligen

smal, men ansenligt hög ingång. Yttre omfattningen

har å hvarje sida en smärt kolonn emellan breda po-

ster och stora murhörn. Grundstenarne och baserne

saknas. Skaften äro höga och jemntjocka, kapitälerne

veckprydda och kransarne hålkälade. På posterna,
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hvilka luifl oii höy tröskel, men lålt en lag sådan al"

Irä, livilar ell Ivåliladigl dörrfäll med en femllikig

kno|)|) i midlen. Kolonnerna uppbära en rundstafvig

och nuirhörnen en skarpkanlig rundluige. Inre omfatt-

ningen är snedsmygig och lägrakspetsig. Tornbägen,

som haller 12.8 i bredd, har ansenlig höjd och skrå-

kanliga dynslenar samt halfriind betäckning. På mid-

ten af södra sidomnren ses ell litet smalt fönster,

hvilket har mycket hög bröstning och till del yttre är

riindbågigt med små, men till det inre rakslutel med

stora smygar.

En raksluten ingång å norra sidomuren nära ve-

slra ändan inleder till en trappa, som i nordöstra hör-

net inför till andra afdelningen, hvilken har ovanlig

höjd och beläckes med ell korshvalf, som liknar första

afdelningens. På midten af veslra sidomuren ses en

lilen fyrbladig fönsterros och å södra en liten fyrkan-

tig ljusöppning. Osira sidomuren har en bred högspet-

sig hjelpbåge. I andra afdelningen märkas många an-

karbjelkar af furu, hvilka blifvit inlagda vid tornets

byggnad.

I vestra sidomuren nära norra ändan finnes en

rakslulen ingång till en trappa, som inför i norra si-

domuren och vid östra ändan inleder i tredje afdelnin-

gen. En raksluten ingång öppnar sig till ett bjelklag,

hvaraf föga är öfrigl. Tredje afdelningen framter å

hvarje sida två ovanligt stora gluggar. I hvarje glugg

uppbär en midlkolonn tvenne små rundbågar. Baserne

äro dels lika med bägarformiga och uppnedvända kapi-

täler, dels sådana ulan ringar, dels alldeles runda och

skråkantiga. Kapilälerne äro bägarlika och enkla, skaf-

lei) smärta höga och jemntjocka. De yllre omfallnin-
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garne äro rätvinkliga och rundbågiga, men de inre

rätvinkliga ocli lågrakspetsiga. A hvarje sida ses ett

roste med en tvådelad glugg. Midlkolonnerne äro i de

åtta nedra gluggarna med undantag af en enda i be-

håll, men deremol äro alla midlkolonnerne i de fyra

öfra gluggarna förstörda. Röstena ha blifvit något af-

stynipade för alt beqvämare uppföra en hög åttkan-

tig spira.

Skeppet koret utsprånget och tornet äro samti-

diga. Om byggnadens ålder finnes ingen underrättelse

från medeltiden. Då Dalhems kyrka, som företer flere

spår till äldre öfvergångsstii, är uppförd 1209, så

tyckes det, att Ganthems, hvilken är derlill annex och

röjer ren rundbågsstil, måste vara något äldre.

I utsprånget finnes ett muradt altarbord med en

hålkälad skifva af slipad kalksten. Pä detta altarbord

står en altartafla, som är utförd i spetsbågsstil och

innehåller ett midt- och fyra sidoparlier. I midtparliet

föreställes Christus på korset och en Maria å hvarje

sida. Deröfver ses Gud fader, och en engel å hvarje

sida svänger ett rökelsekar. 1 hvardera af sidoparti-

erna afbildas tre lärjungar. Christus och Gud fader ha

korsglorior, men alla de öfriga figurerne rundglorior.

Ofver figurerne höja sig baldakiner, i hvilkas svicklor

ses englar med utsträckta armar och vingar. Baldaki-

nerne bestå af trebladiga spetshågar, som uppbäras af

kolonner. Den mellerste baldakinen har ett rösle och

vid hvarje sida derom en uppskjutande fial, och midt

öfver detsamma ses lemningar efter ett kors. Bågarne

rostet och korset siras med löfverk. Vid allartallans

hvarje ända höjer sig ett genombrutet torn. Altartaflan

är temligen väl arbetad och baldakinerne bra skurna.
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Figurernc i hald.ikinerna äro målade med oljefärt; på

guldgrund uch eiiglanie i svicklorna liliasA. Målningen

är stel, men figurerne bjerta.

I kyrkan slår en dopfunt af tin sandslen. Foten

och skålen äro runda. A fölen framskjuta fyra stora

vilddjursliufvuden ocli deremellan märkas små halfupp-

höjda figurer. Skålen har skråkanlig botten och lod-

räta sidor. Såväl bottnen som sidorna prydas med

rundbågiga fält och halfupphöjda figurer. Skada, att

stark vitlring och opassande ställning ej medgåfvo nå-

gon nöjaktig granskning af delta bildvei'k. Så mycket

kan likväl ses, all der föreställas scener ur Christi lef-

nadshisloria. Dopfuntens hela höjd utgör 5.0 och skå-

lens yttre tvärmått '2.5.

A skeppets norra sidomur ses i bjert målning

nedannämnda skildringar ur Christi pinohistoria. 1

Nattvardens instiflelse, '2 Christus i Gelhsemane, 5

Christi fängslande, 4 (^hrislus inför Pilatus. 5 Chri-

sti afklädning, (> hudflängning, 7 lörnekröning, \]

korsbärning, 9 korsfästelse, 10 korsnedlagning. Sist-

berörda skidring intager östra gafvelmuren norr om

triumfbågen. Inunder dessa föreställningar sträcker sig

en bred bladbård med ell biedi drafjcri, och öfver de-

samma ses uppnedvända i'undbågar. Längre ned mär-

kes en spelsig oval, som hålles af två helgon. I denna

oval sitter Christus å regnbågen med korsgloria och

utslräckla armar och håller fötterna
i)å

jordklotet samt

hai' i den venslra mimgijian elt svärd och i den högra

en liljespira. Under och vid sidorna om jordklotet ses

de dödas uppståndelse ur grafvarna.

A södra sidomnren, hvarest åtskilligt blifvit för-

stördl vid del sydöstra fönstrets utvidgning, märkas
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flere skildringar. Den helige ande lUgjules ölver lär-

jungarna, (iiid sitlcr på en I ron ucli häller Chrislus

[)å korset framför sig, begge ha korsgloriur. Till hö-

ger om Guds hufvud ses solen och lill venster niänen.

Der finnas likaledes bård och draperi under samt rund-

bägar öfver. På östra gafvelmuren söder om triumf-

bågen håller en engel en våg. En menniska ses i hö-

gra skålen, hvilken nedtryckes af el t närstående hel-

gon, i venstra skålen märkas två djellar och å balken

deröfver en tredje sådan. A tornbågens hvarje sida åt

skeppet ses ell helgon och i första afdelningen Ivå på

hvarje sidomur.

Figurerne ur Christi pinohistoria äru i halfnatur-

lig slorlek. Men de alla sistberörda, som alla ha

rundglorior, äro ulförda i nära vanlig storlek. Ehuru-

väl målningen ej röjer någon synnerlig kunstskicklig-

het, så förtjenar den dock mycken uppmärksamhet,

helst den är minst fyrahundra år gammal och temli-

gen väl bibehållen och figurerne ej sakna uUrycks-

fuUa drau.



Dalhem.

-Trän Ganthem neillör en myckel låiiij inen lindrigt

sluUande backe till en bördig slätlbygd i nyssberörda

dalgäng, der man efter föga mer än V2 '"i'^ ^''^1 i

uordvest anländer lill Dalhem, som är den mest stor-

artade och skådevärda kyrka på hela Gotland.

Denne helgedom beslår af el I aflångfyrkanligt

skepp, ell likadant men mindre kor med en sakristia

vid norra sidomuren och af ett fyrkantigt torn i ve-

ster. Hela byggnaden är uppförd af välhnggen och

tuktad kalkslen.

Skeppet, som invändigt håller i bredd 42.5 och i

längd 55.7 samt i murljocklek 4.4, har höga brant

skråkanliga socklar. Fyra kolonner, hvilka slå i skep-

pet, bilda tre gångar och uppbära nio korshvalf. Ko-

lonnernas afslånd från hvarandra är alldeles lika nem-

ligen 16.3 och från dem till gafvelmurarna äfven lika

nemligen 17.4, men från desamma till sidomurarna

med ringa skilnad 10.5. Mellangången är nära dub-

belt bredare än någondera af sidogångarna. Kolon-

nerne ha höga fyrkantiga grundstenar med brania skrå-

kanter och alliska baser med fyrkanliga stycken för

blifvande skyddsblad. Skaften, som hålla 7.0 i om-

krets och utgöras af hela rundstycken, äro slipade.

Dilhörande ka|)itäler, hvilka framle afrundade hörn och

äro ofullbordade, ha lialkälade kransar. A sido- och

gafvelmurarna finnas hålkålade lister, som motsvara

kransarna, och derifrån uppgå korshvalfvens skiljebå-

gar, hvilka äro 1.0 Ijocka och spetsiga. Alla kors-
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hvalfven hvila |»å lika höga vederlag, men de tre mel-

lerste äro i anseende lill slörre spännvidd nägot högre

än de omgifvande. Kapporna äio spetsiga och uppåt-

gående, men vid sidoniurarna vugräla lör att i någon

mån öka fönstrens höjd och minska lakhvalfvens utät-

spänning utan alt störa det helas harmoni.

A den södra liksom å den norra sidomuren i

midlen af veslra hvalfafdelningen finnes en ingång.

Den södra porlalen hvilar på sammansalla hottenhällar

och har å hvarje sida Ivä smärta kolonner mellan

ovanligt stora murhörn. Innerst stå poster på hög

tröskel, och ytterst framspringa stora fyrkantiga pila-

strar. Kolonnerne ha mycket sammantryckta attiska

baser med skyddsblad, murhörnen vanliga skråkanter.

De yttre kapilälerne äro blad- och de inre veckprydda,

kransarne hålkälade och såsom vanligt gemensamma

för kolonnerna niurhörnen och pilastrarna. På kolon-

nerna uppstå rundslafviga på murhörnen och pilastrar-

na skarpkanliga rundbågar. Posterne uppbära ett fyr-

bladigt dörrfält, som prydes med lätt utarbetade blad

och har tvenne runda och tvenne treflikiga knoppar.

På pilastrarna, hvilka framspringa 1.5, hvilar ett spet-

sigt rösle med hålkälade valtenlisler. Portalen, som

är ganska stor, utgöres af slipad kalksten. Inre om-

fattningen är snedsmygig och lågrakspetsig.

I den norra portalen, hvilken har en brusten bot-

lenhäll, slår å hvarje sida en smärt kolonn emellan

stora murhörn. Baserne äro attiska med skyddsblad,

kapilälerne bägarlika och bladprydda samt kransarne

hålkälade. Poster pa hög tröskel uppbära elt rakt och

slätt dörrfält. På kolonnerna hvilar en rundslafvig,

men på murliörnen skarpkantiga rundbågar. Portalen,
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som är myckel sl(»i', l)eslår al' slipad kaikslcii. Inre

omfallningen är snedsiiiygig och lågrakspetsig.

I portalens östra sida iitgöres inre miirliörnets

nedra halfdel af en fin sandsten, livilken, 5.9 hög, i

vestra kanten prydos med en repstaf och en bladslinga

saml ä framsidan med nära haldipphöjda bilder. In-

under siar en man. som har lonsur och med högra

handen uppräcker en kalk, och derölVer stär en man,

hvilken har rundgloria och med högra handen och två

ulräckla lingrar välsignar kalken, begge blicka mol

hvarandra. Vid båda sidor om den öfrc mannens hiif-

vud ses en liten rund oblat och ä den vestra ett lam

med fana men å den östra en dufva. Dessa symboli-

ska bilder äro vända mot hvarandra. Den nedre man-

nen skall tvifveisutan beteckna en andlig, som beder,

och den öfre Christus, som bönhör honom. Kring

kanten ses en inskrift, hvilken är mycket förvittrad.

Denna inskrift, soni ulgöres af latinska bokstäfver, har

enligt Spegels läsning 1683 följande lydelse.

Floriiit in ferris multo Nicholans Jionore.

Finivit metam, ciii regis gratia favit.

Freposito caro paradisiim reseravit,

Quem multo Christus henedictus Jionore heavit,

Ätque illi certo siia celica regna paravit;

Cell namqiie mentor vixit in orhe pius V).

Langebek har 1755 på något olika säll läst denna in-

skrift och sagt sig icke ha kunnat till följd af vittring

läsa allt af densamma ^). Då Spegel flere år varil

superintendent på Gotland och på sin tid en berömd

*) Spcycl, liudcra Gothlandica, liaiulsluifl.

^) Langcliekiana, S. 155.
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forskare och förfallnre och gjort vidlyfliga anteckningar

om denna ös märkvärdigheler, och då den högst ut-

märkte Langehek helt kort uppehållit sig i Dalhem,

och inskriften måste 1085 varit mindre utplånad än

1755, så synes den förres läsning vara pålitligare än

den sednares. Vi vilja dock icke neka, att då Spegel

läst regis gratia, men Langehek Christi gratia, intet

tvifvel uppstår, hvilkendera mening är rättast. I äldre

medeltiden var aldrig fråga om regis gratia utan om

dei eller Christi gratia, allraminst tyckes del, att en

man omkring år 1200 skulle på Golland, hvarest den

kungliga myndigheten den tiden var helt ringa, omtala

å en grafslen en kunglig nåd. Denne sandsten, hvil-

ken har murhöi'nets hredd och tjocklek och fullkomlig

likhet med en vanlig grafhäll från trettonde seklets

början, tyckes vid byggnadens uppförande fått sin nu-

varande plats; åtminstone är den så väl sammanfogad

med sin omgifning, att densamma aldrig varit uttagen

och åter insatt. Enär det är i högsta grad ovanligt,

all en grafhäll af sandsten blifvit inrymd i en portal

af slipad kalksten, helst den förre prydes med figurer,

men den sednare har alldeles släta ytor, så måste nå-

gon ganska vigtig orsak ligga till grund för denna ut-

omordentliga företeelse. Det vill synas, som Nikolaus

varit en mycket älskad kyrkoherde i Dalhem och an-

strängt sig för den herrliga kyrkans uppförande, samt

alt han under arbetets början allidit, hvadan man öfver

honom inpassat minneshällen i den sköna portalen.

Två smala höga rundbågiga fönster, hvilka å hvarje

sidomur motsvara midten af mellersta och östra hvalf-

afdelningarna, äro ut- och invändigt snedsmygiga och

ha smala tunna och rätvinkliga karmar. Triumfbågen,
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som är mycket hred och hög, har hålkälade dynsfenar

och spetsig betäckning. I skeppets östra gafvehmir

norr om "triumfbågen ses ett rakspelsigl väggskåp.

Koret, hvars inre sträckning i söder och norr ut-

gör 27.5 i vesler och öster 32.9 samt murtjocklek

4.3, har lika beskaffade och lika höga socklar som

skeppet. Ett korshvalf med spetsiga och föga uppåt-

gående kappor bildar korels betäckning. A södra si-

domuren finnes en ingång. Portalen hvilar på hel bot-

tenhäll och har å hvarje sida en kolonn emellan ett

inre murhörn och en yttre pilaster. Miirhörnen siras

i kanterna med rundstafvar, men pilastrarne med hål-

kälar. Grundslenarne äro skråkanliga, baserne attiska

med skyddsblad, kapilälerne bladprydda och kransarne

hålkälade. Poster på hög tröskel uppbära ett dörrfält,

som prydes med trenne blad, af hvilka det mellersta

är stickbågigt. På murhörnen och pilastrarna hvila

skarpkantiga rundbågar och på kolonnerna en smal

skarpkantig och en stor rundstafvig rundbåge. Pila-

strarne, som ha lika framsprang med socklarne nem-

ligen 0.4, uppbära ett högspetsigl roste med karnisade

vattenlisler och öfverst en åttkantig knopp. Detta ro-

ste, hvilket utgöres af en hel häll, prydes med lindrigt

inhuggna pelare och rundbågar derpå. Inre omfattnin-

gen är snedsmygig och lagra kspetsig. A den södra

sidomuren öster om ingången märkes ett fönster och

snedl deremot å den norra ett sådant. Det norra fön-

stret har måst myckel dragas ål öster för sakristians

inrymniande. Allarväggen liai" tre lonsler, af hvilka

det mellersta är högre än de omgifvande. Alla dessa

fönster äro enkla och rundhågiga samt ut- och invän-

digt snedsmygiga med (unna smala rätvinkliga karmar.
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T södrn sidoninrpii nära östra ändan ses två rak-

spelsiga väggskåp jemle hvarandra. Ett rakspetsigt och

ett rakbetäckl väggskåp finnas i altarväggens södra lialf-

del. EU slort väggskåp nära niidlen af norra sidomu-

ren har en omfattning, som beslår af välhuggen kalk-

slen och håller \A i framsprang och 4.5 i bredd.

Boltenstycket prydes med en rundslaf i nedra kanten.

Hvardera af sidostyckena hvilar på en liten rundbåge

och har framtill två kolonner och deremellan en rep-

slaf. Baserne äro inåtsvängda, kapilälerne hålkälade

och löfprydda saml kransarne rundstafviga och hålkä-

lade. På sidostyckena uppstår en stor rundbåge, hvil-

ken utgöres af en hålkäl emellan två rundstafvar. Of-

ver denna rundbåge höjer sig ett spetsigt rösle med

rundstafviga och hålkälade vattenlister.

A norra sidomuren inför en rundbågig ingång till

sakristian. Den yttre omfattningen består af tjocka po-

ster på tröskel, den inre af djupa smygar. Sakristian,

hvilken invändigt håller i söder och norr \ \A samt i

vester och öster 18.9, har lika tvärbranta och lika

höga socklar som skeppet och koret. Ett lunnhvalf

på vederlag i söder och norr betäcker sakrislian, som

från öster upplyses af ett litet fönster, hvilkel till det

yttre och inre har sneda smygar samt utvändigt rund-

bågig men invändigt rak betäckning.

Tornet, som inrymmer tre afdelningar öfver hvar-

andra, har socklar, hvilka utgöras af en mycket hög

och brant skråkant med rundstaf derpå. Första afdel-

ningen, som invändigt sträcker sig i söder och norr

24.1 i vester och öster 2 4.8 och håller i murtjocklek

8.5, beläckes med ett spetsigt korshvalf med raka och

uppåtgående kappor och är lika hög som mellangången
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nemligen från golfplanen lill slutslenen 45.0. Alla lak-

hvalfven, Ii vilka bestå af kalkflisor, äro 1.5 tjocka.

På niidlen af veslra sidomuren finnes en ingång,

som å hvarje sida har emellan murhörn tre kolonner,

af hvilka alla skaften k norra sidan äro ersatta med

trästycken. Grundstenarne, som äro brant skråkan-

tiga, ligga |)å en sönderbrusten boUenhäll. Baserne

äro höga och attiska med afrundade plinter för kolon-

nerna, och kapitälei'ne siras med helupphöjda figurer

och bladverk. Der föreställas å norra sidan en basun-

och en hornblåsare, en sfinx samt innerst en liljekrona

och ytterst bladverk. A södra sidan ses en kentaur,

en drake gapar öfver en menniska och en man med

spikklubba i högra och svärd i venstra handen krossar

odjurets hufvud, dessutom märkas fyra mindre tydliga

menniskogestalter. Kransarne ha stora hålkälade fram-

sprang för bildverkens skyddande. På murhörnen hvila

skarpkanliga och på kolonnerna rundslafviga spetsbågar.

Poster på hög tröskel uppbära ett sexflikigl dörrfäll.

Både posterne och dörrfältet ha knopprydda rundbugar.

Hela portalen är slipad. Inre omfattningen är sned-

smygig och lågrakspetsig.

Ofver ingången ses alt spelsbågigt fönster, hvari

två poster och motsvarande karm uppbära trenne tre-

bladiga spetsbågar. Dcrpå stå tre soxbladiga ringar,

bvilka i midtcu bilda sferiska sexkanler. Detta fön-

ster, som är lill ned ra och öfra delen igenmuradt men

å midten öppet, har djupt hålkälad vattenlist och ut-

och invändigt sneda smygar. Posterne och ringarne

samt karmen prydas lill det yttre med rundstafvar,

och de äro till det inre snedsmygiga. Tornbågen har

nära lika bredd som afdelningen och spetsig betäck-
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ning med riindslafviga och hålkälade dviislpiiar. Innan-

för denna bäiip, livilkfn np|)l»är Inniels östra sidonuir,

finnes en något smalare (»cli vida lägre men för öfrigt

likadan båge, livarpa skeppets vesfra gafvelrösle livilar.

I förslå afdelningen iidVir en raksliiten ingång till

en lodrät rymlig oeli lieqväm spirallrappa i södra sido-

nuiren. Femlid sleg npplöra lill ett galleri å! söder,

som står i förening med elt sadanl al vesler och elt

ål norr. Dessa gallerier, hvilka än» föga mer än 2.(1

breda o(di myckel höga, ha Inllak, som slnla sig till

andra afdelningens sidomnrar. Hvarje galleri bar Ire

rundbågiga öppningar, hvilka åtskiljas af fyrkantiga pe-

lare och afshilas med pilastrar, som alla sakna socklar,

men ha hålkälade kransar. Två smärla kopplade ko-

lonner i hvarje öppning uppbära Ivenne små rnndbå-

gar. Baserne äi'o afriindade, kapilälerne bägai'formiga

och knopprydda och beggedera för Ivå och två skaft

gemensamma. Kransarne äro liksom de nyssberörda

hålkälade, men vida tunnare än desamma. Alla kolon-

nerne ha med undantag af en enda sina skaft i behåll.

En rundbågig ingång leder från midten af det södra

och en från midten af del norra galleriet till andra

afdelningen, livars golfbollen ulgöres af den försias

korshvalf. En likadan ingång å östra sidonuiren inför

lill vinden.

Tredje afdelningen har en fyrkantig pilaster i

hvarje hörn och ett högspelsigt roste å hvarje sida.

Pilastrarne, som stå tvärseniot hörnen, uppgå från

skråkanliga valtenlister, hvilka skydda galleriernas lut-

tak. På pilastrarnas framsidor Inmas något öfver

deras halfva höjd hålkälade och skråkanliga vallenli-

ster. Af pilastrarna, som öfverskjula sidomurarnas

21
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höjd, märkes å <l(ii sydvestra eii vänskaplig inan, å

(len svdnstra eW vaiiskafdigt djur framskjuta såsom ul-

kaslare eller rännor. De tvä andra |dlasli-arne äro nå-

got afbrutna. Alla sidoniiirarne äro m\cket inåldragna.

Röslena !ia skräkantiga valtenlisler, af livilka några

gått förlorade oeh hlifvii ersatta med trästycken. A

hvai'je sida finnas lem gluggar, af livilka fyra slå par-

vis öfver hvarandra ocli en midt deröfver i hvarje ro-

ste. Alla glnggarne lia liålkälade dynslenar. De mel-

lerste ginggarne uppskjuta med sina betäckningar i rö-

stena. En kobnui u|i|il)är i hvarje glugg tvenne små

trebladiga spetsbågar, och hvarje svickla deröfver prv-

des med en tre- eller fyrbladig ros, som är genom-

brulen. Kolonnerne äro smärta, kapitälerne bägarlika

och knopprydda. Några kolonner äro ersatta med trä-

stycken. Både biigarne och rosorna ha afkanlade horn.

Yttre omfattningarne äro rätvinkliga och spetsbågiga,

men de inre rätvinkliga och lågrakspetsiga. I de ne-

dersta gluggarna al söder har den ena rosen trenne

runda, men <len andra deremot fyra spetsiga blad.

De mellersta gluggarne å samma sida framte ett lika-

dant förhållande. I de nedersta gluggarna ål vester

ha rosorna fyra spetsiga blad, och i de mellersta ål

samma håll har den ena rosen runda, men den andra

deremot trellikiga blad. Uti de nedersta gluggarna ål

norr och öster förete rosorna tre runda ])lad, uti de

mellersta lyra spetsiga, med undantag af en glugg al

öster, der rosen blott har tre runda blad. 1 rösle-

nas gluggar ha alla rosorna fyra runda blad. Dessa

små forändi'ingar, livilka äro egendomliga för medelli-

dens byggnadskonst, öka del helas harmoni (»ch lifva

del intresse, som man deifor fattar; dock måste etl
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(Ivlikl byggnadsverk närmare skärskådas för att rätt

uppfällas och ännu mer för all med ord frnmslällas.

En spira uppgår öfver röslena (icli bildar en fyrkant,

hvilken rättar sig efter |)ilastrarna i hörnen. Tor-

nels murhöjd utgör öfver 100.0 och dess spira är

föga lägre.

Enligl en uppgift frän medeltiden har kyrkan lill-

kommil 1209 *). Skeppet korel och sakrislian äro

uppförda i äldre öfvergångsslil, och de tyckas således

ha |(å nämnda tid uppslålt. Då skeppet har å veslra

gafvelmuren en egen hage, som slår framför och är

mindre än den, hvarpå tornets östra sidomur hvilar;

så visar sig, all del förra är äldre än det sednare.

Härtill kommer, alt tornel är hållel i utbildad spets-

bågsstil. Alliså måsle skeppet korel och sakrislian

vara minsl ell halfl århundrade äldre än tornel.

Dörrarne bestå af 0.-2 tjocka furuplankor med

greniga och bladprydda gångjern och randade anslags-

skenor. Dylika dörrar finnas å de allraflesta kvrkor

på Gotland, och de härröra, såsom del tyckes, från

den sedoare medeltiden.

1 altarväggens fönster märkas några glasmålnin-

gar, hvilka skyddas med yttre nät af koppartråd i fina

järnramar. I det södra fönstret föreställes nederst Ju-

daskyssen, deröfver hudflängningen och öfverst korsbär-

ningen. I del mellersta fönstret skildras två englar

med språkband och vid sidorna derom flere personer,

öfverst för Chrislus en segerfana i den venstra och

välsignar med den högra handen. I det norra fönstret

ses ett helgon hålla en bok och en palm. Christus

') Script. Rer. Dan. T. VIII. P. 514.

21"



324

utmärkes å alla ställen med korsgloria, men nvss-

berörda helgon med rundgloria och onigifvande ros-

verk. Alla dessa målningar äro utförda i mycket bjerta

färger.

Pa altarbordet, som är af huggen kalksten och

mvcket slort, ligger en hålkälad skifva af slipad sådan.

A inidten af framsidan märkes spår efter ett fyrkantig!

hål. Altartaflan består af \m sandsten och företer ett

dåligt arbete från år l(>8(i.

En dopfunt, hvarå evangelisternas sinnebilder varit

uthuggna och deras namn deröfver ristade med runor,

skall, det vetes icke på hvad sätt, försvunnit. I kyr-

kan står likväl en dopfunt, hvilken tvifvelsutan härrör

från medeltiden. Alltså skulle denna kyika på den li-

den haft tvenne dopfuntar, ett förhållande, som vi rent-

af betvifla. Sistberörde dopfunt, hvilken är rund och

kalkformig, består af slipad kalksten. Foten är allde-

les slät, och skålen har sexton runda blad och deröf-

ver nära öfra kanten en liten slät hålkäl. Dopfuntens

hela höjd utgör ,">.D och skålens yttre tvärmålt 2.9.

Vcstra hälften af korets norra sidomur intages af

nio korstolar, af hvilka tre bilda ett framsprang. Ett

gafvelstycke åt öster och elt sådant ål söder prydes

till den nedra delen med rosor och till den öfra med

en genombruten bladslinga, som åt öster hålles af en

drake och åt söder af två lejon. Dessa djur stå ne-

derst. A ett mellanstycke märkas blott rosor. Ofver

stolarna sträcker sig ett platt brädtak, hvilkel framtill

siras med nio genombrutna stickbågar.

1 nordost på 150 stegs afstånd från kyrkan å

södra sidan om vägen till Hörsne står elt kors af

kalkslen. Delin kors, hvars armar äro något inåt-

i
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svängda, linr liallVnnda viiikdlviioppar. Korsels hela

hojH utgör }{.(), armarnas längd T). O, slaniinens bredd

2.2, armarnas bredd 1.2, hela tjockleken 0.5.5. Delta

kors saknar inskrift.

En kyrkoherde i Dalhem vid namn Hans Krok

klef 1450 öfver en gärdesgard nära kyrkan, men ned-

föll och ihjelslotr sig. Nyssheskrifna kors har enligt

Slrelows uppgift hlifvit u|)psatl öfver nämnde prest-

man ^}. iMed denna uppgift öfverensstämmer en all-

män sägen. I kyrkan framför altaret ligger en stor

grafhäll af kalksten. A denne minnesvård, hvilken hål-

ler 4. (i i bredd och 9.1 i längd, är en andlig med

tonsur och preslerlig skrud samt kalk i högra handen

inristad. Kring kanten läses följande med munkstil och

vanliga förkortningar. Anno iJomini mcdxxx Bomi-

nica misericordie JDomini. Balem curatus fiiit Jwc

tumido tumidatus, l)e Wisby nafus Johannes Krok

memoratus. Det är således mer än sannolikt, alt den

prästman, till hvars åminnelse man upprest merberörda

kors, hvilar under denna grafslen.

Ungefär lika långt som nyssbcrörda kors slår i

nordost frän kyrkan förelinnes ett sådant i vesler från

densamma. Nu ifrågavarande kors, livilkel likaledes är

af kalkslen, står mycket utållutande på södra sida»i

om vägen till Kndre. Detta kors har äfven något in-

åtsvängda arnutr och halfrunda vinkelknoppar. Korsets

hela höjd u|)[»går till 7.5, armarnas längd 4.0 och

stammens bredd 2.0 samt armarnas bredd 1.5. En

inskrift med munkstil i Iva rader märkes Ivärsöfver

armarna. Då denna inskrift varit, sasouj det visar sig.

') Strelow, S. 200.
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ui's|inmj;lij;(Mi vårdslös dcI» Milvil genom viUriiit; gan-

ska olydlig; nr ilel icKe imilerligt, om den är svårläst

och mallända (daslig. P. A. Säve liar dock dori lininil

Anno chmlnl ni. d. .civ.



H alla.

iJoderiil ^/g mil rniii llal!iciii liar dess aiiiifx Hälla en

liu}4 beliigenliel pa borgåseii, livillseii a uslra sidan

siräeker si^ jenile tien slnra d;ilfJ!anyen, som vi olla

onilalal. Sislnänmda kyrka nli-öres al' skepn med lorn

i vesler ocli af kor i öster med sakristia vid norra

sidoimiren. Skeppet och loriiel, al' livilka det lörra är

aHångfyrkanligt men del sednare lyrkanliiil, liesla al'

huggen kalksten, men korel och siikristian, som hegge

äro aflångfyrkantiga, äro uj)pförda af huggen och tuk-

tad sådan.

Skeppel, hvars inre hredd iilgör 20.5 längd 51.4

samt murljocklek 5.(5, har skräkantiga socklar och be-

läckes med clt platt trätak. A södra sidomuren nära

vestra ändan är en ingång. Vdre omfallniiigen har å

livarje sida Ivå miirhörn, hvilka ui)pgå från socklartia.

Derinnanlör stå poster på hög tröskel. Murhörnen och

poslerne uppbära skarpkanliga rundbågar. På midlen af

yttre murhörnet ål ösler ses en rytlare med hög lijelm

spelsig skrdd ocli fyrflikig fana framrida i sporrstreck.

Inre omfallningen är snedsmygig och rundbågig. Öster

om ingången liar funnits ell lilet rundbågigt fönster

med sneda smygar till det yllre och inre samt med

en mycket hog bröstning. IJella föiisler har nyligen

blifvil utvidgadt och fatt läng- ocli Ivärposler af trä

med vanliga rutor. Norra sidomuien har inlet spår

(111 ingång eller fönster.

Tornel, som har skrakanliga socklar, innehåller

tre afdelningar öfver hvarandra. Förslå afdelningen,
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hvillien invändigt sträcker sig i södef och mur likson)

i vester och öster I l.ll och häller i luiirljocklek 5.5,

Itetäckes med ell liinnlivalf pä vederlag i lörslnännida

riktning. På niidten af vestra sidoimiren linnes en in-

gång. Yttre onifatlningen, som livilar på socklarna,

nigörcs al' Iramspringande mnrhörn och rund])ågig be-

täckning. Inre omrallningen är lindrigt snedsmygig och

rnndhetäckl. Tornhågen har lika hredd som lorsla

atdelningen och är lågspelsig nian vederlagskransar.

K\\ stege U|i|d'ör pa skeppels trälak, hvarifrån man

inkon)mer i lornels andra afdelning, hvilken på midteii

af södra liksom af norra sidomureii har en ljusöpp-

ning. En midtkolonn, som har allisk has med skydds-

blad samt hägarlikl kai»iläl med löfprydiiader, uppbär i

hvarje Ijusöijpning tvenne sma rundbagar. Tredje af-

delningen har å hvarje sida en glugg. 1 vestra lik-

som i öslra gluggen hvila tvemie små lundbågar på

en smärt kolonn med lärningfonnigt kapital. Södra

och norra gluggen ha förlorat sina midi kolonner. De

vitre liksom de inre (Uiifallningarne äro rätvinkliga,

men de förra rmnlbågiga, de sednare lagraks|)etsiga.

Tornet njtpltär en hög spira, hvilken (ifvergår frän f\ r-

kanl till åtlkant.

Efter den nrsjU'ungliga triumfbagens och gamla

korets bortbrytning ha skeppets sid(unurar blifvit åt

öster (>.'2 längre. Det nya koret, som hai" stora skrå-

kantiga tich ruii(lsliil\ iga socklai' och beläckes med ett

korshvall, utgör i inre bredd '2\.A i längd '2(».o i

mniMjocklek AJ\ och är nagol luedare och högre än

ske|>pet. Korets taklnalf, hvilket är spetsigt med raka

och uppåtgående Iwippnr, s;iKnar kragstenar ål vesler,

men det har sådana at osler. Men nuvarande Iriuml-
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bågen ar lil\;i ItrnI som del nya koicl. »»ch den har

spelsig Itclackiiiiii.', livnrs dyiislrnar Itesla ai ruiidstal

och halkäl. A södra sidomiiren närmare veslra än-

dan linnes en iniraiii;. Porlaleii, som hvilar pä en

hel Ixillenhäll. har a h\arj(' sida emellan murhörn

och en vtlre pilaster Ire kolunner, af hvilka alla skafl

saknas. x^Jurhörnen utmärkas med skarpryggiga rund-

slalVar. H varje pilaster, som har 1.9 framsprang, ut-

gores af Ire rundslafvar, af hvilka den mellerste är

skarpryggig. Grundstenarne äro hrant skråkantiga, ba-

serne attiska, kapitälerne höga och bukiga med små

yfviga blad, kransarne halkälade. Posler på hög trö-

skel uppbära ett ireljladigl dörrfäll med Ire rullika

(»ch rosprvdda knoppar. Hvardera af posterna har sex

spelsbagar med femilikiga kno|tpar, och motsvaras å

dörrfältel med sex likadana bågar och knoppar. Från

kapitälerna uppslå Jimdslafviga och Iran murhörnen

skarpkantiga spetsbågar. Pilastrarne motsvaras af en

karnisad spelsbåge, hvarpå ett roste med halkälade

vatlenlister höjer sig. Denna [lortal, som är temligen

stor, bestar af slipad kalksten. Inre omfattningen är

snedsmygig och lågrakspelsig.

Jemle ingången ses åt öster ell smalt (»ch högt

fönster, hvilket är spetsbågigt samt till del yttre och

inre snedsmvgigt. En rätvinklig karni, som intager

midten af omfattningen, är trebladig. A allarväggen

linnes ell spelsbagigt fönster, hvilket är nära tre gån-

ger bredare än det nyssberörda och har Iva jioster,

som ujed motsvarande kariii uppbära Irennc liTbladiga

spelsbågar samt dei"pa t\a fyrbladiga och deröfver en

trebladig ros. Della fönster är likaledes till det yttre

och inre snedsmvgigt. Posterne karmen bågarne och
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rosdniji |»fy(l;is iilviiiidii:! med niiidslnrvitr dcli li;i iii-

viiiidigl siifd;! smygiii'. I sodrn sidinmircii linnes en

sillnicli nird slicJ\l>;ii^ii^ licläcknini: och cslcr deroni elt

lilcl lyrlwinliiil väiiusk;i|i. I*a niidlcn jif iiltarvniigen

märkes ell slorl v;iiigsk;i|i med inkspelsig heläckning.

Vid södra sidan om delsiunma linnes jemväl ell vjigi:-

skä|), livilkel har en ondallning, som iilgores af sma

sidotorn saml ell gerjombrnlel och l(d'|ir\dl rösle med

en korsblomma. Denna omrallning är arhelad al' ek.

1 norra sidomuren nära osira ändan ses äfven ell ii-

lel rakspelsigl väggskåp, hvars yllre on)fallning heslär

al' ek. Jlörren är spelsbågig, röslel ]»rydes med knop-

par och del hela med rosverk.

Pa midlen af norra sidomiiren infor en rälvinklig

ingång lill sakrislian. Posler på hög tröskel uppbära

en låg Irebladig båge. Inre om fa 1 1 ningen är lindrigt

snedsmygig och lågrakspetsig. Sakrislian. hvilken in-

vändigt haller i söder och norr l.ö.li samt i vesler

och ösler 10.8, lieläckes med ell spetsigt lumihvalf pa

vederlag i sistnämnda riklning, och den har helt och

hållet likadana socklar som koiel. Al ösler märkes

ell lilel foiislcr. Den yllre omfallningen är snedsmv-

gig och rakslulen, men uli dess läcksten är en Ire-

bladig spelsbåge inskuren. Den inre omfallningen äi'

snedsmygig och stickbågig.

Från medeltiden linnes ingen underrällelse om

kvrkans lillkomsl. \'id bxggnadens lörsla betraktande

visar sig, all skeppel och lornel äro vida äldre än ko-

ret och sakristian. De förre äro nemligen hållna i

rundbågs- men de sednare i spetsbagsslil. Skep|)cls

och loi-nels (|\adersl\eken bilda myckel olika skiften.

Ku af sK('|»pels (|va(lcrslycken haller i längd 8.8, i
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höjd i.2 ocli i tjocklek UA\. l»iirullmgcn öfver iiigän-

geii (ill tornets första aldcliiiiig liksom de yttre oin-

ralliiingarnas beläckiiingar ölVer gluggarna i andra och

tredje afdelningen beslå af hela hällar. Skeppets och

tornets socklar visa sig vara vida äldre än korets och

sakrislians. I skeppet, som på forntida sätt har platt

trätak, märkes intet spår efter takhvalf. Korlhrytande

af skeppets östra gafvclmur tillika med triimifhågen

samt förlängning af delsamma åt öster ådagalägga, all

man vid nuvarande korels och sakristians uppförande

ärnat framdeles bygga ett större skepp med takhvalf.

Då skeppet och tornet ha socklar, hvilka utgöras af

rena skråkanter, men det förras äro högre än det

sednares, och då bristande förlagningar märkas emel-

lan deras murar: så har skeppet troligtvis tillkommit

något förr, ehuru ej länge, innan tornet uppfördes.

Dereniol äro koret och sakrislirm samtidiga. A la,

hvars skep[) betäckes med ett platt trälak och företer

en lika gammal byggnadsstil som det ifrågavarande,

har enligt en förteckning från medeltiden blifvit \\ A{)

uppförd. Det tyckes således, som Hälla skep[i uppstått

pa nära samma tid och dithörande torn kort derciter.

Nyssbeskrifna kor och sakristia Jia, såsom det synes,

kort efter år l-iOO [illk(»mmit.

Altarbordet, som är muradt af luktad kalksten,

har å södra ändan en framstående ultönmingssten, hvil-

ken, l.G hög, framspringer 0.5. Skifvan är hålkälad

och beslår af slipad kalksten. Altarlaflan, som är ar-

betad af trä i dålig modern stil, föreställer nattvarden

i klen oljemålning.

En rund dopfuiil al' lin sandsten linnes i kyrkan.

Foten utmärkes med fyra framskjutande underdjur, af
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li\ilka liNHiilrra luUliM' i källcii dl mindre Ix l^<ltH(lill^

öl've^ buken. Skålen liar skiakaiilif; bntlen och raka

sidor. A bottnen märkas sju flätade rundbågar. Si-

dorna ha sju rundbågar på kopplade kobuiner. I alla

dessa i"undbågar ses bildverk. Deri föreställes Cbristi

födelse samt åtskilliga helgon. De flesta figurerne äro

myckel skadade af fukt och vittring. Bågarnas svick-

lor fyllas med bevingade englar, bedjande människor,

hulvuden samt välsignande händer och rosor. Dopfun-

ten hviiar på en aflång grundslen, som å den ena än-

dan är halfcirkelforniig men å den andra rätvinklig.

Detta underlag beslår af kalkslen, och har en fatfor-

mig fördjupning med en ränna ål midlen för dopval-

lens uUömning. Dopfuntens hela höjd ulgör 3.4 och

skalens yttre Ivärmall 2.1*.

Vid skeppels norra sidomur slår jia en lemning

af ett helgonallare ett triumfkors i nära iialurlig stitr-

lek. Chrislus har törnekrona och sammanspikade föl-

ter. Korset omgifves af en ring och prydes med nå-

gra få rosor. Fyrkanliga rulor, bvilka äro ställda öf-

ver hörn i stanmiens armarnas och hufvudslyckels än-

dar, innehålla evangelisternas sinnebilder. Chrislus är

lielupphöjd. men evangelisternas sinnebilder lågupphöjda.

Del uiaste beklagas, all man nyligen bar |)å ell

vandaliskl sätt öfverrappal skeppets yttre mursidor.



Sjonhem.

1 sydost ^/^ mil ifrån Hälla är denna kyrka belägen

uti en skoglös temligen bördig Irakl. Sjonbeni iitgöres

af allångfyrkantigt skepp och likadant men minde kor

och fyrkantigt torn i vester. Hela byggnaden är till

allt yttre och till inre omfattningar uppförd af huggen,

men för öfrigl af tuktad kalksten.

Skeppet, som invändigt håller 29.5 i bredd och

."^5.8 i längd, har brant skråkantiga socklar. Två

korshvalf bilda skeppets betäckning. Från midten af

sidomurarna framskjuta tresidiga och skarpkantiga krag-

slenar, hvilka prydas med en större och en mindre

hålkäl och ha vid vestra (»ch östra sidftrna små fyr-

kantiga framsprang. Dessa kragstenar hålla i söder

och norr ungefär i. 5 och i motsatt riktning 1.0. Från

samma kragstenar uj)pgår en spetsig skiljebåge mellan

begge korshvalfven, som äro spetsiga med raka uppåt-

gående kappor.

Till skeppet inleder en ingång från söder på mid-

ten af vestra hvalfafdelningen. Yttre omfattningen, hvil-

ken har hel bottenhäll, beslår af Ivenne murhörn å

hvarje sida. Murhörnen, som sakna socklar, ha kran-

sar, hvilka prydas med hålkäl och rundstaf samt derpå

hålkäl emellan två fa se t Is ta fvar. De yttre murhörnen,

som äro något snedsmygiga, siras framtill med mång-

bladiga rosor. Från murhörnen uppstå skarpkanliga

rundbågar. I midten af muren ses poster på hög

tröskel uppbära en fyrbladig jiåge med tre rullika

knoppar. Portalen är slipad. Inre omfatlningen är
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snedsmygig ncli lågrakspefsig. I östra sidan af inre

oml;iltriiiigPii inäi'kes en rumi vigvaltensslen, livilkon är

platt inunder ocli d( r|ia skräkantig och sedan lodrät.

Stenens vtlre liojd iilgor 1.2 (icli dess yllre tväi'inAlt

\A). El t fönster a södra och elt a norra sidomnren i

niidlen af östra hvalfafdelningen äi'o nyare upphrytnin-

gar med raka hetäckningar samt läng- och Ivärposter

af trä. Triiunfhägeii, som håller i.j.}' i bredd, har

ansenlig lifijd samt halkälade dvnslenar och spetsig he-

täckning.

Koret, hvars inre sträckning i söder och norr ut-

gör 2(1.4 samt i motsatt riktning 28.0 och miirtjock-

lek 4.1, foreter lika beskaffade och lika höga socklar

som skeppet. Ett korshvalf, som betäcker koret, har

samma anordning och nära lika höjd som skeppets. A

södra sidttnmren närmai'e veslra ändan linnes en in-

gång. Yttre omfattningen uigöres af tvenne murhörn

å hvarje sida. De vttre mni-hörnen hvila på socklarna,

men de inre sakna sådana. Alla murhörnen ha tunna

och halkälade kransar, på livilka två skarpkantiga rnnd-

bågar hvila. Poster på hög tröskel uppbära en likadan

rnndbåge. Miirliorneii och kransarne samt posterne och

bågarne äro slipade. Der afvexla blåaktig och röd-

spräcklig kalkslen med hvarandra. Inre omfattningen

är snedsmygig och lågrakspelsig.

Öster om ingången finnes elt rundbågigl fönster,

som är lill del \ltre och inre snedsniygigl. I midlen

af omfattningen märkes en rätvinklig karm, hvari en

Iräbåge med hvita rutor blifvil inpassad. Altarväggen

har I re fönster, af hvilka det mellersta är något bie-

dare och liogie än de omgifvande. Dessa tre fönster

ha en alldeles likadan anordning som det nyssbeskrifua.
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Mi(llfönsli'f't liar fåll Ivärpnslci- (irli livita rutor. Sido-

föiisli'eii biliflialla sina Ivärskonnr. Ili de trenne ofra

facken af livaijc siddfdiisler ses målade, men uti det

nedersta liloll hvila rutor, lilasmalningarne framställa

dels hildiska lierällelser, dels heli^^oniiilder. I norra

fönstret skildras (Ihrisli fiidelse. Maria med ruiulgloria

liggei' i en sång, livarjemle Josef ulan sådan sliter på

en sl(d och liainel ulmårkes med korsgloria. I>erofver

ses Maria sitla nifd liarnel på venslra armen, den

förra med ihmkI- ocIi det sednarc med koi'sglni'ia. En

af de vise männen framräcker lill Maria en gåfva och

hufvndena af de begge andra synas dernfver. Alla de

vise männen bära kronor. Ofversl ses (Ihristus fram-

bäras i tem|det. 1 södra fönstret skildras tvagningen

af Jesu fötter, deröfver hans inridning i Jerusalem

och öfverst märkes en föreställning, som till betydlig

del är förstörd och såledf^s svår att bestämma. Dessa

glasmålningar, hvilka äro ovanligt bjerta och sköna,

skyddas med yttre kopparnät i jei'nramar. Häi'vid bör

erinras, alt samma glasmålningar äro yngre än sjelfva

kyrkan; ty hållningen i de förra röjer utbildad spels-

bågs- men i den sednare äldre öfvergångsslil.

I korets norra sidomur finnas två väggskåp. Ä

korels gafvelröste märkes en liten ljusöppning, som är

snedsmygig och rundbågig.

Tornet, hvars socklar äro lika med men lägre än

skeppels och korets, inrymmer tre afdelningar öfver

hvarandra. Första afdelningen, hvilken invändigt haller

i söder och norr 12.(1 samt i vester och öster 12.5,

betäckes nied ett korshvalf, som liknar de öfriga. En

ingång på iiiidteu af vestra sidomui'en prvdes utvändigt

med två smärta kolonner mellan myckel stora mur-
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hörn och har tleriiiiiaiilör hreda och Ijocka poster på

hög tröskel. Kolonnerne, hvilka äro vida lägre aii po-

sleriie, lia skråkaiitii^a gruiidsleiiar sanil attiska och

sammaiilryckta haser med skyddsblad. Kapiläleriie, som

äro veckpiydda, sakna kransar. l*å kolonnerna och

murhörnen livila skarpkanliua rundhåtiar. Poslerne ha

en lågrakspelsig holäckning med en rnliik knopp i

midlen. Skallen äii» slipade, men de öfriga delarne

blott hngttna. Inre omlallningen är snedsmvgig och låg-

rakspetsig. Tornbågen, hvilken har afdelningens bredd,

är lågspetsig med halkälade dynstenar.

Andra afdelningen, som beläckes med ett tnnn-

hvalf på vederlag i vester och öster, har på midten af

södra sidomnren en rundi)ågig Ijnsöjjpning. En kolonn,

hvilken företer en sammantryckt attisk bas och etl bä-

garlikl kapital, np|)bär i denna Ijnsöppning tvenne små

rnndbågar. J)er märkes åt öster en hjelpbåge, som

har tvenne råa dynstenar och är lika bred som afdel-

ningen, Samma hjelpbåge är tillsluten med en tun-

nare mur.

I tredje afdelningen ses en rundbågig glugg å

hvarje sida. Kn midtkolonn i hvarje glugg har upp-

burit tvenne små rundbågar. Af dessa kolonner sak-

nas den södra och veslra. Osira kolonnen borlskvm-

mes af skep|)ets utomordentligt höga kroppåstak. iNorra

kolonnen, hvilken icke haft någon bas, har veckprydl

kapiläl. Gluggarne äro utvändigt rätvinkliga och rund-

bågiga samt invändigt i-älvinkliga och lågrakspetsiga.

Der märkes en del skalbräder, som vid byggnadens

uppförande dilkommit. Toinet, hvari man uppkommer

på vanliga lrapp(ti' och stegar, uppbär en spira, h\il-

ken (dvergår Iran fyrkant till allkanl.
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Uti rn förleckiiing från mc(]el tiden uppgifves, all

kyrkan blifvit 12ö(l uppförd *). Kyrkans dörr- och

fonsleronifallningar äro hållna i ren rundbågsslil, men

triumf- och tornbågen samt takhvalfven i ählre spets-

bågsslil. De skråkanliga socklarne äro brantare än de,

som vanligtvis begagnades nnder rundbågsåldern. Då

byggnaden visar sig till alla delar liärröra från en och

samma tid, så företer den en äldre öfvergångsstil. Det

är således troligt, alt hela kyrkan tillkommit på nyss-

uppgifna år. Liksom skeppet har koret ett ganska

högspelsigt kroppåslak. Då tornets östra glugg deraf

borlskymmes, så inser enhvar, att dessa höga vallen-

tak, hvilka ingalunda tillhöra äldre utan fast hellre

yngre öfvergångsstil, måste tillkommit mot medelti-

dens slut.

Altarbordet är muradt, och derpå ligger en hål-

kälad skifva af slipad kalksten. Ett hål under skifvan

på midten af framsidan sträcker sig i vester och öster

och håller 0.5 i fyrkant och lillslutes såväl i vestra

som östra ändan af en fyrkantig sten med ett Andreas-

kors. I detta hål ha tvifvelsutan reliker varit inne-

slutna. Allartaflan, hvilken 1755 tillkommit och är

utförd i rococomaner, består af trä och företer elt

ganska dåligt arbete.

En dopfunt af fin sandsten har i hög grad lidit

af villring. Foten och skålen äro runda. Foten ut-

märkes med fyra underdjur, som gapa öfver andra fyr-

fotadjur. Mellan dessa föreställas fyra stående men-

niskor. Skålen har bukig botten och lodräta sidor.

Bottnen prydcs med åtta rundbågiga fält och sidorna

») Script. Rer. Dan. T. VIII. P. 314.

22
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med sex sådana, af hviika de förra äro invcket sma-

lare än de sednare. Alla dessa fäll fyllas med figurer,

som äro så förvillrade, all en furklarit)g deraf är få-

fäng. Skålen har såsom vanligl ell hål i hollnen. Dop-

funlens hela höjd iilgitr 2.{{ och skålens vUre Ivär-

måll 2.4.

Tvenne bjelkar, som ligga Iväisöfver skeppel, ha

i ändarna långa klolsar. All dessa förankringar äro

föga nylliga och snail förrnlna lill ändar och klolsar,

ligger, såsom vi ofvanföre anmärkl, i sakens naliir. I

den ena af dessa klolsar sågs en bisvärm sitla.

A korels norra sidoinur nära öslra ändan är i

sednare lid en ingång upplagen lill en nyare sakrislia,

hvilken har plall Irälak.

I



Viklau.

1 svdvesl V/2 '"'' 'f'"<" Sjonhom ligger dess annex

Viklau. Sistnämnda kyrka liar aflångfyrkanligt skepp,

likadant kor och fyrkanligt torn i vester. Skeppet och

koret äro till yttre niursidor U|)pförda af huggen kalk-

sten i myckel olika skiften och till inre omfattningar

äfven af sådan, men för öfrigt af tuktad. Tornets

socklar hörnstycken och omfattningar hestå af huggen,

men dess öfriga delar af tuktad kalksten.

Skeppet, som invändigt håller i bredd 20.8 och

i längd '28.4, har alltid haft såsom nu platt trälak.

Socklarne beslå af mycket små skråkanter. A skep-

pets södra sidomur nära vestra ändan är en ingång,

hvars yttre omfattning har å hvarje sida två murhörn,

som uppgå från socklarna. Derinnanför stå poster på

hög tröskel. På murhörnen hvila tvenne och på po-

sterna en rundbåge, hvilka alla äro skarpkantiga. Inre

omfattningen är snedsmygig och har varit lågrakspet-

sig, men blifvit genom förfuskning rundbågig. Närmare

östra ändan af södra liksom af norra sidomuren finnes

ett i sednare tid utvidgadl fönster med karm lång- och

tvärposter samt bågar af trä. Triumfbågen, som håller

46.0 i bredd, har hålkälade dynstenar och spetsig be-

täckning. Vestra gafvelmuren upplages till skeppets

hela bredd af en spetsig båge med hålkälade dyn-

stenar.

Koret, hvars betäckning bestod af ett vanligt kors-

hvalf, öppnade sig åt öster till ett halfrundt utsprång

med kupolhvalf. För få år sedan ha korets takhvalf

22*
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ocli östra gafveliiiur sanil nlsprangcl Mifvil nedbrutna.

Sedan liar koret fåll en lilen förlängning" ål öster ocli

en ny gafvelnnii", och derulanför har i ulsprångels ställe

tillkoniniit en aflångfyrkanlig sakristia. Låloni oss nu

laga dessa parlier i närmare skärskådande för alt visa,

huru en gammal helgedom kan vanställas.

Koret, som invändigt sträcker sig i söder och

norr iC.l samt i vester och öster 50.2, beläckes med

ett tunnhvalf af bräder. Socklarne likna skeppets. Å

södra sidomuren nära veslra ändan finnes en ingång.

Yttre omfattningen består af stora murhörn, hvilka

uppgå ifrån socklarna. Poster derinnanför stå på hög

tröskel. Murhörnen uppbära en och poslerne äfven en

rundbåge. Inre omfattningen, som är snedsmygig, har

varit lågrakspetsig, men nyligen blifvil rundbågig. Å

hvardera af sidomurarna linnas två illa utvidgade fön-

ster med karmar och bågar af trä samt vanliga rutor.

Allarväggen, hvartill altarbordet sluter sig, har å

bvarje sida derom en ingång, hvilken inför till sakri-

stian och är sådan som uti ett boningshus. Sakristian

har plalt Irälak samt elt vanligt fönster åt söder och

ett sådant åt norr. En simpel ingång inleder från

öster, och deröfver ses elt lika simpelt fönster för

vinden.

Tornet, som innehåller tre afdelningar öfver hvar-

andra, har brant skråkantiga socklar, hvilka äro vida

högre än skeppets och korets. Första afdelningen, som

invändigt sträcker sig i söder och norr 12.0 samt i

vester och öster dl.O, beläckes med ett tunnhvalf på

vederlag åt förstnämnda väderstreck. En ingång å ve-

stra sidomuren är utvändigt ensprångig och rundbågig,

men invändigt lindrigt snedsmygig och lågrakspetsig.
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Tornbågen liar blifvil illa upphriilon för all något vid-

gas mot bågen å skeppels veslra gafvelmiir.

I tornbågens södra sida uppleder en spirallrapjja

af obuggen kalkslen lill andra afdelningen, bvilken är

inyeket bog ocb betäckes med e!l tnnnhvalf på veder-

lag i söder ocb norr. Ingången till och från trappan

är rakslnlen. Södra sidomuren bar en ljusöppning,

bvari en midtkolonn uppbär tvenne små rundbågar.

Midtkolonnen bar en fyrkantig grundsten utan bas och

etl bägarlikl kapital. Den yttre liksom den inre om-

fattningen är rätvinklig ocb rundbågig. I andra afdel-

ningen finnas stegar ocb bjelklag. Tredje afdelningen

har två gluggar åt vester, men en åt söder samt en

åt norr ocb en åt öster. En midtkolonn uppbär i

bvarje glugg tvenne små rundbågar. Såväl yttre som

inre omfattningarne äro rätvinkliga ocb rundbågiga.

Den östra ocb de två vestra midtkolonnerne, som äro

i behåll, ha bägarlika kapitäler. Den södra liksom den

norra midtkolonnen saknas, men bågarne, bvilka bestå

af hela hällar, qvarsitta. Tornet bar en låg spira, som

öfvergar från fyrkant till ålikant.

Kyrkan har enligt en förteckning från medeltiden

1262 tillkommit *). Då hela byggnaden företer äldre

öfvergångsstil, är det ganska sannolikt, att densamma

blifvit på nämnda tid uppförd.

Altarbordet är muradt. Skifvan bar ovanlig tjock-

lek ocb är skråkantig. X altarväggen, bvarlill altar-

bordet sluter sig, uppstår ett kors med törnekrona och

svepduk. Man kan svårligen tänka sig en mindre pas-

sande altarprydnad. Det är ett ganska stort fel, att

') Sciipt. Rer. Dan. T. VIII. P. 314.
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belysning från öster saknas. Kiihvar borde läll inse,

all ell allarkuis hör pa urfianimall sätt utmärkas ined

-en lager- eller segerkrans ocli icke med en törnekrona

och en svc[)duk; ly den förre betecknar en besegrare

öfver, men de sednare en besegrad af döden.

A norra sidomuren hänger ett kiucifix i mindre

än naturlig storlek, (^liristus bär liljekrona och föt-

terne äro fastade med Iveime spikar. Korset har ä

hvarje ända ett fyi-kanligt stycke med en mälad ros.

Figuren är illa skuren, men röjer en hög ålder.

1 kyrkan slår en dopfunt, hvilken är af sandsten.

Foten är kägelformig med en platt nedtill och en ring

upptill. Skålen är åttkantig med skrakanlig bollen och

någol ulåtlutande sidor. lioltnen prydes med åtta och

sidorna deröfver med lika mänga rundbågiga fal i, som

innehålla bibliska föreställningar, hvilka till följd af

viltring äro föga tjdliga. Dopfuntens hela höjd utgör

5.1 och skålens yttre Ivärmått 2.2.

Denne helgedom har i flere afseenden blifvit van-

ställd. Skeppels nya fönster äro ganska slil vidriga.

Korets fönster och trähvalf visa sig vara lika opas-

sande. Sakrislian vittnar om grof vandalism. Det

enda, som egentligen vLinnils genom all denna för-

störing är sakiistian, och en sådan hade lätt kunnat

utan kyrkans vanställande fås för en jemförelsevis ringa

utgift, om man i ulsprångel uppsatt en afskrankning.

Till råga på delta tanklösa beleende har skeppets och

korets yttre mursidor, hvilka utgöras af qvaderslen,

blifvit öfverkalkade.



Vänge.

1 sydost ^/g mil ifriiii \'ik!aii liiji^ei" Viiiige A on iem-

lii^^en fiuklbar slällliviid. Sistbemrda kyrka bestar af

pU allånyfyrkanligl skepp och el I likadant något min-

dre kor med en sakrislia vid noi-i-a sidomuren samt af

ett fyi-kanligl lorn i vester, Skej)|)et och sakristian

äro uppförda af buggen och luklad kaikslen, men ko-

ret och tornet af buggen sådan i myckel olika skiften.

Skeppet, som båller i inre bredd 29.7 och i

längd 40.5 samt i miirljocklek 4.0, har höga skråkan-

liga socklar. Två korsbvalf med en spetsig skiljebåge

utgöra skeppets betäckning. På midten af hvarje sido-

mur framstår en lång och smärt samt bladprydd krag-

sten med hålkälad och rundslafvig krans, och derifrån

uppgår skiljebågen, hvilken har tvenne skarpkantiga

språng. Knrshvalfven äi'o spetsiga med laka föga upp-

åtgående kappor, A den södra sidomuren nära mid-

ten af veslra livalfafdelningen linnes en stor ingång

och en motsvarande å den norra är igenmurad. Södra

ingångens vtlre omfattning hoi" a hvarje sida fyra ko-

lonner mellan siuå murhörn. Innerst stå poster på

hög tröskel, och ytterst framskjuta fyrkantiga pilastrar.

Af de veslra kolonnerna saknas ett och af de östra

två skaft. Grundstenarne äro skråkantiga, baserne at-

tiska med skyddsblad, kapitälerne bägarlika med yfviga

löf, kransarne hålkälade och rundstafviga. Pilastrarne

ha i hörnen ruiidslafvar med attiska baser och derpå

skyddsblad samt l)ägarlika löfprydda kapitäler. Poster-

na, som utgöras af hela block, uppbära ett lågspelsigt
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tlörrfält, hvilket a hvaije sida har fyra något mindre

än lialfrunda flikar ocli en sådan i niidleu. Dessa fli-

kar åtskiljas al' h ra runda knoppar å livarje sida. A

dörrfällel Iranistår en skar|»kantig spetsbåge, som livi-

lar på de innersta murliörnen och har å hvarje sida

fyra runda blad och i midlen ett sådant med fyra

runda knoppar. På berörda säll bilda flikarne och

bladen cirkelformer. Kolonnerne uppbära rundstafviga

samt murhörnen och pilastrarne skarpkanliga bågar,

hvilka alla äro lågspetsiga. Från pilastrarna uppslår

elt högt roste, som betäckes med bräder. Portalen är

slipad. Norra ingångens yttre omfattning är ganska

enkel. Ett murhörn å hvarje sida har tunn hålkälad

krans och derinnanför stå smala poster på vanlig trö-

skel. Murhörnen uppbära en skarpkantig spetsbåge

och posterne ett rakt dörrfält. Begge ingångarnas inre

omfattningar äro snedsmygiga och lågrakspetsiga.

A södra sidomuren och i midlen af östra hvalfaf-

delningen ses elt spetsbågigt fönster, hvilket har karm,

men förlorat sin midtpost. Tvcnne små spetsbågar,

som poslen i förening med karnien u|»pburit, och en

fyrbladig ros, hvilken ses deröfver, äro oskadade. A

norra sidomuren finnes ett motsvarande fönster, som

är rundbågigt och enkelt. Begge fönstren äro ut- och

invändigt snedsmygiga. Del södra fönstrets karm bå-

gar och ros äro ut- och invändigt snedsmygiga; men

det norras karm är rätvinklig. I sydöstra hörnet står

ett altarbord, hvarpå predikstolen hvilar. Triiunfbågen

är lika bred som koret och liar spetsig betäckning

med hålkälade och rundstafviga dynstenar.

Koret, hvars inre bredd utgör 20.7.5 och längd

52.9 samt murljocklek 4.1, har lika beskaffade och
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lika höga socklar som skeppet. Ett korshvalf, som

är lika med skeppels, beläcker koret. Södra sidomu-

ren nära veslra ändan har en ingång. I portalens

hvarjo sida iiirymmes eii smärl kolonn emellan stora

murhörii. Innerst slå breda poster på hög tröskel.

Grundslenarne äro skarpkantiga, baserne attiska med

skyddsblad, kapilälerne bägarlika och slälta med un-

dantag af en liten bladslinga, kransarne hålkälade. På

inre murhörnen hvilar en skarpkantig båge med fyra

blad och derpå tre knoppar, af hvilka de två äro

rimda och den mellerste treflikig. Kolonnerne mot-

svaras af en rnndstafvig och yttre murhörnen af en

skarpkantig spetsbåge. Posterne uppbära ett fyrbladigt

dörrfält, som haft I re ruUika knoppar, af hvilka blott

en är öfrig. På midten af vestra murhörnet ses en

man u()pnäka ett lejons gap. Midt deremot ses en

qvinna med en tisksljerl hålla en stång i den högra

handen och framräcka den venstra. Portalen är med

undantag af yttre murhörnen sli[)ad. Inre omfattningen

är snedsmygig och lågrakspetsig. Öster om ingången

finnes elt enkelt rundbågigt fönster, som till det yttre

och inre är snedsmygigl och har rätvinklig karm. Al-

tarväggen har tre smala och höga fönster, af hvilka

det mellersta är högre än de omgifvande. Dessa fön-

ster äro spetsbågiga samt ut- och invändigt snedsmy-

giga. I södra sidiunuren nära östra ändan märkes ett

rakspetsigt väggskåp, hvars botten intages af en ut-

tömningssten med en fyrbladig urhålkning och hål i

midten. Mot östra ändan af norra sidomuren ses jem-

väl ett rakspeisigl väggskåp.

A norra sidomuren tinnes en ingång till sakri-

slian. Den yttre omfattningen består af enkla mur-
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liörii, som stå på liög tröskel och u|i[tliåi";i en Irebla-

dig tiulorbåge. Den iisre onifaltningen är snedsmygig

och lågrakspelsig. Dörren är arltehul af ek med sir-

ligt beslag, hvilkel iilgöres af ringar kors och liallcirk-

lar samt löfverk. Nära nyckelhålel hänger en vanlig

ring. Sakristian, som invändigt sträcker sig i söder

och norr 1 1.3 samt i vesler (»ch osler 1).}^, har skrå-

kantiga socklar och ett gafvelrösle åt norr. Ett riind-

bågigl korshvalf med raka löga ujipålgående kappor nt-

gör sakrislians betäckning. Ett litet fönster åt öster

är till den yttre omfattningen snedsmygigt och riind-

bågigt, men lill den inre snedsmygigt och rak!)etäckt.

I vestra sidomnrens södi'a ända märkes ett fvrkantigl

väggskåp.

I loiMiet ini'ymmas två afdelning;ii" öfvei* livaran-

dra. Tornets socklar, ehuru iäi^re än skeppels och

korels, äro nederst skråkantiga, derpå l.ålkälade och

öfverst rnndstafviga. Nedra afilelningen, hvilken invän-

digt håller i söder och norr 13.1 i vester och ös!er

15,4 samt i mnrljocklek 4.1, beläckes med elt kors-

hvalf, som liknar skeppels. Tornbågen, hvilken är

spetsig med hålkälade dynstenar, är lika bred som af-

delningen. Pa midten af vestra sidomnren tinnes en

ingång. Yltre omfallningen har å hvarje sida ett kar-

nisadt murhörn på socklarna. Deiinnanför stå poster

på hög tröskel. Murbörnen uppbära en karnisad och

posterne en skarpkanlig rundbåge. Inre onjfaltningen

är rätvinklig och rundl)agig. En stege uppleder genom

den nedra afdelningens korshvalf till den öfra. Der

finnes en glugg å iivarje sida. 1 den södra liksom i

den vestra och den norra gluggen slår en midtkolonn,

som har lärningformigt kapital och uppbär Ivcnne små
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rundbåpar. Den öslra i;liig^gen, livilkeii borlskymmes af

skeppels vallenlak, har förloral sin niullkoloni). Yttre

och infe oinraltniiittarne äro rätvinkhga och rundbågiga.

En spiia, som IVan fyrkant öfvergår till åtlkant, har

ålta gluggar.

Enligt en förteckning från medeltiden har kyrkan

blifvit l^löG uppförd^). Denne l)yggnadstid synes oss

vara ganska sannolik i afseende på tornet, hvilket frarn-

ter enkel rundbågsstil med ringa spår af äldre öfver-

gångsslil, deremot äro skeppet och koret vida yngre

och röja sen spetsbågsstil.

Många bildverk ha på åtskilliga ställen blifvit

utan allt sammanhang insalta uti ske|)pets södra sido-

mur. Der föreställas å särskildta (jvaderslycken män

och djur inom fäll med kolonner och rundbågar. Fäl-

ten äro ganska grunda och figurerne mycket platta.

Der afbildas Ire helgon med nnidglorior och en engel

med en sådan, ett lejon i språng, två hästar. Vid

östra sidan om korets ingång ses Simson sitta å ett

lejon och uppfläka dess gap, och en haffru eller elt

sjörå simma med en staf. En sträcka af djur- och

menniskogestalter är insatt öfver^t i korets södra st-

domur. Der märkas äfvenledes grunda rundbågiga fäll

och platta ligurer. Att dessa bildverk liksom skeppels

norra portal tillhört en kyrka, som varit samtidig med

tornet, lider intet tvifvel.

Vid närmare betraktande visar sig, att tornet har

ursprungligen haft sin nuvarande höjd, men likväl in-

nehållit tre afdelningar öfver hvarandra. Förslå afdel-

ningen har tvifvelsutan haft ett vida lägre takhvalf än.j^v... ..... .,...,....,,.,, ...... , ., ,.,,„ .uj,.

') Scripl. Rer. Dan. T. Vill. P. 313.
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(lot niivaraiifle, Öfver lonihägcii fifinrs en raksluten

glugg, hvilkeu Ijeiial lill grnonigång frau don andra

afdelningen lill det gamla skeppels laklivalf. Sedan det

nya skeppet tillkommit, sä har lorsla och andra afdel-

ningarne hlifvit förenade (tcli falt etl likadant takhvalf

som detsanmia, till följd hvaraf berörde genomgäng

hlifvit en vanprydlig glugg. Tornet, hvars höjd tro-

ligtvis ställ uti ed passande förhällande till del gamla

skeppet, har hlifvit alltför lägl i jemförelse med det

nya. Detta är orsaken, hvarför det nuvarande skeppets

vattentak helt och hållet bortskymmer tornels öslra

glugg. Man liar förmodligen ärnat all liksom i Endre

och Norrlanda höja iornmurarna.

På altarbordet, som är muradi, ligger en hålkälad

skifva af slipad kalksten. Skifvan har ä framsidan och

å södra ändan ofvanpå i kanlen en runskrift, hvaraf

inhemtas, att hällen troligtvis varit en grafsten. För

kort lid sedan sågs på midten af franjsidan under

skifvan etl fyrkantigt hål, hvilket nu är igensmetadl.

På skifvan står ett större altarskåp, hvari korsfästelsen

samt lärjungarne \u. m. föreställdes i snidverk. Alla

bilderne äro nyligen bortbrutna.

I kyrkan finnes en dopfunt, hvilken, arbetad af

sandslen, är både till foten och skälen rund. A foten

framskjuta fyra stora vilddjurshufvuden med ofantliga

ögon och käftar och bita med länga huggtänder öfver

ormar. Kmellan två af dessa hufvuden siller ell hel-

gon med rundgloria och hopknäppta händer. Skålen

har skräkantig bollen, som prydes med fem ruinlbå-

giga fäll, hvilka åtskiljas af kolonner. IJåde fälten och

svicklorna äro fulla med bildverk. Skålens sidor, som

äro lodräta, ha liksom boltnen fem rundbågiga fält,
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livilka äro myckel breda och omgifvas af kolonner.

Der märkas nedannänmda fOreslällriingar. Eva fram-

drages nr Adams sida, ocli begge nldrifvas ur para-

diset. Adam och Eva samt deras barn arbeta. 3Iaria

ligger med barnet och Josef silter på en stol. Chri-

stus, som sitter å en Iron, håller ett kors i venslra

och välsignar med högra handen. Chrisliis lägges i

grafven. Dopfuntens hela höjd utgör 5.2.5 och skålens

yttre Ivärmått '2.5. Formen orneringen och bildverken

ådagalägga, alt dopfunten är vida äldre än den helge-

dom, hvari den nu slår, hvadan den lär tillkommil på

samma tid som lornet.

Ett triumfkors af furu i naturlig storlek förestäl-

ler Chrislus med törnekrona och ålskiljda fötter. Kor-

set prydes å skärningen med en rundgloria och i kan-

terna med bladverk. Fyrkanter å ändarna ha inom

fyrbladiga ringar evangelislernas sinnebilder. Chrislus

är helujtphöjd, men evangeUsternas sinnebilder rent

platta. Ehuru delta triurafkors är mindre väl skuret,

så hade del ingalunda l)ort vårdslöst utvräkas i ett

öppet skjul vid skeppets norra yttersida.

Äfven i denna helgedom har den nya lidens råa

vandalism framlrädt. Man har nemligen mot skeppets

södra yllermur uppfört etl och mot dess norra Ivå

mycket grofva mursttid. 3Ian har insatt träkarmar

uti skeppets båda och korefs fyra fönster, hvadan så-

ledes skenor och rosverk samt målade glasrutor för-

svunnit för de idévidrigasle och ovarakligasle rutfack.

Men dylik vandalism, hvilken beklagligtvis icke är ovan-

lig, har på följande sätt blifvit rågad. Skeppels södra

portal har nyligen fått på 4.5 afstånd från posternas

öfra ändar ett groft Iräslycke insatt och derpå ett van-
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prydligt slallfönsler, livadan dörrarne niäst I ill bolydlig

del afslympas. All huggen kalkslen har hade ut- och

invändigt blifvit pä del skamligaste sätt hvitliniuiad, ja

lillochined skeppets och korets slipade porlaler ha blif-

vit på samma sätt behandlade. Man har, såsom vi ny-

listen omnämnt, icke drai,Ml i belänkande all ulbrvla

bilderna ur altarskåpet, som ännu begagnas, och att i

ett öppel skjul inkasla trimnfkorset, hvilket vittnar om

en hög ålder. Del väcker förvåning, alt slik förfusk-

ning kan ulan åtal bedrifvas.



Buttle.

öödenil ^/g mil ifrAri Väiige ligger en dillinraiide an-

nex Bultle i en Irakl, som är flackländig och ej syn-

nerligen bördig. Sistnämnde helgedom heslår af etl

skepp och ett mindre kor med en sakristia å norra

sidomuren samt etl torn i vester, af hvilka de tre

förra äro aflångfyrkanliga, men del sednare nära fyr-

kantigt. Kyrkan är uppförd af huggen och tuktad

kalksten.

Skeppet, hvars inre hredd utgör 21.5 och längd

32.9 samt murtjocklek 5.8, hetäckes med bräder, som

äro spikade på dess spanar och handbjelkar. Sock-

larne äro skråkantiga. A södra sidomuren nära vestra

ändan finnes en ingång. Yttre omfattningen har emel-

lan breda poster ocb stora murhörn en kolonn på

hvarje sida. Grundstenarne likna skeppets socklar. Ba-

serne äro attiska med skyddsblad, kapitälerne låga och

bägarlika med Ivenne blad och ett menniskohufvud der-

emellan. Kransarne utgöras af en rundstaf och en myc-

ket låg hålkäl. Posterne stå på vanlig tröskel och upp-

bära liksom niurhörnen en skarpkantig rundbåge. På

kolonnerna hvilar en halfcirkelformig rundstaf med om-

gifvande plalter. Inre omfattningen är snedsmygig och

lågrakspelsig. Öster om ingången ses två fönster och

å norra sidonmren två sådana, hvilka i sednare tid

blifvit illa utvidgade. Triumfbågen är lika bred som

koret och har spetsig betäckning med hålkälade dyn-

stenar.

Koret, som invändigt sträcker sig i söder och
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norr '10.5 samt i veslrr och öster iQA och hiiUer i

niiirljocldek 5.5, iipphär dl limnhvalf på vederlag i

söder och norr. Socklarne äro lika formade och lika

höga som skeppets. A södra sidoiniireii nära vestra

ändan finnes en mindre ingäng, hvilken lUvändigt har

å hvarje sida två rälvinkliga murliörn, som uppgå från

socklarna. Poster i midten af muren slå på hög trö-

skel. Murhörnen och poslerne uppbära skarpkantiga

rundbågar. De inre murhörnen och rundbågen derpå

äro slipade. Inre omfattningen är snedsmygig och låg-

rakspetsig. Öster om ingången ses ett litet fönster,

hvilket är fyrkantigt och i en sednarc tid blifvit på

vanligt sätt utvidgadt. A altarväggen finnes ett spels-

bågigt fönster, som är till det yttre och inre snedsmy-

gigt. Två poster i delta fönster uppbära trenne tre-

bladiga bågar med vackra lemningar af målade glas-

rutor. I södra sidomuren nära östra ändan märkes en

rundbågig sittnich. Nära södra ändan af altarväggen

ses ett rakspetsigt och i midten af densamma ett litet

fyrkantigt väggskåp.

En raksluten ingång på midten af norra sidonm-

ren inleder till sakristian, hvars inre sträckning i sö-

der och norr utgör H.7 samt i motsatt riktning 8.5.

Sakrislian, som saknar socklar, betäckes med ett spet-

sigt tunnhvalf pa vederlag i vesler och öster, och den

har ett litet utvidgadt fönster åt sistnämnda håll.

Tornet inrymmer tre afdelningar öfver hvarandra.

Socklarne likna skeppets och korets. Första afdelnin-

gen, hvilken invändigt haller i söder och norr 17.0

samt i motsatt riktning i (1.0 och i mnrljocklek 4.7,

uppbär ett spetsigt korshvalf med raka och föga upp-

åtgående kappor. l*å midten af vestra sidomuren fin-
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nes en ingång, som ulvändigl har å hvarje sida en

kolonn emellan breda posler och stora nuirhörn. Den

södra basen är allisk med vanlig plint och yfvigt

skyddsblad, den norra hvilar på en fyrkantig grundsten

och har bladsirad plint med skråkant samt dera två

menniskohufvuden och en replik ring. Kapitälerne äro

bägarlika och veckprydda samt kransarne karnisade.

Posterne, hvilka stå på hög tröskel, uppbära ett rund-

bågigt dörrfält, som i midten haft en nedhängande

knopp. På kolonnerna hvilar en rundstafvig och på

murhörnen en skarpkantig och lågspetsig båge. Inre

omfattningen är snedsmygig och lågrakspetsig. A sö-

dra sidomuren finnes ett nytt fönster. Tornbågen har

afdelningens bredd samt hålkälade dynstenar och spet-

sig betäckning.

En raksluten ingång i vestra sidomiiren vid norra

ändan uppleder genom norra sidomuren till andra af-

delningen genom en raksluten ingång i norra ändan af

östra sidomuren. Trappan upplyses från vester af en

liten fyrbladig ros. Från andra afdelningen uppgå ste-

gar. Åt vester finnes en liten fyrbladig ljusöppning,

hvilken utgöres af en enda häll och har i likhet med

en korsblomma våg- och lodrät ställning. A södra lik-

som å norra sidomuren märkes en liten yttre indrag-

ning, som är skråkantig.

Tredje afdelningen har å hvarje sida två breda

och ovanligt höga gluggar. I midten af hvarje glugg

uppbär en ganska smärt midtkolonn med bägarlikt ka-

pital tvenne små spetsbågar. Af dessa åtta kolonner

ha sex blifvit ersatta med tiästycken. Omfattningarne

äro utvändigt rätvinkliga och spetsbågiga, men invän-

digt rätvinkliga och lågrakspetsiga. Tornet bar en lem-

23
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ligen ling spir.i, livilKoii \)i\ v;iiilii;l säll örvcrgär ri'åii

fyrkant till åitknnl.

Om kvrknns äidor finnes ingen anleckning från

medeltiden. Dä byggnaden är nppförd i rnndhågs- med

tydlig öfvei'gang lill spelsltågsstii, har den Iroliglvis

nppslåll omkring midlen af Irellnnde seklel. Del lyc-

kes, som skeppet ursprnngligen lialt jdall och icke så-

som nn Iresidig lieläckning.

Allarbordei är mnradt och derpå ligger en hål-

kälad skifva af slipad kalkslen. På midlen af framsi-

dan närmast under skifvan märkes cit fyrkantigt hål,

hvilket har vanlig slurlek. På skifvan slår ell lilel

altarskåp med en enkel undersats och två flvgeldörrar.

I skåpet ses Ciirisli korsfästelse samt derjemlo en man

till vensler med kalk och en qviima lill höger med

bok. Dessa personer slå under Irebladiga rundbågar.

I venslra dörren slår till vensler en qvinna med etl

stycke af elt hjul och till höger en man med biskops-

mössa och bok. I högra dörren slår lill vensler en

qvinna med uppslagen bok och lill höger en man med

riksäple och hög hall. Ilvarje dörr har en Irebladig

ulinåtsvängd spelsbåge och deröfver Ivå genombrulna

fönster. Bilderne äro väl skurna och helup-phöjda och

målade med bjerla färger och förgyllda manllar. Dör-

rarne prydas å utsidorna med fönslerlika rosetter, som

äro målade med oljefärg |)å kritgrund. Kn uppsats,

hvilken härrör från en sednare lid, är ganska van-

prydlig. Skåpet och undersaisen beslå af ek. Skåpets

och dörrarnas hela bredd utgör G. 9 och bådadcras höjd

5.9. Undersaisen håller i höjd 0.6.

1 kyrkan slår en dopfunt, som, arbetad af kalk-

sten, är både lill foten och skålen rund. Foten är
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liiilkäiatl och mellanslyckel biikigl. Å mellanstycket ses

ett mans- e!t qvinno- och el t lejonluifvud uied en ul-

niärkancle hållning. 3Iaiishufvn(let bär en låg mössa,

hvilken är kantad med elt fasellhand och prydes med

ell kors. Qvinnohnfvudet har elt litet horn i nacken.

Lejonhufvndet hotar med gapande käftar. Skålens bot-

len är skråkanlig och sidorna lodräta med fem rund-

bågiga fäll utan figurer. Dessa fält sträcka sig från

bollnen uppå sidorna. Dopfuntens hela höjd utgör 2.9

och skålens yttre Ivärmåtl 2.1.

Kyrkan har fått vidkännas den nya lidens vanda-

liska behandling. Skeppets fyra fönster, som äro dels

förändringar dels uppbrytningar, ha raka betäckningar.

Kojets södra fönster, hvilket äfven är en ny uppbryt-

ning, liknar en liten fyrkantig glugg. Alla dessa fön-

ster ha träkarmar och träbågar såsom i boningshus.

Ehuru man på ell eländigt sätt genombrutit skeppels

och korels sidomnrar för alt få mera dager, har man

igenmurat den nedra tredjedelen af altarväggens fön-

ster, som framförallt i sin helhet erfordras för altar-

platsens förherrligande. Del fönster, hvilket tillkommit

å södra sidan af tornets förslå afdelning, har jemväl

fåll träkarm och Iräbåge. Det är smärtsamt att se,

det en urgammal kyrka har i sednare lid blifvit så

tanklöst vanställd.

23*



GuUdrupe.

Hill smal väg slräcKer sig ^/^ mil i nordvest från

Bullie till Giilldrupp, som jemväl är annex till Vänge

och ligger i en lemligcn fruktbar och något skogig

trakt. Gulhlrupe heslår af ell allångfyrkantigt skepp

och ell likadant kor med en fyrkantig sakristia vid

norra sidomuren samt af ell fyrkantigt lorn i vesler.

Kyrkan är uppförd till socklar hörnstvcken omfattnin-

gar och bågar af huggen kalksten, men för öfrigt af

väl tuktad sådan.

Skeppet, hvars inre bredd utgör i 0.5 och längd

52.4 samt murtjocklek 4.0, beläckes med ett platt

trä tak. Socklarne äro skråkanliga och ovanligt små.

A skeppets södra sidomur nära veslra ändan finnes en

ingång, hvilken utvändigt har å livarje sida två mur-

hörn, som uppgå från socklarna, och derinnanför slå

tjocka poster på hög tröskel. På miirhörnen livila två

och på posterna en rundbåge. Inre omfattningen är

snedsmygig och rundbågig med förhöjda vederlag. Sö-

dra sidomuren har i midten ell större och vid östra

ändan ell mindre fönster, af livilka del förra varil

rundbågigl samt till del yllre och inre snedsmygigt,

men blifvit illa utvidgadl, det sednare är i nyare tid

uppbrutet. Begge dessa fönster äro i'akslulna och ha

karmar poster och bågar af Irä. Triumfbågen har an-

senlig bredd och höjd. Dynstenarne bestå af hålkäl

och skråkantig platt. Betäckningen är högspelsig. A

vestra gafvelmuren finnes en stor rundbåge med karni-

sade dynstenar.
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Koret, som invändigt sträcker sig i söder och

norr 10.8 ocli i vesler ocl) öster 2 7.5 och håller i

nuirljockiek 4.0, hetäckos med ett korslivalf, livilket

liar raka uppåtgående ka|»poi\ Liksom skeppets så äro

korels socklar skråkantiga, men de förre vida lägre

än de sednare. Korel, hvars gafvelrösten äro mycket

högre än skeppels, har å det östra en lilen spetshågig

och snedsmygig ljusöppning.

På södra sidomuren nära veslra ändan är en in-

gång. Portalen liar å hvarje sida två smärta kolonner

mellan inre poster och stora murhörn. Grundslenarne,

hvilka varil brant skråkantiga, äro förvittrade. Baserne

äro attiska med skyddsblad, kapilälerne bägarlika och

bladprydda. Kolonnerne uppbära rundslafviga och mur-

hörnen skarpkantiga bågar, som äro högspetsiga. Po-

sterne stå på hög tröskel och framte ett fyrbladigt

dörrfält med tre rullika knoppar. Portalen är slipad.

Inre omfattningen är snedsmygig och lågrakspelsig.

Midi på korets södra sidomur finnes ett litet spets-

bågigl fönster med hög hröslning. Yttre och inre om-

fattningen är snedsmygig. Yllre hågen är mycket ovan-

lig, ty dera framstå tre runda knoppar. Ältarväggen

har tre smala temligen höga fönster, hvilka äro ut-

och invändigt snedsmygiga och spet.^bågiga, och de ha

framstående karmar. Såväl det södra som de öslra

fönstren ha Iräbägar och vanliga rutor. I södra sido-

muren nära vestra ändan märkes ett litet fyrkantigt

väggskåp och mot öslra ett rakspetsigt sådant. I mot-

svarande sidomuren ses två rakspetsiga väggskåp.

Nära midteii af norra sidomuren finnes en ingång

till sakrislian. Yttre omfattningen har å hvarje sida ett

murhörn och derpå en skarpkantig rundbåge. Poster,
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som (Icrinnanför stå på hög tröskel, uppbära elt rakt

dörrfält, hvilket i kaiilorna prydes med dublila stalvar.

Inre omfattningen är lindrigt snedsmygig och lågrak-

spetsig. Sakristian, som invändigt haller i söder och

norr 9.7 samt i vesler och öster 1(1.4, har mvcket

låga och skråkanliga socklar. Ett illa slaget korshvalf,

hvilket liknar ell kupolhvalf, bildar sakristians betäck-

ning. På midlen al' öslra sidonuiren finnes elt litet

rakbetäckt fönster och i midten af veslra ett rakspet-

sigt väggskåp.

Tornet, som innehåller tre afdrlningar öfver hvar-

andra, har stora skråkantiga socklar. Första afdelnin-

gen, hvilken invändigt sträcker sig i söder och norr

10.7, i vester och öster 11.2 samt har i murljocklek

4.4, uppbär elt rundbågigt korshvalf med raka ka])por.

På midten af veslra sidomuren är en ingång, som ut-

vändigt har å hvarje sida ett ganska stort mnrliörn

och derinnanför ovanligt breda poster på hög tröskel.

Mellan murhörnen och posterna har å hvarje sida stått

en kolonn, hvaraf blott ell veckprydl kapital är öfi'igt.

Murhörnen och posterne uppbära skarpkantiga lundbå-

gar. En likadan båge, hvilken är i behåll, har hvilal

på kolonnerna. Inre omfallningen är lindrigt snedsmy-

gig och lågrakspetsig. Tornbågen, som saknar veder-

lagskransar, är halfrund. Genom en laksluten ingång

i södra sidan af lornbågen uppleder från ösler till ve-

ster en trappa till andra afdelningen, hvarifrån stegar

vidtaga. Denna afdelning har på midten af södra si-

domuren en Ijusöpjjuing, som är utvändigt snedsmygig

och rundbågig samt invändigt rätvinklig och raksluten.

A östra sidomuren finnes en stor spetsig hjelpbåge,

hvilken till mesla delen är igenmurad. Tredje afdel-
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flingen liar ål södrr liksom ål vesler och ösler Ivå

ijliigirar, men ål imrr dorcinol Jilolt cii sådan. En

inidlkolori!) liar i livaije i^iiigy ii|(|diiiril tvenne små

rundhåj^ar. Alla l\(doiiiicriie saknas, men liågarne äro

i behåll. Lemuiniiar visa, all kolonMcrno hafl bägar-

lika ka|)il;iler. De yllre onifallninirarne äro räivinkliga

och rnndbai^iga, de inre rätvinkliga och lågrakspelsiga.

Under alla ginggarne finnas skråkanliga indragningar.

Tornet (ippbär en temligen hog fyrkantig spira.

Kyrkan är enligt en förteckning från niedelliden

byggd i'2{M) ^j. Skeppet och torncl äro utförda i rund-

bågsslil, iivadan nämnda byggnadsår ingalunda anger en

lör allägsen tillkomst. 31en liäi'vii! jjör dock erinras,

atl skeppet och lornel ej lillkommil på alldeles sam-

ma lid. Skeppet har nemligen å vesira gai^^elmuren

fått en stor öppning, som beläckes med en rundbåge,

hvarpå del vestra gafvelröstel hvilar. Ehnruväl lorn-

bågen, hviiken uppbär östi"a lornmurcn, har lika bredd

som afdelningen i söder och liorr, så är den likväl

smalare än öppningen å gafvelmuren. Hade skeppet

och lornel samlidijU up|»ståtl, så hade der icke funnits

en båge för hvardei-a, och dessa hade ej blifvil så

olika till storlek, liärvii! bör jemväl märkas, all, ehuru

skeppets och korets socklar äro skiåkantiga, de förra

äro vida mindre än de sednare. Koret och sakrislian

visa sig pålagligen bärröra från den sista medeltiden,

och de tyckas ha lillkommil kort före 1500. Triumf-

bågen tillhör skepjiels östra gafvelmur, hvadan den har

detsammas anordning. Då den härvarande triumfbågen

icke öfverensslämmer med skejjpels utan med korets

') Scripl. Ror. Dan. T. VIII. P. 315.
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hållning, sä måste densaninia blifvil förändrad vid upp-

förande af det sislberörda.

Altarbordet består af biiggen kalksten. Skifvan,

som är bålkälad och slipad, ulgöres äfven af samma

slenart. Vid bordets södra ända under skifvan fram-

skjuter en rund traltformig kalksten för uttömning af

handvatlen. Altarprydnaden är en lemning af ett gam-

malt altarskåp. På midten af framsidan nära under

skifvan märkes ett fyrkantigt hål, hvilket håller 0.5 i

bredd och 0.4 i höjd samt 0.5 i djup, och har röd

anstrykning. Delta hål tillslutes med en kalksten, som,

0.1 tjock, har å midten ett inskuret Andreaskors. I

samma hål står en krukformig eller nära klotrund trä-

ask, hvilken har å midten en fin hålkäl och ett litet

lock med en rund knapp. I denna ask, som är röd-

målad och håller 0.1.5 i tvärmått och föga mer i höjd,

förvaras en linnelapp med en benskärfva samt tvenne

helt smala och korta pergamentsremsor, af hvilka hvar-

dera har en liten röd silkeslapp fästad vid ena ändan.

Måhända ha dessa silkeslappar varit små pungar, livar-

uti benskärfvor varit inneslutna. På den ena remsan

läses: De sancto vocifero cowfessore. Det är: Af den

helige sångaren, som lidit för sin trosbekännelse. Vo-

cifero är troligtvis en förkortning eller misskrifning af

vociferario. Man har således ansett, att den helige

sångaren vore utan anförande af något namn allmänne-

ligen känd. A den andra remsan slår: De sancta le-

gione tlieheonmi y ora. Det är: Af den heliga the-

banska legionen. En romersk legion, hvilken härstam-

made från Thebe och derföre kallades den Ihebanska,

hade antagit christna läran och vägrade alt offra till

gudarnc, hvadan den tillika med sin bcfälhafvare Mau-
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ritius blef den '22 September år 297 nedhuggen. Alla

dessa niarlyrer blefvo korl derefter ansedda för helgon

och Maurilius har såsom sådant inkommit i kalendern

och står i almanackan under nyssnämnda dag. Hvad

y ora, del är två öre, månde här betyda, är något

svårare att bestämma. Det tyckes, som denna summa

ingalunda kunnat förslå till anskaffande af ifrågavarande

reliker, men möjligtvis har berörda belopp varit den

minsta gåfva, som efordrats vid förevisande af dessa

heliga qvarlefvor. Bokstäfverne, hvilka äro mer än

vanligt oläsliga, visa sig härröra från den sista medel-

tiden, då koret förmodligen tillkonunil.

En mycket vittrad dopfunt af sandslen slår i kyr-

kan. Grundstenen är fyrkantig, foten rund och skålen

åttkantig. A foten märkas fyra fi'amskjutande hufvu-

den. Skålens bollen är skråkantig och alldeles slät

och sidorna lodräta. Åtta rundbågiga fält pryda si-

dorna. Svicklorna fyllas med kilformiga stafvar mellan

tretlikiga blad. I fälten finnas nedannämnda föreställ-

ningar. \. En man dansar och håller en båge. 2, En

man sitter till häst. 5. En man rider på en åsna.

4. En man rider på en drake. 5. Ett lejon springer.

(). Två menniskor sia vid ett altare. 7. Två tuppar

huggas. 8. En man rider på ett lejon. Dopfuntens

hela höjd utgör 2.7 och skålens yttre tvärmålt 2.4.

I nordost Vs ^lil från kyrkan och några hundra

steg i nordvest från vägen står ett ringkors, som har

följande anordning. På en stam, hvilken är bredare

ned- än upjttill, följer en ring, hvari elt litet kors in-

neslules. Från båda sidor och midt ofvanpå ringen

framstå två fyrkanliga armar och elt öfverstycke, hvilka

i ändarna äro hålkälade. Minnesvården ulgöres af en
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enda kalkhäll och röjor ren hnpgning. På den vestra

sidan rundl omkring riiigpii slär följande inskrift med

runor: hidin firi: iakmihs: sial: i: mmiihanendium

suni: nikidas: waah. A den östra ses nederst en

man, som belmgger en stock, deröfver en annan, hvil-

ken med ett trästycke ihjelslår honom. Figurerne äro

mycket vittrade, men rnnoiiia lydliga. Slammcn haller

nederst i bredd J.U, i tjocklek 0.6.5, öfverst i bredd

irl, i tjocklek 0.5.5 och i höjd 5.55.5. Kingen ut-

gör i yttre Ivärmätt 5.0 och i bredd 0.5 samt i

tjocklek 0.5.5. Armanie och öfverstvcket hålla 0.i?.5

i bredd och lika i längd. Lilla korset och arujarne

äro lika tjocka som ringen. Minneshällens hela höjd

utgör 7.5.5 utom foten. Den lilla grafkuUe, hvar|)å

stora koi'sel står, har till någon del blifvil utplöjd,

hvadan foten, som är klumpig och som varit jordhöjld,

kommit några tum i dagen.



Ronia kloster.

rör iilt sKärskiida de få oltpsokla kyikoriia i norra

befallningen resle vi ifi'ån Gulldrupe tillbaka, da Vänge

Sjonhein och Hälla visade sig på högra sidan om ej

synnerligen långt ifrån vägen. I nordvest nngefär V2

mil från sistnämnde helgedom ligger Roma kloster å

den bördigaste slätlbygden i den stora dalgången mel-

lan Klinle- och Sliteliamn. Roma myr och Slore myr,

hvilka lillsammans ha vidpass 1 ^4 niils sträckning i

söder och norr, åtskiljas af Högebro, som består af

vanliga jordfyllningar med träbetäckla vattenöppningar.

Denna bro, hvilken är temligen lång, har, ehuru gan-

ska simpel, stor märkvärdighet i Gollands historia. Det

var nemligen vid denna bro, hvarest Wisby borgerskap

och landels allmoge 1288 sammandrabbade. 3Iot afto-

nen af bataljdagen kastade sig bönderne på flykten och

flere blefvo lilllångalagne i Sjonhem. Kort derefter

förnyades fejden, hvarmider många föllo å båda sidor

ulan någon åtgörande fördel för någondera af de stri-

dande. Derpå blefvo ömsesidiga fredsförslag förgäfves

framställda. Sasnarl Magnus Ladulås fått kunskap om

denna ofred, gjorde han, såsom vi ofvanföre nämnl,

ett hasligt slut derpå.

Munkar af Cistercienscrorden fingo HG3 eller

H64 anlägga ett kloster i nyssnämnda trakt ungefär

2 mil sydost från Wisby. Detta klosler helgades åt

jungfru 3Iaria och kallades Cuthvald på Latin Guthvalia

äfven Bona silva, sedermera Ruma eller Roma. Mun-

karne, som der nedsalle sig, ankommo ifrån Nydala
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kloster, hvilkel 1144 anlades i Småland. Klostrets for-

man Kallades ahbot. Vigligare frågor afgjordes af ell

konvent, som bestod af abboten och bröderna. De

bref, hvilka enligt konventets beslut utfärdades i dess

namn, bekräftades med detsammas sigill, bvari Maria

med barnet föreställdes. Då Nydala var ett moderklo-

ster till Roma, både abbolen i det förra, som lydde

under biskopen i Linköping, rättighet att årligen visi-

tera i det sednare. Ett sigill, hvilket 1317 tillhörde

abboten Conradus i Roma, är ovalt med spetsiga än-

dar. I detta sigill ses abboten stå på en kragsten

med bar tonsur och hålla en krumstaf i den högra

samt upplyfta den venstra handen. Kring kanten lä-

ses: Sigill. Äbhatis Gvtvalie. Elt annat sigill, som

1491 egdes af abboten Johannes derstädes, är iiuidl.

Deri ligger abboten på knä och har klöfhatt på huf-

vudet och omfattar med bagge händerna en krumstaf,

hvarå öfversl ses ett R. Kring kanten slår: Johannes

Äbhas De Rome ^).

Älunkarne i Roma egde stor rikedom och åtnjöto

mycket anseende. Till delta kloster, livars kringlig-

gande jordagods ännu ulgör 2
'/s mantal, hörde flere

jordlägenheter på Gotland och en jordegendom på 0-

land. Lutherska läran blef 1550 allmän på Golland,

men måhända samma kloster ej indrogs till kronan

förrän reformationen 1556 antogs i Danmark. Den

siste abbolen i Roma helte Johannes Ronsack, och han

blef den förste lutherske kyrkoherden i Hjörke, hvarest

han ännu 1547 tjenstgjorde ^). Således måste de her-

«) Wallin, Godi. samt. D. J. S. 7, 9, 15, 38, 49, 53, 54, 130.

^) Sammastädes. S. 44, 45.

I
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rar, som luuler namn af befallnings- eller länsmän

blifvit lid efler annan förlänade med Wisborgs slolt

och Golland, fåll dispositionsrält öfver Roma kloster.

Sedan Golland 1645 återlemnats till Sverige, så bar

delta gods hotat Roma kungsgård, bvilken landshöfdin-

garne på Golland länge haft sig anslagen på lönen.

Kyrkan utgjordes af treskeppigl långhus, enqva-

dratiskt kor och enqvadratiska korsarmar samt nära

rundslutna kapeller, alla med lakhvalf. Klosterhusen

bildade vid södra sidan af kyrkan en fyrkantig gårds-

plals. Både kyrkan och klosterhusen voro redan 1653

förfallna. Då begagnades kyrkan till lada och för nå-

got öfver hundra år sedan qvarslodo vestra och östra

sidobyggnaderne af klosterhusen. Del var Iriherren J.

D. Grönhagen, som, 1728 utnämnd till landshöfding

på Gotland och 1758 död derstädes, af fåkunnighet

eller egennytla eller af beggedera ej drog i belänkande

alt vandalisera och derjemte profanera denna herrliga

anläggning. På hans befallning nedbrölos kyrkans tak-

bvalf och öfra delarne af mellanskeppels slräckmurar

samt till det mesta sidoskeppen och korsarmarne. Se-

dan igenmurades alla pelarnas och båda korsarmarnas

öppningar. På sträckmurarna, hvilka höUos ungefär

50.0 höga, upplades elt kroppåslak och derunder tre

bjelklag öfver hvarandra. På delta salt erhölls elt fä-

hus inunder och tre spannmålsvindar ofvanpå.

Med den huggna kalkstenen, som nedbröts af kyr-

kan, byggde Grönhagen på allmän bekostnad elt resi-

denshus, hvilket innehåller två våningar med åtta rum

i nedra och sex i öfra. Delta residenshus bar å fram-

fasaden sex fönster i rad och ett brutet vatlenlak och

delsamma saknar prydnader. Han uppförde ett litet
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stycke från rraiiif.is.-ulen Ivå llyglar för kök vislhiis

och heljening ocli derfrarnför Ivå aniiia flvglar lill

vagns- ocli retlskapsliiis m. ni. Alla flyylarne äro en-

våningshus. De Ivenne, som ligga närmast hufvudbygg-

naden, ha |iå midlcn af framfasaderna ingångar, hvilkas

omfatlningar äro högspetsiga med fina slafverk af väj-

huggen kalksten. Dessa omfatlningar ha ofelharl till-

hört något af de förstörda klosterhusen, som hlifvit i

sednare modelliden upjiförda. Då flyglarne äro i hög

grad fula, så göra berörda omfattningar, ehuru i sig

skådevärda, ett ganska obehagligt intryck, och de röja

i sin niivai'ande ställning högst ringa begrepp om det

passande. Oaktadt alla dessa nybyggnader qvarlåg en

mängd af nedbruten qvadersten, som ej åtgick dertill.

Berörda residenslius saknar all konstnärlig förljenst.

Ja månget prestlius tillochmed mången l)ondgård på

Golland synes oss lika slåtlig. Vi vilja ej nämna flyg-

larne, hvilka isanning kunnat bli lika prydliga af idel

lerväggar. Det var icke nog, att den slorarlade helge-

domens vackra qvadersten blef på det la högst lumpna

sätt använd; man blygdes icke alt öfverputsa och hvil-

mena densamma.

Grönhagen, som var företagsam, anlade en rak

och prydlig körväg från detta sitt residenshus lill Ro-

ma kyrka, hvilken ligger ^/g mil derifrån. Inpå öslra

gafvelmiiren af den vanställda khisterkyrkan lät samme

man uppgräfva en slor grop för inrätlandc af en is-

källare. Under detla oförståndiga företag kunde den

fordna allarväggen lätt utslörlal. Man borde skäligen

kunnat förutse, att plalsen ej dugde till iskällare, enär

solstrålarnc starkt verkade mot den höga gafvelnuiren.

Det visade sig dessutom en klandervärd råhet i samma
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föreUig. Vanliglvis lågo l)Pgrafnirigs|ilnlsor föl" klosler-

inrHltningar ösler oin och nära inlill dilliöraiule kyr-

kor. De mesl ansedde Maud bröderna, som ej fingo

sina lägersläder i sjelfva lielgedoniarna, jordades nära

inlill desamma. Vid berörda gräfning uppkasladcs en

myckenliel af hen, hvilka sorglösl ntkördes till fvllning

på den nya vägen. Om Grönhagen velal, all munkar-

ne, isynnerhel under den äldre medelliden med få un-

danlag öfverlräffade de allraflesle lekmän i kunskaper,

oeh all de förre i hög grad bidrogo lill sådanas spri-

dande Mand de sednare ; så lorde han besinnal, all de

hen, som skonslöst uppgräfdes och utfördes till vägfyll-

ning, lillhörl personer, af hvilka mången för sin sam-

tid hade större både duglighet och förmåga än han,

ehuru omnämnd som en skicklig embelsman, förmåll

för sin samtid ådagalägga. Det förljenar här anföras

såsom en varning mol dylika förelag, all denne slolte

friherre på sin sotsäng några dagar före sin död sade

till de kringslående, all man ej skulle oroa de lillslä-

deskomna munkarna utan väl undfägna dem. Wallin,

som var med några andra närvarande vid delta sorg-

liga tillfälle och som i flere afseenden berömmer sam-

me man, berällar denna tilldragelse, hvilken han söker

mildra, emedan, såsom han säger, allmogen talade der-

om och gjorde deröfver allahanda ultvdningar ^).

Lålom oss med ledning af de underrättelser om
och de lenmingar af della klosler, som förefinnas, nu

laga dess storarlade byggnader i betraktande. Ehuru

den rilmng och beskrifning, hvilka Wallin meddelat

om kyrkan och kloslerhusen, äro lill följe af bristande

') Wallin, Golh. saml. D. I. S. 61—70.
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kiinskap i byggnailskonsten liögsl oiiöjakliga; så gifva

(le likväl i förening ined de Icnmingar, som äro öfriga,

ell begrepp om desamma. Mellanskeppet sanil midt-

qvadralen och koret qvarstå sådana, som Grönhagen

lenuiat desamma, och de begagnas ännu till fähus och

spannmålsvindar. Sidoskeppen äro till största delen

jemnade med marken. Nedi'a hälften af norra kors-

armen och kapellerna derjemle qvarligger; men af sö-

dra korsarmen och kapellerna samt klosterhusen mär-

kas blott några få grundstenar.

Kyrkan har med sträckning i vester och öster

haft, såsom vi i korthet omnämnt, långhus midlqvadrat

och kor samt korsarmar med kapeller. Långhuset har

bestått af mellan- och sidoskepp, af hvilka det förra

varit mer än dubbelt bredare och vida högre än de

sednare, men alla ha varit lika långa, så att deras ve-

stra gafvelmurar bildat en snörrät sträckning i söder

och norr. Koret har varit qvadratiskt och haft mel-

lanskeppels bredd och höjd. Hvarje korsarm har äf-

ven varit qvadratisk och nära lika bred som, men vida

lägre än mellanskeppet midtqvadraten och koret samt

haft å östra sidomuren två inbygdta kapeller, som utåt

varit nära halfrunda. Mellan- och sidoskeppen ha varit

åtskiljda med sträckmurar i vester och pelare i öster.

Kyrkan är uppförd till yttre murbeklädnaden pelarna

omfattningarna och bågarna af välhuggen, men för öf-

rigt af tuktad kalksten. Skiftena äro ganska olika, så

att somliga qvaderstyckcn motsvaras af tvennc. I mu-

rarna har jemte kalksten en del gråslen blifvil begag-

nad till fyllning. Takbvalfven ha bestått af kalkflisor.

Mellanskeppets liksom korets inre bredd utgör

25.6 och beggederas längd i förening med midtqva-
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dralens sträckning i vester och öster 148.8. Södra

liksom norra sitloskcppels öfverblifna del håller i inre

hredd 10.5, men det föira i längd 14.0 och det sed-

nare något deröfver. Invändigt sträcker sig det åter-

stående af Hurra korsarmen i vester och öster '24.9

samt i söder och norr 24.1. Kapellerne intaga hela

längden af korsarmens östra sidomur. Murarnas tjock-

lek ulgör från 4.0 till 4.5. Lemningar visa, att hela

byggnaden haft skråkantiga socklar.

Mellan- och sidoskeppen åtskiljas på följande sätt.

A södra sidan sträcker sig från vestra gafvelmuren ål

öster en skiljemur 10.9 och å norra sidan en sådan

26.3 åt samma håll. Begge dessa skiljemurar äro

4,0 tjocka och efterföljas a södra sidan af fem, men

å norra af fyra pelare, hvilka äro fyrkanliga. Härvid

bör erinras, alt denna anordning är högst ovanlig.

AVallin, den ende, som närmare heskrifvit kyrkan, har

med förbiseende af nyssberörda egenhet uppgifvit, all

der linnas tolf pelare, hvilka utgöra två rader, och

han har äfven bifogat en grundritning med samma

oförsvarliga misstag. Hvardera af de mindre pelarna

håller i hvarje sida 4.0, den östligaste i hvarje rad är

deremot lika stark i söder och norr, men utgör 7.5 i

vester och öster. Pelarue ha likadana socklar som

den öfriga byggnaden och de södra ha skråkantiga,

men de norra karnisade kransar, och alla äro 15.0

höga. Pelarnas afslånd från slräckmurarna och sins-

emellan är 11.7. De två östligaste pelarne ha å ko-

rets två vestra hörn motsvarande pilastrar med kar-

nisade kransai". Dessa pelare och pilastrar, som stå

20.4 ifrån hvarandra, ha lemnal öppningar emellan

midlqvadraten och korsarmarna. Pelarne upjibära half-

24
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rmula och skarpkanliga fureuiiigsbågar, livilka äro 4.0

breda. Likadana men vida slörre bågar beläcka öpp-

ningarna, som förenal midtijvadralen och korsarmarna.

Alltså uppgå pelarnas löreningsbågar och midtqvadra-

tens södra och norra sidobågar från lika höga veder-

lag; ell förhållande, hvilke! jemväl är ganska sällsynt.

Norra korsarmen har vid södra ändan af vestra sido-

muren en rundbågig öppning, som är 7.7 bred och

har hålkälade dynstenar samt rundbågig och skarpkan-

tig betäckning. Denna öppning har motsvarat norra

sidoskeppet, och en sådan har tvifvelsutan funnits mel-

lan södra korsarmen och södra sidoskeppet.

A murarna framstå ej obetydliga lemningar af de

takhvalf, hvilka bildat kyrkans betäckning, hvadan de-

ras anordning kan, ehuru alla blifvit nedbrutna, med

temlig säkerhet bestämmas. Ofver sidoskeppen ha kors-

hvalf med rundbågiga och nära vågräta kappor varit

spända från föreningsbågarnas svicklor och 2.5 öfver

pelarnas kransar. Södra sidoskeppets korshvalf ha utan

kragstenar och skiljebågar utgått ur murarna. Norra

sidoskeppets korshvalf ha vid samma höjd uppstått från

bägarlika och karnisade kragstenar med hålkälade kran-

sar, som uppburit skarpkanliga skiljebågar. Hvarje si-

doskepps betäckning har bestått af sex 1.0 tjocka kors-

hvalf, af hvilka hvardera i vester och öster hållit un-

gefär 15.0 i spännvidd.

A mellanskeppets hvarje sidomur ses fyra nära

runda kragstenar, som hålla ungefär 1.5 i Ivärmått

och ehuru afbrutna 5.0 i höjd. De två vestligaste

kragstenarne prydas med kolonner och bågar, af hvilka

den södras äro spetsiga, men den norras halfrunda.

De tre östra kragstenarnas knoppar u södra sidan si-
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ras iiied kolonner och rundbäi-ar, men de motsvarande

å norra med kannelerade liladformer. På kragslenarna

ha nalnrliglvis skiljeltågar livilal ocli korshvalf varit

deremellan inslagna. Korels sidctinurar sakna kragste-

nar. Sex korshvalf ha, såsom del visar sig, utgjort

mellanskeppets midtqvadralens och korets betäckning.

Dessa korshvalf, som tvifvelsnlan liknat sidoskeppens,

måste varit ansenligt höga, enär kragstenarne stå vid-

pass 30.0 öfver pelarnas socklar.

Ett lågspetsigt tunnhvalf, hvilket i vester och öster

hvilat på lika höga vederlag som pelarnas kransar, har

lieläckt hvardera af korsarmarna. Således har mellan-

skeppet samt midlqvadraten och koret varit nära dub-

belt högre än korsannarne. Till följe af denna an-

ordning är bågöppningen mellan norra korsarmen och

norra sidoskeppel ovanligt låg. Tvifvelsnlan har båg-

öppningen emellan södra korsarmen och södra sido-

skeppet varit likadan.

Kapellerne, som inlaga hela längden af norra kors-

armens östra sidomur, ha midl emellan sig en skilje-

mur, hvilken är 3.5 tjock och sträcker sig i vester

och öster. Två tunnhvalf, som uppgått från berörda

skiljemur och motsvarande sidomurar, ha med vederlag

i söder och norr betäckt kapellerna, hvilka varit lem-

ligen breda, men helt låga. Orsaken härtill är, att

kapellerne måst inrymmas under korsarinens östra lik-

som bågöppningen till norra sidoskeppet under den-

sammas veslra vederlag, Kapellernas bågöppningar pry-

das med karnisade kransar.

Nära södra sidoskeppets vestra ända finnes från

söder en ingång, som utvändigt är rätvinklig och rund-

bågig, men invändigt snedsmygig och rakslulen. A ve-
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sira gafvelmiircn märkes oll leinligeii stort fönster,

livilket ut- ocli invändigt liar rundbugig betäckning.

Den yttre omfattningen är rälvinklig odi ilerinom sned-

smygig, men den inre hell (m!i Iiållel snedsmygig.

Från vester infi>r en ingång i norra sidoskeppel.

Yllj"e omfattningen är rälvinklig och rnndbågig. Der-

imianför sta poster, som på hög tröskel iippl)ära en

skarpkantig rnndbåge. Inre omfattningen har sneda

smygar och rundbågig betäckning. A noria sidomuren

märkes ett ganska ovanligt fönster. Efler en ytlre om-

fattning, hvilken är rätvinklig och rnndbågig, följer en

aflängfyrkantig och snedsmygig samt raksluten on)fall-

ning, hvari en smal inidlpost uppburit tvenne små

rundbågar. Midtposten saknas, men rmidbågarne äro

i behåll.

ISära det södra liksom det norra sidoskeppets

östra ända har en ingång infört, hvaraf nu inga lem-

ningar äro öfriga. A sidoskeppen ha troligtvis funnits

enligt vanlig anordning ett fönster för hvarje hvalfaf-

delning, hvilken saknat ingång.

Södra korsarmen har på midten af gafvelmuren

haft en ingång och hvardera af dithörande kapeller ett

litet fönster å dess utsprång. A norra korsarmens gaf-

velmur närmare veslra ändan är en ingång, som ut-

vändigt har å hvarje sida ett stort murhörn, hvar[iå

till den yttre hälften hvilar en rundbågc, men till den

inre ett rakt dörrfält. Inre omfattningen är rälvinklig

och rakbetäckl. A midten af norra korsarmens gafvel-

mur märkas lemningar efter ett något större fönster.

Hvardera af de norra kapellerna har å midten af dess

utsprång ett ganska litet fönster med ruiulbågig beläck-

ning. Dessa fönster äro ul- och invändigt snedsmygiga.
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MelhuisKeppcls garveliiiur liar leuiiiiiiyar eller ett

ganska sloil lönslcr, livilkel liar lill yllre oiiiralliiiiigen

ett lislverk, som iilgörcs al' tre karnisade slalVar med

iljiipa liälkälar deremellan samt af en skråkanlig platt

med en djupt karnisad valtenlisl. Omfattningen är för

ofrigt lill det yllre och inre snedsmygig. Betäckningen

och gafvelröslel derofver äro horlhrulna. Del visar

sig, att omfattningen ej varit ursprunglig; ty dithö-

rande ([vaderstycken slå illa lillsamnjans med gafvel-

murens skiflegång. Härtill kommer, att kyrkan företer

enkel rundhagsslil, men omfaKningens lislverk utbildad

spetshågsslil.

Korels gafvelmur framler ej mindre lydliga spår

efter tre större fönster, af livilka del mellersta varil

liredare och högre än de omgifvande. iJå dessa tre

fönster åtskiljas af smala pelare, som likna poster, så

kunde de betraktas såsom ett enda, om desamma ut-

och invändigt hade en gemensam omfattning, hvilken

der saknas. l'elarne och omfallningarne, som utvändigt

äro alldeles släta, prydas invändigt med Ireslafviga lisl-

verk. Dilhörande betäckningar äro boilbrutna. Dessa

fönster äro ut- och invändigt snedsmygiga. På midten

af korets södra sidomur märkas Icmningar efter ett

större fönster, hvilkel är lill del yllre igenmuradl och

har lill del inre sneda smygar och en likadan karm

med fals för rutfack. Mellanskeppets sträckmurar ha,

enligt vanlig anordning, troligtvis haft fönster å hvarjc

sida för hvarje hvalfafdelning. Då dessa sträckmurar

blifvil genom afbrytningar minst 15.0 lägre än de ur-

sprungligen varit, så kan å desamma inlet spår efter

något fönster förmärkas.

Det fähus och de spannmålsvindar, som Grönha-
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gen inrättat al' kyrkans niellanskepp niidlqvadrat och

kor, begagnas, såsom vi redan nänml, och for samma

ändamål honom och hans efterträdare till ringa heder.

Vi vilja ej ytterligare lala om Grönhagens fula byggna-

dei"; jucn vi skohi deremot här tillägga några ord om

det enda, hvilket på Roma kungsgård kan i arkitekto-

niskt afseende fästa en konstforskares uppmärksamhet

nemligen om den vandaliserade och profanerade kyr-

kans sällsynta egenheter.

^'i förmoda, att kyrkans anordning kan af det fö-

regående med klarhet uppfattas. Vi förmoda jeraväl,

att hvarje kännare nogsamt inser, alt hennes anordning

är i vissa afseenden ganska ovanlig. Vi ha redan så-

som en stor ovanlighel anmärkt, att mellan- och sido-

skeppen i vester fått skiljemurar, hvadan en pelare i

södra och tvenne i norra raden måst uteslutas. Det

är ganska sannolikt, att denna ovanlighet tillkommit

för inrättande af kapeller, som hörde helt och hållet

afstängas från den öfriga helgedomen. Vi ha äfven vi-

sat, att korsarmarne tvärtemot vanligt bruk varit myc-

ket lägre än mellanskeppet och midtqvadraten samt

koret. Förmodligen ha korsarmarne varit mindre be-

räknade för det helas förherrligande än allarplatsers

beredande. Detta visar sig i afseende på kapellerna,

hvilka, ehuru den egentliga altarväggen är alldeles

rak, bilda llere utsprång. En sådan anordning sökes

förgäfves å Gotlands alla öfriga kyrkoi', ehuru de med

inberäknande af ruiner äro öfver hundra. Dessa kapel-

ler med sina utsprång måste således af någon särskild

orsak tillkommit. Då Cistercienserordcn var ej mindre

känd för sin lärdom än för sin fromhet, kan enligt

vår öfverlygelse med mycket skäl antagas, alt densam-
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me velat lia ål ösler så många allarplalscr, som ål

delta helydelserulla håll kiiniial anbringas.

För utredande af delta förhållande vilja vi kasla

en blick på <len helgedom, hvilken lillhörl Nydala klo-

ster och ehuru till vissa delar förfallen begagnas af

iNydala församling. Denna kyrka, som bildar en latinsk

korsform, har, faslän lemligen stor, aldrig hafl pelare

och lakhvalf ulan platt trälak. Samme helgedom har

fordom sträckt sig vida längre åt vester än för del

närvarande. Två stora rundbågiga långfönster och midl

deröfver ett ganska slurl rundfönsler ha intagit vestra

gafvelmiiren. Å allarväggen, hvilken är rak, finnas tre

likslora långfönster med halfrunda betäckningar och

derpå två mindre och öfverst ett ganska stort rund-

fönster, som alla äro ul- och invändigt snedsmygiga.

Jemle norra korsarmens östra sidomur sträcker sig en

utbyggnad, hvilken innehållit kapeller, och grundstenar,

som qvarligga vid södra korsarmens öslra sidomur,

visa, att der funnits en motsvarande. De ursprmigliga

yttermurarne och alla omfaltningarne beslå af välhug-

gen gråsten i ansenliga skiften. Del synes således,

som munkarne, hvilka från Nydala kloster öfverflyltal

till Gotland, väl ansett sig i del hufvudsakliga böra

vid sin nya stiftelse följa berörda grundidé, men der-

emol funnit sig kunna på den bördiga och då grund-

rika ön uppföra en mera storartad helgedom än deras

moderkyrka.

Samma år som Nydala kloster upprättades för

munkar af Cistercienserorden, stiftade konung Sverker

af sin gemål Ulfhilds morgongåfva i Alvastra ett så-

dant för andliga af berörda orden. Den kyrka, hvil-

ken uppfördes för sistnämnda kloster, helgades åt jung-
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fru 3Iaria, och invigdes 1180 eller 1185. Uiiinen af

samma helgedom framter en latinsk Korsform. Lång-

huset är Ireskeppigl och koret har rak altarvägg i

öster. A hvarje korsarms östra sidomur ses Icmningar

af två qvadraliska kapeller eller utsprång. Gafvelniu-

ren i vesler liksom altarväggen i öster har k midten

haft ett stort fönster med midtpost och rosverk derpå.

Byggnaden, hvars hela hetäckning hestått af lunnhvalf,

har till allt yttre samt omfaltningar och pelare m. m.

varit uppförd af huggen och för öfrigl af tuktad kalk-

sten. Denne helgedom har således till sin hufvudsak-

liga anordning haft mycken likhet med Nydala kvrka.

Dessa helgedomar, som tillkommit för samma än-

damål och varit lika hvarandra, ha varit i så fall

olika, alt Nydala haft plalt trätak, Alvastra lunnhvalf

och Roma hufvudsakligen korshvalf. Ehuruväl alla fö-

rete rundbågsstil, så visar den sistnämnda mera utbild-

ning än de förstnämnda. Härtill måste orsaken vara,

att den lifliga beröring, hvilken Wishy hade med an-

dra länder, och den stora rikedom, hvilken denna stad

egde, fördelaktigt inverkade på de lärda munkarne, som

inflyttat på Golland.

Roma liksom Nydala och Alvastra kyrkor sak-

nade torn. Orsaken härtill är, såsom vi ofvanföre

omnämnt, att stads- och landskyrkor lingo, innan ring-

klockor kommo i bruk, torn för all fiegagnas såsom

försvarsverk; men att klosterkyrkor ej behöfde sådana,

emedan de heliga brödraskapen voro i en aftägsen

forntid tryggade utan dylika skyddsvärn.

Det vetes icke, när kyrkan i Roma uppstått.

Byggnaden har troligtvis blifvil kort efter brödernas

ditkomst företagen och inom en kortare tid fullbordad

;
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ty alll föielcr, med uiidaiilRg af veslra fönsterönifatt-

iiingeii, ren rimdhågsslil, och del hela röjer en gifveii

plan saml en och samma hållning.

Klosterhusen, hvilka legat intill kyrkans södra

sida, ha hildat en fyrkantig gärdsplats, som omgifvils

af en såkallad kors- eller omgång. Från långhusets

sydveslra hörn sträckte sig söderut en sidohyggnad,

hvilken var vidpass 72.0 bred och 108 lång. Den

bestod af två våningar och hade en ingång till den

ncdra från omgången och till den öfra utifrån å norra

gafvelnmren. Ifrån södra koi'sarmen sträckte sig i

nyssherörda riktning en sidohyggnad, som var 54.(1

bred och 88.0 lång och innehöll två större rum med

takhvalf. Det södra rummet hade en ingång från öster

och en från söder saml en sådan från omgången och

upplystes genom ett fönster från öster och tvenne från

söder. En genomgång ledde till del norra rummet,

hvilket hade en ingång från södra korsarmen saml elt

fönster ål öster. Dessutom fanns i det norra rummet

en liten inbyggnad med eget lakhvalf och en ingång

från vestei'. Dessa sidobyggnader förenades med en

tvärbyggnad, som, sträckande sig i vester och öster,

höll 52.0 i bredd och 112.0 i längd. Denna Ivär-

byggnad har föruiodligen innehållit boningsrum samt

gästrum. Gårdsplatsen var således icke synnerligen

rymlig; ty deromkring sträckte sig omgången jemte sö-

dra sidoskeppets saml båda sidobyggnadernas och Ivär-

byggnadens långmurar. Inåt gårdsplatsen hade omgån-

gen smärta kolonner, hvilka, förenade med rundbågar,

uppburo sträckmurar. Mellan lång- och sträckmurarna

voro korshvalf spända, som förmodligen beläcktes med

lutlak.
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Vi iiiåsle räll myckel beklaga, all så föga veles

0111 kloslerhiisens inre anordning. Vi lia nyss visal, alt

östra sidobyggnaden bada lakbvalf. Del är mer än

troligt, alt veslra sidobyggnaden samt tvärbyggnaden

äfven hade lakbvalf åtminstone uli nedra våningen.

Omgången, bvilken ingalunda var ovanlig, begagnades

för att undgå nederbörd ocb sollietla ocb för alt be-

qväml vandra från den ena lill den andra byggnaden

samt för all henila fi'i rörelse oeb inandas frisk lufl.

Då dagliga ocb näslan stundliga andaklsöfningar förrät-

lades i kyrkan, var del renlaf nödvändigl, all kloster-

busen voro dermed sammanbygdla.

För alt få luftigt Ijuml ocb solvarmt var det väl-

betänkt all lägga kloslerbusen på kyrkans södra sida.

Belägenbelen af Nydala kyrka ocb af fordna ruiner der-

jemle visar, att klosterbusen legal å bennes södra sida,

helst man ifrån detta håll njuter den berrligasle ulsigt

öfver sjön Roseken, som bar höga stränder med barr-

och löfskog ocb små förtjusande bolmar äfven med

sådan. Klosterbusen vid Alvastra ba äfven legat, såsom

llere lemningar förete, å kyrkans södra sida. Många

dylika exempel kunde i afseende härpå anföras, eburu

klosterbusen ibland anlades på kyrkans norra sida.

Roma kloster bar fåll ett behagligt men ej för-

tjusande läge på en ansenlig slättmark, som är efter

århundradens odling ganska bördig. På längre och

kortare afslånd ses ål alla håll barrskog men ringa

löfskog. Till egendomen hör en stor myr, bvilken kan
'

med något skäl kallas sjö. Att egendomen blifvit

så bördig, bör naturligtvis tillskrifvas de insigtsfulla

ocb omtänksamma munkarne. Ett stycke österut från

kyrkan funnos fem fiskdammar, som äro till stor del
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igeiiväxla och ViU) vårdade. Af dessa daiiiiiiar liöll en-

ligt Walliiis uppgifler den lörsle 60, den andre 80,

den tredje J40, den fjcrde 300 och den femte 240

steg i längd, dä hvarje steg beräknades till ungefär

5.0. Sannna dammar ha legat nära myren och varit

till synnerligt gagn under fastan.



Roma.

Vi lermiade Roiiia kungsgård uicd synnerlig fägnad,

einedau vi derslädcs lärl all känna cU liögsl ovanligt

byggnadsverk; iiien pälänkande del snöpliga säll, livar-

på dervarande lärda och IVonima inrällning förfallil

ocli blifvil iipphäfven sanil dilhörande lika konslnies-

siga som slorarlade helgedom blifvil behandlad genom

okunnighet och egennylla, inlogos vi af en vemodig

belraktelse öfver hvarje menskligt förelags vansklighet.

Strax utom gärden inkommo vi pa den släta och raka

väg, som Grönhagen anlagt och som sträcker sig Vs
mil i nordvest lill Roma kyrka. Vägen, hvilken har

en ganska ansenlig bredd och en passande kullrighel,

omgifves af djupa diken. A hvarje sida jnellan körba-

nan och dikena sträcka sig Ire rader grofva löfträd.

Då man betänker den kostsamma anläggningen och

ser den storartade planteringen vara så vanvårdad, all

många träd till betydlig del förtorkat och flere utgått

samt några lemnal öppningar; tyckes det, som Grön-

hagen gjort vida bättre, om han icke afslyinpat och

vanhelgat den märkvärdiga kyrkan och icke uppgräfl

och till vägfyllning utkört de lärde brödernas grill-

högar oc)i ben, utan fast hellre åtnöjt sig med den

gamla vägen, hvilken Ivifvelsulan varit liksom den öf-

riga ganska god derifrån lill Wisby.

Sistnämnda kyrka, som inlager en helt liten upp-

höjning å den vidsträckta slällbygden, beslår af etl af-

långfyrkantigt långhus och cll likadant men mindre kor

samt en sakristia vid norra sidomuren.
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Långiiiispls iiire hrod«l i veslra ändan iilgfir 5 8.4,

i östra 5 7.8 och dess längd 66. 0. Fyra pelare, hvilka

äro fyrkantiga och motsvaras af lika hreda pilastrar å

sido- och gafvelnuirarna, fördela långlmset i inellan-

och sidoskepj» och upphära nio korshvalf. De två ve-

stra pelarne ha höga grundstenar och derpå höga skrå-

kantiga socklar med rundstafvar och de framte djnpl

hålkälade kransar. De två östra pelarne äro lika med

de nyssberörda, men de ha socklar, som ärc» hlolt skrå-

kantiga. Pelarne hålla i hvarje sida 5.8. Pilaslrarne,

hvilka ha lägre grundstenar och skråkanliga socklar

samt djupt hålkälade kransar, framspringa å sidomu-

rarna endast (1.4, men å gafvelmurarna l.d. lAIellan-

skeppels hredd utgör 20.5, pelarnas afstånd från hvar-

andra i vester och öster 20.1, vestra pelarnas afstånd

från vestra pilastrarna 19.0, östra pelarnas afstånd

från östra jtilastrarna 18.2, södra pelarnas afstånd

från södra pilastrarna 14.7, norra pelarnas afstånd

från norra pilastrarna 14.9.

Föreningsbågar, som sammanbinda pelarna och pi-

lastrarna i vester och öster, äro lika breda som de-

samma. Skiljcbågar, hvilka från pelarnas och pilastrar-

nas kransar kasta sig öfver sidoskejtpen äro likadana.

Ifrån karnisade dynstenar, vidpass 5.0 öfver pelarnas

kransar, uppgå mellanskeppets skiljebågar, som öfver-

ensstämma med de nyssberörda. Triumfbågen uppbäres

af likadana pilastrar som gafvelmurarnas, och den är

lika bred och hög som sidoskeppens skiljebågar. A ve-

stra gafvelmuren märkes en igenmurad tornbåge, hvil-

ken har lika bredd och höjd som mellanskeppet. Alla

dessa bågar äro skarpkantiga och spetsiga. Kapporna

äro spetsiga samt rakt och starkt uppåtgående.
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A södra sidoskeppels veslra livalfafdeliiing är en

ovanligt slor ingång, å dess mellersta eti spelsbagigt

funsler oeli å dess öslra elt rundbågigt. A norra sido-

skeppels mellersta livalfafdelning ses en stor ingång, å

dess veslra liksom k dess öslra elt rnndbågigt fönster.

Såväl ingångarne som fönstren inlaga midlen af hvalf-

afdelningarna. En mindre ingång inledei' från vesler i

mellanskeppet ocb en från samma håll i norra sido-

skeppet. Södra sidoskeppet saknar ingång från vesler,

men det bar ditåt ett spelsbagigt fönster.

Södra portalen bar breda poster på bög tröskel

och derulanför å bvarje sida lemningar af fyra kolonner

mellan mnrbörn ocb en framskjutande pilaster. Grund-

slenarne äro skråkanliga, baserne attiska med skydds-

blad, kapilälerne bägarlika med yfviga blad, kransarne

djupt bålkälade med små rundslafvar derpå. Poslerne

uppbära en fyrbladig båge med två runda ocb en tre-

flikig knopp derpå. Från inre murbörnen uppslår en

åltabladig båge med fyra runda knoppar å bvarje sida

ocb en freflikig i midten. Kolonnerne, af hvilka alla

skaften saknas med undanlag af det innersta åt öster,

uppbära rundslafviga, murbörnen, af livilka de tre mel-

lersta å bvarje sida äro ganska små, lia skarpkantiga

spelsbågar. Pilaslrarne, som bålla 1.0 i fyrkant med

lika stort framsprang, uppbära en skarpkanlig spels-

båge, bvarpå ett bögspelsigt rösle med bålkälade val-

lenlisler böjer sig till öfversla kanten af sidomuren.

Genomgångens nedra bredd är 5.8, dess öfra något

mindre ocb densammas vederlagsböjd i 0.8.

Norra portalen, som slår på en brusten botlen-

bäll, bar likaledes breda posler på bög tröskel ocb

derulanför å bvarje sida lemningar af två kolonner
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mellan miirhöni och en framstående pilaster. Grund-

stenarne äro skråkantiga, baserna atliska med skydds-

blad och kapilälerne bägarlika med yfviga blad. Alla

skaften saknas. Poslerne uppbära en båge med två

runda och dereniellan ett spelsigt blad. Från kapitä-

lerna uppgå rundstafviga men från murhörnen och pi-

lastrarna skarpkanliga spetsbågar. De mellersta mur-

hörnen äro ganska små. Ofver pilastrarna har uppstått

ett roste, hvilket nu saknas. Pilastrarnas framsprang

samt genomgångens bredd och höjd äro lika stora som

i södra portalen.

Ingången till mellanskeppet från vester är ut- och

invändigt rätvinklig, men till det yttre rundbågig och

till det inre lågrakspetsig, och den är ovanligt liten

samt högst enkel. Ofver ingången har i sednare tid

ett rundfönster blifvit upptaget. Såväl ingången som

rundfönstret äro anbragta uti den tunnare mur, hvilken

lillsluter tornbågen.

Ingången till norra sidoskeppet från vester har ut-

vändigt å hvarje sida ett murhörn. Tjocka poster på

en likadan tröskel uppbära ett dörrfält med två runda

och ett spetsigt blad. Murhörnen, som äro breda, be-

täckas till den yttre hälften med en spetsig och till

den inre med en halfrund och skarpkantig båge. Sido-

skeppens trenne ingångar ha invändigt mycket sneda

smygar och lågrakspetsiga betäckningar.

Fönstret å södra sidoskeppets mellersta hvalfafdel-

ning är nära tredubbelt bredare än, men lika högt

som de öfriga. Tvenne poster i detta fönster uppbära

spelsbågar, hvilka så förenas, att de bilda tvenne sig

skärande rundbågar. 31idt deröfver linnes en fyrbladig

ros uti en ring, och i hvarje af de nedra llikarna
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ses en öppen cirkel och för öfrigl inålsvängda trekan-

ter. Sidoskeppens ufriga fönster äro enkla sanil nivc-

ket smala och höga. Alla fönstren äro ni- och in-

vändigt snedsmygiga och ha små rätvinkliga karmar i

midten af mnrarna för insättande af rutfack.

I östra ändan af det södra sidoskeppet finnos ett

fyrkantigt och gent deremol i det norra ett likadant

väggskåp.

Midt öfver pelarna höja sig å vinden fyra lägre

sådana, som äro fyrkantiga och hålla 4.0 i hvarje

sida. Dessa öfre pelare förenas i hvarje rad ifrån ve-

ster till öster med tre höga spetshågar och deröfver

ligga sträckmnrar. Sidoskeppen heläckas med lultak,

hvilka sluta sig till dessa sträckmnrar, som höp sig

nngefär 0.0 deröfver och uppbära mellanskeppets kropp-

åstak. A östra gafvelmuren öfver ti'iumfbågen äi' en

ganska bred men något låg spetsbåge, livarpå östra gaf-

velröstet hvilar. A hvarje slräckmur linnas tre glug-

gar, hvilka motsvara midten af densammas spetsbågar

och gifva luftvexling och belysning åt vinden. Dessa

gluggar äro utvändigt snedsmygiga och lindrigt spels-

bågiga samt invändigt svagt snedsmygiga med raka be-

täckningar.

Långhuset har skråkantiga socklar, men saknar

gesimscr. A mellanskeppets vestra gafvelröstc märkes

en stor spetsbågig och å dess östra en mindre rak-

sluten glugg. Utanför den igenmurade tornbågen lin-

nas inga socklar, men dcremot ses några lemningar af

grundvalar. Det tyckes dock vara mycket osäkert, om
något lorn der fordom lininits, men väl ganska sanno-

likt, att man ärnat der uppföra ett sådant. A mellan-

skeppets vestra ända står en lemligcn hög lakrvllare.
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Koret, som invändigt sträcker sig i söder ocli

norr 20.(1 saint i vestcr och öster 26.5 och håller i

miirljocklek 4.(>, bctäckes med elt korshvalf, hvilket

har likhet med långhusets. A koret finnas likadana

socklar som å långhuset. Der förekommer den egen-

heten, all koret har rnndbågiga och grunda gesimser,

fastän långhuset har alldeles inga. A södra sidomuren

nära vestra ändan finnes en ingång, som är smal men

temligen hög. Yttre omfattningen hestår af vanliga

murhörn. Derinnanför stå breda poster på hög trö-

skel. Murhörnen uppbära en skarpkantig rundbåge. Po-

sterne ha elt trebladigt dörrfält med två runda knop-

par. Inre omfattningen är starkt snedsmygig med låg-

rakspetsig betäckning. På södra sidomuren ses ett högt

fönster, som är enkelt och rundbågigt och har till det

yttre och inre sneda smygar. Tre likadana fönster fin-

nas å altarväggen, af hvilka de omgifvande äro något

lägre än det mellersta. Korets fönster ha liksom lång-

husets rätvinkliga karmar. I södra sidomuren nära

östra ändan märkes ett aflångfyrkantigt väggskåp med

en midtpelare, hvadan det liknar två fyrkantiga. I norra

sidomuren vid vestra ändan finnes elt rakspetsigt vägg-

skåp. I densamma sidomuren mot östra ändan ses ett

slorl rakspetsigt väggskåp, som tillslutes med en om-

fattning och dörrar från den sed na re medeltiden. Om-

fattningens uudersats prydes med trenne trebladiga bå-

gar. Derpå följer en klalfdörr, deröfver två fyrkantiga

flygeldörrar, och öfversl en rakspetsig öppning med ro-

sig gallerdörr. Omfattningen beslår af ek med lätt in-

skurna bladverk. Beslaget är enkelt, men prydes lik-

väl å ändarna med rosor och liljor. A midten af ko-

rets gafvelröste märkes en temligen stor ljusöppning i

25



380

lalinsk korsforni med rälvinklii^a kanter. Ueröfver ut-

skjuter en björn, livilken fraiiislräcker lialfva kroppen

och livilar pä en utstående kragsten, som liknar en

bjelkända.

Nära niidten af korets norra sidomur inför en

rätvinklig och raksluten ingång till sakrislian, hvilken

invändigt håller i söder och norr H.S samt i vester

och öster 16.7. Sakrislian betäckes med ett korshvalf,

hvars södra liksom norra kappa är lågspetsig och föga

uppåtgående, men hvars vestra är spetsig och rakt

uppåtgående samt östra spetsig och vågrät. Atl kap-

porna äro mindre spetsiga åt söder och norr än åt

motsatta håll, härrör af större och miiulre spännvidd.

Att kappan åt öster är vågrät föranledes af beliöfligt

utrymme för ett dervarande fönster, som förlorat sin

ursprungliga omfaltning. I norra muren märkes ett

stort rak spetsigt väggskåp. I sednare lid har å vestra

muren en genomgång till predikstolen blifvit uppbru-

ten. Å sakristian finnas likadana socklar som men nå-

got lägre än å långhuset och koret. Sakristian, hvil-

ken troligtvis haft enligt vanligheten ett gafvelröste åt

norr samt kroppåstak med vattenfall åt vester och öster,

betäckes med ett lultak. I veslra muren, som fått ge-

nomgången till predikstolen, har förmodligen en trappa

inifrån uppgått på sakristians takhvalf, hvarifrån en

trappa i korels norra sidomur uppleder till kyrkans

vindar. Nu inför utifrån en dålig stege genom en illa

uppbruten öppning å sakristians östra mur inpå dess

takhvalf.

Alla socklar omfattningar hörnstycken pelare pila-

strar och bågar bestå af huggen, men omgifningsmurar

och takhvalf samt sträckmurar med sina pelare och
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bågar af oliuggcn kalkslen. Långhusets veslra dörr-

omfattningar äro af huggen, men de öfriga porlalerne

af slipad kalkslen. Poslerne i portalerna utgöras af

hela block.

Enligt en uppgift från medeltiden är kyrkan upp-

förd 12..^). ])å hela byggnaden, hvars alla partier

äro samtidiga, i allt hufvudsakligt röjer spetsbågsstil,

sä kan den icke antagas all vara äldre än från sed-

nare hälften af trettonde seklet.

Altarbordet består af huggen kalksten, skifvan är

skråkantig och utgöres af slipad sådan. Altarprydna-

den, som är hållen i usel modern stil, föreställer natt-

varden i oljemålning.

Dopfunten, hvilken är kalkformig, består af röd-

och hvitspräcklig samt slipad kalksten. Foten är all-

deles slät och mellanslycket slutas med en rundstaf.

Skålen, som är halfklolformig, siras med sexton van-

liga blad. Kring öfra kanten ses en grund hålkäl.

Dopfuntens hela höjd utgör 3.6 och skålens vttre tvär-

mått 2.8.

Ingen urgammal ringmur med välbyggda och fa-

sta portar omgifver kyrkogården. Ett djupt dike med

murbeklädnad och rister eller jerngaller deröfver om-

sluter kyrkogården, hvilken således tyckes ligga all-

deles öppen. Delta helt nya sätt all omhägna de hä-

dangångnes hviloplalser har onekligen stora företräden.

Elt sådant stängsel kostar jemförelsevis föga i anlägg-

ning och underhåll, lemnar fri öfverblick af ett tempel

och väl behöflig luftvexling öfver grafvar och förekom-

mer fukt och afleder vatten. Fastän forntidens grofva

») Script. Rer. Dan. T. VIII. P. 314.
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ringmurar och fasta porlar äro miiulre passande, så

synes del vara räll, all de gamle väl bibehållna häg-

naderne få qvarslå, emedan de äro af intresse för me-

deltidens både konst- och krigshistoria.

Prosten .T. G. Klingvall hade godheten alt in])juda

oss i preslgården. F]hui'u vi här såsom alleslädes på

våra kringfärder å Gotland brådskade, så ansågo vi

oss böra eflerkomnia denna framställning af en nära

åttalioårig man, som för hela fyratio år sedan utgifvit

Wisby fornlemningar och länge sysselsatt sig med Got-

ländska landskyrkors afleckningar och på berömligt sätt

uppsnyggat sin helgedom. Preslgården, hvilken ligger

helt nära vestra sidan af kyrkogården, har elt rymligt

och ganska täckt boningshus. På södra sidan sträcker

sig åt vägen en ansenlig gårdsplals med behöfliga ut-

hus. På norra sidan nlbreder sig en lemligen stor

trädgård, som är indelad i väl ordnade qvarler emel-

lan breda gångar. Der finnes en skuggrik allé af hög-

växta almar, små bersåer o. s. v. Här och der fram-

skymtar en och annan landllig figur af utskurna brä-

der och målad med oljefärg. Det saknade ej intresse

alt se den ålderstigne mannen vandra under de stora

träd, hvilka han planterat, och mellan de lusliga figu-

rer, hvilka han målat. Med hjertlig fägnad visades

oss flere bikupor. Anblicken af de rastlösa små varel-

sernas idoghet var upplifvande, men väl hågkommande

Virgilii Georgica låto vi ingalunda en barnslig nyfiken-

het locka oss till någon obelänksam närgångenhet.



Björke.

ööderul Va '"'' I'"''» Roma ligger dess annex Björke i

en mycket bördig och alldeles släl trakt. Denna kyrka

består af ett aflångfyrkanligt skepp och ell likadant

kor och hon är uppförd af huggen och luktad kalkslen.

Skeppet, hvars inre bredd utgör 28.8 och längd

54.8, har skrakanliga socklar. I skeppet står en niidt-

kolonn, som uppbär fyra korshvalf. Midtkolonnen har

nära 1.0 hög fyrkantig grundsten, hvarpå med indrag-

ning af 0.5 följer en hålkälad sockel, som \A hög

uppbär en allisk bas, hvilken har yfviga skyddsblad

och är 1.4 hög. Skaftet håller 6.1 i omkrets. Kapi-

talet är fyrkantigt och bukigl med vanlig ring nedtill.

Kransen beslår af hålkäl och rundslaf. Basen liksom

kapitalet och kransen ulgöres af elt enda block och

skaftet af tio hela rundstycken. Skiljebågarne, som äro

skarpkantiga och lindrigt spetsiga samt 1.5 breda, upp-

gå från listverk, hvilka likna kapitalets krans. Kap-

porna, som äfven äro lindrigt spetsiga och föga uppåt-

gående, hvila på små hålkälade och rundstafviga krag-

stenar i hörnen.

A skeppets södra sidomur nära veslra ändan fin-

nes en ingång. Yttre omfattningen har å hvarje sida

två murhörn, hvilka med tunna hålkälade kransar upp-

bära skarpkantiga spetsbågar. På tjocka poster med hög

tröskel hvilar en Irebladig spetsltåge, som prydes med

trenne treflikiga knoppar. Poslerne och inre murhör-

nen bestå af hela block, hvilka äro slipade. Inre om-

fattningen har stora smygar och lågrakspelsig betäck-
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ning. Ä norra sidomuren nära vestra ändan märkes

en iiJgäng, som till inre delen är igenmurad. Yllre

omfattningen har två stora murhörn, hvilka uppgå frän

socklarna och prydas med tunna hålkälade kransar. På

dessa murhörn hvilar en skarpkantig rundbåge. Poster

på hög tröskel npphära ett rakt dörrfäll.

Skeppet har för få år sedan fått två fönster å

södra och två å norra sidomuren, som äro rundbågiga

och försedda med karmar poster och bågar af trä i

ett slags medeltidsstil, den der aldrig funnits. Triumf-

bågen är smal hög och spetsig med hålkälade dynste-

nar. \k\ hvarje sida derom åt vestcr finnes en tem-

iigen stor men föga djup altarnich, hvilken är rätvink-

lig och spetsbågig. A vestra gafvelmuren märkes en

stor spetsbågig fördjupning, som påtagligen varit ärnad

till en tornbåge, men en tornbyggnad har ej kommit

till utförande.

Koret, hvars inre bredd utgör 10.7 och längd

55. o samt murtjocklek 4.1, har skråkantiga och rund-

slafviga socklar, som äro något högre än skeppets.

Två korshvalf, af hvilka det vestra har vida större

sträckning i vesler och öster än det östra, bilda ko-

rets betäckning. Korshvalfven, som äro spetsiga och

ha raka temligen starkt uppåtgående kappor, sakna

skiljebåge och kragstenar. Osler um den nyssberörda

t)'iumfl)ågen märkes en sådan, hvilken är vida bredare

och lägre än densamme och har spetsig betäckning

med hålkälade dynslenar. Demia egenhet ådagalägger,

att skeppet år äldre än koret.

A södra sidomuren nära vesliva ändan linnes en

ingång. Yttre omfattningen har emellan breda poster

och stora murhörn smärta kolonner. Från posterna,
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som stå på liöy tröskel, uppgår eii trebladig båge med

Ivå enkla knappar. Kolonnenie, hvilka ha attiska ba-

ser med skyddsblad och bägarlika löfprydda kapiläler

med bålkälade kransar, uppbära en rimdstafvig rund-

båge. Deremot hvilar en skarpkantig rundbåge på

murhörnen. Inre omfattningen, som är snedsmygig,

har pålagligen haft lågrakspetsig betäckning, hvilken

blifvit förändrad till stickbågig.

A södra sidomuren finnas två nyligen uppbrutna

fönster, som äro rundbågiga och ha karmar och bågar

af trä. A allar\ äggen märkes ett större spetsbågigl

fönster, hvilkel till omfattningen är ursprungligt och

snedsmygigt, men har såsom de öfriga fått karm po-

ster och bågar af trä. I norra sidoniuren ses ett rak-

spelsigt väggskåp, som har en yttre omfattning af trä.

Mellan framstående sidopilastrar med fialer höjer sig

ett löfprydt roste, hvars spets uppbär en spira. Dör-

rarne utgöras af genombrutet löfverk i sen men likväl

ren medeltidsstil, och de ha ingalunda tillkommit i

sednare tid.

Denne helgedom har enligt en förteckning från

medeltiden blifvit 1260 uppförd*). Sanmia uppgift är

antaglig i afseende på skeppet, som tydligen röjer äl-

dre öfvergångs-, men deremot ingalunda i afseende

på koret, hvari märkes yngre öfvergångsstil. Skeppets

triumfbåge är vida smalare högre och enklare än ko-

rets, ett förhållande, som styrker nämnda förmodan.

Korets takhvalf förråda den högre konstens djupa för-

fall och således en ganska sen byggnadstid. Deremot

kan med mycket skäl sägas, att yttre omfattningen af

') Script. Rer. Dan. 1. VIII. P. 313.
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korets ingång visar sig vara fullt lika gammal som

skeppels. Detta förhållande låter dock ganska lätt för-

klara sig. Här har troligtvis funnits elt mindre kor,

hvilket tillkommit på samma gång som skeppet. Efter

nedbrytande af det ursprungliga koret har yllre om-

fattningen lill dess ingång blifvil, såsom man finner å

många kyrkor på Gotland, begagnad för det nuvarande

korel. Af skeppets och korets olika socklar visar sig

jemväl, att det förra år mycket äldre än det sednare.

Om del således är sannolikt, att skeppet ofvannämnda

år uppstått, så kan koret svårligen ha tillkommit före

midlen af femtonde seklet.

Altarbordet består af huggen och skifvan är ovan-

ligt tjock och hålkälad af slipad kalksten. Altarpryd-

naden, som är alldeles ny, föreställer ett lam, hvilket

ligger på en förseglad bok, och deröfver sväfvar en

engel och derbakom ses eti strålkors.

Dopfunten beslår af slipad kalksten. Nedre delen

af foten är fyrkantig och afslutas med en bålkäl. Den

öfre delen, som följer derpå, liknar en bukig bas, hvil-

ken i stället för skyddsblad har två mans- och två

qvinnohufvuden. Skålen är halfklotformig och alldeles

slät. Dopfuntens hela höjd utgör 0.6 och skålens yllre

tvärmålt 2.5.

En eländig sakristia har i nyare tid blifvil byggd

vid korets norra sidomur, och ingången derlill är upp-

lagen från en myckel stor lågrakspelsig sitlnich i den-

samma. Vid skeppels veslra gafvelmur ligger ett stort

magasin.

Å veslra ändan af skeppels kroppåstak höjer sig

en takryttare, som lill den nedra delen är fyrkantig

och till den öfra åttkantig med en låg ållkanlig spira.



395

Denne lakryttare, livilken är föga passande, härrör från

en sednare tid.

För nägra år sedan har kyrkogårdens ringmur

hlifvil undanröjd och i dess ställe ett dike med mur-

beklädnad upplaget. Koma och Björke samt Vesler-

heide äro ])land Gollands talrika helgedomar, de enda,

som omgifvas med dylika stängsel.

Ungefär V/^ mil vesler om kyrkan helt nära vä-

gen ligger å Björksarfve gård en märkvärdig lemning

af ett gammalt stenhus, hvilket icke bör med tystnad

föi'bigås. Hilfeling har af delta hus en helt liten penn-

ritning, hvaraf inhemtas, att detsamma var allångfyr-

kantigl och två våningar högt och hade gafvelrösten

med kroppåstak. Yttre bredden af samma hus, som

sträckte sig i söder och norr, utgjorde 12 och läng-

den ^20 alnar. A framsidan fnnnos två rundbågiga in-

gångar för nedra och tvu sådana för öfra våningen.

De nedra ingångarne voro något dragna åt norr, de

öfra deremol något åt söder; förmodligen af den orsak,

att de förra ej skulle afstängas genom de löstrappor,

hvilka uppledde till de sednare.

Detta ovanliga hus, som bestod till hörnstycken

och omfattningar af huggen men för öfrigt af tuktad

kalkslen, egdes af två bönder å nämnde gård. Omkring

år d820 ville den ene egaren nedrifva, men den an-

dre bibehålla hälften af ifrågavarande hus. Till följd

deraf blef den ena hälften i grund nedbruten, men den

andra fick (jvarstå. Det dåraktiga ja orimliga uti ett

dylikt beteende är uppenbart.

Merberörda hus, hvilket inunder hade två men

ofvanpå ett enda rum, är till den norra hälften i be-

håll. Deraf inhemtas följande. På midten af östra si-

26
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donuiren linnes en rätvinklig och rundbågig ingång till

nedra våningens norra rum, som invändigt håller i

söder och norr 14.5 och i motsatt riktning 15.6 samt

i niurtjocklek 5.6. Betäckningen bildas af ett rundbå-

gigt korshvalf med föga uppåtgående kappor. I veslra

sidomnren märkes ett stort lågrakspetsigt väggskåp och

i norra gafvelmuren ett fyrkantigt sådant. Något på

sned öfver nyssomnämnda ingång finnes en likadan till

öfra våningens öfverblifna del, hvilken beläckes med

bjelkar och plankor. Då bjelkarne äro grofhuggna och

plankorna beslå af klufna och tillyxade furustockar, så

visar sig, att samma betäckning har en hög ålder. A

östra liksom å vestra sidomuren nära norra ändan

finnes en liten rakskilen ljusöppning. Jemväl förmär-

kes i östra sidomuren ett lemligen stort lågrakspetsigt

och i midlen af norra gafvelmuren ett litet fyrkantigt

väggskåp.

Sedan vi undersökt alla kyrkor i norra befallnin-

gen, tycktes det vara hög tid att återvända till Wisby,

som ligger \ ^1^ mil i nordvcst från sistnämnda ställe.

Vi färdades på slor landsväg under det vackraste vä-

der. Högligen glada öfver de iakttagelser, hvilka vi

haft tillfälle att göra på våra kringfärder, hyste vi den

lifliga önskan att framdeles få undersöka de många

helgedomar, som tillhöra södra befallningen, på det vi

måtte bli istånd att med någorlunda säkerhet bedöma

Gollands lika talrika som ovanliea konstverk.
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Förord.

»JeHan jag omsider hunnit med denna del afsluta Gol-

lands konslhisloria, anser jag, som Ire årtionden sökt

enligt förmåga granska och beskrifva Sveriges konst-

verk och redan ingått i milt sjuttiondefemte lefnadsår,

mig böra nu nedlägga ett sådant slräfvande. Delta

sker under den lifliga önskan, att en och annan skall

med samma intresse, som oaflåtligen lifvnt nug, forl-

sälla och bekantgöra noggranna forskningar af fädernes-

landets forntida byggnadsverk, på det att desamma

niålte, innan de ytterligare vanställas genom godtyck-

liga infall eller förstöras genom bristande underhåll

och nödiga ombyggnader, ej gå förlorade för vår konst-

historia. Denna min önskan föranledes deraf, att jag

tror det vara ej mindre hedrande än gagneligt, att

Sverige liksom flerc andra länder får en konsthistoria;

helst en sådan skulle omsider sprida en välbehöflig

kunskap om våra förfäders högre byggnadskonst och

förekomma mången tanklös förändring och oöfverlagd

förstöring af våra föga påaktade men högst märkvär-

diga nalionalmonumenter. Sedan man långliga lider



ined ospard möda ocli både enskild och allmän upp-

offring undersökt bekantgjort och beskyddat våra hed-

niska fornlemningar; lyckes det isanning vara mer än

billigt, alt våra christliga konstverk ej med likgillighet

betrak las.

3Ied fägiiad har jag funnit, alt en och annan tid-

ning i laiidsorlen med välvilja anmält detla milt arbele.

Eli sådant förhållande gläder mig isynnerhet derföre,

alt jag förmärkl, det man småningom börjar att fäsla

något allvarligare aklgifvande på våra fornlida konstverk,

hvilka beklagligtvis varil alltför länge vårdslösade. Jag

har deremol sett, att Ivenne af hufvudstadens mest

lästa tidningar omnämnt sanmia arbele såsom ett för-

sök, som röjer väsendlliga brister. Denna företeelse

har för min egen del varit hvarken oväntad eller ned-

slående. Jag har nemligen genom mångårig erfarenhet

funnit, att de såkallade fria konsterne äro på sina

egentliga stamhåll minst fria. Om någon företager sig

alt på egen hand studera och ännu värre om någon

fördrislar sig alt derjemle praktisera i någon gren af

de fria konsterna, så blir en sådan förujätenhet föga

väl upi)tagen af fackmännen. 3Ien den, der förkrossas

af ett dylikt missöde, är isanning icke värd något

bältrc. Följaiide verser, hvilka i min ungdom gjorde

ett mindre behagligt men alldeles outplånligt intryck

på mitt begrepp om konstnärers förhållande till h var-

andra, har jag på äldre dagar funnit ganska träffande.

Kcd xt^afitvg xtQauti xoréti, xal Thzwi'1 Thxuov,

Kal riTtoyog ttuoxw (fS^ovtti, xal åoidoi; aoiöiu.

Om den lika vältänkande som snillrike Hesiodus för

inruKtl Irclusen år sedan så yttrat sig onj del ung-

domslViska och frisinnade Greklands konstnärsstämning
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mellan enskilda, livad skulle han ullala om den nyare

tidens ofördragsamma skråväsende och förhalliya hön-

hasjagt ?

Om jag således känner mig lör egen del obesvä-

rad af de anmärkningar, hvilka man framslällt mot

ifrågavarande arhele, smärtar del mig deremot, alt, då

man sökt genom sådana visa sin öfvcrlägsenhel, man

ej framkommit med några mera öfverlygande; ty en

sådan företeelse röjer, att det ingalunda är, såsom sig

liorde vara, rätt hevändt med konslhisloriens studium.

Man har nemligen enligt milt förmenande upphäfl sig

till domare uti en sak, livaröfver man ej hållit en nöj-

aktig undersökning och hvaröfver man utan anförande

af anlagliga skäl afkunnat utslag.

Enär det, som uti den ena af berörda tidningar

mot mig anföres, blott angår den förslå delen af Got-

lands konsthistoria och redan blifvit i korthet besvaradt

uti förord till den andra; så anser jag mig här endast

höra i lika korthet genmäla livad, som uli den andra

af sanmia tidningar yllras om della milt arbete.

Det säges, "att orden konsthistoria, konsthistorisk

af Brunius begagnas i en för honom alldeles egendom-

lig betydelse. De beteckna nemligen ungefär: kyrko-

beskrifning, kvrkobeskrifvande; ty hans konsthistoriska

arbeleu innehålla egentligen ingenling annat än mycket

utförliga och pålitliga arkitektoniska beskrifningar på

kyrkobyggnader i flera delar af vårt land." Del tyckes,

som man ingalunda bort betvifla, att jag, som varit

nära femtio år s|)råklärare vid ett nniversitet, väl visste

hvad konsthistoria vill säga, isyn?ierhel då jag öfver

Irellio år sysselsatt mig med författande al konsthisto-

riska skrifter. All mina arbeten i denna väg inne-
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hålla egentligen ingenting annat än kyrkobeskrifningar,

är en alldeles oriklig uppgifl. Jag har nemligen ej

allenast heskrifvit kyrkobyggnader ulan jemväl dithö-

rande konstsaker samt deromkring belägna konstverk.

Huru skulle t. ex. min beskrifning om Lunds dom-

kyrka blifvit en volym p;i 3B^/2 ark, om jag endast

beskrifvil hennes byggnad? 3Ien då närvarande fråga

egentligen angår min framställning af Gotlands konst-

verk, så torde det tillåtas mig att i afseende härpå i

korthet anföra följande. Jag har icke blott heskrifvit

AA^isby domkyrka och alla kyrkoruiner ulan jemväl dess

njärkvärdiga ringmur och förslörda slott samt gamla

boningshus tillochmed dess nya föga koiislmessiga skol-

hus. Jag har å landsbygden ej allenast beskrifvil kyr-

kobyggnader u!an äfven der betintliga konstsaker samt

alla i ditliörande socknar varande byggnadsverk, hvilka

förtjenal all omnämnas. Således har jag beskrifvil alla

kasleller samt fasla stenhus och lemningar af sådana.

Jag har derjemle beskrilVil de många stenkors, som

utmärka denna konstrika ö. Kortligen jag har icke

förbigått något konststycke, hvilket jag kommit i till-

fälle alt granska och hvilket jag ansett ha något konst-

värde. Då jag alliså framslällt alla slags konstverk på

Gotland, torde jag väl varit fullt berättigad att kalla

detta mitt arbete konsthistoria; såvida man icke vill

påslå, det nämnda ö, som ovedersägligen har vida flere

birntida konstverk än något annat så litet landskap i

hela Norden, icke förtjenar till följe af brist på mate-

rialier en sådan. För öfrigl skulle ett dylikt påståeiule

vara alldeles orikligt; ty de allrafleste konstverk, hvilka

tillkommit under medellidcn, ha onekligen varit kyr-

kobyggnader och (lithöraiidc konstsaker. Dessutom ha



den konstperiodons slolt och försvarsverk samt offent-

liga och enskildla hus af konstvärde jeniförelsevis Llif-

vit vida mer genom förändringar vanställda och för

ombyggnader tillintelgjorda än dithörande helgedomar.

Det är således helt naturligt, alt en konsthistoria för

medeltiden måste ovilkorligen handla ojemförligt mera

om kyrklig än om borgerlig byggnadskonst.

Vidare yttras, "att Brunius begagnar en genomförd,

men till större delen nyskapad terminologi, som betyd-

ligt försvårar läsningen af hans verk, särdeles som

han aldrig lemnal någon tydlig förklaring af sina konst-

ord." Då man skrifver rörande en vidtomfattande ve-

tenskap på ett språk, hvilket helt och hållet eller till

betydlig del saknar en derför nödvändig terminologi,

bör väl ingen sakkunnig klandra, det man söker i nå-

gon mån afhjelpa en dylik brist. Enär våra allmänna

konstord i arkitekturen äro till slörsta delen lånade

från främmande språk och alldeles otillräckliga för ve-

tenskapliga skrifter i denna riktning; måste, såvida

detta kunskapsfält skall i Sverige liksom i andra län-

der odlas, en sådan brist ovilkorligen afhjelpas. Att

läsningen genom nybildade rentaf nödvändiga konstord

försvåras, kan jag ingalunda medge. Beskrifningar på

ovanligare konstverk skulle i saknad af nödvändiga

konstord bli ej sällan dubbelt längre och vida obestäm-

dare än de kunna och böra vara. Att elt sådant miss-

förhållande skulle i brist på en behöflig terminologi

drabbat Gotlands konsthistoria lider intet tvifvel. Då

det påstås, alt jag aldrig lemnat någon tydlig förkla-

ring af mina konstord, framkommer änim en grundlös

uppgift. Jag har nemligen för hela sexton år sedan

till Skånes konsthistoria bifogat en förUaring öfver deri



begagnade konstord. Enär de skånska konstverken äro

i mänga afseenden enklare än de gotländska, som dess-

ulom IVamle flere egendoinliglieler; så har jag funnit

mig nödsakad till undvikande af lika trollande som

förvillande omskrifiiingar alt betydligt öka och närmare

beslämma min förra förklaring öfver konstord.

Slutligen l»ör följande mening icke med tystnad

förbigås. -"Oakladt detla Brunii arbete ej kan lemna

någon för en större krets njutbar läsning, och ej hel-

ler erbjuder konstvännen någon med klarhet ordnad

eller med talang utförd historisk öfverblick af den

märkvärdiga öns. medeltidskonsl, innehåller del likväl

ett utförligt bearbeladt och genom sjelfva sin afskräc-

kande vetenskaplighet pålilligt malerial för blifvande

forskare i och behandlare af vår intressanta byggnads-

konst under medeltiden." I förord till första och andra

delen uppgifves grunden för det sätl, hvarpå jag ge-

nomfört samma arbete, hvadan det är öfverflödigt att

derför här redogöra. Alt man icke söker genom ett

vetenskapligt arbete bereda en stor allmänhet en njut-

bar läsning, ligger i sakens natur, och jag har i för-

ord till andra delen visat obefogenheten af en dylik

fordran. Men alt konslvännen ej skulle kunna af milt

arbete fatta en klar föreställning om Gollands me-

deltidskonsl är ett påslående, hvilkel jag endast kan

förklara deraf, all aiimärkaren gjort sig lika liten reda

för belvdelsen af konstvän som för orden konslhisloria

och konsthistorisk. Den, der med uppmärksamhet lä-

ser inledningen till merberönia arbete, hvari öfversigt

af Gotlands forntida konstverk innehålles, och den, der

sedan gör sig mödan alt oakladt den ^afskräckande ve-

tenskapligheten" genomgå del hela och likväl ej förmår



VII

med klarhet uppfatta tleii märkvärdiga öns byggnads-

konst under medeltiden, kan ej rimligtvis kallas konst-

vän. För öfrigt torde det förlåtas mig, att jag anser,

det en Iiimmelsvid ålskilnad finnes emellan vetenskap-

lighet och talang; ty dessa egenskaper kunna mer än

väl undvara hvarandra.

Med synnerlig fägnad erkänner jag mig uti en

ganska väsendtlig punkt hysa samma öfverlygelse som

anmärkaren, nemligen deri, att utan tidsödande och på-

litliga undersökningar och grundliga beskrifningar af

ett lands särskildla konstverk kan dess konsthistoria

icke med någon säkerhet författas.

Lund i Juni 1866.

C. G. Brumus.
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Vall.

ööderut 1 V/a '"•' f''^»" Wishy är flenne helgedom be-

lägen ä den bördigaste slät len i den slora dalgången

mellan Klinle- och Slilehamn. Kyrkan, hvilken har af-

långfyrkantigt skepp, tomligen bredt men ganska kort

kor med sakristia vid norra sidomuren och halfrundt

utspriing i ösler samt fyrkantigt torn i vesler, är upp-

förd af huggen och tuklad kalksten.

Skeppet, som invändigt håller i söder och norr

25.6 i vester och öster 3'2.(j samt i murtjocklek 4.5,

har låga sk rå kantiga socklar och grunda rundbågiga

gesimser utan kragslenar. En niidlkolonn, hvilken upp-

bär fyra korshvalf med lika många skiljebågar, har

följande anordning. Grundstenen är skråkanlig, basen

attisk med tunna olikartade skyddsblad, skaftet består

af hela rundstycken och har 7.7 i omkrets, kapitalet

är lågt inålsvängdt med yfvigt löfverk och kransen

hålkälad. Södra norra och östra skiljebågarne, som

äro skarpkantiga och breda samt lågspetsiga, hvila på

tunna kragstenar med hålkälade kransar. Vestra skilje-

bågen är en smal ruudslaf, hvilken i form af q vartcir-

kel kastar sig mot vestra gnfvcimuren. På midten af

kransens vestra sida hvilar el t hufvud, hvarifrån denne

rundstaf uppgår. Kapporna är<» rundbågiga och föga

uppåtgående. De två veslra korshvalfven ha kragste-

nar, men de två östra sakna sådana; deremot äro de

förras slutstenar såsom vanligt släta, men hvardera af

de sednare har en åttkantig nära klotformig och ned-

1



hängande slutslcn. Skeppels liojtl IVån golfplanen lill

slutstenarna ntgOr 51.0.

På södra sidnnini-en nära veslra ;in<lan finnes en

ingång, hvars portal liar följande anordning. Mellan

yttre nuiriiörn ocli inre posler, som alla äro mycket

breda, slår en kolonn å livarje sida. Baserne äro at-

tiska med skyddsblad (»cli kapilälerne tärningformiga.

Hvarje afrundnliig å kapilälerna franiler ell iijerlformigl

blad. Kransarne lia slaf och bälkäl. Pa murliörnen,

bvilka nppgå från socklarna, livilar en slät rundbåge.

Af kolonnerna uppbäres en grof rundbåge, som prydes

med en balfslaf. [*å p.isterna, bvilka ha hög Iröskel

ocb ulgöras af flere qvaderslycken, uppstår en skarp-

kantig rundbåge. Inre omfatiningen är snedsniygig,

men betäckningen, som hifvelsnlan varit lågrakspetsig,

har genoiu forfiiskning biifvil slickbagig. A den södra

sidomuren ocb ösler om ingången ha två fönster Idif-

vit utvidgade och å den norra två nppbrulna.

I skeppels nordöstra hörn ses två kragslenar,

bvilka ofelbart tillika med en molsvarande hörnkolomi

uppburit ett korshvalf öfver ett altarbord; ty lenniin-

gar både efter de förre ocb det sednare märkas. Tri-

umfbågen är lågspelsig och \'2A\ bred. Vederlagskran-

sarne ha uppnedvända skråkanler.

Koret, hvars inre sträckning i söder och norr ut-

gör 2(1.1 och i vesler och ösler 12.15 samt nuu'-

tjocklek 4.2, uppbär ell rundbagigl korshvalf med nå-

got uppåtgående kappor och är vida lägre än skeppet.

Socklarne beslå liksom skeppets af en låg skråkant,

men gesimser saknas. Den södra sidomuren nära ve-

stra ändan har en ingång. Yttre omfattningen bildas

af yttre mnrbörn (kIi inre poster, bvilka alla utgöras



af flere (jvadorslycken, men de förre hvila på socklarna

(»ch <le sediinre pä låg Iröskel. Liksom niurhörnen så

uppltåra posleriie en skarpkaiilig riindhågc. Inre oni-

laUningPM ar likadan som skeppets. Oiver ingången

niärkes ell. fönster, som blifvil i sednare lid förfuskadt.

Kn rälvinklig ingång med nindbågig betäckning

inleder a norra sidomuren till sakristian, bvilken in-

vändigt sträckande sig i söder ocli norr ii.'2 samt i

vesler ocb öster 10.9 liar e!t korshvalf med rund-

bågiga ocb vågräta kappor. Socklarne, som bestå af

en mindre skråkani ocb en tinare rundslaf, äro vida

bögre än skeppets och korels. A östra muren ses ett

utvidgadt fönster.

Utsprånget, bvars inre bredd uppgår till 15.5,

beläckes med ett balft bjelmbvall'. Socklarne äro lik-

som skeppets ocb korets skrakantiga, men der finnas

inga gesimser. iJel tyckes, som utsprånget fordom

saknat fönster. At söder ses etl fönster, hvilket på-

tagligen är en nvare uppbrytning. Al söder liksom åt

norr märkes ell fyrkantigt väggskåp.

Tornet, som bar till del yitre skeppels bredd, in-

nebåller tre afdelningar öfver bvarandra. Socklarne be-

stå af en ln.g skmkanl med en temligen stor rundstaf

derpå. K(irsla abielningen, bvilken invätnligt båller i

söder och norr Hl. 7 i vester ocb ösler 19.0 samt i

murljocklek 5.5, betäckes med etl korsbvalf. Kappor-

na äro iimdbågiga ocb löga uppåtgående med en liten

kragslen i b varje börn. En yttre ingång, som är rak-

sluten ocb snedsmygig, leder till ett litet rum i södra

sidomuren. E\\ liten fyrkantig ocb snedsmygig ljusöpp-

ning jemte ingången ger rummet en svag belysning.

Ä norra sidomuren midl deremot märkes en stor in-

1*



gäng, hvfiri ell hrkaiiligi fönster blifvil nyligen insatl.

Å hvarjp snla af denna [Mtrlal siar en smärt kolonn

emellan Iva slora niniliiini. Grnndslenarne äro skrå-

kantiga, haserne attiska med skyddsl)lad för kolonnerna,

kapitälerne äro liägarlika, den vestra med löfverk ocli

tva menniskoliiifvuden ccli den östra med bladslingor,

kransarne äro liålkälade. Kolonnerne uppbära en rund-

stafvig, men vt tre murliörnen en skarpkanlig rnndbåge.

Inre bälften af ingången, som är igenmurad, har tro-

ligtvis haft rätvinkliga puster med vanlig tröskel och

rakt dörrfält, hvilka blifvil för insättande af ofvanbe-

rörda fönster boribruliia. Pä midten af vestra sido-

niuren finnes ett rundbågigt samt til! del yttre och

inre snedsmvgigt fönster, som hafi en midlpost, hvil-

ken biifvil för an|pi'ingamle af ell fyrkantigt fönster

bortbiiilen. Midtposten har uppburit två trebladiga

rundbågar och derpa fvra sådana vända mot hvarandra.

Alla dessa bägar, som äro i behåll, omfatta målade

rulor, hvilka äro skamlöst öfverkalkade. Tornbagen,

som är 15.8 bred n)ed motsvarande böjd, har lågspet-

sig betäckning orb rundstafviga dvnstenar.

På midten af veslra sidonmren öppnar sig inifrån

en rakslnten ingång till en trappa, hvilken dei'igenom

uppför åt norr och sedan från vesler at ösler lili an-

dra afdelningen, sftui ulanfiir den sculra liksom den

norra sidan Uuv ell galleri. Trappan, hvilken beläckes

med afsalsvis förskjutna siräckslenar, inleder till det

norra galleriet, på nndlen hvaraf en rakspetsig geintni-

gång inför på första afdelningens lakhvalf och en så-

dan utgår dcrifran lill drt sitdra. Alvcket grofva pila-

strar, som framstå både å södra och å norra sidomu-

rens yttre hörn, uppbära en ganska stark spelsbåge



och derpå en vågrät påniurninf?. På Hetta säll bildas

för livarje galleri en last underbyggnad, bvilken om-

sluter en myckel ansenlig nicblördjupning. Vcstra lik-

som östra si(b)Uiurei), som naturligtvis saknar nicliför-

djupning, liar dereniot vid galleriernas böjd en temli-

ge!i stor skrakantig indragning. Ilvardera af galleri-

erna bar ulät två ö])pningar, bvilka åtskiljas af en

midtpelare, souj motsvaras af sidopilaslrar. I midten

af bvarje öppning sta Ivenne kopplade kolonner, bvilka

uppbära tvenne rimdbågar ocb omgifvas af en något

mer än dubbelt större sådan, ludonnerne lia attiska

baser med skyddsblad, smärta skaft, slätta bägarlika ka-

piläler ucb tunna hålkälade kransar. Midlpelaren och

de motsvai'ande pilastrarne ba I)lolt kransar, som likna

de nyssberörda. Al vester tinnes i bvarje galleri en

temligen stor rundbågig gingg. Kransarne sträcka sig

åt vester till gluggarna, men icke åt öster, der inga

sådana finnas. Ofver gallerierna märkas rundstafviga

gesimser, bvilka uppbära deras lullak. Andra afdelnin-

gen betäckes med ett korsbvalf, som liknar första af-

delningens betäckning, men det saknar kragstenar. På

midten af östra sidomuren iideder en rakspetsig ingång

på skeppets takhvalf. At vester finnes lör andra afdel-

ningen en rund ocb skarpkanlig ljusöppning. Omfatt-

ningen är inåt fyrkantig med lågrakspetsig betäckning.

Från andra afdelningen uppgå stegar. Ofver gal-

lerierna vidtager tredje afdelningen, bvilken å bvarje

sida inrymmer två gluggar. En midtkolonn uppbär i

bvarje glugg Ivå små rundbågar. Norra gluggen i ve-

slra sidomui"en bar förlorat sin midtkolonn ocb fått en

sådan af trä; men de öfriga ba sina i behåll. Yttre

ocb inre omfaltningarne äro rätvinkliga ocb rundbågiga.



Hvarje yttersida liar jrimis under gluggarna en skrå-

kanlig indragning. Gluggarne prydas uied hålkälade

vederlagslister, som inolsvara kapilälernas kransar och

sträcka sig såsom bandlisler rundt om yltre mursidorna.

Hvarje sidomur uppbär ett spetsigt roste, livari två

gluggar slå jemte hvarandra och en sådan midt öfver

desamma. I gluggarna ha midlkolonner, al' hvilka in-

gen är öfrig, uppburit små spelsbågar, som qvarslå.

De vitre och inre omlattniiigarne äro spetsiga och rät-

vinkliga. Vid röstenas början jemns under deras ne-

dra gluggar märkes jemväl en skråkantig indragning å

hvarje sida. Tornet uppbär en hög spira, hvilken till

följd af röstenas alslympning fått en ganska ful an-

ordning.

Kyrkan har etiligt en uppgift Iran medeltiden till-

kommit ill., det vill säga pa trelionde århundradet^).

Då kyrkan företer rundhågs- med någon öfvergång till

spetsbågsstil, lär hon blifvit uppförd omkring midten af

trettonde seklet. Del vissa är, att byggnadens hufvud-

delar äro samtidiga, och alt sakristian är något yngre

än desamma.

Altarbordet består af huggen kalksten. Skifvan är

ovanligt tjock och skiakanlig. Allarlaflan, som 1G84

är arlietad af sandslen, föreställer Adam och Eva vid

kunskapens träd och deröfver Christi uppståndelse. Allt

röjer dåligl rococomaner.

Kyrkan har en dopfnni, hvilken till foten och skå-

len är rund och består af sandsten. Foten utgöres af

en stor hålkäl och derpå en rundstaf. Skålen har

skråkantig botten och laka sidor. Fotens bildverk äro

') Sriipl. IUt. Dan. T. VIII. P. :^13.



förstörda. Skålens botten siras med en bladliäla. Å
skalens sidor ses liildverk mellan två repringar. 1. En

nian med gloria vänder sig till Maria med gloria och

l)(d( och Iran den lörre till den sednare llyger en diifva.

i. Två qvinnor med glorior kyssa hvarandra, nemligen

Maria och Elisabeth, ö. Marias liarnsärg samt oxen

och åsnan. En del är borthuggen lör att la dopfunten

0.'2 närn)are väggen, en högst skamlig vandalism. 4.

En konung på en Iron upphfler elt svärd troligtvis

Herodes. 5. Tvenne af de vise männen frambära skän-

ker lill Maria, som siller krönt och haller barnet på

venstra knäet. (>. .\ ena sidan framgår en man till

ett allare, livarpå en kalk står, och hvaröfver en dufva

nedflygrr; å andra sidan ses två qvinnor med glorior,

af hvilka den ena framräcker öfver altaret elt barn

med gloria. 7. Derpå framgår en qvinna, som håller

ett barn, begge med glorior. 8. Sedan ses Christus

med korsgloria sitta inom en oval på regnbågen och

upplxfla högra handen till välsignelse och hålla en bok

1 venstra. A ovalen läses 3Iagnvnu' nomen: clomini:

emanvel: amen. Vid sidorna af ovalen nederst till

höger ses Lucas, öfverst Johannes, nederst till ven-

sler Warcus, öfverst ftlattheus inom ringar. Lucas och

Marcus ha böcker, de öfriga språkband, och alla äro

sinnebilder. Till venster om ovalen svänger en engel

med gloria ett rökelsekar. Bildverken äro mycket rena

och väl bibehållna. A ölVa kanten äro fyra kors på

lika afstånd från hvarandra inhuggna. Dopfunten, hvars

hela höjd är 3.0 och yttre tvärmålt 2.5, visar sig här-

röra från midten af trettonde århundradet.

Få helgedomar på Golland ha i sednare åren blif-

vil på ett så vandaliskt sätt behandlade som denne.
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Man liar gifvit de inre Hörrumfallningarna slickbågiga

betäckningar, förändrat I va fönster å skeppets södra

och uppbrutit två säilana å dess norra sidomur, bort-

skämt korels fönster och upptagit ett nytt å utsprån-

gel, vanställt tornets veslra fönster och förderfvat dess

norra ingång med ett nytt, och utstyrt alla med Irä-

karmar och träbågar samt glasrutor såsom i vanliga

boningshus. Ktl sådant beteende röjer den gröfsta okun-

nighet om våra förfäders höga byggnadskonst. Det är

öfverraskande, att sådant skett under prosten och kyr-

koherden i Vall samt ledamoten af vasaorden, magister

A. J. Hallenberi?s embetstid.



Hogren.

1 sydvesl '/s m»! ''^''ån Vall ligger dess annex Hogren

i en bördig uch skoglus trakt. Sistnämnda kyrka iit-

göres al" ell skepp, elt mindre kor med sakristia vid

norra sidomm^en samt elt lorn i vester. Skep|)el ko-

ret och sakristian äro allångfyrkaiitiga, men lornel är

fyrkantigt ocli nfnllbordadt. Hela byggnaden är ii|»p-

förd al" huggen och tuktad kalkslen.

Skeppet, som haller i inre bredd 55.5 och i längd

44.1, beläckes med två korshvalf. Från skeppels sock-

lar, hvilka utgöias af en stor skråkant och derpå en öf-

verfalsad rundstaf, uppgår på midlen af hvarje sidomur

en rätvinklig pilaster, som är 1.8 bred och 0.7 tjock.

Dessa pilaslrar, hvilka inlaga tvåtredjedelar af skeppels

murhöjd, ha hålkälade socklar och afslutas med skra-

kanter. Inre pilastrar, som motsvara de nyssberörda,

äro tresidiga och hålla 2.0 i tvärmått och 15. '2 i höjd.

Sistberörda pilastrar ha vinkelräta grundstenar, skrå-

kantiga socklar, temligen höga och grundl hålkälade

kapiläler och vida lägre och djupare hålkälade kran-

sar. På samma pilaslrar, hvilka i skeppels hvarje hörn

motsvaras af en rund spetsig och bladprydd kragsten,

hvilar en spetsig skiljebåge, som är tresprångig med

afskurna hörn. Korshvalfven äro spetsiga med raka

och föga uppåtgående kappor.

En stor ingång finnes å södra sidomuren i vestia

hvalfafdelningen med någon dragning åt öster. Porla-

len har å hvarje sida tre smärta kolonner och der-

emellan små murhörn. Innerst slår ett större murhörn
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ocli \llerst IVMmspritiirt'!' ow ijrof s!arj»rvp<iig hnlfkn-

loiin. (Triii!(lslL'ii;ii'iif'. Iivilka lii^iia jia Ivenne brustna

hodoiiliiilhir. iir<t la^a mcIi lodräla. Dei'|»a följa sam-

maiilryckla allisKa baser, som sakna i>\'vc raiiHIislfr.

Veslra baseriie pi-ydas a iiedra iorerna med smä rimd-

bågi^a gesimser, Iivilka saknande kragstenar ha smä

omgifvande h(»rrlial.' Osira baserne aro alldeles släta.

Kapiiälerne äro skräkantiga och löfpi"ydda samt ba lial-

kälade kransar. Pa kolonnerna livila rnndstafviga och

pa murhornen sl.arpkanliga spelsbågar. De Iramsprin-

gande haHkulonnerne uppbära en likadan spelsbäge, och

derpå höjer sig ett spetsigt roste med hälkälade vat-

lenlisler. Slai-ka poster på hög tröskel ha uppåt inåt-

Intning och upplära en båge, som siras med sex blad

och har å hvarje sida en mindre och två större rul-

lika knoppar samt i midten en slor femflikig knopp.

Derpå utbreder sig en sexbladig båge, hvilken motsva-

rar de innersta nuirhörnen. Denna båge har fem runda

likslora knoppar. Bladen äro myckel platta. Svicklorna

äro fördju|>ade, och Ivå fasellband äro dragna öfver de

mellersla hladen och en duldtel los intager den öfver-

sta svicklan. Grnndstenarne baserne skallen murhörneu

kapiiälerne och kransarne beslå hvar lör sig af hela

block och likaså poslerne; men några få stycken ha

blilvil insalla i murhörnen. Skaften murhörnen och

poslerne äro slipade. Inre omfallningeu är snedsmygig

och lagrakspelsig.

På nnillen af osira hvallafdelmiigen ät söder fin-

nes el I slorl spelsbagigt fönster, som till det yttre och

inre är snedsmygigl och har temligen hög bröslning.

Kn midlpost uppbär Ivå Irebladiga spelsbågar och der-

öfver märkes en slor ring, hvilken innehåller I re små
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sådana. Triuiiilhairen är lika hvcd som korel och IVam-

ter ftii spelsiii licläckniiiy med lialk.ilade thiislenar.

KoiTl, som iiiväntligl slfäckei' si{4 i sutler odi

norr 25. H ncli i mulsall riktning 5 1.0 och haller i

mm-ljocklek .").(!, Itelackes med etl korshvalf, hvilkel

har skrakanliiia kragstenar i ösler men inga i vesler

och ar liksom skeppets spelsigt med raka och föga

uppåtgående kappnr. Korets socklar äro likad;iiia som

skeppets.

A södra sidoninrcn näi'a vestra ändan (iimes en

ingång. Portalen, som hvilar på en söndersprucken

hollenhäll. har å hvarje sida två kolonner, hvilka inål

sluta sig till en Ijockare posl pa hög tröskel samt al-

skiljas af el I slorre murhörn och utåt stöta lill ett så-

dant, hvarutaiiför en skarpryggig halfkolonn hildar en pi-

laster, (irundslenarne äro skrakanliga, haserne alliska,

kapilälerne bukiga med skarpkantiga ringar och kran-

sarne hålkälade. Kapitälerne prydas med hladslingor.

På posterna uppslår en lyrhladig båge med Ire rullika

knoppar, och deröfver är en likadan båge ni.d knop-

par lindrigt inhuggen. Kolonnerne molsvaras af rund-

stafviga, murhörnen af skarpkantiga och haifkidonnerne

af en halfstafvig spetsbåge. Pä denna sednare höjer sig

ett spetsigt roste nied håikälade valtenlister. Grundste-

narne baserne skallen murhörnen haifkolonnerne kapi-

lälerne kransarne och posterne beslå af hela block.

Kolonnerne haifkolonnerne och posterne äro slipade. A

vestrii poslen åt gemungången mot midlen är en fvr-

bladig ros inhuggen och en sådan a yttre sidan af

öslra poslen något lägre, iivardera al dessa rosor står

ölver hörn och är O.-i.T) bred, 0.3 !iog. [nre omfatt-

ningen är snedsmygig och lågrakspetsig.



Södra sidomuren uärnuire öslra ändan Iramler ett

stort fönster, som linll midlpost med tiebladiga bågar

derpä. Deraf märkas få lemningar. Man har nemligen

der insatt träkarm och trähiigar. A altarväggen (innas

tre enkla höga och spelsbågiga fönster, hvilka alla äro

lika smala, men del mellersla något högre än de öf-

riga. Såväl det södra sunt de öslra fönstren äro ut-

och invändigt snedsmygiga. 1 den södra sidomiiren ses

ett fyrkanligl väggskåp. I den norra märkes ell större

väggskåp med rakspetsig belä("kning. Delta sednares

dörrar, som beslå af ek, härröra från den sista me-

deltiden, och gångjernen prydas med enkla blad. Dör-

rarnas omfallning liar ell bladprvdt roste och vid hvarje

sida dei'om uppstår en genombrnten och bladprydd tial

samt en större sådan å spetsen.

A korets norra sidomur närmare vestra ändan

finnes en ingång till sakristian. Den yttre omfattnin-

gen är rätvinklig och rundl)ågig, men den inre sned-

smygig och lagra kspetsig. Poster på hög tröskel upp-

bära en rak betäckning. Dörren prydes med gangjern,

hvilka ha fina vidt utgrenade bladverk, och den är tvif-

velsutan lika gammal som koret. Sakristian, livars inre

sträckning i söder och norr ulgör I '2.5 samt i vesler

och ösler 15.5, betäckes med elt tnnnhvalf pa veder-

lag i söder och norr. Socklarne, hvilka bildas af en

föga framspringande skråkant med en liten ([vartslaf

derpå, äro lägre än skeppels och korets. At ösler ses

ell större fönster, som till det vllre varil spelsbågigt

men till det inre stickbagigt och nyligen fall Iräkarm

med jerngaller. I vestra liksom i norra muren nära

nordveslra hörnet märkes elt raks|»elsigt väggskåp, af

hvilka del f(>rra är vida mindre än det sednare.
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Tornel, som endasl fåll don försUi afdelningeii

ucli hälllpn af ilen andra odi liöjpr sina niursidor vid-

pass G.U öfver skepppis takfol, nppltär en liög spira,

livilken öfvergär från fyrkant till ållkant. Socklarne äro

skråkanlij.fa. Förslå afdelningen, som invändigt håller i

söder och norr 2 1.2 i vesler och öster 10.8 saml i

murljocklek 0.2, har nära vestra ändan af norra sido-

muren en ingång. Portalen prydes med en kolonn å

hvarje sida emellan stdra mnrhörn och hreda men

tunna poster. Grnndstenarne äro såsom socklarne skrå-

kantiga, haserne attiska med skyddshlad, kapitälerne

lärningformiga utan kransar. Posterne stå på hög trö-

skel. Kolonnerne murhörnen och poslerne upphära

enkla rundhågar. Inre omfattningen är snedsmygig och

lågrakspetsig. En niolsvarande och likadan ingång har

funnits midi deremot å södra sidomuren. Tornbågen,

som håller I G. 4 i hredd, men är jemförelsevis ej syn-

nerligen hög, saknar vederlagskransar och har iimdbå-

gig betäckning. A veslra sidomurens norra ända mär-

kes en raksluten ingång, hvarifrån en Irappa uppför

till dess södra och inleder der på elt hjelklag. 1 den

halfva afdelningen finnes å södra vestra och norra si-

domuren en glugg u)ed förtryckt betäckning. De.ssa

gluggar ha påtagligen i sednare tid hlifvit upptagna.

I skeppets östra gafvelniur strax ofvanom sockeln

märkes nära ingången till koret el I rakspelsigl vägg-

skåp, si>m håller iA\ i hredd och 2. G i höjd saml 1.5

i djup. Uti skeppets veslra gafvelmur föga öfver soc-

keln finnes nära ingången till lornel ell likadant men

vida sltirre väggskåp.

Flere rundbågar äro utvändigt insatta i skeppels

södra sidomur. Dessa rundbågar, hvilka framtill pr>-
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(l;is nifd sinlvjir och lihulvorK, ärn sä slora, all de

troliglvis Ijciial I ill IViiislPrbflärkiMnfiar, IipIsI de än»

Illa I siiedsiiivt;iga.

l'li en förleekning- frän niedelfiden nppgifves, alt

l<vi-!van IdilVil l'2(!(l npplord * ). 'lornel, soin Indiglvis

aldrig falt sin lillärnade iiojd, röjer enkel riindbagsstil

(trii har förn)iul!igen uppställ pä nyssuppLMfna lid; men

skeppet korel och sakrislian, hvilka förete sen spels-

hågssli!. äro vidpass Ivähnndra ar yngre. Der ha Ivif-

velsntan legal elt äldre skepp och kor, som hlifvil

nedrifna för uppförande af de nuvarantle. da n\ssbe-

rörda rundbägar, hvilka visa sig tillhoia ren rundbägs-

^li!, blifvit ])ä ofvamiämnda säll liegagiiade.

Allaidiordet är miiradt af Inkläd kaikslen med

huggna hörnslyckcn. Skifvan, son) liar haikälade kan-

ler, består af huggen kalkslen. Pa midlen af bordels

framsida ses ell liuM fyrkanligl häl. hvilkc! är loml.

A allarlaflan. som är arbetad af lin sandslen. före-

ställes natlvarden. Til! höger siar Moses, iill ven-

ster (;jn'islns. ['p|)salsen innehäller Iva vapen, och pä

livarje sida deroni ligger en engel. OlVersl märkes en

kr(ni1 skidd och dera (1 med inneshilen 4, (.hrislian

IV:s nanmchilTer. Taflan är nlfönl uli Idel barockstil,

och enligt den lidens säll ingalunda dälig. Dera läses:

Anno 1634 lod h: Hans SfreJow provfsf offvcr me-

deJtredivfi dcffe aJtrrr hjlflfff- Nänuiilc prosl uigaf

1(l,'r> [Jen (Inlliilaiidiske (>ronica och bicf 1(1^(7 be-

fordrad iill superinlendenl pä (iitlland med bibehållande

af Vall ncii Hogren och med lilllrädande af Wisby pa-

storat såsom prebenden.

1) Scripl. R.-r. Pan. T. VIII. P. 313.
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I kyrkan står en (lopfunl af kalkslen. Fölen är

nni<l mod en sluiro oc!i on mindre afsals saml iifversl

en ring. Skalen ;ir allkanlii: med skrakanlii: ItoUen

ocli lodräla sidor. Ilvardera af de sju sidorna nrydcs

med elt vanligt fäll, men den åttonde är alldeles slät.

Fälten åtskiljas af myckel låga koloimer och beläckas

med rimdhågar. Svicklorna fyllas med spelsiga slafvar

emellan Ireflikiga blad. I dessa fäll märkas följande

föreställningar. I. Jemte ett Iräd siller en man, livil-

ken håller högra handen på näsan och nnplyfler ven-

sira benet. 2. En engel, som har gloria, slår med

utslagna vingar. "». En engel med gloria och iilslagna

vingar nalkas en man, hvilken jemväl har en gloria.

h. Af henne män med glorior for den ene en kors-

staf och den andre en sköld. 5. En man med gloria

och sköld sitter til! häsl. ti. En man rider ett lejon.

7. En man rider en drake. Dopfunten står pa elt

stoi't uppnedvändt kapital, som har rika Idadprydnader

(ich som troligtvis lilliiört en midtkolonn i elt äldre

skepp. Dopfuntetis hela höjd utgör 2.(1.0 och skålens

yltre tvärmått 2.5.5.

Fa korels norra sidomnr hänger eil Iriumfkors i

naturlig storlek. Korsets ändar prydas med fyi-kanliga

st\cken, af hvilka hvardera har en målad sinneliild af

evangelisterna. (Ihrislus, som är ganska iila skuren i

fullrund ligur, har lörnekrmia (tch ålskiljda folier. Då

Chrisli föttei* äro fäslaile jemte ej öiv<'r hvarandra,

härrör detta bildverk från den äldre n»edel tiden.

Enär skiljebågen mellan skeppets korshvalf håller

35.5 i spännvidd, så ha, såsom vi ofvanföre omnämnt,

dess vederlag blifvit hirslärkta med yttre och inre pi-

lastrar. Sidomm'arne ha likväl i anseende lill denna
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ovanliga spännvidd ulåtsjunkil, så alt skeppets begge

korslivalf fåll remnor.

På kyrkogården till vensler om ingången till skep-

pet ligger en skadad grafsten, å hvars undra sida fyra

halfrunda ränder furniärkas. Denne sten har troligtvis

varit uti en aflägsen forntid begagnad till slipning af

stenredskap.



Atlingbo,

Liigofär ^/^ mil i sydosl från Hogren ligger Alliiigbo

ä en bönlig slällbygd. l)(^nna kyrka, som saknar an-

nex, beslår ;if aliåiigfyrkaiiligl skepp och lyrkanligl kor

meil spelsigl nlsprång i öster sanil nära fyrkantigt och

ofullbordatlt lorn i vesler. Hela byggnaden är uppförd

af huggen och Inkläd kalkslen.

Skeppel, hvars inre sli'ärl;ning i suder (»ch norr

nlgur 20.(1 i nntlsall riktning 35.7 sanil hvars nmr-

Ijocklek är 4.1), beläckes med två korshvalf, som ha

spetsiga raka uppåtgående kappor och en tvåsprångig

skiljebåge. Skeppels socklar äro skråkantiga och rund-

stafviga. Stora fendvantiga kragstenar, af hvilka den

södra har bålkäl och i'nndslaf och den noira hålkäl

och klufven platt, np|ibära skiljcbågen, som i vinklarna

prvdes med rnndstafvar.

Den södra sidomuren vid veslra ändan har en in-

gång, hvars portal å hvarje sida innehåller tre kolon-

ner njellan mnrhörn och en IVamspringande pilaster,

som alla äro hålkälade i kanteiiia. Grnndstenarne äro

skrakantiga med spetsiga och trebladiga bågar, hvilka

äro uppnedvända. Baserne äro attiska med afrundade

plinler, kapitälerne bägarlika med yfviga blommor och

fasetlband. A den veslra sidan äro dessa blommor

mera yfviga än å den östra. Den veslra kransen har

en rundslaf emellan två plaller, men den östra en

hulkäl med lin rand och (ilall. Poster, som beslå af

hela block, ujipbära på hög tröskel ett sexdikigt dörr-

fäll, och dera utbreda sig sex afkantade rundbågar med

2
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runda knoppar och öfverst en likarlad ring. På kolon-

nerna, af hvilka Ivå skafl saknas, livila rnndstafviga

och på niurhörnen skarpkantiga spetshågar. Från pila-

strarna uppslår ett spetsigt roste med hålkälade välten

lister. Den ini-e omfattningen, som är snedsmygig och

lägrakspetsig, har å östra sidan en framstående skål-

formig vigvattenslen, hvilken till största delen innefat-

tas i muren och till den öfriga livilar pa en spetsig

konsol. Denne sten, som håller 1.5 i tvärmått och

1.0 i djup, beläckes med ett hälft och något spetsigt

kupolhvalf.

På södra sidomuren i n)idten af östra hvalfafdel-

ningen finnes ett spetsbågigt fönster, hvaruti en niidt-

posl med motsvarande karm uppbär två enkla spetsbå-

gar under en stor rundbåge, och öfver densamme för-

raärkes en öppen trekant. Detta fönster är till yttre

liksom till inre omfattningen samt poslen karmen och

bågarna snedsmygigt. I sydöstra hörnet slår ett hel-

gonaltare, hvarpå predikstolen hvilar. Ett helt litet

rakspetsigt väggskå|) märkes i södra sidomuren nära

ingången. Triumfbågen, livars bredd utgör 20.1 med

ansenlig böjd, har åt skeppet två språng, af hvilka det

vestra, som är hälften svagare än det östra, saknar ve-

derlagskransar, men del sislberörda har sådana, hvilka

utgöras af en hälkäl och en rundslaf.

Koret, som håller till sin inre sträckning i söder

och norr 22.9 samt i motsatt riktning 20.9 och i

murtjocklek 4.0, beläckes med ett korshvalf på små

skråkantiga kragstenar. Delta korshvalf har spetsiga

raka och föga uppåtgående kappor. Socklarne likna

skeppels. A södra sidomuren nära vestra ändan fin-

nes en ingång. En kolonn emellan inre mycket breda
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posler och yllrp slorn inurhörn inryinmes på bvarje

sida af porUilen. Poslerne ha hög Iröskrl. Grund-

stenarne äro skråkanliga såsom korels socklar men

utan rundslafvar, haserne alliska med skyddsblad, kapi-

lälerjie bägarformijia och veckprydda. Kransar saknas.

På kolonnerna jtoslerna och murliöi-nen livila skarpkan-

tiga rundbägar. Inre omfaltningen är snedsmygig och

lågrakspplsig. Öster om ingången på midlen af södra

sidoniuren ses ett fönster, hvilket företer en nyare ut-

vidgning. A norra sidomui'en finnes en i sednare tid

upplagen ingång iiil en illa byggd sakristia med platt

trätak.

IJlsprångel, livars inre liredd nigöi- 18.8, betackas

med ell lialfl knpolbvair nch har tre smala temligen

höga fönster, som äro rnndbågiga samt ut- och invän-

digt snedsnivgiga. I södra liksom i norra sidomuren

finnes ell fyrkantigt väggskåp. Tribunbågen, hvilken

varit halfrund, har genom sättning blifvit något tryckt,

och en dålig ankarbjelke är deri inlagd.

Tornet innehåller Ivenne afdelningar öfver hvaran-

dra. Sdcklarne likna skeppets och korets. Första af-

delningen, hvais inre siräckniiig i söder och norr ut-

gör 19.7 sam) i molsnll i-iktning 13.9 och hvars

miirljocklek är 5.0, har utvändigt skeppels bredd. Ett

korshvalf, som betäcker afdelningen, liknar skeppets.

Härvid bör diick märkas, att sanuiia korshvalf har en

ganska bred och spetsig kanlbåge åt norr, men ingen

sådan ål vesler söder eller ösler. Orsaken härtill är

lättförklarlig. Södra sidoniuren, hvilken innehåller ett

rum iteh en Irappa, har ovanlig tjocklek, till följd

hvaraf berörde kanlbåge var iiödvändig för att i öfra

afdelningen kunna ej allenast indraga den södra utan

2*
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äfveii (len norr.i sidomurni lill lierfdandp nf ulrynmieii

för gallerier. Del lilla rum, som liiiger i södra sido-

niuren och li-oliglvis Iteläckes med el I limiilivalf pa ve-

derlag i söder (tch mtrr, har iitirräii en rakslufen in-

gång, hvilken är ornamenlslös, och ål skeppet en lilen

rund ljusöppning, som ;ir igenmurad. En ingång linnes

å norra sidomuren. Yltre omfallningen har ä hvarje

sida två kolonner med nmgifvande muiliöi'n och inre

poster. Grundslenarne äro hålkålade, haserne attiska

med afrundade plinlei', kapilälerne hågarlormiga och

hladprydda. Alla de hagar, hvilka uppgå från kolon-

nerna och murhöriien, ;iro skarpkantiga och spetsiga.

Poslerne, som äro Ijocka och sia |)å h("tg Iröskel, ut-

göras af hela Itlock och np|ihäi"a ett i'akl dörrfält. Inre

omfattningen har sneda smvgar och lågrakspetsig he-

täckning. På midlen af veslra sidomuren ses ett rund-

fönsler, hvilket innehåller en f\rhladig ros i våg- och

lodrät slällning. Fyra rundhågar, som slula sig med

hjerlformiga spetsar till i'osens vinklar, fasthålla densam-

ma vid karmen. Yttre omfattningen hestår af en stor

skråkanl och derinnanför ses et! rätvinkligt hörn. Inre

omfattningen är snedsm\gig. Tornhågen, hvilken hål-

ler -16.4 i hredd, är spetsig med hålkålade dynstenar.

Denne hage uppgår Aid nftrra ändan från en hred pi-

laster, som innisvai"ar takhvalfvets kantl)åge, men vid

södra från sidomuren, hvars ansenliga tjocklek hildar

ett lika stort framsprang. Pa delta sätl har toiMihågen

fått en regelhunden ställning i afseende på skeppet.

En rakhetäckt ini^ång å forsla afdelm"ngens veslra

sidomui" vid södra ändan inledei- |)å en trajtpa, som

uppgår genom södra sidomnren ofvei- dervarande rum

åt öster till den öfra afdelningen, hvarest spår märkas
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efter tilliiriuule gallerier. Andra afdeliiingen, livilken är

(»rullliordiid, uppbär en ällkantig spira.

Hela l)\ygnaden visar sig ha samtidigt ii|)pslålt;

ly såväl i loriiel som i skeppet ocli koret råder äldre

ofvergångsslii. Ulsprängel, som i stället för en lialf-

riind hiidar en lindrigt spetsig grundform, är mindre

vanligt. En dylik grundform förekonmier icke i ren

riindbägsslil. Skeppels jiorlal, livilken är vida vngre

än de öfriga, har lillkommil iiiinst hundra är efter kyr-

kans byggnad. Man jtlägade under den sednare medel-

liden med dylika forändringar stundom förherrliga äldre

helgedomar. Skeppels lOnsler, som förmodligen varit

rundbågigl, har troligtvis for vinnande af mera belys-

ning och pry<llighet fåll sin nuvarande anordning på

samma gäng, som nyssnämnde portal blifvil ombyggd.

Tvifvelsutan har koret haft ett lilet rundbågigl fönster.

Del nuvarande löjer en grof vandalism. I delta nya

fönster märkes ett stort missförhållande mellan dess

bredd och höjd och i många afseenden ell uselt fu-

skeri. Der ses träkarm och träbågar samt rulfack så-

som i vanliga boningshus. Dylika utvidgningar, hvilka

ådagalägga vår lids okunnighet i kyrklig byggnadskonst,

äro tyvärr ej sällsynta på (iolland, men ännu vanligare

1 llere andra landsorter.

Om kyrkans ålder linnes ingen underrättelse från

medeltiden. Det tyckes dock kunna med skälig säkerhet

sägas, att demie helgedom uppstått omkring år 1250.

På altarbordet, som står i utsprånget och är mu-

radt samt framtill har ett fyrkantigt hål, ligger en hål-

kälad skifva af slipad kalksten. Altartadan, livilken är

arbetad af trä i dåligt rococomaner, föreställer nattvar-

den i oljemålning.
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1 Ivyrkan står en dopfunt af sandsten. Grundste-

nen är qvadralisk ocli skråkantig, fnien rund och skå-

len niokanlig. Foten prydes med ett Juans- och ett

qvinno- samt ett vädurs- och ett hundhufvud. Botten

är skråkantig och alldeles slät. Sidorna, som äro lod-

räta, ha nio fäll, hvilka utgöras af koliuuier och derpå

rundbugar. Dithörande svicklor fyllas med vanliga slaf-

var och blad. I fälten föreslällas i. ett lam med glo-

ria och korsfana, 2. ell springande lejon, 5. en ken-

taur med vingar och gloria, h. en stor lilja, 5. ett

fyrfotadjur med vingar och gloria, 6. en fågel med

ofantlig svans och häslhufvud, 7. en engel med gloria

till venster samt etl kors och ell allare med kalk till

höger, 8. en engel med gloria och språkband, 9. en

sammanflätad bladslinga. Dopfuntens hela höjd med

grundstenen ulgör 5.6 och skålens yttre Ivärmält 2.7.

Det lilla rum, som linnes i förslå afdelningens sö-

dra sidomur, är onekligen samtidigt med tornet. Elm-

ruväl vi trenne särskilda gånger undersökt kyrkan, ha

vi beklagliglvis icke inkommit i sanuna rum, emedan

nyckeln dertill förvarades af en man, hvilken bodde

långt borta i socknen. En sägen förmäler, att delta

rum under katholska tiden varit en fristad. Det är af

Gotlandslagen bekant, ail Atlingbo liksom Fardhem och

Tingsläde såväl i preslgården som på kyrkogården voro

tillflyktsorter för dråjiare, och att deromkring bestäm-

des en fredskrets '). Del strider renlaf mol allt be-

grepp om en såkallad harfred, hvarlill uti en melropoli-

tankyrka viss plals beslämdes framför hennes högaltare,

att en sådan skulle 1'esla uti m landskvrka af det

') (iollandsl;i{;rn 1 /> kap. <>m dräp.
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ohyggligaste fängelsehål. Denne sägen om ifrågavarande

lilla ruin i södra tornuiuren uli Ätlingho är pålagligen

lillkoninien af sednare tids grolva okunnighet om våra

förfäders stadgar; ty en sådan fristad kunde ej betrak-

tas på annat sätt än såsom det mest afskräckande fän-

gelse, enär der linnes högst svag belysning och ringa

luflvexling. Häri il I kommer, all Fardhem och Ting-

städe, som äfven haft skyddsrätl, sakna dylika små rum,

men att deremot flere andra bland Gotlands helgedo-

mar, hvilka ej liafl någon sådan, dock fått likadana

rum. Det är uppenbart, alt alla dessa små rum till-

kommit för alt fordom liksom nu begagnas till förva-

rande af kyrkornas inventarier.



Hväte.

kJöderiit och nära ''2 niil ilVjin At!iiii;l»o ligger Hväle,

som är annex lill Höide, å en bördig slättbygd. Hväte

består af etl aflångljrkantigl skep|) ocli etl likadant

men mindre Kor med en sakristia vid norra sidomii-

rcn. Der saknas torn: nwu h vestra ändan af skep-

pets kroppåstak uppstår en liög fyrkantig lakryltare.

Skeppets och korets södra sidomiirar äro up|)förda af

huggen kalksten i m\cket olika skiften, men deras

norra sido- och alla galVelmurar liksom hela sakristian

af huggen och tuktad sådan.

Skeppet, hvars inre bredd utgör 38.8 och längd

G 1.9 samt murtjocklek (1.(1, har skråkantiga och rund-

stafviga socklar. ! s!.e]ipet stå Ivra kolonner, som

bilda en mellan- och två sidogångar, af livilka den

förre är nära dubbel! bredare, men föga högre än de

sednare. Kolonnernas alståinl från hvai'andra utgör i

söder och norr i 5. i samt i vesler och öster 18.5;

deras afstånd frän den sOdra liksom från den norra

sidomuren 9.4. De vestra äfvensum de östra kolon-

nernas afstånd fi'ån den närmaste galvelmuren uppgår

till i 9.3. Kolonnerne ha följande anoidning. Grund

slenarne, som ärn fyrkantiga och lodräta samt höga,

ha skråkantiga socklar. Haseine, Inilka hvila derpa,

öfvei'skjuta plinterna iikhI nedra loi"erna och ha i hör-

nen fyrkanter för blilvande skyddsblad. Kapitälerne äro

låga och hålkälade nnd stora yfviga ])lad. De vestra

kapitälerne ha ål sdder nch norr samt vesler och osler

framspringande koiisojer, men de oslra inga sådana.
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Kransarne a de veslra kapilälerna äro liåll<älaile och

bilda fyrkanter med lialfrunda IVamsjiraDt; å alla sidor.

A de osira kapilälerna äro kransarne IVrkanliga och

hälkälade. Skallen, som hålla 7.2 i omkrets, äro sli-

pade. Kapilälerne motsvaras å sidoniurarna al krag-

slenar, livilka nedtill äro spetsi|?a och upptill Ität-aifor-

miga med stora blad. Kransarne äro rundslalviiia och

hälkälade. Kragstenarne ä den vestra gafvelmnren ul-

göras af blolla ki-ansar, men ä den östra till söder ses

en bladprvdd knopp till norr ett menniskohufvud och

begge ha likadana kransar som de nyssberörda. Från

kapitälcrna och kragslenarna iippstä tolf enkla sknrp-

kantiga och spetsiga skiljebågar, som uppbära nio spet-

siga korshvalf med raka och foga uppåtgående kap|ior.

A den södra sidomuren nära vestra ändan finnes

en slor ingång och å den norra är en motsvarande

vida mindre sådan igenmurad och ett litet fönster deri

insatt. Södra portalen har å hvarje sida haft emellan

inre murhorn ocb vltre |iilaslrar tre kolonner, af hvilka

skaften saknas. H vardera af pilastrarna prydes framtill

med en rundstaf. Grundslenarne äro skråkantiga, ba-

serne attiska med afrundade plinter för ktdonnerna och

ka|tilälerne höga och bägarlika samt kransarne tjocka

och hålkälade. Poster på hög tröskel uppbära ett dörr-

fält, som hai' sex tlikar och deröfver sex motsvarande

rundbågar. H vardera af posterna sirns med ellva rund-

bågar, hvilka å veslra sidan sakna, Fuen å östra ha

rosor i svickluriia. Alla bågaiMie pr\dHs med runda

knoppar. Ofverst å dörrfältel sitter Maria lill Iniger

och (ind fader till venster a sannna tron och den förra

krönes af den sednare. Bund^lalviga bågar hvila på

kolonnerna och skarpkanliga på mnrliörnen och pila-
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strama. Alla bågarne ärn högspetsiga. Öfver pila-

strarna reser sig etl liögl roste med lialkälade valten-

lisler. De veslra kapilälerjie siras med rikt bladverk

ocb ytterst med en dubbel ros. A de östra kapitälerna

afbildas bebådelsen, 3Iarias besök hos Elisabeth, Chri-

sli födelse, Josel vid fotändan af Marias säng och slut-

ligen njärkes en stor dubbel ros. Ofverst i rostet sit-

ter Ghrislus med korsgloria på en tron och en person

ses knäböja vid hvarje sida. Öfver hvardera af de knä-

böjande personerna ses etl rökelsekar. R(»slets spets

har lemningar af en knopjj. I östra sidan af inre om-

fattningen, som är snedsmygig och lågrakspetsig, in-

rymmes en rundhagig vigvattensten.

Norra portalen har stora murhörn, hvilka uppgå

frän skeppets socklar, och derinnanför tjocka poster,

som utgöras af flere qvaderstycken och sta på hög

tröskel. Pä murliörnen hvilar en skarpkanlig rundbåge

och på posterna en sådan. Hvardera af murliörnen

prydes med en rundstaf. A veslra niurhörnets fram-

sida märkes en bladslinga i ett större liksom en sådan

i ett mindre fält, hvilka äro fyrkantiga. A östra mur-

hörnets framsida tinnes en lundbågig fördjupning, hvari

en qvinna med hög mössa och vida ärmar står |>å en

af tveime ormar med sammanslingrade stjertar. Qvin-

nan haller med hvarje hand en af ormarna om halsen

och låter dia sig. En padda uppkry|)er åt den venstra

arnihålan, och en mark uppkrälar under den högra.

Från rundbågen upi)slingrar sig en vinranka, hvilken

omgifver en blojuma. Inre omfattningen har, såsom

del visar sig, varit snedsmygig och lågrakspetsig.

A södra sidomuren tinnes etl spetsbågigt fönster i

midlen af mellersta och ett sådant i östra hvalfafdel-
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ningen. Hvardera af rlessa fönster har två poster, som

med molsvurfinde k;irni uppbära en trebladig spetsbåge

mellan två smalare och lägre sådana. Begge fönstren

äro ut- och invändigt snedsmygiga. Posterne karmarne

och bågarne äro jemväl u(- och invändigt snedsmygiga,

och de prydas till det yttre med fina nnidstalVar. Ä

skeppets vestra gafvelmur synes både ut- och invändigt

en stor spetsig hage, hvilken varit ärnad till öppning

för ett blifvande torn, hvarföre socklarne der fatt af-

brytningar till förlagninyar. Denne båge, hvars bredd

utgör 22.i>, har dynslenar, af hvilka den södra är hål-

kälad, men den norra hålkälad och rundstafvig. Vid

norra ändan af vestra gafvelmuren inuli skeppel ujär-

kes nära takhvalfvetis kragstenar en raksluten ingång

till en trappa, som sträcker sig genom densamma åt

söder och inleder till vinden. 1 skeppets sydöstra

hörn qvarstår ett helgonaltare, hvarpa predikstolen till

en del hvilar. Triumfbågen, hvilken håller It). 2 i

bredd med ansenlig höjd, har spetsig betäckning och

hålkälade dynstenar.

Korel, som invändigt håller i bredd 29.4 och

i längd o 5.4 samt i u)m'ljocklek 4.5, har likadana

socklar som skeppet. Kil spetsigt korshvalf med raka

uppåtgående kappor utgör korets beläckning. A södra

sidomuren nära vestra ändan finnes en ingång med

följande anordning. Portalens bvarje sida har tre ko-

lonner mellan murhorn. Iniierst slå jioster pa hög

tröskel. Ylterst framskjuta tva pilastrar. Tre grofva

rundslafvar, af hvilka den mellerste är skarpryggig,

bilda hvanlera af dessa jtilaslrar. (jrundstenarne äro

skråkanliga och baserne altiska med skyddsblad. Ka-

pitälerne äro bägarlika och siras med hålkälar och
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På |iostei'na livilar o\[ döirlHlt, suni iilyöres al" fyra

bågar, hvilka i spelsarna lia runda knoppar. De två

innersta kolonnerne uppbära lyra liägar, som nlltreda

sig på och örverenssläinuia med (löi'rfällel samt prydas

i spetsarna med Irellikiga knoppar. De ölriga kolon-

nerne och piliisliaiiie molsvaras iif ruiidslalviga, men

murhörnen al" skarpkanliga spelsbagar. Märkligl är, all

de skar|»ryggiga starv;irne ha a den n)olsvaraiide ba-

gen eH likadant liamsprang. Skallen bagarne samt po-

slerne och dörrfältel än» slipade. Eli högspelsigt ro-

ste, hvilkel uppi-Mr Iran itilastrarna, har hålkäiade vat-

tenlister, och krones med en åttkantig knop|i. Inre

omlaltningen är snedsmygig och lågrakspelsig.

Ulver ingången och närmare al öster tinnes ett

stort rundfönsler, som både ut- och invändigt har en

skarpkantig och derelter en skråkantig omfattning och

niidi deremellan Ivra vag- och lodi'äll stående ringar

samt i midten deraf en lyrbladig ros och i svicklor"na

vanliga trekanter. Altarväggen har tre spetsbågiga lön-

ster, af hvilka del mellersta, som är bredare och hö-

gre än de nmgifvande, prydes innantill med en skarp-

ryggig rundstaf, hvilken bvilar |ia konsolei". Uessa fön-

ster äro liksom skeppels ut- och invändigl snedsmy-

giga. I södra sidomuren närmnre östra ändan märkes

ell litet rakspetsigt väggskåp, .lemväl ses ett litet fyr-

kantigt väggskåp i midten af altarväggen. Der tinnes

äfvenlrdes i södra ändan af altarväggen ett rakspetsigt

väggskåp med en rosprydd gallerdörr.

Nära midten af norra sidomuren leder en in-

gåui: lill sakristian. Vitre oiiiriitlningeu h;ir karnis-

och slafprydda sidostycken med bhidslingor och vågrät
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betäckning samt dera el! linlfrirkelfoniiigl dörrfäll ined

sannnanllnlade lof. Ingången, som invandigl är rät-

vinklig ricli rakheläckl, saknar hade |Misler och trö-

skel. Dörren hcslär af fnrnplankor med rosigt jern-

beslag samt lås ring och nyckel i den stil, hvilken

begagnats unikring år l/ii^O. Sakristian, som invän-

digt håller i söder och norr lö.;"» samt i vester och

öster 15.7, har sma ski-åkanliga socklar. Ett rund-

bågigl korshvalf med nära raka och föga nppåtgående

kappor betäcker sakristian. På midlen af östra ninren

märkes ett litet fönster, hvilket till del yttre är sned-

smvgigt och spetshågigl, men till det inre snedsmygigt

och rakslntel. Midteii af norra mm'en intages af en

fönsteri'os, som iitgöres af fvra ringar öfver hörn och

deremellan en (»ppen fvrkant. Fönsterrosen, hvilken

bestar af en enda häll, är utvändigt snedsniygig, liien

invändigt finnas derframfor stora sneda smygar och rak

betäckning. At vester ses ett litet väggskåp.

Vester om helt näia skeppets södra portal linnes

en snedsmygig och rimdbågig nich. Ofverst å bågen

ses Chrislus, som ntslräcker högra handen till välsig-

nelse. Vid hvarje sida stå sex lärjungar, alla med

glorior. A vestra si<lan om nichen märkas tva fåglar

öfver hvarandra, å östra ses en ryttare med spetsig

sköld och falk pa högi-a handen. Dessa ligurer äro

något vittrade. I södra ändan af skeppets öslra gaf-

velniur linnes jemte korels |)o)'lal en snedsmygig och

rundbågig nich. Hvarje sida prydes med två rundstaf-

var, hvilka ha gemensannna Itnser och kapiläler. Hå-

gen siras med nidlsvariHide rundstafvai' och dercdver

uppslingra sig henne vinrankor, som öfversl i midten

afslutas med ett stort blad. I de södra sidomurarna
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finnas åtskilliga ((vaderslycken. Iivilka prvdas med läll

ulluiggna båg- ocli bildvprk. Dfr märkas dels i dels

utan nindbågar ett lejon, en man med skuld och spjul,

en bågskytt, en hund, ett vildsvin, åter ett vildsvin, en

ryttare, en grip, en lnigskjlt på knä, en hund och ell

vildsvin samt en valkmit, två personer, som omfanuia

hvarandra, en hare samt blomsterslingor m. m.

Del visar sig, att der liksom flerslådes på Got-

land legal en åldre helgedom, hvilken varit väl upp-

förd af huggen kalkslen i ren rundbågsslil, ocli alt

den förmodligen varit för liten orh blifvit i grund ned-

bruten samI all en annan i dess ställe tillkommit i

spetsbågsstil, hvadan en mängd af den gamla kyrkans

huggna kalksten blifvit i den nya använd. Skeppets

norra jjortal, for livars inr\ unnande soek lamas rund-

staf måst, afhuggas orli hvars hela hållning företer en

hög åbler, har Ivifvelsnlan tillhört en äldre byggnad.

Samma anmärkning gäller i afseende på vllre omfatt-

ningen af ingången till sakristian. Detla gäller äfven-

ledes i afseende på de ovanliga nieher och tigurprvdda

qvaderslycken, som blifvit insatla i skeppels och korets

yllermurai" och som sakna all belvdelse på sina nuva-

rande platser. Härtill kommei", att sannna nieher och

qvaderslycken röja en byggnadsarl, hvilken är mvcket

äldre än den, hvari den nuvarande kvrkan visar sig

vara hållen.

Att man ärnal här n|tpföra ett torn är uppenbart

af bågöppningen och foiMagningarna i skeppets veslra

gafvelmiir. Vid kyrkans ombyggnad torde medel sak-

nats till loiiiels uppförande. Sedan angrepp af infödin-

gar och öfverrumplingar af fribytare ej fordrade dylika

försvarsverk, ansågos loin mindre behöfliga, enär ring-
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klockor väl kunde, såsom ännu flerslädos är liäiulolsen,

anbrin|2fas i lakr\tlare.

Från medeltiden linnes ingen underrättelse om kyr-

kans byggnadslid. De lemningar, som hlifvil insatta i

hennes ytlermurar, ha begagnats till dörr- och fönsler-

(»mfaltningar satnl båggesimser och röja en mycket ren

rundbågsstil. Alltså har den helgedom, hvarlill samma

lemningar hört. Iroligtvis uppstått i sednare hälften af

tolfte seklet. Deremot visar hela hållningen af kvrkan

sen spetsbågsstil, h vadan hon, tillkonunit vidpass två

hundra år sednare än den bortbrutna.

Altarbordet består af huggen kalkslen. Midi fram-

för bordel märkes el I fvrkanligt hål. Skifvan, hvilken

har hålkälade kanter, är sltir och slipad. Allartallan,

som l()99 tillkommil och ulgöres af lin sandsten, rö-

jer ett uselt arbete i rococomaner. I midten af tatlan

skildras nattvarden i oljemålning.

Ett helt litet altarbord ses i korels sydöstra hörn.

På bordet står elt ganska litet skåp af ek, hvari Ma-

ria sitter med barnet på venstra armen. I skåpet

märkes en genombruten slickbåge. Sidorna äro sneda

och hiumielsblåa, ryggen prydes med gyllne stjernor.

Skåpet krönes med sex tinnar, af hvilka en allallit.

Dörrarne beslå af enkla bräder, som varit in- och ut-

vändigt målade. Nu synes blott å venslra dörren S.

Johannes med kalk. All målning är ullord på krit-

grund, hvaraf det mesta bortfallit. Der tinnes jemväl

elt litet skåp och ell monstranslms, hvilka äfven äro

af ek och förtjena, ehuru förfallna, alt vårdas. Dessa

Ire lemningar i'öja sen medeltidsstil.

En dopfunt af sandslen har fyrkantig och hålkä-

lad grundsten, som öfvergår till rund. Foten är rund,
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men skålen åtlkanlig. A fölen IVaniskjuta lie nienni-

sko- (teli elt vädnrslnifviid. ISnllen åi' skråkanlig oeli

sliit. Sidorna lia på vanligl säll alla rundhågiga fält,

livainli dessa liguier inrymmas, i. en kenlaur, 2. en

man med sväi(], ö. Sinjson npphryler lejonels gap, 4.

en engel med nlslapna vinvai', r». en påfågel, (i. en

grip, 7. en lilja, J». döljes af våggen. Figurerne äro

skadade af villring. Sedan vi fnisla gängen nndersökt

delta konslverk, har man på abderiliskl sätt så olver-

smeUil delsamma med mörkgrön (djefärg, alt ligmerne

nnmera ej kunna räll nrskiljas. Dopfuntens hela höjd

tillika med grnndslenen nlgöi' 5.7 oeh skålens ytlre

Ivärmått 2.4.



Heide.

Inemot ^/j mil söderut från Hväle ligger Heide i en

fruktbar nejd med föga skog. Sistnämnda kyrka be-

slår af skepp med kor i ösler och torn i vester,

bvilka äro nära fyrkanliga och uppförda af huggen och

tuktad kalkslen.

Skeppet, som invändigt håller i söder och norr

^Ö.f) samt i vester och öster '25.4, har socklar, hvilka

utgöras af en skråkant med en rundstaf derpå. Skep-

pet beläckes med ett spetsigt korshvalf, som med raka

uppåtgående kappor har åt söder och norr skarpkantiga

och spelsiga kantbågar, men åt vester och öster inga

sådana. Der finnas temligen grofva korsbågar med af-

skurna hörn och en slutsten med en sexbladig ros.

Både kant- och korsbågarne hvila på hörnkolonner, af

hvilka den sydvestra och nordvestra sträcka sig från

golfplanen till hvalffoten, men den sydöstra och nord-

östra äro hälften kortare. Orsaken till denna olikhet

är, alt de två sistberörda stått på altarbord, af hvilka

det sydöstra uppbär predikstolen, men det nordöstra

har blott svaga lemningar' öfriga. Baserne äro attiska

med skyddsblad, kapitälerne hägarformiga och löfprydda,

kransarne hålkälado. Nordveslia sKaflel är åttkantigt,

men de öfriga äro runda och alla slipade. På midten

af skeppets hvarje sidomur finnes ett stort fönster,

som blifvit på vanligt sätt utvidgadt.

En triumfbåge, hvilken håller 16.2 i bredd och är

spetsig, har grundstenar med vanlig skråkant och liten

rundstaf derpå. Dynstenarne prydas med en rundstaf
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emellan Ivå liAlKiiinr. Denno hh^e uppbär skeppels

östra gafvelrösle. Osler dr rom pu (i, O afslåiid finnes

en annan triumfbåge, som är '21.7 bred och jemväl

bar spelsig beläckning, skråkantiga grniulstenar samt

rundstafviga och hålkälade dynslenar. Dessa bågars

mellanrum beläckes ined ett spetsigt tnnrdnalf. Det

är upprnbarl. att ett mindre kor blifvii bortbrutet, och

att ett större med ny triumfbåge tillkommit. Man bar

Ivifvelsutan änial efter undanrödjande af den gamla tri-

umfbågen i en framlid föi'länga eller ombygga det nu-

varande skeppet för beredande af mera utrymme i bei-

gedomen och mera öfverensstämmelse i byggnaden.

Koret, bvars inre sträckning i söder ocb norr ut-

gör 2B.(» i vester och ösler 50.5 ocb bvars mur-

tjocklek är 5.0, bar socklar, bvilka äi'o lika med men

dubbelt högre än skeppels. Här bör äfvenledes mär-

kas, att korels sidnmurar äro några fot liogre än skep-

pels; ett förhållande, som jemväl ådagalägger en på-

tänkt förändring eller ombyggnad. Koret bar el I spet-

sigt korshvalf med raka uppåtgående kajipor. Dilhö-

rande kragstenar föreställa tre menniskohufvuden och

ett vädurshufvud. En ingång från söder bar å bvarje

sida tre kolonner, af livilka fyia skafi saknas. Kolon-

nerne omgifvas af mnrborn, som afslulas med fram-

springande pilastrar. Framsidan af bvarje pilaster prv-

des med en vanlig och dess ini-e lioni med en skarp-

ryggig rundstaf. ilärvid bor märkas, all den veslra

pilasterns yttre hörn har en fin rundstaf. men den

östras en rät vinkel. Grundstenarne äro lindrigt skrå-

kantiga, baserne attiska med afrundade plinter, kapitä-

lerne bägarlika å veslra sidan med lemningar efter två

bevingade ocii sammanslingrade drakar, men å östra
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med yfviga blad, kransarne äro liAlkälade. Poster på

hög Iröskel uppbära ell dörrfäll, hvilkcl siras med fem

Irebladiga spetsbågar och runda knoppar, som motsva-

ras af fem dylika spetsbågar och knoppar deröfver.

Dessa sednare bågars svicklor fyllas med dubbla rosor,

och öfversl ses en slingrande vinranka. Kolonnerne

och murhörncn motsvaras af likartade spelsbågar. På

pilastrarna uppslår en skarpkanlig spetsbåge och derpå

ell liögspetsigt roste med hålkälade vattenlister. Af

pilastrarnas rundslafvar, hvilka å framsidorna sträcka

sig något öfver vederlagen, afsiutas den vestra med

en drake, men den östra med en knopp. Inre om-

faltningen är snedsmygig och lågrakspetsig. Portalen

har livilal |iå en hel boltenhäll, som sönderspruckit,

och den beslår af illa vald kalksten, hvilken mycket

förvittrat.

Öster om ingången finnes ett stort illa utvidgadt

fönster. Allarväggen har ett spetsbågigl fönster, hvari

två poster uppbära trenne trebladiga spelsbågar, och

mellan deras svicklor ses tvemie fyrbladiga ringar och

nielian desamma en Irebladig sådan. I sistberörda

f()iislei', som till del yllre och inre är snedsmygigt,

finnas bjerla glasmålningar. Nederst i norra öppnin-

gen ses Adam och Eva vid kunskapens träd, deröfver

deras utdrifvande ur Paradiset med ett draget svärd,

öfversl fiueställas deras arbeten, Adam hackar jorden

och Kva spinner. Nederst i mellersta öppningen skil-

dras hudfläugningen derpå korsfästelsen samt deröfver

uppståndelsen. I södra öppningen finnes blott ett må-

ladl fack, ocii dcri märkes en man, hvilken med ett

svärd hotar en bedjande qvinna, och deröfver ses en

engel, som ur en sky sänker sig och håller ett sön-

5*
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drigl sprakband. Den norra liksom den niellersla öpp-

ningen har ett, men den södra Ire fark med hvita

rutor. I den mellersta trebladiga hagen skadas Ohri-

stus med uppslagen bok i venslra och välsignande

med högra handen. En engel med utslagna vingar

synes i hvardera al' de omgifvande bagarna. Dessa tre

figurer äro bröstbilder oeh (Ihristns har kors- men

englarne rundglorioi-. Rosorna och svicklorna fyllas

med bladverk.

Tornet, hvars socklar äro lika med och lika höga

som skeppels, innehåller Ire afdelningar öfver hvaran-

dra. Första afdelningen, som invändigt st,i'äcker sig i

söder och norr 2o.8 samt i vester och öster 18.8

samt håller i murljocklek 4.7, beläckes med ell kors-

hvalf, hvilkel har nindbägiga raka och föga uppåtgå-

ende kappor. Till skeppet öppnar sig afdelningen med

två spelsbågar, som hvila på en fyrkantig midtpelare

och motsvarande pilastrar vid närmaste murhörn. Midt-

pelaren, hvars stam utgör i söder och norr '2.8 sanjJ

i vester och öster 4.4, hai" å södra liksom a norra

och östra sidan skråkantig sockel med rundstaf, men å

vestra ingen sådaii. TMtliörande krans består af rund-

staf och hålkäl å den södra och norra sidan, men in-

gen sådan ses å den vestra och östra. Pilaslrarne,

som frams|)ringa 1. 5.5. ha samma bredd Sf^n och lika

socklar och kransar med midlpelnren. De spetsbågar,

hvilka hvila derpå, uppbära östra sidomuren. På midten

af vestra sidomuren märkes ett illa ntvidgadt fönster.

På den södra sidomm'en nära östra ändan linnes

en ingång och en motsvarande å den norra är mycket

skadad. Södra portalen, som hvilar på en brusten bol-

tenhäll, bar å hvarje sida tre kolonner mellan nuirhörn,
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och dprinnanför stå poster på hög tröskel. Gruiidste-

narne äro skråkantiga, baserne attiska med skyddsblad,

kapitälerne bålkälade och karnisade samt bladprydda,

kransarne blotl bålkälade. Baserne ocli kapitälerne samt

kransarne sträcka sig äfven till posterna. Fvra spets-

bågar, bvilka ha afsknrna hörn, utgöra betäckningen,

men de sakna dock lodrät ställning både ölver kolon-

nerna och murhörnen, ly i sådant fall borde der varit

sex spelsbågar. Posterne uppbära en skarpkantig spets-

båge. Skaften och posterne äro slipade. Norra porta-

len har på del vårdslösaste sålt blifvit i sednare tid

igenmurad for alt deri insätta ett lilel fönster. Det

visar sig likväl, att porlalen vai'it ensprångig och skärp-

kantig samt rundbetäckt, och alt den förmodligen haft

ett rakt dörrfäll |)å poster. Begge ingångarnas inre

omfattningar äro snedsmygiga och lågrakspelsiga.

En rakslulen ingång i första afdelningen och vid

vestra ändan af norra sidomuren inför till en trappa,

som uppleder genom densamma från vester till öster

och sedan något genom östra sidomuren iimli andra

afdelningen. På midlen af vestra sidomuren linnes en

liten korsformig ljusöppning. Från andra afdelningen

uppgår en stege till en ingång i elt galleri, hvilket

inlager södra sidan, och har två rundbågiga Öppningar.

En fyrkantig midtpelare motsvaras af pilastrar, och alla

ha bålkälade kransar. 1 hvarje öppning stå Ivenue

kopplade midtkolonner, som ha skråkantiga baser med

ringar och likadana men omvända kapiläler och upp-

bära rundbågar. Alla bågarne bestå af tegelsten och äro

påtagligen nyare. Al vester märkes en smal temligen

hög glugg, hvilken är spetsig och utvändigt snedsmy-

gig. Ett motsvarande galleri å norra sidan är alldeles
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lika med tlel nyssbeskrifna. Alla kolonnerne äro oska-

dade. Der finnes ingen lijelpbaye lör osira sidoninrens

uppbärning, men deremol en ingång Ull skeppels lak-

hvalf, som myckel höjer sig öfver dess sidomurar. An-

dra afdelningen har i söder och norr breda och lag-

spelsiga bågar, hvilka uppbära den södra och norra

sidomuren, emedan de nedra upplagas al' gallerierna.

Då" första afdelningens korshvalf i söder och norr sak-

nar breda kanlbågar för uppbärande af södra och norra

sidomuren, som mäsl för iniymmande af gallerierna in-

dragas, så ha dessa bärbågar blifvit rentaf nödvändiga.

I Iredje afdelningen finnas å hvarje sida Ivå glug-

gar, af hvilka hvardera hafl en midtkoloim, som upp-

burit tvenne sniå rundbågar. En midlkolonn åt öster

är i behåll, och derpa hvila Ivå rundbågar. Alla an-

dra midlkolonner saknas, och få lemningar eller dilhö-

rande rundbågar äro ölViga. De yttre omfaltningarne

äro rätvinkliga och rundbågiga, men de inre rätvink-

liga och lågrakspetsiga. Tornet har en fyrkantig spira,

hvilken är nedtill indragen och tämligen hög.

Enligt en lörleckning Iran medeltiden har kyrkan

blifvit 1239 uppförd ^). Delta byggnadsår kan endast

gälla tornet; ty skeppet är, såsom det tyckes, något

yngre och koret har troligtvis uppställ omkring 1450.

Skeppets korshvalf har någon likhet med ett och

annat i Wisby helgedomar, men det saknar molstycke

i alla Gollands landskyrkor. Detta korshvalf har fått

starka kantbågar åt söder och norr, men inga at ve-

ster och öster, emedan dess ansenliga spännvidd pålag-

ligen fordrat förstärkningar å sidomurarna, men icke

«) Script. Rci. Dan. T. VIH. P. riiS.
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pelare, men de sednare lia |(älitliga slöd af tornet och

korel. Del ujärkligaste är, all inerherörda korshvalf

fält värk ra korshågar med en prydlig slutsten, och att

de uppbäras af slijiade kolonner.

Dä der finnas tvä triumfbågar, som slå på 6.0

afslånd frän hvarandra ocii delta mellanrum beläckes

med ett lunnhvalf, sä visar sig, ail koret är yngre

än skeppet, och att del sednare borde, såsom vi of-

vanföre omnämiil, framdeles förlängas eller ombyggas,

samt alt således blott den nyare triumfbågen skulle bi-

behällas.

Tornets södra portal, livars poster fatt liksom ko-

lomierne och murhörnen attiska baser och likadana ka-

piläler och kransar som desamma, är i delta afseende

mycket ovanlig. Att alla bågarne, som utgöra betäck-

ningen, ha aiskurna hörn, och alt de blott äro fyra,

då de bort för att rätt mots\ara kapitälerna och mur-

hörhörnen vara sex, röjer både i afseende på formen

och antalet en ovanlig anordning. Enär tornet företer

äldre öfvergångsstil, synes denne portal ha långt efter

detsammas byggnad tillkommit. Denna förmodan tyc-

kes deraf bekräfta sig, all den motsvarande portalen å

norra sidomuren är hållen i enkel rundbågsstil.

Vi ha uti det föregående anmärkt, att kalkste-

nen blifvit nied mera omlanka vald för de äldre än

de yngre byggnadsverken på Golland ] ett förhållande,

hvilket äfven här visar sig. Den huggna kalkstenen,

som innehålles i korels yltermurar, är till största de-

len uppfylld med pelritikater, hvadan den, ehuru det-

samma är vida yngre än skeppet, i betydlig mån sön-

dervittrat.
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Skeppets begge och korets ena fönster ha blifvit,

såsom vi nyss yltral, ilUi iilvitlgade. A korels norra

sidomur tinnes en ingång, hvilken inleder lill en sakri-

stia, som har platt Irätak. Dessa fuskiga arbeten lik-

som många dylika vid flere al' nämnda ös herrliga kyr-

kor ådagalägga, at! nutiden helt och hållet saknar klart

begrepp om forntidens höga byggnadskonst.

Altarbordet är muradl och har hålkälad skifva af

slipad kalkslen. Vid södra ändan af altarbordet står

en attisk bas med skyddshlad, hvilken är i midten ge-

nomborrad och traltformig och varit begagnad lill ut-

tömning af handvatten. På altarbordets framsida mär-

kes ett fyrkantigt hål för reliker, som saknas. Altar-

taflan, hvilken är ett dåligt arbete i rococomaner af

1684, består af sandslen och föreställer nattvarden.

I kyrkan står en dopfunt af sandsten. Foten är

rund och skålen åttkantig. A foten ses ett mans- och

ett qvinno- samt etl vädurs- och ett hundhufvud. Bott-

nen är skråkanlig och alldeles slät. Sidorna, som ha

föga iitåtlutning, prydas med åtla rundbågiga fält, hvar-

öfver hvarje svickla fylles med en spetsig rundstaf

emellan två treflikiga blad. I fälten ses dessa figurer.

1. En man rider på etl lejon. 2. Tvenne män med

sköldar och svärd slå midl emot hvarandra. 3. En

påfågel. 4. En man rider på en drake. 5. En engel

med utslagna vingar och gloria. 6. En kentaur. 7.

och 8. De två sista fälten äro söndriga. Dopfuntens

hela höjd utgör 3.(j och skålens yttre tvärmatt 2.5.

De utsigter, hvilka erbjudas från kyrkornas torn

på Gollands slättbygder, äro väl vidsträckta, men med

ganska få undanlag mycket enformiga. Från Heide torn

öfverraskas n^nn vid anblicken af Heide träsk, som lig-
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ger vesler om helt nära kyrkan. Ehuru denne lille

sjö omgifvps hF sumpiga stränder, lifvas densamme af

små skogbeväxta holmar, och den skimrande vattenytan

gör pit inlagande afbrotl mol den dunkla barrskogen i

bakgrunden.



Etelhem.

Ungefär 2 inil i syilosl IVäii Heicle ligger Elelhem,

soii) är annex lill Garde. Detla ovanligt långa afslånd

härrör deraf, all. lUiltle intager näia inidten af delsam-

nia. Fur ufrigt är trakten iniinlre IVnktbar (»cli glesare

bebudd. Elelhem beslår al" ell skepp, ett mindre kor

i öster och ell lorn i vester, livilka äro nära fyrkan-

tiga. Byggnaden är uppförd lill liörnslycken och om-

fattningar m. ni. af huggen, men för öfrigt af tuktad

kalkslen, dock linnes här och der qvaderstycken af

sandsten.

Skeppet, som invändigt håller i bredd vid veslra

ändan 53.8 och vid östra 5''!.!5 samt i längd 56.2,

har socklar, hvilka utgöras af en slor skråkant med

en liten rundslaf derpå. 1 skeppet står en slipad midt-

kolonn, som u|)pbär fyra korshvalf med tvåsprångiga

skiljebågar. Grundstenen är rätvinklig och mycket ut-

springande samt ovanligt hög, sockeln rundstafvig och

hålkälad, basen attisk men något sammantryckt med

stora \fviga skyddsblad. A ncdra än<lan af skaftet,

hvars omkrets utgör ti. 8, uppskjuta Iran uppnedvända

rundbågar alla bladknoppar, som äro något olika hvar-

andra. Kapitalet består af en uppnedvänd atlisk bas

med skvddsldad. Vn plinten följer en hålkälad krans.

Kapitalel motsvaras a sido- och gafvelmurarna af krag-

slcnar, hvilka äm spetsiga och lölprydda samt ha hål-

käladc kransar. l\lidlkolonnen och kragstenarne ujip-

bära skiljebågarna. Korshvalfven äro lågspetsiga med

föga uppåtgående kappor. Ä skeppet förniärkes inlel
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spår till nåi;on ingång. Dereniot finnes å sörlra sido-

inuren ett enkelt lonster ät vester och elt Ivadehult at

öster. Del vestra löiislret, som röjer föiluskning, har

vanliga rutlack ined hvilt glas. I del östra lönslret,

hvilket är spelshagigt, uppbär en midlposl tvä Ircbla-

diga spetsbägar och deröfver en lVrJ)ladig ros. Onifall-

ningen sauU poslen och bagarne äro ut- och invändigt

snedsnivgiga. Bågarne och rusen ha målade bladverk.

Elt nvll lunsler med slickbagig betäckning har i sed-

nare tid blifvit ä norra sidomiiren mot öster nppbrnlet

och på vanligt sätt lorsedt med karm poster och bågar

af trä. I sydöstra hörnet slär elt altarbord, hvarpå

predikstolen hvilar. Triumfbågen, hvars bredd utgör

21.1, är spetsig, och den har dynslenar, som prydas

med rnndstaf och bålkäl.

Koret, hvars inre sträckning i söder och norr ut-

gör 25.3 i vesler och öster '2i]A samt murljocklek

4.4, har lika beskallade och lika höga socklar som

skeppet. Ett korshvalf, som liknar skeppels, betäcker

korel, hvartill en stor ingång å södra sidomuren inle-

der. Portalen har å hvarje sida tre smärta kolonner

mellan murhörn med skarpryggiga rundstafvar. Elt

skafl pa \eslra sidan saknas. Innerst stå poster på

hög tröskel. Ytterst framspringa |)ilastrar, livilka i

hörnen ha skarpryggiga ruiidslafvar. Grundslenarne äro

skråkantiga, baserne attiska men oregelbundna med af-

rundade plinter och olikartade blad, kapitälerne bukiga

med löfverk, kransarne halkälade med klufiia och af-

rimdade plalter i likhet med kapitälerna. Poslerne

uppbära ett lyrbladigl dörrlåll med två Irellikiga och

en femllikig knopp. Derpå följer elt attabladigt fram-

sprang, som har vid hvarje si<la en femllikig och två
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treflikij^^a Knoppar och ölversl m nioflikiff. Svicklorna

fyllas med ;illabla(lii(a rosoi- (jc.li smä sljenioi', pU ilub-

bell alfkors och öfversl en liloinnja emellan Ivå bla<l.

Kolonnerne molsvaras af rnndstafviira orli mnrliorneii af

skar|tkaiiiiga spetsbagar. Pilastrarne nppbära en spets-

båge, livars hörn prydes med er) skarpryggig slaf.

Derpå uppslår oll högspetsigt rösle med bålkälade val-

tenlister ocb öfverst en femflikig knopp. Hela porta-

len består af slipad kalksten. (Trundslenarne baserne

murhörnen skaften kapilälerne kransariie och poslerne

utgöras af hela block. Dörrfältel och bågarne derpå

åro likaledes af en enda häll.

A södra sidomuren ocb öster om ingången finnes

ett small och högt fönster, som har spetsig betäckning

samt ut- och invändigt sneda smygar. Detta fönsters

öfversta fack innehåller två ringar med målade kors,

men de öfriga ha hvita rutor. A altarväggen ses ett

stort spetsbågigt fönster, hvari Ivå poster uppbära tren-

ne trebladiga spetsbagar. Pa midtbagen höjer sig en

ros, hvilken ulgöres af sex likstora ringar, som om-

gifva en öppen sexkant. Vid hvarje sida om samma

ros och midl öfver hvarje sidobåge ses en likadan

ring. Omfattningen posterne samt bågarne och rosen

äro ut- och invändigt snedsmygiga. I bågarna och ro-

sen qvarsitta målade rutor, och uti de två öfra facken

af mellersta och södra öppningen ses dunkla målnin-

gar. I den södra sidomuren märkes ett rakspetsigt

väggskåp och midt deremot i den norra ett sådant.

Pa midten af norra sidomuren liimes en rundbå-

gig och rätvinklig ingång till en sakristia, hvilken har

platt brädtak. Ingången är lika gammal som koret,

men sakristian är en nyare illa uppförd lillbyggnad.
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Korels ^^afvelrösle har en liten Irebladig ljusöppning,

livars hela omlallning bestar af en enda häll.

Tornet innehåller Ire afdelningar öfver hvarandra.

Socklarne äro sl\i"åkantiga (ich lägre än skeppets och

korets. Forsla afdeiningen, som invändigt ulgör i sö-

der och norr 22.0 i vester och öster 24.4 samt i mur-

Ijocklek .5.9, hetäckes med ett korshvalf, hvilket har

temligen raka kappor. A södra liksom å norra sido-

muren finnes en ingång.

Södra portalon har å hvarje sida haft en kolonn

emellan stora mnrhrnn. Derinnanför slå poster på hög

tröskel. Af kolonnerna äro hloll de veckprydda kapi-

tälerne i hehåll. På kapilälerna och miirhörnen ligga

tuima hålkälade kransar, och derifrån U|)pstå skarpkan-

tiga rnndhågar. Poslerne, som utgöras af hela block,

uppbära ett rakt dörrfäll. Både posterne och dörrfäl-

let äro slipade. Inre omfattningen är snedsmygig och

lågrakspetsig. Uti inre omfallningens östra sida mär-

kes en fyrkantig murfordjnpning för vigvatten.

Norra portalens hvarje sida har Ivå rätvinkliga

murhörn och derinnanför poster på hög Iröskel. Yltre

murhörnen uppstå från tornels socklar, men de inre

från mindre sådana. På murhcirnen och posterna hvila

skarpkantiga rinidbågar.

Tornbågen, hvilken är lågspelsig, uppbär östra si-

domuren. En mycket bredare och spetsigare bågöpp-

ning finnes derinnanför å skeppels vestra gafvelniur.

Båda öppningarne ha halkälade dynstenar, men den

förres äro vida högre än den sednares. Första afdei-

ningen framler ål vesler ett rnndbågigl fönster, som

ut- och invändigt har stora smygar.

Genom en rakslulen ingång i sydvestra hörnet
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uppleder oii spirallrappa på femtiofeiii sleg af groflmg"-

gen dels sand- dols kalkston (ill andra och Iredje af-

deliiingen, hvilka liegge ha bjelklag. I tredjo afdelnin-

gen finnas å livarje sida två myckel breda ocli höga

gluggar, som hall midlkolonner, hvilka saknas; men

de små rnndhågar, som hvilat dei'på, ;iro i hehåll.

De yllre omfatlningarne äro rälvinkliga och rundhå-

giga, men de inre rälvinkliga och lågrakspelsiga. De

Ivenne gliiggarne ål öster horlskymmas der såsom

flerslädes af skeppels myckel höga vattenlak. A alla

fyra sidorna märkas under gluggarna skråkanliga in-

dragningar. Toi-nel har i sednare lid fåtl en vanlig

lanleina.

A yttre sidan af skeppets vestra gafvelmur jemle

tornets siidra sidomur föreställes etl lejon, hvilkel med

tassarna faslhåller en memiiska, som del hiter öfver

nacken. Dessa ligiircr äi'o lemligen stoi'a (u-h heslå af

sandsten.

Kyrkan skall erdigl en förteckning från medelli-

den hlifvit 121!' uppföi-d ^). Denna byggnadstid är i

afseende på toi-net antaglig, emedan deri visar sig

rundbågsstil ; men skeppet och koret, hvilka föi-ele sen

spelsbågsslil, äro dei-emol vida yngre. Der nuisle fun-

nits ett mindre skepp och kor, som hlifvit nedbrutna,

livarefter de nuvarande u|)pstalt. (Mn skeppet härrörde

från sannua lid som tornet, sa hade den veslra gafvel-

nuiren icke fall någ<»n åtminstone ingen så spetsig håg-

öppning som den nuvai'ande. De stora figurer, hvilka

äro utvändigt infattade nära veslra gafvelmurens södra

hörn, ha pulagligen lillhörl ell äldre skepp eller kor.

') Scripl. l{or. Dim. T. VIII. P. 514.
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Skeppets saknad af ingångar låter deraf förklara sig,

all de varil oliciiolliga, då l(ii'iu'l \\i\v v\\ sådan å sö-

dra och en å norra sidan.

På ell niiirii<il allarhord ligger en liålkålad skifva

af slipad kalksten. På niidlen af fi-anisidan linnes

ett fyrkanligl hål. Allarprydnad<'n, som 1(190 till-

kommit oeh heslår af sandsten, är ell ganska klent

arbete i i"ococomaner. Älidtlaflan föreställer nattvar-

den. Del är hedröfligl all se ell sådanl fuskverk på

herrans hord.

T korel står en dopfnni af ganska lös och mvcket

förvittrad sandsten. Dåde foton och skålen äm rnnda.

Mellanslycket prydes med fyra underdjur, af hvilka

hvardera gapar (»fver en meiniiska. iMellan dessa djur

slå flere menniskor. På det ena af sanmia djur lig-

ger en nian, som hilande sammantrycker dess käftar.

A skålen märkas alla fält, hvilka åtskiljas af kolonner

oeh heläckas med rundliågar. I dessa fäll föreställes

en mängd ligrirer rörande Chrisli historia. Af samma

ligurer äro flere söndervittrade. Dopfmilens hela höjd

utgör .".2 och skålens yttre Ivärmail i. A.

I tornels förslå aldelning hänger å norra sidomu-

ren ett Iriumfkors i naturlig storlek. KoistM omfallas

af en hladprvdd ring och ändarna intagas af fyrkanliga

lador med evangelislernas siimehilder. Allt röjer ett

klent snidverk.

lurkan hireler flere spar af den n^a tidens för-

fuskning. Tornet liai' Ivifvelsiilan hall en hog spira.

Enligt en ritning, suni C. F. Adelcranlz den 2 7 Maj

17«{}'> påtecknat och Gustaf 111 den 1) Dcf-emher sam-

ma år gillat, har tornet fått en lanterna till hetäck-

ning. Delta ådagalägger liksom niycket annat, alt äf-
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ven (le ovauligasle snillen på den liden icke hade be-

grepp om kyrklig l)yggna(lskonsl. Skeppets sydvästra

liksom dess norra fönster har karm samt lång- och

tvärposter af trä. I korets södra fönster ses en li-

kadan karm, elniru några målade rutor fåtl der in-

rvmmas.



Garde.

Vidpass ^/g mil i sydost från Etelheni ligger Garde å

eii leiiiligen vidsträckt laudhöjd, der några berghällar

visa sig i dagen. Sistnämnda kyrka består af ett af-

långfyrkantigt skepp med en förlängning åt öster och

af ett likadant kor med en sakristia vid norra sidoniu-

ren samI af ett fyrkantigt torn i vester. Hela bygg-

naden är uppförd lill hörnstycken och omfattningar m.

ni. af huggen och lill allt öfrigt af luktad kalksten.

Skeppet måste åt öster haft ett lilel och samti-

digt kor. Mot medeltidens slut lär efter det fordna

korets nedrifning det nuvarande tillkommit. Till bere-

dande af ytterligare ulrymme har det nya koret, som

är i jemförelse med skeppet ganska stort, fått sitt läge

vida längre åt ösler än det gamla innehaft. Meningen

dermed tyckes påtagligen varit alt framdeles bygga ett

både bredare och längre skepp än det nuvarande. För

della ändamål har det nya koret falt en egen triumf-

båge. Efter bortbrytande af skeppels gamla triumfbåge

märkas utåtsvängningar vid öslra ändarna af detsammas

sidomurar. Derifrån sträcka sig nyare sidomurar till

hörnen af korets vestra gafvelmur. Både skeppet och

förlängningen åt öster beläckas med plalta trälak.

Skeppet, som invändigt håller i bredd 23.7 och i

längd 55.9 samt i murijocklek 5.7, saknar socklar.

Förlängningens inre sträckning i söder och norr ulgör

'2().lj samt i vester och öster 22.5. A skeppels södra

liksom å dess norra sidomur nära vestra ändan finnes

en ingång. Den södra ingången är till den yttre om-
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fällningen ensprängig och rätvinklig mc<l hög tröskel

och runtlbagig betäckning, till den inre lindrigt sned-

smygig och rundbågig. Den norra ingången är till det

yttre och inre likadan, men något mindre än den först-

l)erörda. A södra liksom å norra sidomnren finnas två

fönster, hvilka motsvara hvarandra. Del vestra fönstret

åt söder och begge ål norr ha mycket höga bröstnin-

gar och de äro rundbågiga samt ut- och invändigt

snedsmygiga; men del östra fönstret åt söder, hvilket

har spetsig betäckning med yttre och inre sneda smy-

gar och lägre bröslning, måste i den sednare medelti-

den blifvil iitvidgadt. Förlängningens hvarje si<!omiir

har i sednare tid fått genom utvidgning ett bredl men

föga högt fönster, som är stickbågigl med karm lång-

och tvärposter samt bågar af trä. I skeppets sydöstra

hörn står ett altarbord, hvilket ulgöres af qvadersten

och har å framsidan ett ganska stort skåp med jern-

beslagen dörr och en skråkantig skifva af slipad kalk-

slen. På samma allarbord är predikstolen uppsatt, hva-

dan detsamma fått qvarslå. Triumn)ågen, som är 19.5

bred och ovanligt hög, har spetsig betäckning. Dvn-

stenarne siras med en liten hålkäl och rundstaf och

de ha derpå en slor hålkäl och plalt.

Koret, hvars inre sträckning i söder och norr ut-

gör 26.2 i motsatt riktning 50.0 och hvars mur-

tjocklek är /i.4, uppbär ell spetsigt korshvalf med

raka uppåtgående kappor. Socklarne äro mycket höga

samt skråkantiga och rundstafviga. Korets sidonmrar

äro ungefär 10.0 högre än skeppets och förlängnin-

gens, och det förras kroppåslak vida spetsigare än de

sednares.

A södra sidomuren nära vestra ändan finnes en
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stor ingång, Poiialen, som hvilar pä tro bollfinhällar,

har ä livarje sida Ire sniärla kolonner mellan stora

murliurn. Innerst stå poster på hög tröskel, och yt-

terst frainskjiila pilastrar med halfkolonner. Griindste-

narne äro skråkantiga, baserne attiska med skvddshlad,

kapitälerne hägarlika med yfviga löfprydnader, kransarne

hålkälade och rundslalviga. Hvardera af posterna fram-

ter Ivå halfva och åtta hela riindhågar samt knoppar

rosor och svickellöC På poslerna hvilar elt dörrfält,

hvilkel har Ivå halfva och sex hela rundbågar, och

derpå utbreder sig ett likadant framsprang. Kolon-

nerne uppbära rundstafviga och murliörnen skarpkan-

liga spetsbågar. Ofver jiilastrarna höjer sig ett spet-

sigt roste med hålkälade valtenlisler. A midten af ro-

stet föreställes Christus i halfupphöjd figur och nära

naturlig storlek. Christus med korsgloria sitter å en

tron och håller med den venstra handen en bok på

venstra knäet och upplyfter den högra till välsignelse.

Hela porlalen beslåi' af slipad kalksten. Inre omfatt-

ningen är snedsmygig och lågrakspelsig.

Osler om ingången ses ett spetsbågigl fönster,

hvari en midtpost uppbär Ivå enkla spetsbågar och

derpå en fyrbladig ros ulan genombrutna svicklor. På

allarväggen märkes elt högt och spetsbågigl fönster,

som har två poster och derpå trenne Irebladiga spets-

båi^ai-. Hegge dessa fönster, hvilka ha karmar, äro ul-

och invändigl snedsmygiga. Poslerne och karmarne äro

såväl till del yllre som inre snedsmygiga och prydas •
utvändigt mod ruiidslafvar. Dcv finnas obetydliga lem-

ningar af målade rutor i bågarna. Södra liksom nor-

ra sidovnuren har närmare östra ändan eti rakspet-

sigl och altarväggen elt fyrkantigt väggskåp. Uti al-
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tarväggens södra ända ses en IVrkanlig murfördjupning,

som innehåller en fyrbladig ullömningsslon.

En ingång å norra sidomuren inför till sakristian.

Den yttre omfattningen har rätvinkliga poster och tre-

bladig betäckning, men den inre är snedsmygig och

lågrakspetsig. Sakristian, hvilken invändigt siräcker sig

i söder och norr ioA) samt i motsatt riktning 15.6,

har likadana men vida lägre socklar än koret och

uppbär ett rundbågigt korshvalf med raka och uppåt-

gående kappor. Ett spesbågigt fönster åt öster ger en

svag belysning. Inre omfattningen af samma fönster

ulgöres af en stor rakspetsig nich, hvari en slipad

kalkstensskifva är infälld.

Tornet, som i likhet med skeppet saknar sock-

lar och innehåller tre afdelningar öfver hvarandra, har

blotta bjelklag. Der finnas inga trappor i sidomu-

rarna, utan stegar Ijena till upjtgångar. Uti första af-

delningen, hvilken invändigt håller i söder och norr

44.B i vester och öster 14.4 och i murljocklek 4.3.

ses å vestra sidomuren en ingång, som är ut- och in-

vändigt rundbågig, men har till det yttre rätvinkliga

poster på hög tröskel och till del inre lindriga smy-

gar. Tornbågen är ovanligt smal föga hög och har

halfrund betäckning utan vederlagskransar. [?nder torn-

bågen märkes en bjeri ehuru något urblekt frescomål-

ning, hvilken föreställer ett kors inom en krans och

ett helgon med rundgloria å hvarje sida derom samt

börder å kanterna. Teckningen, som är ovanligt ren,

röjer en hög ålder och har troligtvis tillkommit kort

efter tornets byggnad.

Tredje afdelningen har å hvarje sida två gluggar

samt deröfver ett spetsigt roste med en sådan. En
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mifUkolonn har i livarje glugg iippburil tva lagspetsiga

bågar. Midlkolonnerne ha blifvit ersatta mod trästyc-

ken, men bågariie äro i behåll. Yttre onifattningarne,

hvilka äfven äro rätvinkliga och lågspelsiga, ha blifvit

förhältrade med tegelslen. I inre omfallningarna, som

äro rätvinkliga och lågrakspetsiga, qvarsitla många skål-

bräder. Å hvarje sida under gluggarna ses en skrå-

kantig indragning. Emellan och öfver röstena reser sig

en åttkantig spira med ansenlig höjd.

Enligt en förteckning från medeltiden har kyrkan

blifvit 1200 up|)förd '). Tornet och skeppel, hvilka

äro hållna i rundhågs- med ringa öfvergång till spets-

bågsstil och hvilka sakna både socklar och takhvalf, ha

troligtvis uppstått på nämnda tid. Detta är så mycket

sannolikare, som målningen å tornbågen synes vara

vidpass sexhundra år gammal. Koret härrör från den

sednaste medeltiden och deri märkas flere spår af den

högre konstens djupa förfall.

På altarbordet, som är muradt och har ett litet

fyrkantigt hål å framsidan, ligger en stor hålkälad

skifva af slipad kalksten. Altarlaflan, hvilken beslår af

fin sandsten, är illa arbetad och härrör från 1689. A

midten föreställes i oljemålning nattvardens instiflelse.

1 triunjfbågen hänger ett triumfkors i halfnaturlig

slorlek. Christus föreställes med ålskiljda fötter. Kor-

set har fyrkantiga slycken i ändarna, och det har tvif-

velsulan dera haft evangelisternas sinnebilder. Delta

kors röjer en hög ålder.

I koret slår en dopfunt af sandsten. Foten, som

är rund, prvdes med tre mcnnisko- och elt vädurs-

«) Script. Rer. Dan. T. VIII. P. 314.



54

hufviul och (leremellan ses pvangelisternas sinnebilder.

Skålen, hvilken är ållkantig, liar skrakaiiliji och slät

botten samt raka sidor. Atla rundhågiga fäll pryda

skålen. Fältens hvarje svickla fylles med en staf emel-

lan tvenne blad, I fallen märkas nedannämnda albild-

ningar. i. Guds lam håller vid högra IVambenet en

korsprydd stång med khifven fana. 2. Eli helgon med

gloria välsignar en kalk på ett altare, och derofver

ses ett kors. 5. En lilja. 4. Ett lejon med vingar

gloria och bok. 5. En grip. G. En lilja. 7. En hjort.

8. Etl springande lejon. Dopfuntens hela höjd utgör

3.1 och skålens yttre Ivärmålt 2.0.

På korets norra sidomur hänger en minnesvård,

som utgöres af en stor tada, hvilken är målad med

oljefärg och omgifven med en sirlig ram i rococoma-

ner. Å denna talla skildras kyrkoherden ^ils Larsson

Wall, död 1061, hans hustru och ljugotvå barn; alla

med dåtidens diägler framställda i fyra rader.

Ofver yttersta bågen af korels portal ses följande

inskrift med latinska bokstäfver. TiU minne af hela

yttre murens reparation år 1818. Denna förbättring

har varit obetydlig, emedan få nya murstycken, som

lätt åtskiljas från gamla, förmärkas. Det är ej ovan-

ligt i våra dagar, all fakunniga personer låta å forn-

tida konstverk inhugga skrytsamma inskrifter.

Kyrkogården, hvilken är stor och fyrkantig, om-

gifves med kallmurar af kalkflisor. På midten af sö-

dra sidomuren står en lemligcn stor genomgång, som

beläckes med ett spetsigt lunnhvalf och innehåller en

rakspetsig sittnich i hvarje insida. På midten af ve-

slra sidomuron ses en ansenlig port, hvilken i hvarje

insida har Ivfi rakspetsiga sitlniclier samt två rundbå-
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giga öppningar och ett platt brätltak. På miillen af

norra sitJoniiiron märkes en niintlre genomgång, livars

ytlre posler prydas med rundslaf och karnis samt upp-

hara en trebladig spetshåge med två rullika knoppar.

Denna genomgång, som betäckcs med ett spetsigt tunn-

hvair, har jemväl Ivå inre rakspetsiga sitlnicher. På

midlen al' östra sidomnren linnes likaledes en mindre

genomgång, hvilken har elt spetsigt lunnhvalf samt ut-

och invändigt spetsig omfattning. På livarje sida om

samma genomgång märkes ett väggskåp. Den yttre

omfattningen är å hörnen slafprydd och den inre hål-

kälad. Både porten och genomgångarne, som sakna

socklar, bestå till hörnen och omfattningarna af hug-

gen men för öfrigt af tuktad kalksten, och de ha hög-

spetsiga kroppåslak.

En inkörsport till prestgården, hvilken ligger helt

nära vid och nordost från kyrkan, har framspringande

poster i midten. Betäckningen är högspetsig och dyn-

stenarne prydas med en hålkäl emellan tvenne rund-

stafvar. Porten, hvars bredd utgör 4 4.3 och höjd till

vederlagen 6.5, består af huggen och luktad kalksten.

Innanför porlen låg ett uråldrigt boningshus, som

hade stoi" källare, hvari fyra pelare uppburo korshvalf.

Detla hus, hvilkel hade skråkanliga socklar, bestod af

huggen och tuktad kalksten. Förre kyrkoherden, som

blef öfver nittio år gammal, bebodde samma hus, hvil-

kel nuvarande kyrkoherden lålit med myckel arbete

nedbryla, ehuruväl församlingen missbilligat elt sådant

företag. Porlen lärer snart komma under en dylik in-

delningshafvare alt undergå en likadan förstöring.

I Garde socken finnes en berghäll, som franiter

flere slipfåror, hvilka äro från 4.0 Ull 5.0 långa spet-
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siga ucli helt grunda vid ändarna samt från 0.1 till

0.2 breda. Dessa slipfaror, livilkas nrhälkningar äro

från qvarl- lill lialfcirkelformiga och sta till bredden

ocl) djupleken i noggrannt förhållande till hvarandra,

ha raka eller nära raka och mycket olika riktningar.

L. Cedergren, som gifvil en teckning af samma berg-

häll, har ej försökt någon förklaring deröfver *). Att

samma slipfåror tillkommit, då Gotland legat djupt un-

der hafsylan och isberg med infrusen rullsten gått der-

öfver, kan ingalunda antagas; ty i sådant fall skulle

dessa urhalkningar vara långa och jemnbreda samt ovil-

korligen jemngående. Vid betraktande af dylika urhalk-

ningar och de slipstenar, livilka Nordens äldsta inbyg-

gare brukat till livässning af stenredskap, tyckes det

med skälig säkerhet kunna antagas, att berörda berg-

häll blifvit begagnad för sådant ändamål.

') Anliqvarisli-topngriifisls karta ocli lieslnifning öfver fornminnen uti

Ardre, Alskof;, Garde ocli L.u in. m. liandskrifl i Antiqvitetsmuseum med

myntkabinettet i Stockliolm.



Älskog.

1 nordost '/g mil ifrån Garde ligger Älskog uti en

lemligen fruklbar Inikl. Kyrkan beslår af etl aflång-

fyrkantigt skefip, elt fyrkantigt torn i vester och ett

atlångfyrkantigt kor i öster ined en fyrkantig sakristia

vid norra sidomuren. Hela byggnaden är uppförd af

huggen och tuktad kalksten.

Skepjtet, som betäckes med plalt trätak, håller i

inre bredd 22.9 och i längd 4 2.8 samt i niurljocklek

4.0. Socklarne äro skråkanliga. A södra sidomuren

nära veslra ändan är en ingång, hvilken utvändigt har

stora murhörn med lika framsprang som socklarne och

mycket breda poster på hög tröskel. Mellan murhör-

nen och posterna står å hvarje sida en smärt kolonn,

som har hög grundsten, attisk bas med skyddsblad och

bukigt kapiläl utan krans. A vestra kapitalet ses två

örnar med gemensamt hufvud, af hvilka hvardera med

en fot griper om ringen och begge bila med samfält

näbb öfver densamma. Det östra kapitalet prydes med

en man, som håller med begge händer en bok för

bröstet. Till höger ses en nedlulande man och der-

öfver en engel samt derbakom en drake, till venster

märkes elt lejon. Murhörnen uppbära en framsprin-

gande och skarpkantig rundbage. Kolonnerne motsva-

ras af en rundstafvig ruiidbåge, hvilken mot all vana

är vida gröfrc än skaften. På posterna hvilar en bå-

ge, som vid hvarje sida bildas af en lilen halfcirkel

och i midten af en stor stickbåge. Denne ovanlige

portal har den egenheten, att vederlagen för murhör-
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nens hiige börja der skallen sluta, och vederlagen för

posternas betäckning lia kapilälernas lialfva höjd. Inre

omfattningen är snedsmygig och rundbågig.

A skeppets hvarje sidomur äro två stora spelsbå-

giga fönster uppbrutna, hvilka lätt karmar samt läng-

och tvärposter af trä. Triumfbagen har ansenlig bredd

och spetsig betäckning samt hälkälade och rundstafviga

dynstenar. A skeppets vestra gafvelmur märkes en

stor båge, som uppbär densamma s rösle.

Tornet innehåller fyra afdciningar öfver hvarandra.

Första afdelningen, hvilken invändigt sträcker sig i sö-

der och norr 14.2 i vester och öster 17.o samt har

i murljocklek 5.7, betackas med ett rundbågigt kors-

hvalf. Socklarne äro liksom skeppets skräkantiga. A

midten af vestra sidomuren linnes en ingång. Frän

socklarna uppslå mycket breda murhörn och derinnan-

för slå ganska breda poster på hög tröskel. A hvarje

sida ses mellan murhörnen och posterna en smärt ko-

lonn, hvars bas är attisk med skyddsblad och hvars

kapital är bägarfurmigl och bladprydt. Kransar sak-

nas. Pa murhörnen hvilar en skarpkantig och på ko-

lonnerna en rundstafvig rundbåge. Poslerne uppbära

en stickbågig och fyrbladig båge med tre sma rullika

knoppar. Inre omfattningen är snedsmygig och lågrak-

spelsig. Tornbågen är hallcirkelformig utan vederlags-

kransar.

I tornbagens norra sida inleder en rundbetäckl

ingång lill en trap|)a, som sträcker sig genom norra

sidomuren al vester, der man genom en ingång med

Irebladig betäckning inkommer i andra afdelningen,

hvarpå bjclklag och stegar följa. Andra afdelningen

har på midten af södra sidomuren en ljusöppning.
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hvari en midlkolonii iippl)iiril Ivä små rundliågar. Ko-

lonnen saknas, men bågarne qvarstå. Den yllre om-

fallningen är rätvinklig men den inre snedsmygig, och

begge äro riindbägiga. Tredje afdelningen har ä södra

sidoiiiuren en liten snedsmygig och rundbägig ljus-

öppning.

1 fjerde afdelningen limies a hvarje sida en stor

glugg, livilken haft en midlkolonn och derpå tvenne

små rundbägar. Den öslra gluggen har sin kolonn i

behåll; men alla de öfriga ha förlorat sina. Den öf-

verblifne kolunnen är ganska smärt och har ett lågt

bägarlikl kapiläl samt uppbär Ivenne små rundbågar.

De yttre liksom de inre omfaltningarne äro rätvinkliga

och rundbågiga. Tornet u|)pbär en hög s|iira, som öf-

vergår från fyrkant till åtlkanl.

Koret, Il vars inre bredd utgör '25.8 och längd

55.5 samt hvars murljocklek är 4. '2, beläckes med

ett korshvalf, som är lindrigt spetsigt, Socklarne äro

skråkantiga och rundstafviga. I midlen af korets gaf-

velröste märkes en snedsmygig och rundbågig ljus-

öppning.

A korets södra sidomur nära vestra ändan finnes

en ingång. Yllre omfattningen har å hvarje sida tre

smärta kolonner mellan stora murhörn samt inre po-

ster och yttre pilastrar. INtsterne, hvilka slå på myc-

ket hög tröskel, äro upptill något inallutando. Pila-

strarne ha framtill skarpryggiga halfkolonner. Grund-

stenarne äro brant skråkantiga och baserne attiska med

skyddsblad för kolonnerna. Alla kapilälerne prydas med

yfviga och genombrulna löfverk, hvarpå fasettband u)är-

kas å vestra sidan. Kransarne, som äro låga, ha hål-

käl och rundstaf. Kolonnernc uppbära rundstafviga och
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murhöriien skarpkantiga spelsbågar. På pilastrarna hvi-

lar en skarpkaiilig spelsbäge ulan någon motsvarighet

för halfkolonnerna. På denna båge nppstår ett spetsigt

roste med karnisade vattenlister. Poslerne uppbära elt

fvrbladigt dörrfält med två runda ocli deremellan en

trellikig knopp. Hvarje post prydes med sju rundbå-

gar, hvilka å dörrfällel motsvaras af åtta sådana. Alla

bågarne ha i svicklorna fembladiga rosor, och !. nop-

parne utmärka sig med sådana af olika slag. Grund-

stenarne baserne skaften murhörnen kapitälerne kran-

sarne posterne och dörrfältet bestå af hela block. Alla

murhörnen kransarne poslerne och tröskeln äro af röd-

aktig kalkslen. Bågarne på murbörnen samt dörrfället

äro slipade. Ingången är till den inre omfattningen

mycket snedsmygig med lågrakspetsig betäckning.

På midten af södra sidomuren finnes ett högt och

spetsbågigt fönster. En midtposl, som i detta fönster

uppburit två spetsbågar och derpå en fyrbladig ros,

har blifvit bortbruten för att insätta karm och tvär-

poster af trä med vanliga rutor. Bågarne och i'osen

äro i behåll, och några svaga lemningar märkas deri

efter glasniålningai-. Altarväggen har Ire fönster, hvil-

ka äro lika breda, men det mellersta är något högre

än de öfriga. Såväl del södra som de östra fönstren

ha ut- och invändigt sneda smygar. I altarväggens

mellersla och södra fönsler finnas några fack med skö-

na glasmålningar. I södra sidomuren nära östra ändan

märkes ett större rundbågigt och derjemte åt ösler

ett litet fyrkantigt väggskå|). I norra sidomuren nära

östra ändan ses ett rakspelsigt väggskåp, hvars dörrar

invändigt prydas med fyra målade figurer i ren medel-

tidsstil.
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På norra sifloimiien nära midten finnes en rät-

vinklig ingång med hög tröskel och Irehladig beläck-

ning liil sakrislian. Inre omfattningen är snedsmygig

och lågrakspetsig. Sakristian, hvilken invändigt häller

i söder och norr 1'2.4 samt i vester och öster \2.1,

hetäckes med elt korshvalf. Socklarne likna korets.

På midten af öslra muren är ett fönsler, som består

af en hel kalkhäll och till det yitre är snedsmygigt

och fyrbladigt, men till del inre snedsmygigt och rak-

slulel. I midlen af norra muren märkes ett rakspet-

sigl och i midten af vestra ell hredl men lågt vägg-

skåp med rak betäckning.

Enligt en förteckning från medeltiden har kyrkan

1259 tillkommit ^). Då skeppet har å veslra gafvel-

muren en egen båge och lornet å öslia sidomuren en

sådan, synas de icke vara fullt samtidiga; men enär

beggedera förete ren rundbågsstil, kan skilnaden i de-

ras byggnadstider ej vara betydlig, och del tyckes, som

den ene af dessa delar blilVit på nämnda år uppförd

uch den andre kort derefter. Koret och sakrislian,

livilka uppstått på en och samma lid, förete ren spels-

bågsstil. Der har tvifvelsutan funnits ell äldre vida

mindre kor än del nuvarande, som är i jemförelse

med skeppet alltför stort. Del vissa är, att koret och

sakristian äro minst ell århundrade yngre än kyrkans

två öfriga delar.

Altarbordet är muradl med huggna hörnstycken.

Skifvan. hvilken är stor och hålkälad, består af slipad

kalksten. På midlen af framsidan märkes ell vanligt

hål Jör reliker, som blilvil borttagna. Allartallan, hvil-

') Script. Rer. Dau. T. Vill. F. 314.
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ken är niyckot slor nrli nrlipl.id af trä i rococomaner

mod en oljeiiiåliiing, liar lillkoniniil fur iiägol mer äii

hundra är sedan, orli den visar sig vara i alla afseen-

den förfelad.

I kyrkan slår en d()|>fnnl af sandslen. Foten ocli

skålen äro runda. Från fölen franiskjula ell mennisko-

linfvud oeli inidl dereuiol ell vädurshufvud samt der-

emellan ell vilddjursliufvinl med uträckt lunga och midl

deremol ell vilddjurshufvud med en menniska i käftarna.

Foten är skråkanlig. Skålen har något hukig Itollen

och lodräta sidor. Bollnen prydes med flätverk. Sidorna

siras med åtta fäll, livilka ha kolonner och släta rund-

bågar derpå. I svicklorna ses bevingade englar och

löfverk. Fälten innehålla följande föreställningar. 1.

Maria och en engel med utslagna vingar, del är bebå-

delsen. 2. Marias barnsäng, derjemte ses o\en och

åsnan. 5. Tva personer omfamna hvarandra mellan

tvenne torn, Marias besök hos Elisabeth. 4. En engel

möter en person. 5. Tre ligga i en säng och en en-

gel sänker sig deröfver. (>. Två af de vise männen

frambära skänker. 7. En Iredje af desamma framräc-

ker en skänk till Maria, som sitter på en stol och

håller barnet på venstra armen. U. Josef leder en

åsna och Maria med barnet sitter på densamma, det

är flykten liil Egypten. Alla personerne ha rundglo-

rior med undanlag af Josef, hvilken bär vanlig hufvud-

bonad, och de tre vise männen, som utnjärka sig med

Ireknoppiga kronor. Dopfuntens hela höjd iilgör 2.7.5

och skålens yttre Ivärmått 2.(1.

Vi böra ej Icmna kyrkan utan all yttra våra tan-

kar om tvenne (igurprydda kalkhällar, af livilka den

ena fanns IH^/i å Tjängvide gård vidpass V/4 mil från
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kvrkan och den andra upptäcktes sex år derefter i

hennes golf. C. Säve har härom skrifvit en ulfurlig

afhandling och l)ifogat tvä goda teckningar af P. A.

Säve ^). Vi kunna således härom vara helt korta.

Vid undanrudjande af en lilen sten- och grus-

backe nära nämnde gård för alt anlägga en källare

framstod snart fast mnrverk i kalkhriik och under

forisatt hrvtning pålrälfades en kalkhäll, som är 4.5

bred i ena och något mindre mot andra ;;ndan samt

5.8 lång och 1.0 Ijock. Den ena sidan är skroflig,

men den andra prydes med åtskilliga figurer i ett ne-

dre och ett öfre fält. Hällen är något skadad till den

nedra ändan och till den öfra halfrund. De bibehållna

kanterne siras med el t flätverk, och pa midlen sträc-

ker sig Ivärsöfver ett lika bredt sådant, så atl Ivenne

fält derigenom bildas. Dessa flätverk likna kantband

med invirkade valknular. Nedra fältet upptages af ett

skepp, hvilket har höga spiralprydda stammar och en

mast med tvenne vant samt el t rutigt segel. På däc-

ket stå flere män, och en man sitter i bakslannuen

med en åra. A skeppets ena sida ses en runrad, och

å dess andra har ett motsvarande rum, som mycket

lidit af viltring, Ivifvelsulan haft en sådan. I öfra fäl-

tet föreställes en stor åttafolad häst och derpå en li-

ten ryttare. P^ramför hästen slår en större och trenne

mindre menniskor samt ett fyrfotadjur. Ofver ryttaren

ligger en man med utsträckta armar. Vid sidan mär-

kes der äfven en runiad, hvilken dock är myckel for-

vittrad. Skada, att dessa runrader ej kuima med nå-

gon säkerhet utredas.

') !>enna afliandliinj, som kallas Alskogs-slenarne |>a Golland, är in-

lagen i Annaler for iNordisk OIdkyndiglied og Hisloiie, lSö2, S. 171—207
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Den kalkliäll, som ligger i kyrkans golf, är 3.4

bred och 5.7 lång. Hällen, livilken är å ilen ena si-

dan slät och löreler ä den andra cil fäll med åtskil-

liga figurer, visar sig vara i de Ivenne kanterna af-

huggen. Innan hällen hlirvil afhnggen och nedlagd i

golfvel, har den varil I)egagna(i såsom grundsten under

dopfunten. För delta ändamål har man mot midlen af

ena sidan nära kanten inhuggit el t skålformigt hål till

uttönunande af dopvattcn, så att man derigenom ska-

dat närmaste bildverk. Likadana flätverk som de nyss-

beskrifna pryda de oskadade kanlerna. Nedei"st ses

tvenne personer i vagn med en förspänd häst, och

derframför gå trenne män. Ofver de åkande och hästen

föreställas Ivenne personer, hvilka föra runda sköldar

och strida med spjut mot hvarandra. Bakom den ene

ses tvenne personer i handgemäng och bakom den an-

die en kämpe med upplyftad Nxa. Ofver männen mär-

kes en rundbågig port, hvarifrån en person utgår, och

hvari tvenne stå emot hvarandra. Ufverst finnes nära

midten en oregelbunden femkant med framspringande

rundlar. På hvarje sida derom nedhänger ett bågfor-

migl flätverk. Under femkanten märkas fem fåglar.

Det är uppenbart, att der afbildas en. bardalek. Det

är äfvenledes troligt, alt femkanten skall föreställa en

borg liksom porten en ingång, ehuru den står långt

derifrån. Figurerne äro liksom å den föi'stberorda häl-

len ganska orediga och de ha tvifvelsulan mycket lidil

af vittring.

Då de ifrågavarande bildverken icke äro såsom å

hällristningarna lågnedsänkta utan lagupphitjda, så är

de förras och de sednares framställningssätt helt och

hållet olika. Härtill konimer, alt de omgifvande tlät-
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verken ha intet motsvarande å hällristningarna, men

att (le tvärtom äro myckel vanliga i rundbagsstilen.

Här hör jemväl märkas, alt hällristningarne äro påtag-

ligen inknackade och inslipade med stenredskap, men

att de funna bildverken äro deremot utarbetade med

jernredskap, och att eti ganska lång tid förflulit mel-

lan sten- och jernåldern. Slutligen visar sig hela håll-

ningen af hällarnas bildverk vara sådan som på mån-

ga af våra äldsta dopfuntar. A dopfunten i Löderups

kyrka i Skåne ses ett drakskepp med en mast några

vant och et I segel, och derjemte strida flere män med

yxor samt en med båge. Å dopfunten i Kerrstorps

kyrka i samma provins föreställas hästar ryttare och

djur samt ett skepp med mas! och vant. Begge dessa

dopfuntar, som äro arbetade i rundbågsslil, röja en

hög ålder. Att man gifvit häslen å hällen i Tjängvide

åtta fötter har måhända skelt vid åtankan på Odens

häst. Härvid bör dock erinras, atl under hästen visar

sig en fantastisk slinga, hvilken ingalunda röjer hed-

niskt ursprung. För öfrigt är det icke ovanligt, att

vidunderliga äfven hedniska figurer skildras å kyrkor i

äldre rundbågsstil t. e\. kenlaurer gripar och harpyer.

V^år mening är således, alt ifrågavarande bildverk

tillkommit eller införande af christendomen på Golland

och under konstens barndom derstädes. Det vissa är,

alt alia iigurerne äro lågupphöjda på samma sätt som

figurerne å den äldre ruiidbågsåldrens dörrfält samt å

urgamla dopfuntar ej allenast på Gotland ulan äfven i

Skåne och annorstädes. Det är ganska sannolikt, att

hällen i Tjängvide varil vida längre och stått upprätt

såsom en runsten, men att deremot hällen i Älskogs

kyrka allraförst varit insatt såsom en prydnad uti
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en \Rgg. Då kyrkan, som tillknnimil 1259, haft ett

mindre kor än del nnvarande, torde don sislberörda

hällen, hvilken troligtvis tillhört det förra och ej kun-

nat lämpligen insällas i del sednare, blifvil såsom ett

gammalt konstverk nedlagd under dopfunten.



Lye.

Fnin Älskog togs vägen tillbaka om Garde för att

komina till Lye, som ligger i en slättbygd ^U mil i

sydvest från den förstnämnda kyrkan, hvarlill densam-

ma är annex. Lye utgöres af ett skepp samt ett torn

i vesler och ett kor i ösler, hvilka äro aflångfyrkan-

liga. En helt liten sakristia ses vid korefs norra si-

domur. Hela byggnaden är uppförd af huggen och

tuktad kalksten.

Skeppet, som betäckes med platt brädtak, håller

i inr« bredd 22.2 i längd 34.5 och i murtjocklek 4.0.

Socklarne äro skråkantiga. Skeppets östra gafvelmur

har vid korets ombyggnad blifvit borlbruten och det

förras sidomnrar MA förlängda, hvadan det sednare

falt en ny triumfbåge, hvilken är spetsig och håller

4 1). 7 i bredd och har ovanlig höjd.

Södra sidomuren har närmare vestra ändan en

ingång. Ytlre omfattningen ulgöres af murhörn, som

framspringa liksom pilastrar och ha skråkantiga sock-

lar som men lägre än skeppets. Innanför murhörnen,

hvilka äro myckel breda och tjocka, stå något smalare

och vida tunnare poster på hög tröskel. Mellan mur-

hörnen och posterna finnes å hvarje sida en kolonn,

som har hög fyrkantig grundsten och derpå attisk bas

med skyddsblad. Den vestra kolonnen har tärningfor-

migf, men den östra bägarlikl kapital och beggedera

hålkälade kransar. Murhörnen och kolonnerne uppbära

två skarpkantiga rundbågar. På posterna hvilar en Ivå-

bladig båge med en treflikig knopp. Portalen, hvilken
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står på liel bollenliäll, ntgöros af slipad kalkslen. Inre

onilallningen ar snedsniygig och lågrakspelsig. En mot-

svarande myckel mindre ingång linnes ä norra sidonm-

ren. YUre omfattningen har å hvarje sida en kolonn

emellan två mindre mnrhörn, som alla uppgå från

ske|)pels socklar. Tvenne sammanlagda ringar intaga

kapitälernas och kransarnas platser. Derinnanför stå

tunna poster på hög tröskel. På kolonnerna hvilar en

rundstafvig, på mnrhörnen skarpkantiga rundhagar och

på posterna en trehladig rundhåge med två rullika

knoppar. Denne portal består till största delen af

huggen sandsten.

På midten och vid östra ändan af hvarje sido-

mur ses ett stort rundhågigt fönster med kaim poster

och bågar af trä samt vanliga rutor. Dessa fönster

ha nyligen hlifvit uppbrutna, de två veslra å skeppets

ursprungliga, men de två öslra a dess förlängda sido-

murar. 1 skeppels sydöstra hörn linnes ett muradi al-

tarbord med hålkäiad skifva af huggen kalksten, ocli

derpå hvilar predikstolen.

Tornet innehåller f\ ra afdelningar Ofver hvarandra.

Socklarne åro liksom skeppets skråkantiga. Första af-

delningen, som invåiidigl sträcker sig i söder och fmrr

18.6 samt i motsatt riktning 1 '2.2 och håller i mur-

tjocklek 4.4, har ett korshvaif med raka föga uppåt-

gående kappor och är under sinlstenen ÖO.O hög. På

midten af vestra sidomnren är en slorre ingång, hvars

yttre omfattning beslår af två stora och två små mur-

hörn, af hvilka de ytlre uppgå från socklarna, men de

inre sakna grundstenar. Både de yttre och de inre

murhörnen ha tuiuia kransar, som prydas med rnnd-

staf och hålkäl. Derinnanför stå poster på hög tröskel.
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Pä mnrhönirn liviln två sl<arpKantij,'a rundhågar och på

puslfnia eii sådan. A niidleii af yttre iimrliörnct åt

»öder är en stor sandslon insatt. Dera ses en liten

rakspelsig fördjn|tning, bvari Maria sitter på en stol

och håller barnet på sitt sköte. Utåt ses fyra fält,

hvilka utgöras af kolonner med trebladiga rundbågar

tierpå. I det yttersta fältet åt söder rider en ståtlig

nian åt motsatt håll. 1 det nästa fallet vandrar en

man. I det följande fältet vända tva gapande vilddjur

ryggarna emot livarandra. I det sista fältet strider en

hund med en drake. Alla dessa figurer äro mycket

vittrade. Samma figurer visa sig icke ha tillhört nå-

gon annan byggnad än den, hvarå de nu förefinnas,

och de måste såsom liknande bildverk på flere dop-

funtar innebära någon symbolisk betydelse, hvarom en

och annan förslagsmening kunde utan svårighet fram-

ställas. Den båge, som hvilar på yttre murhörnen, be-

står af fem rödaktiga och fyra blåaktiga kalkstenar.

Posterne och bågen derpa äro slipade, det öfriga fin-

huggel. Inre omfattningen är snedsmygig och lågrak-

spetsig. Midt öfver ingången finnes ett litet rundbå-

gigl fönster, hvilket till det yttre är snedsmygigt, men

till det inre har stora smygar och lågrakspetsig be-

täckning. Turiibågen, som är 10. o bred, bar ansenlig

höjd och halfrund betäckning utan vederlagskransar.

I den vestra ändan af norra sidomuren ses en

raksluten ingång till en trappa, livilken, sträckande

sig uppigenom densamma, vrider sig vid den östra i

motsatt riktning, så att den utgår till ett galleri utan-

för andra afdelningens norra sida. Detta galleri har

tvenne tvådelade öppningar. En fyrkantig midtpelare

med skråkantig sockel och hålkälad krans motsvaras
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af dylika pilastrar ä öppiiini^arnas motsatta sidor. I

midten af hvarje öppning uppbar en kolonn tvenne

små rundbägar. Kolonncrne ha tärningformiga kapilä-

ler såsom baser, och de ha hulkälade kransar såsom

kapitäler. YHre och inre omfatlningarne utgöras af

dubbelt större rundbågar. Nära midten af andra af-

delningens norra sidonuir inför en rätvinklig och rund-

bågig ingång på första afdelningens laklivalf och en

motsvarande genomgång å södra sidoniuren utför till

ett galleri, som liknar det nyssbeskrifna. A hvarje

galleris vestra ända finnes en liten glugg, hvilken ut-

vändigt är snedsmygig och rundbågig, men invändigt

har stora smygar med rak betäckning. Midt på vestra

sidomuren i andra afdelningen, som har ett bjelklag,

finnes en föga större glugg, hvilken utvändigt är sned-

smygig och raksluten samt invändigt snedsmygig och

lågrakspetsig. En likadan genomgång som de nyssbe-

rörda inleder i öster till vinden.

Tredje afdelningen, som betäckes med ett bjelk-

lag, har en glugg pa midten af vestra sidomuren.

Denne glugg, hvilken består af en hel kalkhäll, är ut-

vändigt rund och skarpkantig, men invändigt fyrkantig

och snedsmygig.

Å Ijerde afdelningens hvarje sida finnas två myc-

ket smala och höga gluggar, hvari midt kolonner upp-

burit små rundbågar. Imj kolomi i noi'ra sidans vestra

glugg qvarstår. Denne kolonn har ganska smärt skaft

och lärningformigt kapital. De små rundbågarne qvar-

sitta. De yttre omfaltningarne äro rätvinkliga och rund-

bågiga, men de inre rätvinkliga och lågrakspetsiga.

Tornet har fyra spetsiga rösten och en sådan glugg

som de nyssbeskrilna på midten af hvardera. I dessa
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gluggar är ingen kolonn ofrig. Mellan och ofver rö-

slena höjer sig en spira, som nigöres af en mycket

liil sexlonsiilig och storhukig uppsals med en lanterna

derpå.

Korel. hvars betäckning bildas al" elt korshvalf,

har till sin inre sträckning i söder och norr 25.4 i

motsatt riktning 28.1 och i murtjocklek 4.5. Kors-

hvalfvel, som har ovanlig höjd, är spetsigt med raka

något uppåtgående kappor. Socklarne utgöras af eu

hög och brant skråkant med en rundstaf derpå.

A korets södra sidomur nära veslra ändan finnes

en stor ingång. Yttre omfattningens hvarje sida har

tre kolonner mellan stora murhörn och ytterst en fram-

springande pilaster med en halfkolonn. Innerst stå

breda poster på hög tröskel. Grundstenarne äro skrå-

kantiga. Af baserna, hvilka äro attiska, ha alla skydds-

blad med undantag af tvenne på vestra sidan. Alla

skaften a veslra sidan saknas, men blott ett sådant å

östra. Kapitälerne äro ungefär 1.5 höga. A östra si-

dans kapiläler afbildas Marias bebådelse. Den heliga

jungfrun håller en bok och englen har en stor utslagen

vinge. Derefler märkes Marias besök hos Elisabeth.

Ytterst ses Maria till sängs och deröfver barnet i

krubban samt oxen och åsnan. Josef sitter såsom van-

ligt vid fotändan af sängen och bakom honom ligger

en herde pa knä omgifven af en hjoid. Mot dennes

ansigte utsträckes en välsignande hand ur en sky. Å

vestra sidans kapitäler föreställas de tre vise männen

med kronor frambära skänker till Maria, som sitter

med krona på hufvudet och håller barnet med riks-

äplet på venstra knäet. Den närmaste af de vise män-

nen knäböjer. Josef sitter bakom Maria. Dernäst ses
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Herodes med krana silta |»ä fn tron ocli upplyfta veii-

stra liaiitlen. Tveiine kneKiar med iijeiinai' slycka barn,

och innerst slår en qvinna med hopknäppta händer. A

öslra kapilälerna IVaniställas figurerne inifrån och utåt,

men å venslra utifrån och inåt. Hvarken enijlen eller

Maria eller barnet har glorior. Figurerne äro väl

huggna och helu|»phöjda i kalkslen. Kransarne äro

hålkälade och rundslafviga. Af posterna, hvilka uppbära

ett dörrfält, prydes hvardera med tio rundbågar och

dera runda knoppar. Nedersta bågen å hvarje sida

fylles med en stor ros. Dörrfältet, som är spetsigt,

ulmärkes lued sex flikar, och deröfver utbreda sig sex

bågar, hvilka motsvara posternas. Dörrfället har öfverst

en myckel stor ros och vid sidorna deron} såsom fyll-

nader öfver bågarna sex mindre sådana, hvaribland de

nedersta äro de minsta. Kolonnerne motsvaras af rund-

slafviga, men murhöriirn och pilaslrarne af skarpkan-

tiga spetsbågar, hvilka alla äro höga. På yttre bågen

uppstår ett högspelsigt roste, som har stora hålkälade

vattenlister. Widt i rostet sitter Christus i naturlig

storlek med korsgloria och håller en bok på det ven-

stra knäet och den venstra handen derpä upplyftande

den högra lill välsignelse. Inre omfattningen är lin-

drigt snedsmygig och lagrakspelsig.

A södra sidomuren midt emellan ingången och

östra ändan finnes ett stort spetsbågigt fönster, hvilket

är lill det yllre och inre snedsmygigl. En midlpost

uppbär två trebladiga spclsbågar och derpå en trebla-

dig ros. Poslen motsvaras af en lika grof karm, som

liksom bågarne och rosen är ut- och invändigt sned-

smygig. Utanför delta fönster framskjuter en djupt

karnisad vatteiilist. Altarväggen har tre likadana fön-
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ster, af hvilKa ilet inellersla ar nagol bredare och

högre äii (\e omi^ifvande. 1 midlföiislret uppbär en

post Ivä Irebladi^a spelsbagar och derolVer en stor

fyrbladig ros. Hvardera af sidoföiislren är alldeles lika

med föiistrel a södra sidoiniirneii. Genom jiosterna och

karmarna sträcka sig tväi'skenor för iiilfackens sam-

manhållande. De öslra fönslrcn ha a yllre hröstningen

en gemensam valtenlisl, snm är djupt karnisad. I sö-

dra sidomurens fönster ha Ivemie fack samt dithörande

bågar och ros vackra glasujälningar, hvilka beslå af

en större ligur och några roseller, Altarväggens tre

fönster ha, med undantag af fem fack en båge och

tvenne rosor, likaledes lijerta glasmålningar. I det

mellersla fönshet skildras Christi lefnadshistoria, i det

södra S. Paulus med svärd och en biskop med kiäkla,

i del norra S. Petrus med nyckel och S. Johannes

med kalk, och öfver hvardera af de Ivå sistnämnda

märkes etl kapell. Dessa målningar beslå dels af be-

rörda figurer dels af prydliga rosor och rulor i olika

storlekar och förhållanden. Somliga rulor äro fyrkan-

tiga, andra aflångfyrkantiga och några ovala.

Ur södra sidomuren framstår en skråkanlig sitt-

häll, som har ett sidostycke å öslra ändan. Sillhällen

är blott grofhuggen. Mellan silthällen och allarväggen

finnes elt stort högrakspeisigt väggskåp, och ett lika-

dan! ses i norra sidomuren. Vid veslra sidan jemte

sistberörda väggskåp framskjuler ur muren elt bägar-

likl kapital, hvilkel prydes med fyra klolfoiniiga blad-

knoppar. På detla kapiläl står en eiigel med utslagna

vingar hallande en krona pa hvarje hand. Englen är

barhufvad. Kapitalet liksom englen är af huggen kalk-

sten. Mot norra sidomurens vestra ända märkas tre
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rakspetsiga vätrgskåp jeiiile hvarandra. Dessa väggfskåp

äro försedda iiicil lioUfii- sido- och ryggstycken samt

betäckningar af fm-nträ.

Midt |)a noira sidomiireii är en ingång till sakri-

stian. Denne ingång bildas af luurhörn, soiii stå på

tröskel o(;h iippliära en Irebladig båge. Inre omfatt-

ningen är snedsmygig ocli lågrakspetsig. Sakrislian,

hvilken invändigt håller i söder och norr likson) i mot-

satt riktning H.o, beläckes med ett korshvalf, hvars

kappor äro i'un(lbågiga raka och något nppål gående.

Socklarne likna korets. I midten af östra muren fin-

nes ett lilet fönster. Den yllre omfattningen, som be-

slår af en hel kalkhäll, är åltabladig och snedsmygig,

men den inre fyrkantig och snedsmygig.

Kyrkan, om hvars byggnadstid underrättelse sak-

nas från medeltiden, är till skeppet och tornet hållen

i ren rundbågsstil, men deremot till korel och sakri-

stian i utbildad spetsbågsstil. Således äro skeppet och

tornet troligtvis uppförda i sednare hälften af tolfte,

men korel och sakristian omkring slutet af trettonde

eller början af Ijorlonde seklet.

Altarbordet är muradt och beläckes med en tjock

hålkälad skifva af slipad kalksten. 3Iidt å framsidan

är ett fyrkantigt hål lör reliker. l'å skifvan står ett

altarskåp med llygeldörrar. 1 skåpels midtfack sitter

Gud fader med liljekrona och håller sin (örnekrönle

och döde son på sitt knä. Mellan båda framllyger den

Helige ande såsom en hvit dufva med gyllene gloria.

Nederst vid hvarje sida sta tva englar med utslagna

vingar och deröfver ses fyra englar med U|)pålsträckta

vingar. I skåpets hvarje sidofack slå tvenne och i

hvarje tlygeldörr fyra lärjungar. Alla äro liksom eng-
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iarne barluifvade uloin henne med mössor, ocli de ha

böcker och allribuler, af hvilka dock iiägia äro ska-

dade och undra lörkomna. Ingen af alla figurerna har

gloria. Figurerne, som äro fiillrunda och skurna af

ek, slä |)å genomhrulna upphöjningar. Ofver figurerna

ses baldakiner, af hvilka hvardera bildas af tvenne

rundbågar, som höja sig öfver hvarandra och äro ge-

nombrutna säsom fönslerrosor. Figurerne ha ovanligt

rik förgyllning och hela grunden är slarkl förgylld.

Skå|tet och dörrarne krönas med slora liljeknoppar.

llndersalsen ulgöres af etl slält bräde, och dera linnes

en lemligen god oljemäluing, hvilken föreställer Ivenne

flygande englar, som mellan sig hålla en veronicaduk,

hvarpå Christi hufvud hai' nära naturlig storlek med

ullrycksfulla anletsdrag. Dilhörande korsgloria har snar-

likhet af en lilja. A hvardera af dörrarnas yttersidor

ses tvenne figurer målade i olja på kritgrund. [)essa

målningar äro temligen goda, men myckel skadade.

Den bäst bibehållna af dessa målningar visar sig vara

Olof den Helige, hvilken trampar på trollet och håller

marlyryxau. Vid hvarje sida om sjelfva skåj)el upp-

står ett fyrkantigt torn, som utgöres af I re afdelningar

öfver hvarandra. Den förslå afdelningeu a hvardera

har varit tät och målad, den andra och tredje liksom

spiran äro Dnl genombrutna med fönslerlika öppningar.

De begge öfra afdelningarne ha löfprulda rösten. Spi-

ran är fyrkantig och löfprydd och har öfverst en tre-

dubbel korsblonuna. Skåpels och dörrarnas hela bredd

utgör 12.7 och deras gemensamma höjd 4.5.0. Un-

dersatsen håller i höjd j.4 (»ch tornen JO. (k

Vid ett besök i k\rkan 1755 läste Langebek å

altarskåpet denna iiiski-ifl: Jon. Mangarde, anno Dni



76

M.CCCC.XCVI. tunc est completvm hoc opiis ante

festuni sancti Johannis baptists \), Del visar sii,' på

del lyilligtiste, all skåpel, som löjer ganska sen nie-

delti(JsstiI, härrör från sUitel af femtonde seklet.

Vid altarskåpets norra tivgeldörr hänger elt pro-

cessionskors, hvilkel hur latinsk form och består af

I ra med messingsbeslag samt ell kopparhandtag. På

ena sidan ses Chrislns korsfäst och i ändarna märkas

de fyra evangelisternas sinnebihler. Alla dessa figurer

äro af drifven n)essing. Christus är helupphöjd, men

de öfriga halfuppliöjda. Ofver Christus slår /. II. S.

De tomma ställena prydas med flere större och min-

dre bläaktiga slipade glasbitar. På andra sidan ses

Christus med korsgloria upphöjande högra handen till

välsignelse. I ändarna märkas äfven der evangelister-

nas sinnebilder. Dessa figurer äro graverade i mes-

sing och ha emaijerade omfattningar. Der finnas jem-

väl fyra emaijerade fyrkanter med graverade stjernor.

Korsels hela längd utgör 1.4 och bredd 0.9. Skaftet

håller i längd 0J^. Korset, som är hållet i ren rund-

bågsslil, synes vara lika gammalt som skeppet och tornet.

1 kyrkan står en iMind doplunl af huggen uch sli-

pad kalkslen. Foten är inalsvängd. Skålen har skrå-

kantig botten och föga utållutande sidor. Hela höjden

utgör ö.i.o och skålens ytlre Ivärmått 2.6.5.

Vid nyssnämnda lilllälle såg Langebek en gammal

Irätafla, hvilken var uppsatt å skeppets norra sidomur.

Denna talia, som nu ligger bland hvarjehanda skräp i

to)'ncts forsla ahlelning och lorijenar att omnämnas i

mera än ett alseende, har följande anordning. Tallan,

') l^angebekianu, S. 14fi.
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livilken beslAr af ek ocli ;ir allåiigfyrkanlig, håller 4.5

i liredd samI (1. 1 i ln»j(l. Tvemie flvijeldörrar, som äro

med gåniijern fäsl;ide vid laflan, lia sammaiislayna all-

deles lika storlek med densamma. En korsdelning i

tallan och en Ivärdolninii i hvarje dörr hilda Alla lik-

stora speglar. Hamstyckena äro (1.1.5 tjocka, men

speglarne något tunnare, och de förra sluta sig till de

sednare med skråkanler. Det hela |>rydes med förgyll-

ning och oljemålning a pålimmad väf med krilgrund.

På speglarna skildras några af S. Birgittas uppenbarel-

ser, hvilka hufvudsakligen afse Chrisli födelse. iMalnin-

gen, som är bjerl och lemligen god, har gennm fukt

och vanvård mycket lidil. Under Inarje framställning

finnes en latinsk inskrift, h vilken upplyser densamma.

Af dessa inskrifter, som röja den sednare medeltidens

skrifsält, kan del mesta ännu utredas. Vi vilja hloti

anföra, livad Langehek läste å öfversta spegeln till veii-

sler. Post annum jubileum qid fuit cwno Dni mil-

lesimo CCCmo Lmo heafa et gloriosa virgo Maria

apxjarens Dne Birgitte in Borna reueJauit quocl sit

itura in Betlileem nhi ostendit ei qnomodo pepe-

rit filimn ejus Ihm Xpm dominmn nostnim. Ujus-

modi reuelaci.o in presenti tabida continettir. Ave

Maria gracia plena dominus tecum henedicfa *).

Troligtvis har denna latla varil före altarskåpets till-

komst kyrkans allarprydnad. Taflan är ganska ovanlig,

emedan hon liksom altarskåpen har flygeldörrar, men

bloU släta speglar med tigurmålning och inga fördju-

pade fack med bildverk och baldakiner. Oss synes så-

ledes laflan i hög grad förljena all bättre lillvaralagas.

') LiDgebebiana, S. 147.
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1 tornels första afdelniiig hänger ell Iriunifkors i

naturlig storlek. Detta kors, livilket Ivifvelsntan hängt

framför Iriiimfhågen, vittnar on) sednare lids vanvård.

Å fotändan liksom å högra armen ses en lalla nied

en målad simiehild af en ihland evangelislerna. Of-

verslvckels liksom venslra armens lalla saknas. Den

korsfästes folier äro med en spik fastade öfver hvar-

andra.

Langebek har 1755 undersökt å kyrkogården en

grafslen, som flere lärde sedan granskal och som in-

galunda bör med lystnad förbigås. Denna minneshäll,

h vilken nu ligger framför altaret, består af kalkslen

och håller vid fotändan i bredd 5.7 och vid hnfvndän-

dan 4.0 samt i längd G. 8. Ett ringkors med lilje-

prydda ändar intager midlen, och kring kanterna tinnes

evf runskrilt. Både ringkorset och runskriften äro in-

ristade. Der läses följande: Bimia. sten. lif. Imsfru.

rudvi. giera. yfir. sin. honda. iakop. i. maufiagardtmi.

sum. shitin. ward. iliel. mkl. en. härsii. sten. af. ivis.

horli. da. en. kimung. erik. war. hr. stallad. pa. di. for.

nemda. slöt. en. da. ivar. lidit. af. gus. hiird. furian,

hundrad. ar. ok. ainn. ari. minna. den. fem. tigi. ar.

hidium. det. et. gud. nadi. hans. siat. ok. allum. kris-

nuni. sialum. amen. Af inskriften inhemlas, alt en Ja-

k(d> i Mannagården blifvit ihjelskjuleu med en hösse-

sten fraii Wislmrgs sinll, då konung Erik af Pommern

1440 der ])elägrades. Vi ha uli beskrifningen om

nämnda slott omtalat, all llere väl lillhuggna kulor af

kalk- och gråslen för linare och gröfre slangor eller

såkallade bössor blifvil i sednare åren hillaile vid upp-

muddring af Wisby hamn. Ihlika kulor ha, såsom in-

skriften visar, på hcrörda tid varil vanliga. På Man-
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nagårdpn, som ;ir otl större bondheinnian i Lye soc-

ken, skall enligl sägen en myckel ansedd slägl fordom

bott. Måhända liar Jon Mangarde, livilken oninänuies

uli inskriflen ä allarskå|)et, varit son eller sonson af

Jakob, som stupade för en stenkula.



Lau.

T i liiiisto för iill komma från Lye '/g mil i sydost

till Lau färdas atcM' om (iardr. Tli pii fniklhar (rakt

iiitager Lau, annex Iill Xär, en högland plats. Lau be-

slår af el I Ivrkantigt skepp och ett likadant kor med

en fyrkantig sakristia jemle norra sidomuren. Skeppet

har ursprungligen haft ett mindre kor. Efter horlliry-

tande af triumfhågen och öslra gafvelmuren samt del

ganda korel har det nuvarande tillkommit.

I skeppet stå fyra kolonner och på triumfbågens

ställe ha tvenne och ösler derom i det nya korel

tvenne sådana blifvit uppförda. Skeppet och koret,

som på dylikt sätt blifvit elt enda långhus utan någon

lriiimfl)åge, fördelas af ål ta kolonner i Ire gångar, af

hvilka den mellerste är nära dubbelt bredare och nå-

got högre än de omgifvandc. Af nio korshvalf, som

ursprungligen hvilal på skeppels kolonner, ha de tren-

ne östligaste måst vid den östra gafvelmurens bort-

brylning nedtagas, iNu uppbära skeppets och korets

kolonner tillsammans femton korshvalf, af hvilka de

trenne, som blifvit vid det nya korets uppförande åler-

inslagna, visa sig vara yngre än skeppets och samti-

diga med korels. Der finnas på vanligt salt förenings-

och skiljebågar.

Skeppet håller i inre bredd 53.4 och i längd

.55.0, mellangången Ivärsöfver '25.9, södra sidogången

l'2.\ och norra 12.7. Korels inre sträckning i söder

och norr utgör 55.5 samt i motsatt riktning 49.1,

mellangångens bredd 24.0, men sidogångarne äro un-
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gefär i.O bredare än skeppels. Kolonnernas afslund i

vesler och öster äro mycket olika ifrån livarandra och

ifrån gafvelniurarna. Skeppels kolonner lia ell mellan-

rum af 15.7, skeppets östra och korets vestra i 6.8

saml korels veslra och östra 24.5. Skeppet håller i

niurtjocklek 4.0 och koret 5.5. Då skeppet invändigt

är smalare och har limnare sidomurar än koret, så

uppkommer ett missförhållande, hvilket icke bör med

tystnad förbigås. Detta missförhållande består deri, att

skeppels södra sidomur ulvändigt öfverskjules 4.0 och

dess norra 2.0 af korels, och ökes derigenom, atl det

förra är vidpass 4.0 lägre än det sednare. Skafleii af

skeppels kolonner ha i omkrets 7.9 och korets 7.4.

Höjden af korels mellangång från golfvel till takhvalf-

vens slutstenar utgör 42.0. Skeppet är något lägre.

Skeppels hönistycken omfattningar kolonner och

bågar m. m. beslå af finhuggen kalksten, del öfriga

af luktad sådan. Koret ulgöres lill det ytlre af idel

huggen kalkslen i myckel olika skiften, men till det

inre af beggedera. Sakristian är uppförd af huggen

öcli tuklad kalksten. Alla skaflen i skeppets och ko-

rets slora kobtnner beslå af hela rnndslycken.

Skejipels fyra kolonner, som äro lika livarandra,

ha fyrkanliga grundslenar och derpå vanliga skråkan-

ter. Deröfver slå attiska baser, hvilka äro något sam-

mantryckta och med nedra lorerna öfverskjula |)linterna

samt ha skyddsblad. A den sydvestra basen finnas i

stället lör skyddsblad Ire menniskohufvuden och å den

nt»rd<»slra ses i stället för skyddsblad ett vädm^sliufvud

och en groda. Kapitälerne, som äro låga och lindrigt

utåtsvängda, sakna prydnader. På kapitälerna ligga hål-

kälade kransar. Korels lyra kolonner ha höga grund-

6
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baser. Nedra torerne, livilka ej orverskjiila pliiiterna,

ha ylvigare skxildsMad. Kapitäleriie iiro laga med vf-

viga hlad. Dilhöraiide kransar prydas ined hålkäl (»ch

ruiidslar. De sex veslligasle lakhvalfven ha skarpkaii-

liga förenings- och skiljehågar, som hvila på kragste-

nar, hvilka nigoras al' skråkanl och hälkäl samt derpå

hälkäl och piad. Föreningsbågarne äro tvåsprångiga

och lågspelsiga odi skiljebagarne öfver mellangången

äro likadana, men deremot äro skiljchågarne öfver si-

dogångarna enkla och mera spetsiga. Samma förhållan-

de gäller om de nio öliiga lakhvalfven, som äro yngre

än de förstberörda ; men deras förenings- och skiljebågar

äro något sjtetsigare, och dithörande kragslenar likna

nedhängande knoppar, af hvilka tre ha rnndstaf\iga och

en hålkälad krans. Korshvalfven äro spetsiga med raka

uppålgaende kappor.

Skeppet har skråkanliga och rnndslafviga socklar.

A södia sidomnien och i veslra hvalfafdelningen linnes

en stor och i östra en liten ingång. Sydvestra ingån-

gens poi'lal har emellan inurhörn och poster hafi Ivå

kolonner å hvarje sida, af hvilka skaften saknas. De

inre mnrhörnen äro mycket stora, men de yttre der-

emot mer än hälften mindre, och de förre sakna s\n-

liga griindsleiiar, men de sednare uppgå fråu skeppels

socklai". Baserne, som äro attiska med skyddsblad, öf-

verskjula med nedra torenia plinternas sidor. Kapi-

lälerne likna krukor med löfverk. De inre mnrhör-

nen och kapilälerne ha hålkälade kransar. På kapitä-

lerna hvila rnndslafviga, men på murhörnen skarpkan-

liga rundbågar. Af posterna, livilka äro breda och

stå på hög Iröskel, uppbäres en bred och skarpkantig
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runflbåge. I svdöslra ingångens yttre omfattning finnas

bloll poster och ninrhörn. Postcnie, som ha ski'ukan-

tig tröskel och rnndstafvar i yllre hörnen med knop-

par å ändarna och å midten, nppbära en trebladig

rundbåge. IMurhörnen, hvilka stå på skeppets socklar,

prydas med hålkälade kransar, och derpå hvilar en

skarpkantig rundbåge, hvari rödakliga och blåaktiga

bågslenar omväxla med hvarandra.

Norra sidomuren har en ingång nära vestra ändan

midl emot den sydveslra. Portalen franiler å hvarje

sida en kolonn emellan två murhörn, af hvilka del

inre är rätvinkligt, men det yttre hålkäladt. Derin-

nanför slå poster på hög tröskel. Kolonnerne ha fyr-

kantiga grundstenar, attiska baser med skyddsblad och

kruklika kapitäler. Inre murhörnen sakna grinidslcnar,

men de yttre hvila på skeppets socklar. Murhörneu

och kolonnerne ha hålkälade kransar. Poslerne liksom

de inre nnirhörnen u|)pbära en skarpkantig, kolon-

nerne en rnndstafvig och de yitre murhörnen en hål-

kälad rundbåge. A del vestra kapitalel albildas Guds

lam med korsprydd slang och lång fyrdelad fana, och

derjemte ses ell afgrundslejon, som utsträcker sin liö-

gra tass ofver en bedjande menniska, hvilken slår midt

emellan båda. A det östra kapitalet märkes en örn,

som har utslagna vingar och håller med klorna om

och biler i ringen. Alla tre ingångarnas inre omfatt-

ningar äro snedsmygiga och lågrakspetsiga.

Tre enkla och rundbågijia fönster å södra sido-

nmren inlaga midten af hvalfafdelningarna och ha myc-

kel höga broslningar. Den noira si<lonun'ens mellersta

qvadral har ett likadant fönster. Alla fönstren äro ut-

och invändigt snedsmygiga. Ät öster tinnes på norra

6*
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sidoimucii ell 1.7 fVanispriiny, livari eii rakslulen in-

gång ledor I ill en trajtpa, som sträcker sig IVåii vesler

lill ösler (icli lar dajzei' genom en \lli'e iiniil (»cli en

inre rakspelsig Ijnsopiinir.g och uppgår pa laklivalfven.

A vestra gafvelmiiren märkes en båge, livilken är 25.0

bred ocli ganska hög och har skråkanliga dynstenai-.

Denne båge, som ulvändigl är igenmurad och invändigt

bildar en nicli, har varit ärnad lill eii geufuugäng från

första afdelningen i ell blilvande torn. A gafvelmu-

ren ulanföre saknas socklai', men der tinnas fftrlagmn-

gar till en dylik byggnad.

Korets soj-klar äio liksom skeppets skråkantiga

och rmiilslafviga, men del förras äi*o högre än del

sednares. Härvid bur <lock märkas, all knrels socklar

äro å södra sidans vestra del 1.0 lägre än å densatn-

inas osira och a allarväggen, men för öfrigt lika. A

södra sidomuren nära \estra ändan har funnits en

mycket bred och hög ingång, livilken blifvit kort eltei'

dess tillkomst llvtlad längre ål öster. Yttre spår eller

tilUnurningen äro m\ckel synbara. Der <lenne ingång

funnits har en ganska bred och teniiigen Jiög allarnich

blifvit invändigt inrältad. Allarnichens omfattning, son»

är spelsbågig, livilar på kolonner, hvilka ha fyrkantiga

gi'undstenai" och attiska baser mod sk\ddsblad. Det ve-

stra kapitalet är veckprydl, det östra bladpr\dl. Skaf-

ten äro slipade och kransarne Indkälade. I midlen af

altarnichcn märkes en liliii fvrbladig fönsterros, som

ul- och invändigt har snedsmygig och rundJiågig om-

fallning. Midi derrdVer och högt uppe ses ell ganska

litet rundlönslci' ulan rosverk.

Ä södra sidomureti nära vestra ändan af östra

hvalfafdelningen tinnes nyssberörde ingång. Portalen
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har å hvarje sida fyra smärta kolonner mellan mur-

hörn. Innerst slå poster på liö^j tröskel och ytterst

framskjuta fyrkantiga pilastrar, (inmdstenarne äro skrå-

kantiga och löfprydda, haserne attiska mod skyddsblad,

kapilälerne hägarlika med yfviga lofprydnader, kransar-

ne djupt hålKälade med skråkanler och inskärningar i

plallerna. Posterne uppbära med stora löfsirade kon-

soler ett fyrbladigt dörrfält, hvilket har två Ireflikiga

nch en femflikig knopp. Öfver dörrfältet utbreder sig

en sexbladig båge med lika många och lika beskaffade

knoppar och deremellan ä hvarje sida en rund sådan.

Bågen, som siras med löfverk och öfverst har ett le-

jonhufvud, niotsvaras af de innersta murhörnen. Ko-

jonnerne uppbära rundstafviga och de öfriga mui'hör-

nen skarpkantiga spelsbågar. På pilastrarna uppstår

ett högt roste, hvilket förlorat sina vattenlisler.

A norra sidumuren midl emot den ofvanberörda

altarnichen linnes en ganska bred och hög ingång.

Portalen har å hvarje sida haft emellan imnMiörn två

kolonner, af hvilka blott kapilälerne äro i behåll. In-

nerst stå mycket tjocka poster pä hög tröskel, ytterst

framskjuta fyrkantiga pilastrar. Grundstenarne och ha-

serne äro förstörda. Kapilälerne äro bägarformiga och

ha yfviga ])lad. Kransarne likna den södra portalens.

Posterne uppbära ett dörrfält, som prydes nied två

snäckor och en trebladig lilja emellan två bågar. Dera

ses en ti'ebladig båge, hvilken å midtcn har en ned-

hängande knopp, souj är sjullikig. På kapitälerna hvila

rundstafviga och j»ä murhörnen skarpkantiga spetsbågar.

Pilaslrariie ha framtill haft konsoler med likadana ka-

pitäler som de nyssberörda. På den östra pilastern

slår en grotesk man, hvars kropp knappast är (lid)belt
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ter lumsoloii och inlel efler (ijiuren. Olver pilastrarna

höjer sig elt rösle med halkälade valtenlisler och dera

ses öfversl elt gapande lejon i hröslhihl.

A den södra sidonmren ösler om ingången linnes

ctl small och högt fönster och elt motsvarande ses

d den norra. Allarväggoii har på midlen ell mycKet

högl fönslei", hvari tva (»öster uppbäi"a trenne Ire-

bladiga spetsbågar, af hvilka den mellerste är högst.

Hvarje sidogång har å allarväggen elt molsvarande nå-

got lägre fönsler, som innehåller en midlpost och der-

på två enkla spetsbugar med en fyrbladig ros. Det

södra fönstrets ros står vågrätt, men del norras öfver

hörn. Alla fönstren äro spetsbågiga och ha karmar

samt ut- och invändigt sneda smygar. Posterne bågar-

ne och karmarne äro älven ut- och invändigt snedsmy-

giga. Der märkas ringa lemningar efler glasmålningar.

I allarväggen ses å hvarje sida emellan midtfönstret

och sidofönstren elt väggskåp med en nyare dörr.

A norra sidomnren mot östra ändan inleder till

sakrislian en rundbagig ingång, hvilkeu har etl mur-

hörn a hvarje sida och derinnanför poster på skråkan-

lig tröskel. Inre omfallningen framler lindriga smygar

och rundbagig betäckning. Sakristian har halkälade

socklar, som äro någol lägre än korets, och den be-

täckes med elt nära kupolformigt korshvalf på små

halkälade kragstenar. Ell lilel rundbågigt fönster ål

ösler samt elt spelsbågigl och Irebladigl åt norr ha

invändigt raka betäckningar. Bt-gge fönstren äro ut-

och invändigt snedsmygiga. Der märkas några målnin-

gar i den sednasle medeltidens hållning. A södra väg-

gen ses en pelikan, livilkcn öppnar sill bröst för sina
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ungar, itcli öfver ingången slär I. H. S. A veslra

väggen märkes en pälugel, sum ulslar sljerlcn. På

livarje sida om norra fönslrel iippslar cll fyrhladigl

frodigt blomstor, livaröfver en lilja utbreder sig. Osira

fönstret omgifves af två stora rosor, hvilka äro allde-

les lika livarandra. Sakrislian har ål norr ell ganska

spetsigt roste med en myckel smal spelsbågig ljusöpp-

ning, och öfverst ses en föi"vittrad bild, som liknar en

helupphöjd man, hvilken siller på en enkel kragslen.

Till förklaring af nyssberörda målningar böra nå-

gra ord nämnas. Pelikanen, som öppnar sid bröst för

sina ungar, betecknar ålerlösiiingen. Under romerska

hedendomen antydde påfågeln odödligheten; en sinne-

bild, hvilken de förste christne upptogo. Blomster och

frukter lillegnades vissa helgon. Liljan betyder renlef-

naden och rosen afser skönheten och oskulden o. s. v.

Det berättas, all Conslanlinus den Store sett på him-

melen ett sirålkors och deröfver tovtoj vixa. Han lät

sedan göra en korsfana och dera inskrifva uti ell X
ell P d. ä. begynnelsebokslälver till A^iazög. I an-

ledning bäraf kan I. H. S. ej belyda In hoc signo

ulan blott Ihesus, såsom man under medeltiden skref

lesus. Slutligen har man i denna namnlörkorlning ve-

lat se lesus hominum salvator.

Pa vestra ändan af skeppels kroppåstak, som har

raka vattenfall ål söder och norr, reser sig en attkau-

lig lakryllare med ell ljudhål å hvarje sida och en

åttkantig och högspelsig spira. Koret, hvilkel är, så-

som vi omnämnt, något bredare och högre än skeppet,

har öfver sidogångarna lemligen laga lullak och öfver

mellangången ell vida brantare kroppåstak. Om skep-

pet och koret till del inre stå, ehuru de röja något
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far en iippinärksan) åskädart al del yllies stora skilj-

aktighet ell störande inlryrk.

Enligt en uppgift från medeltiden har kyrkan 1214

blifvil byggd *). Dä skeppet företer rundbågsstil, är

det sannolikt, att detsamma tillkommit på nämnda lid;

men koret, som deremot röjer temligen sen spetsbågs-

stil, är troligtvis hundrafemtio år yngre.

jMidt framför mellangångens östra fönster står ett

altarbord, hvilkel är nuiradt och ganska stort. På bor-

det ligger en myckel tjock skifva, som prydes i kan-

terna med hålkäl och rundstaf och består af slipad

kalkslen. Ofver skifvan böjer sig ett altarskåp n)ed

flygeldörrar. I midten af skåpet sitter Christus med

liljeprydd krona a en tron och håller i den venstra

handen riksäplet och utsträcker den högra till välsig-

nelse. Derjemte slå sex lärjungar i sjelfva skåpet och

tre i hvarje flygeldörr, alla med nära halfupphöjda fi-

gurer under gemiinbruhia och löfprydda baldakiner och

kapeller deröfver. Alla hagar äro tudorformiga. Kran-

sen består af Irebladiga liljor och derbakom reser sig

en större gafvel med elt högt roste och derpå en hög

spira. Vid hvarje sida derom uppslå tre mindre gaflar

med höga rösten, af li vilka hvardera prydes med blad

å kanterna och en korsblomma å spetsen. A hvarje

dörrs yttersida skönjas spår efter fyra lielgon samt en

och annan bokstaf. Alll röjer den sednaste medeltidens

pensel. Hvarken Christus eller någon af lärjungarne

har gloria, men deremot utmärkas de åtta helgonen å

dörrarnas vttersidor med sådana. I midten af gaflarna

') Scii|)(. R.i. l);in. T. VIII. [\ 314.
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skildras himmplsfänlcn ooh ä siflorna derom scener

nr frälsarens lelnad. Under alla läjjimgarna sta deras

nan)n. Under Ulirisli tron ses Ivenne fäll för inskrif-

ter, livaresl en fåfäng man låtit i det ena inskrifva:

M. Georgins Oxenvalt P. et P. anno 1703, ocli i

del andra: Elisabeth Jacobs D. 3funch den .. Sep-

tember. Skåpet företer en ganska sen medellidsslil

och är Ivifvelsnlan yniire än koret.

På altarbodel märkes en båtlik bädd. Derjemte

stå tvenne män. af livilka den ene håller den döde

frälsarens hiifvud och den andre hans fötter. Emellan

dessa begge stå tvenne bedjande öfver den döde. På

bädden läses: Sepulcrum Domini i myckel sen medel-

tidsslil. Hela detta snidverk håller 1.2.5 i längd och

lika i böjd, samt har förgyllning och tnålning. Ett

par bufvuden röja djup smärta.

En rund dopfunt af fin sandslen slår i kyrkan.

Denne dopfnnt är myckel villrad och illa öfversmelad.

A foten ses fyra män sitta. A skålen, som saknar

rnndbågiga fält, skönjas Marias besök hos Elisabeth

och Chrisli födelse samt de tre vise männen m. m.

Dopfunten tyckes vara ungefär lika gammal som skep-

pet. Hela höjden utgör o.'!, skålens yttre tvärmålt 2.2.

I skeppet på midtcn <if den lillärnade lornbågen

hänger ett krucifix, hvilket har mer än naturlig stor-

lek. Ivorset saknar ring å midten och taflor å ändarna.

Christnsbilden är temligen väl skuren och en spik är

slagen igenom båda folierna.

I skeppet hänger en mindre och i koret en större

ljuskrona af jeriibleck. Tvenne helt luruia ej synnerli-

gen breda ringar, som samnuinhallas af likadana tvär-

skenor och pr}(Ias med pånilade rosetter samt upp-



skjutande liljor, utgöra livardera af dessa kronor, hvilka

ha, såsom del lyckcs, iiai'a samiiia ålder som koret.

I anseende till kyrkans mer än tillräckliga ut-

rymme ha de två vestra hvalfafdelningarne hlifvil med

ett brädskrank afstängda från de östra, så alt de förra

begagnas lill skräprum och de sednare till gudsljenst.

Del tyckes dock, all en sådan helgedom som denne

skäligen borde hell och hållet uppsnyggas. Framföra III

borde kolonner omfattningar och bågar frigöras från

öfversuddning. Vi böra dock med fägnad säga, all in-

tet förslöres och all valtenlaken väl underhållas.

Här märkas kyrkogårdsportar, som ha fina båg-

och lislverk och dels förloral dels bibehålla sina om-

fallningar och lakhvalf. Utanför och hell nära norra

kyrkogårdsmuren ligger en ruin, som bildar en ansen-

lig kulle, hvari ses lemningar af ell lunnhvalf, som

enligt sägen lillhörl ett kasteli.

Del är ej sällsynt all linna skepp, hvilka liksom

här visa, all man ärnal i vester derom uppföra torn.

Bristande medel och förändrade lefnadsförhållaiiden ha

naturligtvis vållat, all sådana torn ej lillkommit. Att

man vid del ifrågavarande skeppets byggnad ej ärnal

dervid uppföra ett torn för ringklockor ulan lill för-

svar, är solklarl, alldenslund klockor försl efler nämn-

da byggnadslid kommit i bruk på Gotland och en tak-

ryllare då kunnat liksom nu derlill anbringas. Enär

således ell blifvande torn skulle här blott begagnas till

försvarsverk, lärer man ansell detsamma mindrt- ange-

läget, helst ell pålitligt kaslell, såsom vi sett af dess

lemningar, legat helt nära kyrkan.
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iJöderiit ^/g 11)11 ifrån Lau ligger När uti en bördig

slättbygd. Den sistnämnda kyrkan består af ell skepp,

ett något mindre kor samt el t lorn i vesler, som alla

äro allångfyrkantiga. Byggnaden är uppförd af buggen

och tuktad kalksten, livilken innebåller ovanligt många

petrifikaier, bvadan flere partier blifvit ganska skadade

af viltring.

Skeppet, som båller i inre bredd 41.0 och i längd

58.4 samt i murtjocklek 5.2, bar skråkantiga socklar.

Tvenne kolonner i skeppet uppbära sex korshvalf. Ko-

lonnerne, bvilka slå 17.9 ifrån bvarandra, ba höga ått-

kantiga grundstenar ocb likadana socklar, men de förra

äro rätvinkliga ocb de sednare karnisade. Baserne äro

attiska, men åttkantiga. Skaften, som bestå af hela

stycken, äro nederst åttkantiga sedan runda. Nederst

å vestra kolonnens skaft, bvilket båller 7.6 i omkrets,

ses utta uppiied vända rundbågar, som motsvara basens

åtta sidor. A dessa bågar uppstå såsom knoppar åtta

yfviga blad. jMellan bågarna börjar skaftets rundning.

Östra kolonnens skaft bar nyssuppgifna omkrets men

små trebladiga spetsbågar med små tre- ocb femflikiga

knoppar. Begge kapitälerne äro inåtsvängda. Vestra

kolonnens kapital är fyrkantigt ocb har å bvarje sida

en stor utspringande halfcirkel, bvilken uppbäres af en

spetsig konsol å skallet. Kransen, som bildar fyra lialf-

cirklar mellan rätvinkliga hörn, bar bålkäl ocb rund-

staf. Östra kolonnens kapital prydes med rikt ocb yf-

vigt löfverk. Kransen är fyrkantig ocb har likaledes



hålkäl orh rundstaf. Kapilälorne niolsvaras å sido- och

gatVelimirania al' krayslenar, livilka likna vestra kapi-

talel, ucli de ha ylvi^a löfverk, och kraiisanie dera äro

djupt hålkälade med afnindade plaller. Skiljebägar, soiii

uppgå frän kolonnerna och kratistenanwi äro spetsiga

och ha två skarpkanliga spriing. Härvid bör märkas, att

de inre språngens nedersta hörn äro för all saniman-

passa med vestra kapitalel och alla kragslenarn;! lin-

drigt afkanlade. Korshvalfven äro spetsiga med raka

och något uppåtgående kappor.

A södra sidomuren i midlen af den vestra hvalf-

afdelningen finnes en stor ingång. På hvarje sida af

portalen stå fem smärta kolonner mellan hålkälade mur-

hörn. Ytterst framspringa Irestafviga pilastrar, (irund-

stenarne äro skråkanliga, haserne attiska, plinterne af-

rundade, kapilälerne mycket höga och bägarlika med

yfvigt löfverk, kransarnc djupt hålkälade med klufna

plaller. Vestra och östra sidan ha någol olika löfverk.

På poster, som ha hög tröskel, hvilar en sexllikig och

deröfver uppslår en sexbladig båge, så alt fullrunda

cirklar dymedelst bildas. Tre knoppar å hvarje sida

äro treflikiga och en midt deröfver är femflikig. På

kolonnerna höja sig rundslafviga och på murhörnen

hålkälade, men på pilastrarna en grof rundstafvig och

skarpryggig spetsbåge. A ett roste deröfver ses sva-

ga lemningar af hålkälade och nmdslafviga vattenlister.

Inre omfattningen har sneda smygar och lågrakspelsig

betäckning. Både kolonnerne och posterne äro slipade.

Pa midlen af den mellersta liksom den östra

hvalfafdelningen ses å södra sidomuren ett spelsbågigl

fönster. En midtpost med motsvarande karm i hvarje

fönster uppbär två spetvsbågar, och i del vestra mär-
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kes (lerpä en fyrhlafliii ms, men i del öslia I re små

ringar, Oinlallningarne poslerne karmarne ooli rosorna

aro ul- orli invändigt snedsmygiga. I del veslra fön-

slret visa sig nägra lemningar af rosiga glasmålningar.

Norra sidomuren saknar både ingång och fönster. Tri-

umfhågen, hvars hredd utgör 19.0, framler å sidomu-

rarna i hörnen såväl mot skeppet som koret rundstaf-

var utan baser oeli kapiläler samt kransar. Dynsle-

narne äro hålkälade och rundstafviga sanjl betäcknin-

gen slät och spetsig med skarpa kanter. Såsom en

ovanlighet bör nänjnas, att skeppet, som föidelas i

tvenne gångar, har ett vattentak, hvilket å hvarje sida

utmärker sig nied en lodrät 4.0 hög afsats.

Koret, hvars inre hredd utgör '20. 7 längd 53.2

och hvars murtjocklek är 4.1, har sådana socklar som

skeppet. Ett korshvalf med spetsiga raka och något

uppåtgående kappor bildar korels betäckning. En stor

ingång å södra sidimiuren bar följande anordning. A

portalens hvarje sida stå Irenne kolonnei' mellan nmi'-

hörn. På vestra sidan saknas ett skaft. Ytterst fram-

springa pilastrar, hvilka framtill likna skarpryggiga

rundslafvar. Innerst stå poster på hög tröskel, (irund-

slenarne baserne kapilälerne och kransarne likna de

nyssbeskrifna å skeppets portal. Posterne uppbära ett

lyrbladigt dörrfält med två femllikiga <>ch i ujidten en

liljearlad knopp. Ofver ilörrfällel utbreder sig en fyr-

hladig båge med tredikiga kno|»|»ar. Svicklorna fyllas

med två dubbla och en tredubbel ros. Kohtnnerne

motsvaras af rundstafviga, murhörnen af skarpkantiga

och piiastrarne af en likartad spelsbage. Kil högt ro-

ste, som hvilar på pilastrarna, har vatlenlisler, hvilka

prydas med en skarpryggig rundstaf mellan två bålkä-
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lar. Portalen är slipad. Inre omfaltningen är sned-

sniygig och lågrakspetsig.

Ösler om ingången ses ett spetshågigl fönster,

hvari en niidtpost med karm uppbär två trebladiga

spetshågar och deröfver en fyrbladig ros. Derunder

finnes en stor ovanligt hög och spetsig sitlnich, livars

sidor och betäckning äro i kanterna rnndstafviga. Al-

larväggen framler i midten ett spetsbågigt fönster, hvari

två ovanligt grofva poster utvändigt piydas med en,

men invändigt med tre rundslafvar. Dessa poster och

motsvarande karm uppbära tre släta spetsbågar, af

hvilka den mellerste är högst. Begge fönstren äro till

omfattningar poster karmar och bågar ut- och invän-

digt snedsmygiga. Tvenne högrakspelsiga väggskåp fin-

nas närmare södra ändan af allarväggen. Del södra

af dessa skåp har släl bottensten, men det norra en

skålformig uttömningsslen. A norra sidomuren inleder

en i sednare tid uppbruten ingång till en usel sakri-

stia med platt brådtak. I korets rösle ses en liten

spetsbågig ljusöppning.

Tornet, som inrymmer Ire afdelningar öfver hvar-

andra, har socklar, hvilka utgöras af två skråkanter, hva-

dan de äro ovanligt breda och höga. Den första afdel-

ningen, som invändigt sträcker sig i söder och norr

22.2 sau)t i vester och öster lli.l och håller i mur-

tjocklek (j.l, betäckes med elt korshvall, hvilket har

spetsiga något uppåtgående kappor. På midten af ve-

stra sidomuren linnes en ingång, som utvändigt har å

hvarje sida två murhörn och derinnanför poster på hög

tröskel. Yllre miirhörueu hvila |iå torncis socklar, men

de inre sakna sådana. På murhörnen ligga djupl hål-

kälade kransar med klufna platter. De inre murhör-
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nen och poslerne ;iro slijiade. Posternc uppbära en

fpinhladig ndi nuirliörnen sknrpkanliga spetsltågar. Inre

omfatlningen är snedsinygij; ocli lågiaks|»etsig. Ofver

ingången märkes ett mindre fönster, hvilket har spet-

sig och Irebladig betäckning samI ut- och invändigl

sneda smygar. Tornbågen, som är 19.0 bred och tem-

ligen hög, har spelsig betäckning samt hålkälade och

rundstafviga dynstenar.

I södra sidomuren inför en rakslulen ingång

till en trappa, hvilken deruti uppgår från öster till

vester och vidare i vestra sidomuren från söder till

norr, hvaresl man inkommer genom en likadan in-

gång i andra afdelningen, som har ett bjelklag. I*å

midlen af södra sidomuren finnes en glugg, hvilken ut-

vändigt är snedsmygig och rakbeläcki, men invändigt

snedsmygig och lågrakspetsig. Sex skålbräder, som i

denna glugg luta mot hvarandra, äro ej sågade ulan

tillyxade och ha troligtvis qvarståtl allt sedan dess

byggnaden blifvil uppförd. På hvarje sida om samma

glugg märkes en vida mindre, hvilken är rätvinklig

och betäckes med raka hällar. På midlen af vestra

sidomuren är en lilen rakbetäckt ljusöppning, som ul-

vändigt har sneda smygar, hvilka slula med en Irebla-

dig spplsbåge. I östra sidomuren nära norra ändan är

en rakslulen ingång till skeppels lakhvalf.

A tredje afdelningens södra och vestra saml norra

sida fimias två gluggar, som utvändigt äro rätvinkliga

och rundbågiga, men invändigt rätvinkliga och lågrak-

spelsiga. I midlen af hvarje glugg har en kolonn

uppburit Ivenne små trebiadiga spelsbågar. Ungefär

tJ.O uiuler de södra liksom de norra gluggarna är en

stark indragning, hvilken betäckes med bräder. Der
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saknas gallerier. 1 Iredje aftlelningens östra sidoinur

märlias vederlag för en s1i>r håiie, som varil äriiarl Ull

all U|»|)l)ära oll rösle för skeppet, men della rösle liar

ej lillkommil. Tornet liar en hög spira, livilken ölver-

går frän fyrkant till ätlkant.

Enligt en förteckning frän medeltiden är kyrkan

I '2 II nppförd \). Då kyrkan röjer idel speisliågsstil,

torde der legat en mindre helgedom, Sfim minst hun-

dra år eller nämnda lid Mifvit horlliriiten, då den nu-

varande tillkommit.

Altarbordet är muradt, och skifvan derpå har i

kanterna halkäl och rimdslaf och hestår af kalkslen.

Altartallan är illa arbetad i barockslil af sandslen.

I Iriumfhågen hänger ett Iriumfkors i halfnalurlig

storlek. Della kors har vanlig ring å midten och blad-

verk i kanterna samt laflor vid ändarna. Christusbil-

dens folier än» fastade med en spik öfver hvarandra.

1 koret står en dopfunt, hvilken är af sandsten

saml till foten och skålen rimd. Foten ulmärkes med

stora hufvuden af fyra afgrundsdjur. EtI af dessa huf-

vuden biter öfver en menniska och de öfriga (»fver

mindre fyrfotadjur. Hotlnen, som är skråkanlig, pry-

des med fem miinlre fäll, och skålens sidor, hvilka

äro raka, ha fem större sådana. I dessa fält, som ut-

göras af kolonner och hagar, innehållas bibliska före-

ställningar med halfupphöjda ligm"er. Sa väl dopfun-

tens hela hållning som dess betydliga förvilt ring ådaga-

lägga, all densanune är äldre än kyrkan. Dopfuntens

hela höjd utgör ."».I» och dess ytlre tvärmåtl 2.4.5.

llilloling har 1797 sett många väggmålningar i

') Script. Her. Duii. T. VIII. t'. 314.
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kyrkan. Del masin liögliynn beklagas, att dessa mål-

ningar blifvil skonslösl öfvcrkalkade. Ett dylikt bete-

ende rnjor stor fakunnighei. Del inåsle jemväl iiekla-

gas, all kolonnerne och posterne i skeppels porlal,

hvilka äro slipade, ull en sednare lid blifvil på samma

sätt behandlade.

Då vi ansett oss böra här liksom på många an-

dra ställen anmärka dylika beteenden som de nyssbe-

rörda, så kunna vi tvärtom med synnerlig fägnad om-

nämna, alt skeppets och korels socklar, hvilka 1860

och '18GI visade sig liksom skeppels portal mycket

förstörda af vittring, befunnos 1805 vara i noggrann

öfverensslämmelse med deras ursprungliga hållning åter-

ställda med huggen kaikslen. En dylik förbätlring är

ganska hediande för kyrkans målsmän, isynnerhet som

det ej sällan inträffar, all såkallade arkitekter till den

grad ledas af inbilska luigskoll, all de vid skeende re-

parationer tillåta sig stilvidriga förändringar ej allenast

i mindre detaljer ulan äfvenledes i hnfvudsakliga par-

tier, då del gäller vida större och konslmessigare hel-

gedomar än den ifrågavarande.

Der finnes ål söder en större kyrkogårdsport, som

betäckes med ett spetsigt lunnhvalf och har spetsiga

omfattningar samt deröfver höga rösten. Den yttre

omfallnigen är i kanterna rundstafvig, men den inre

hålkälad. Spår skönjas efler en igenmurad siltnich i

hvarje insida. Al öster i en mindre kyrkogårdsport,

hvilken har en likadan anordning, slå innanför yttre

omfattningen två hålkälade poster, som hvila på hög

tröskel och uppbära en trebladig och hålkälad spets-

båge med två lunda knoppar och en ros. Inre om-

fattningen har hålkälade kanter. I hvarje insida finnes

7
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en sittnich. Begge portarne Leslå af huggen och tuk-

tad kalksten.

Öster om och nära kyrkan ligger prestgården,

hvilken har en ganska inärkvänlig lada, som förtjenar

att tagas i närmare skärskådande. Byggnaden, hvilken

är aflångfyrkanlig, har temligen höga gafvelrösten åt

söder och norr samt kroppåstak med vattenfall åt ve-

ster och öster. Yttre bredden utgör 34.4 och längden

140.6 samt sidomurarnas höjd i 0.0. På östra sido-

muren finnes en stor lågrakspetsig port. A södra gaf-

velmurens roste märkas tvenne små rakslutna gluggar

öfver hvarandra. Norra gafvelmuren har å midten en

ansenlig glugg, som utvändigt är rätvinklig med spets-

bägig och Irebladig betäckning, men invändigt rätvink-

lig och raksluteii. Byggnaden, hvilken saknar både

socklar och gesimser, är uppförd till hörnstycken samt

port- och gluggomfattningar af huggen, men för öfrigt

af tuktad kalksten. Denna lada har, såsom det tyckes,

lika hög ålder som kyrkan.



Burs.

Testenil nära \ mil ifrån När ligger Burs på en gan-

ska ansenlig landliöjd, livarifrån man njuter viflslräckla

ulsigter. Sislbernrda kyrka utgöres af ett aflångfyrkan-

tigt skepp, ett likadant men mindre kor med en sakri-

stia vid norra sidomuren samt af ett fyrkantigt torn

i vester. Kyrkan har ursprungligen haft ett kortare

skepp och elt mindre kor. Skeppels östra gafvelmur

och Iriumfhåge ha vid korets ombyggnad blilvit bort-

brutna och nya sådana längre åt öster uppförda. Se-

dan ha skeppets sidomurar blifvit genom nya något

tunnare förenade med sin nya gafvelmur och triumf-

båge och fått på detta sätt en ej obetydlig förlängning

åt öster. Byggnaden är hufvudsakligen uppförd af hug-

gen och tuktad kalkslen, men flerstädes märkes hug-

gen sandsten.

Skeppets inre bredd håller 50.2 längd 45.5 och

murtjocklek 4.9. Förlängningen ulgör i vester och

öster 45.2. Såväl skeppets som förlängningens sock-

lar äro skråkantiga. Både skeppet och förlängningen

betäckas med elt Iresidigl brädlak, som lämpar sig ef-

ter spärrar och handbjelkar. En ingång å den södra

sidorauren nära vestra ändan motsvaras af en sådan å

den norra. Södra portalen har å hvarje sida en ko-

lonn emellan stora murhörn och breda poster. Grund-

stenarne äro skrå kantiga såsom skeppets socklar, ba-

serna attiska med skyddsblad, kapilälerne veckprydda

och kransarne rundstafviga och hålkälade. Posterne stå

på hög tröskel. Kolonnerne murhörnen och posterne
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uppbära sKarpkantiga riiiidbågar. Norra portalen har

likadan anordning, men dilhörande rundbåge, bvilken

uppgår från kolonnerna, prydes med rundstaf och kar-

nis. Begge ingångarnas inre omfattningar äro sned-

smygiga och lågrakspelsiga. Skeppet liksom förläng-

ningen har ett fönster ut söder och ett sådant ål norr.

I hvardera af dessa fönster, som blifvit utvidgade i en

någol sednare tid, uppbär en midtpost två lågrakspel-

siga bågar. Triumfbågen, bvilken är myckel bred, be-

täckes med en hög ^petsbåge, hvars dynslenar prydas

med hålkäl ocli rundstaf.

Koret, som invändigt sträcker sig i söder och

norr 26.2 och i molsall riktning 54.0 saml håller i

murtjocklek 4.7, har ungefär CO högre sidomurnr än

skeppet. Socklarne bildas af en skråkant med en rund-

staf derpå. Betäckningen beslår af ett spetsigt kors-

hvalf med nära raka och uppåtgående kappor.

A södra sidomuren nära vestra ändan finnes en

ingång. Portalen, som hvilar på hel bottenhäll, fram-

tar å hvarje sida tre kolonner mellan murhörn och

pilastrar. De innerste murhörnen äro helt tunna. Pi-

laslrarne, bvilka äro fyrkantiga, prydas framtill med

rundstafvar. Grundstenarne äro brant skråkantiga, ba-

serne attiska med afrundade plinler och kapitälerne bä-

garlika. Kransarne ha mycket djupa framstående bål-

kälar och derpå djnpl inskurna platter. Poster på hög

Iröskel uppbära ett sexflikigt dörrfäll, hvarpå en sex-

bladig båge med runda knoppar utbreder sig. Hvar-

dera af de innersta murhörnen, som motsvara den sex-

bladiga bågen, fi-amler fem hela och två halfva rund-

bågar med runda knoppar. Bågarnas svicklor fyllas

med tredelade löf, och på iiiidlen af desamma ses åtta-
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hladiga rosor, I)c öfriga imu-liOrncn ocli pilaslranic upp-

.bära skarpkanliga, men kolonnerne nindstafviga spets-

bågar. Ofver pilastrarna höjer sig ell spelsigt roste

metl karnisade vallenlisler. A veslra kapilälerna fram-

ställas de fem visa jnngfriirne, af livilka alla föra brin-

nande lampor och den främsla jemväl en korsprydd

stång med tretiingad fana. Alla förete glada anleten.

På östra kapilälerna afbildas de fem fåvitska jungfrur-

na, alla med nppnedvända lampor och sörjande åtbör-

der, och den främsla bär ell hockhufvud. Den ytterste

kolonnen och rundsiafven å hvarje sida ha löfprydda

kapiläler. Ofverst å dörrfältel sitter Christus med kors-

gloria oc!i håller en bok i den venslra handen samt

utsträcker den högra till välsignelse. A veslra liksom

å östra sidan om Christus ses två knäböjande perso-

ner med hopknäppta händer. De visa och de fåvitska

jungfrurne ha platta mössor. Af de bedjande perso-

nerna äro två barhufvude en med hiifvudkläde och en

med mössa. I rostet slår i nära naturlig storlek en

man, som uti den venslra handen håller en bok ocb

framräcker den högra till välsignelse. Alla fignrerne

äro nära helupphöjda. Inre omfattningen är snedsmy-

gig och lågrakspetsig.

Vid östra sidan om ingången ses ett spetsbågigt

fönster, hvari en midlpost uppbär två trebladiga spels-

bågar och deröfver en Irebladig ros med en svickel-

öppning derunder. Altarväggen har tre enkla spelsbå-

giga fönster, af hvilka del mellersta är något högre

än de omgifvande. I korets fönster, som ut- och in-

vändigt äro snedsmygiga, märkas några lemningar af

sköna glasmålningar. A korels yttre bröslningar fram-

skjuta skråkantiga och djnpl karnisade vallenlisler, af
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livilka allarväggeiis är gemensam för alla lie dithöran-

de fönster.

Nära al larväggens södra fönster märkas två rak-

spelsiga väggskåp jemle livarandra. Det ena af dessa

väggskåp liar en fyrbladig iiltömningssten, men del an-

dra en platt bollenhäll. Vid östra ändan af norra si-

domuren ses ett stort rakspetsigt väggskåp. A hvar-

dera af detta väggskåps sidor framskjuter ett bladprydt

kapital med rundstafvig och hålkälad krans. Kapitä-

lerne lära ursprungligen livilat på skaft, och kransarne

måste uppburit en båge.

En ingång å norra sidomuren nära midten inför

lill sakristian. Denne ingång, som utvändigt är rät-

vinklig och rundbågig med hög tröskel, har invändigt

sneda smvgar och lågrakspetsig betäckning. Sakrislian,

hvilken invändigt håller i söder och norr 4 6.4 samt i

vester och öster IG.l, saknar socklar. Betäckningen

består af ett lunnhvalf på vederlag i vester och öster.

Ett Ii let fönster åt norr har lill det yttre en rundbå-

gig, men till del inre en förfuskad omfatlning. At norr

har sakrislian ett gafvelröste, hvari märkes en rundbå-

gig och deröfver en mindre fyrkantig ljusöppning.

Tornet, som innehåller tre afdelningar öfvor livar-

andra, har likadana socklar med skeppet och föiläng-

ningen. Första afdelningen, hvilken uppbär ett rundbå-

gigt korshvalf med vågräta kappor, ulgör i iiwe sträck-

ning ål söder och norr 14.5 och åt vester och öster

\A.Ti samt i murljocklek 4.5. På midten af vestra si-

domuren tinnes en ingång. Yltre omfattningen har å

hvarje sida elt kapiläl mellan breda posler och stora

murhöni. IJaser och skall saknas. 3Iurhörnen och ka-

piuUerne ha lunna liaikälade kransar. På kapilälerna,
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som äro bladprydda, livilar en halfcirkelformig riuid-

staf. Poslerne slå pa hög Iröskel och nmrhörnen på

tornels socklar, och de förra liksom de sediiare upp-

bära en skarpkanlii' rundbåge. Inre omfallningen är

snedsmygig och lågrakspelsig. Ett fönster öfver ingån-

gen är till det ytlre snedsmygigt och rundbågigt, till

det inre snedsmygigt och lågrakspelsigt. Der finnas

två tornbågar, hvilka äro lika breda som afdelningen

och ha halfrunda betäckningar. Af dessa tornbågar upp-

bär den högre tornets öslra sidomur, men den lägre

skeppels vestra gafvelmur, hvaraf inhemlas, alt de ej

tillkommit på samma tid.

Å första afdelningens södra liksom norra yttersida

finnes en nichfördjupning, som beläckes med en rund-

båge och håller 14.7 i l)redd och 4.7 i djup samt

har afdelningens hela höjd. Hvardera af dessa nich-

fördjupningar har en sill plats, hvilken är belagd med

stora kalkstenshällar, som å framsprången ha uppned-

vända skråkanter. Vi ha ofvanföre visat, alt Valls torn

har en liknande anordning, och vi vilja nu ytlra några

ord härom. Enhvar med något begrepp om högre

byggnadskonst, hvilken icke tillåter anbringande af ett

större parti ulan motsvarande ändamål, inser genast,

att dessa nichfördjapningar ej tillkommit såsom blotta

prydnader eller såsom bara sittplatser; ty de äro i

begge afseenden för djupa och för höga. Emellertid

är ingenting lättare än att förklara denna ovanliga an-

ordning. Vi ha flerstädes sett, alt gallerier hvila på

fulla undermurar, hvadan första afdelningens lakhvalf

har mycket grofva kantbågar, som uppbära de öfra af-

delningarnas indragna sidomurar. Då första afdelningen

för ifrågavarande torns takhvalf icke har några grofva
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kanlbagar a södra och norra sidonnireii, och då der

likväl finnas ål nämnda håll gallerier utanför andra af-

delningen; så äro, enär ofantligt tjocka sidomurar ej

blifvit der anhragta, samma nichlordjnpniiigar rentaf

nödvändiga.

I första afdelningens sydöstra hörn inleder en rak-

sluten ingång till en spirallrappa, hvilken lodrätt upp-

för till ett galleri å andi'a afdelningens södra sida.

Detla galleri, som har I re rundhågiga öppningar ål sö-

der, framter följande anordning. Två midlpelare och

motsvarande pilastrar uppbära stora rundhågar och en

midlkolonn i hvarje öppning Ivenue små sådana. En

liten spetsbågig glugg åt vester är till yttre omfattnin-

gen snedsmygig och ulgöres till betäckningen af en

enda kalksleu. En rundbågig och rätvinklig genom-

gång å midten af södra sidomuren inför på första af-

delningens takhvalf och en likadan och motsvarande

genomgång utför derifrån till ell galleri å norra sidan.

Detla galleri har sådana öppningar ål norr som del

förra åt söder, och en likadan glugg som den nyss-

beröi'da ål vesler. De södra pelarne och |)ilaslrarne

sakna kransar, men de norra ha dylika, hvilka äro hål-

kälade. llvarje galleri håller 5.0 i bredd. De gamla

midlkolonnerne äro ersalta med nya af Irä och de stora

rundbågarne med sådaiia af tegelslen. Andra afdelnin-

gen, som är mycket hög, beläckes med ell korshvalf

och inrymmer Ivå bjelklag öfver hvarandra. Delta kors-

hvalf har å veslra sidan en grof kanlbåge men inga

sådana å de lie öfriga, och delsamma är för resten

lika med forsla afdelningens. l*a midlcn af oslra sido-

muren linnes en rundbågig och rätvinklig genouigång

till skeppels laklivalf. På midten af veslra sidomuren
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märkes eii Ii len lyibladiy saiiil öfvcrsl på södra en li-

leu rund ljusöppning.

I andra afdelninijen uppgår jenile vestra sidnnui-

ren IVån söder liil norr en obcqväm lrap]»a |)å under-

murade steg till förslå bjelklagel. Sedan uppleder å

östra sidomuren från norr lill söder en trappa af ut-

skjutna sandstenar liil andra lijelklaget. Der vidtager

i sydvestra hörnet en Irappa, som siräeker sig genom

vestra sidomuren till tredje afdelningen, livilken å livarje

sida har två gluggar. I hvarje glugg up[dtär en midl-

kolonn, som saknar lias men har bägarlikt och en-

kelt kapital, tvenne små rundhågar. De yttre omfalt-

iiingarne äro rätvinkliga och ruiidhågiga och de inre

rätvinkliga och lågrakspetsiga. I inre omfallningarna

ses ilere skålhräder, hvilka, grofi lillyxade, luta mot

hvarandra. Dessa skålhräder ha tvifvelsutan der qvar-

slått sedan den tid, då tornet tillkommit. Ett rösle å

hvarje sida har en likadan glugg som de nyssherörda.

Ä södra sidan äro alla gluggarnas kolonner ersatta

med sådana af trä. A vestra sidan flnnes en kolonn

med bägarlikt kapiläl, men de två öfriga bestå af trä.

Alla tre gluggarnas kolonner på norra sidan äro oska-

dade. Två kolonner på östra sidan qvarstå, men en

sådan utgöres af trä. Tornet, som uppbär en ansen-

lig spira, håller från marken till spetsen något öfver

180.0 i höjd.

Enligt en förteckning från medeltiden skall denna

kyrka blifvil 1240 up[»förd ^}. Denna U[ipgift synes

oss vara trolig i afseende på den lid, hvarpå ske[ipet

och tornel, hvilka förete ren rundbågsstil, tillkommit;

') Scripf. lier. Dan. T. VIII. ['. 314.
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men deremol är koret en längt sednare byggnad, som,

ulförd i sen spefsbågsstil, måste liksom sakristian upp-

stått vidpass år 1400 eller några få årtionden derefler.

På altarbordet, bvilket är miiradt ocb slår fram-

för altarväggens mellersta fönster, ligger en mycket

tjock skifva, som består af slipad kalksten ocb är i

begge ändar rätvinklig, men framtill liar en hålkäl

emellan två rnndslafvar. A midten af bordels södra

ända framskjuter en balfrund uttömningssten. På skif-

van står ett ganska bredt men lågt altarskåp med fly-

geldörrar af ek. I midten af skåpet sitta Cbristus ocb

Maria, bviika ba böga liljeprydda kronor. Vid södra

sidan dcrom står S. Laurentius, vid norra S. Birgitta.

För öfrigt stå i skåpet ocb dörrarna lärjungarne. Alla

bilderne inneslutas uti baldakiner, som ba trebladiga

ocb löfprydda bågar på kolonner, af bviika blott tre

äro i bebåll. Bilderne äro heluppböjda ocb förete lik-

som baldakinerne ett ganska vackert snidverk med god

målning ocb rik förgyllning. På midten af undersatsen

ses Cbristus med korsgloria. Vid norra sidan skådas

de fem visa ocb vid södra de fem fåvitska jungfrurne.

De förra ba påsittande kronor ocb bålla brinnande

lampor ocb den främsta för en korsprydd slang med

en fana ocb en kalk. De sednare framgå med affal-

lande kronor ocb uppnedvända lampor samt sorgsna

anlelen ocb den främsta bär elt bockbufvud ocb en af-

brulen fanslång. Alla dessa figurer äro särdeles väl

målade på purpurgrund med gyllene stjernor. Skåpefs

ocb dörrarnas bredd utgör tillsammans 15.7.5 ocb de-

ras bola böjd h.t. Undersaisen, som bar bredt fram-

sprang, är 1.5 bög.

Ett Irinmfkors i naturlig storlek bänger i kyrkan.
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Detta kors liar a skärningen en ring med lolf runda

skifvor och å ändarna fyrkantiga taflor med evangeli-

sternas sinnebilder.

Emellan södra sidomuren och altarbordet står en

preslstol, hvilken är synnerligt väl arbetad af gråhvil

marmor. Denne slol framter tvä breda och höga gaf-

velstycken, och deremellan sträcker sig en skråkantig

sitlhäll. Vestra gafvelslycket har å yttre sidan två af-

delningar öfver hvarandra. Den nedra liksom den öfra

afdelningen utgör en baldakin med ett roste emellan

två fialer, som alla prydas å kanterna med yfviga löf

och krönas med korsblommor. Svicklorna fyllas med

rosor. I nedra baldakinen slå tvenne qvinnor, hviika

kyssa och omfamna hvarandra. Der föreställes alliså

Marias besök hos Elisabeth. Ehuru deri röjes mycken

hjerllighet, så skönjes ej mindre ärbarhel; ty näsorna

äru hvai'andra närmare än munnarne. I den ölrc bal-

dakinen, som är något högre än den nedre, ses en en-

gel med e!t språkband nalkas den heliga jungfrun och

en dufva nedsänka sig på hennes hufvud. Denna före-

ställning anger bebådelsen. Östra gafvelslycket har å

inre sidan en likadan baldakin som de nyssbeskrifna.

I denna baldakin märkes nederst Maria ligga på en

säng och Josef sitta vid hennes fötter. Deröfver afbil-

das Christusbarnet samt oxen och åsnan, öfverst ses

en brinnande lampa. Figurerne äro halfupphöjda. Här-

vid bör erinras, alt begge gafvelslyckena prydas å ve-

stra, men äro alldeles slälla å östra sidorna ; således

har det vestra yttre, del östra inre bildverk. Denna

ovanlighet är läll förklarlig, den härrör nemligen deraf,

att ornamenterne visa sig väl vid uppträdande till hög-

altaret, som ingen lekman fick under katholska tiden
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kringgå, Iivadan ingen sådan kunde då fönnärka de

släta sidorna. Denne stol är ganska ovanlig och myc-

ket väl bibehållen. Gafvelslyckenas bredd utgör 2.2.5,

höjd 7.5, tjocklek ().l{, sillhällens bredd 1.6.5, längd

6.1, tjocklek 0.7.

Det förtjenar upimiårksainliol, alt korets hela an-

ordning och dervarande altarskåp och preststol röja

alldeles samma hållning. Der visar sig jemväl, att, då

bildverken å yttre dörromfattningen och altarskåpet samt

preslslolen anlyda med lika framställningssätt samma

andemening, ett högre velande i kyrklig symbolik vid

korels uppförande och dess inredning gått förloradl på

Gotland, ehuru en konstnärlig utarbetning ännu bibe-

hållit sig derstädes.

Då det säges i åttonde upplagan af E. Tunelds

geografi öfver Sverige, alt tornet vid Burs kvrka lö29

nybyggdes; så röjer detta liksom mycket annat, att,

ehuru kritisk forskning i våra dagar är allmän, konst-

historisk kunskap föga påaktas ^).

Vidsträckta ulsigter njutas från tornels gluggar.

Al söder skådas Rone och sträckor af hafvel i sänk-

ningar uti det aflägsna skogsbrynet, åt vesler ses Linde

och Hemse, ål norr Stånga Lye Garde och Älskog, ål

öster Lau och När samt sträckor af hafvet.

Några hundra steg i öster från kyrkan står uli

en vinkel, som bildas af två vägar, ett ringkors af

kalksten. Stammen är på vanligt sätt bredare än ar-

marne och öfverstyckel. Skärningen intages af ringen.

Nära marken är stammen afslagen. Stanunens brechl

utgör 2.2, armarne tvärs ofver hålla 5.5 och ringens

') VI. Tuiiplds |ipo{;r;iti öfver Svcrijjp, liKondc ii|)|)!n{;,iii, 3 B. S. 1110.
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tvärmålt Ö.U. A armarnas ena liksom amlra sida lin-

nes on munkskrift och å öfvcrslyckels livarje sida fö-

reslälles en kalk med ett oblat deröfver.

På vestra sidan läses:

cruce: sifjnatus: locus: qui: morte: gravatus

. . . a: curattis: ragvaldus: lauque: locatus.

På östra sidan står:

M C D: quatuor: X: ad: ocfo: die: micliaelis

omnipotens: o: rex: cui: xnus: esse: velis.

Dessa inskrifter, hvilka ha vanliga förkortningar,

innehålla tre hexarnelrar och en pentameter, som äro

rimmade. Under medeltiden var ingenting vanligare än

alt skrifva dålig latin och bruka orikliga stafvelsemått,

men dessa verser behäflas med ett ännu gröfre fel

nemligen alt icke kunna rätt förstås. Så myckel kan

likväl deraf inhemlas, all korset blifvit uppsatt öfver

kyrkoherden l»agvaldus, som 4 448 Mikaelsdagen der

omkommit, och all det bedes om den allsmäktiges

miskund för honom.



Stånga.

1 nonlvpst '/g mil ifrån Burs ligger dess annex Stånga

på en ansenlig slätt, livilken är till bclydlig del san-

dig. Sistnämnda kyrka består af ett aflångfyrkantigl

skepp, ett fyrkantigt lurn i vesler, ett fyrkantigt kor

med sakristia vid norra sidomuren och af ett halfriindt

iilsprång i ösler. Byggnaden är uppförd af huggen och

tuktad kalksten med någon inblandning af sandsten.

Skeppet, som håller i inre bredd 54.9 samt i

längd 50.5, har socklar, hvilka utgöras af en stor

skråkant och en öfverfalsad rundslaf derpå. Uti skep-

pet slår en midtkolonn, som uppl)är fyra korshvalf

med spetsiga skiljebågar. Kolonnen har ftiljande an-

ordning. På en hög skråkanlig grundsten ligger en

attisk bas, hvars nedre tor har starka framsprang öf-

ver plintens alla sidor och fyrkanliga stycken för blif-

vande skyddsblad. Skaftet, som utgöres af hela och

slipade rundstycken, håller 7. C i omkrets. Kapitalet

är bägarformigt med fyra framstående och löfprydda

konsoler saml derpå halfrunda och hålkälade kransar

åt söder och norr saml vester och ösler. Motsvarande

kragstenar och kransar finnas å sido- och gafvel mu-

rarna. Kragstenarne å södra och norra sidomuren äro

smärta och löfprydda i två afsatser öfver hvarandra.

Den veslra kragslenen, hvilken imderstödjcs af etl vid-

underligt liufvud med uppspärrade ögon stora musta-

cher och utstående huggtänder, siras likaledes med

löfverk. Den östra kragstenen är endast å knoppen

löfprydd. Skiljebågarne äro Ivåsprångiga och skarpkan-
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tiga samt nedtill afkantade emot kapitalets kransar och

emot den östra, men icke emot de öfriga kragstenarna.

Korshvalfven äro spetsiga med raka och föga uppåt-

gående kappor. Kolonnens hela höjd utgör 23.3 och

hvartdcra af korshvalfven håller från golfplanen till

slutstenen 43.0.

En ingång å södra sidomuren nära vestra ändan

är i öppningen 4.5 bred och 14.2 hög. Portalen, som

hvilar på hel bottenhäll, har å hvarje sida fyra kolon-

ner emellan murhörn samt inre poster och yttre pila-

strar. Af kolonnerna saknas två skaft å östra sidan.

Grundslenarne äro skråkantiga och baserne attiska med

afrundade plinter. Pilastrarne ha framtill baldakiner

med hilder rösten och fialer i två afdelningar öfver

hvarandra. Af de tvenne figurer, hvilka innefattas i

vestra pilasterns baldakiner, är den nedra ett knä-

stycke, den öfra en bröstbild och begge sakna atlri-

buler. De tvenne, som inrymmas i östra pilasterns

baldakiner, äro begge knästycken. Inunder ses en bi-

skop, hvilken har klufven mössa och håller en bok i

venstra och välsignar med högra handen. Deröfver

slår Knut den Helige, som bärande krona håller med

högra handen en yxa och i venstra ett riksäple. Alla

kapitälerne äro höga. På posterna, hvilka äro tjocka

och stå på hög tröskel, hvilar ett dörrfält med sex

halfrunda flikar, och deröfver uppgå såsom en halfcir-

kel sex ruudbågar med rosiga knoppar. A vestra po-

sten motsvaras rundbågarne af ett tunnt murhörn, men

å östra af fem hela och två halfva trebladiga rundbå-

gar, som äfvenledes ha rosprydda knoppar och likna

en båggesims. Hithörande svicklor fyllas med stora

blad, och deremellan framstå små rosor. Kolonnerne
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uppbära nmdstafviga, incn murhörnen och pilaslrarne

skarpkaiiliga spolsbågar. Elt högspetsigl rösle, hvilket

har en lodrät afsals och deröfver lika lutning, betäckes

med kai'nisade vatlenlister, och vid sidorna uppstå höga

fialer. Å de östra kapilälerna föreställas bebådelsen

och Marias besök hos Elisabel h. Derefter ses Maria

ligga lill sängs och Josef sitla vid hennes fötter samt

derofvanför barnet i krubban under oxen och åsnan.

Å de veslra kapitälerna afbildas barnamordet af Hero-

des, omskärelsen och flykten till Egypten, Kapitälernas

kransar utgöras af en hålkäl emellan tvenne rundslaf-

var ocb derpå en klufven platt. I dörrfältets svicklor

står nederst åt vester S. Petrus med bok och nyckel

samt midt deremot åt öster S. Paulus med bok och

svärd. Öfver S. Petrus står S. Johannes med kalk,

öfver S. Paulus elt helgon med rundgloria och en ho-

stia prydd med Guds lam. Ofverst sitter Christus åt

öster och Maria åt vester. Christus håller en bok i

den ena handen och kröner sin heliga moder med den

andra. I rostet ses Christus med stor korsgloria och

i mera än naturlig storlek stiga naken ur grafven ocii

hålla en fladdrande svepduk med den venslra handen

och välsignande utsträcka den högra. Derunder ligga

tre små afdånade knektar. A östra sidau vid rostets

början framhukar sig en menniskofigur, hvaraf den

främre delen är borta. Denna figur är förmodligen en

valtenutkastare. Å vestra sidan synas lemningar efter

en dylik. Porlalen består af slipad kalkslen och grund-

stenarne kapitälerne baserne och murhörnen samt po-

sterne m. m. äro såsom vanligt af hela block. 3Ied

undanlag af Christus och ett helgon sakna alla figu-

rerne glorior, (tch några få ha mössor, men de öfriga
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äro harhufvade. Dörren, som härrör från medeltiden,

består af furu och har rosigt jernbeslag samt är myc-

ket aifrält genom luftens åverkan. Vä dörren hänger

en fyrkantig aln af jern, och deri är en inlagd skifva

af messing, hvarå ses två rader med munkstil, nemli-

gen: -[- hitta -j- ier -f- ret -f- ^^^c* -f eln -f ti.

v. s. della är rätta Gotlandsalnen, Längden af alnen,

hvilken är afdelad i fyra qvarter, utgör nära 1.9. Dör-

ren och alnen äro, såsom det tyckes, lika gamla. Inre

omfattningen är snedsmygig och lågrakspetsig.

Ungefär 5.0 öster om portalen och 10.0 öfver

marken ses ett stort fantastiskt hufvud med huggtän-

der. På detta hufvud hvilar en inåtsvängd kragsten,

som prydes med yfviga blad och uppbär en ansenlig

krans, hvilken företer rundstaf och hålkäl och derpå

hålkäl samt klufven platt. A samma kragsten sitter

Maria i naturlig storlek med liljekrona på hufvudet

och barnet på högra knäet och håller en lilja i ven-

stra handen. Dcröfver framstår en baldakin, som har

Irebladiga gafvelslycken och inunder ett korshvalf med

korsbågar och en dubbel midlros. Gafvelstyckena siras

med löfverk. Derpå höjer sig en fyrkant och deröfver

en åtlkant med karnisad betäckning. 3Iellan portalen

och Maria sträcker sig en ganska grof vattenlist, hvil-

ken är karnisad. Dera ses de tre visa männen, som

äfven i naturlig storlek ha kronor på hufvuden och

rökelsekar i händerna. Den främste af dessa besökan-

de knäböjer för Maria, de två efterföljande stå raka.

Öfver de visa männen framspringer en lika grof vat-

tenlisl, hvilken prydes med en rundstaf och en karnis,

och dera slår Christus i naturlig storlek med korsglo-

ria och omgifves af Ivennc begabbande hudllängare.
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Öfver denna gnipi» framstår en vattenlist, som liknar

den sistberörda. Dera alliiidas i lika storlek korsned-

lagningen. En person till liöger omfamnar den döde

frälsaren, en till vensler slår djnpt sörjande, och der-

emellan ses en lilcn person med en tång ntdraga

spikarna. Ytterst at öster ses en tigm* med vidunder-

lig drägt hänga öfver ett korsträ, förmodligen en röf-

vare. Dessa stora bildverk äro fullrunda och beslå af

kalksten.

Å östra sidan om nyssbeskrifna bildverk finnes ett

högt fönster med spetsbågig betäckning samt yttre och

inre sneda smygar. Två poster i detta fönster upp-

bära med motsvarande karm Irenne trebladiga spetsbå-

gar, af hvilka den mellerste är bredare och högre än

de öfriga. Posterne karmen och bågarne äro ut- och

invändigt snedsmvgiga. Yttre fönsterbrösiningen har en

bred vattenlist med en stor karnis och derpå en rund-

slaf och hålkäl. A norra sidomuren, som nära östra

ändan innehåller två rakspetsiga väggskåp, förmärkes

intet spår efter ingång eller fönster. Triumfbågen, hvil-

ken är spetsig, har dynstenar, som utmärkas med en

hålkäl emellan två rundstafvar.

Tornet innehåller tre afdelningar öfver hvarandra

ocli har fyra spetsiga rösten, hvaremellan en hög ått-

kantig spira reser sig. Skeppets och tornets socklar be-

stå af en lika beskalfad och lika hög skråkant; men det

förra har, det sednare saknar rundstaf derpå. Tornels

hela höjd från marken till spetsen utgör 202.5. För-

sta afdelningen, hvars inre sträckning i söder och norr

utgör 21. G samt i vcsler och öster 25.5, betäckes med

ett korshvalf, som är spetsigt med raka och föga upp-

åtgående kappor. En ingång på midten af vcstra sido-
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muren hnr å yttre omfattningens hvarje sida två nuir-

hörn och dcrinnaiiför poster på hög tröskel. Emellan

de inre murhörnen och posterna, h vilka beggedera äro

mycket breda, har en kolonn slåtl. Blott tvenne veck-

prvdda kapitäler äro öfriga. På murhörnen och kapi-

lälerna ligga rundslafviga och hålkälade kransar. Mur-

hörnen kapilälerne och posterna uppbära skarpkantiga

rundbågar. Inre omfattningen är snedsmygig och låg-

rakspetsig. På midten af södra sidomuren finnes ett

spetsbågigl fönster, som ut- och invändigt bar sneda

smygar. I delta fönster uppbär en midlposl med mot-

svarande karm två trebladiga spelsbågar och derpå en

trebladig ros med en svickla under och en sådan vid

hvarje sida derom. Posten karmen bågarne och rosen

äro der liksoni i skeppets fönster ut- och invändigt

snedsmygiga. Delta fönster har en vatlenlisl, hvilken

prydes med rundstaf och hålkäl. Tornbågen har an-

senlig bredd och spetsig betäckning. Dynstenarne siras

med rundstaf och hålkäl.

I norra sidomuren vid östra ändan inleder en rak-

slulen och rätvinklig ingång till en spiraltrappa, som

uppför till andra afdelningen, hvarest stegar vidlaga.

Ä vestra sidomuren märkas tvenne små rundbågiga och

midt deröfver en stor rundbågig och högre upp två

rakbeläckla ljusöppningar, hvilka alla äro utvändigt rät-

vinkliga. Deröfver följer å hvarje yttersida en hålkälad

vattenlist.

Några fot högre upp finnas å tredje afdelningens

hvarje sida två stora gluggar samt deröfver i hvarje

roste två något mindre och i spetsen en äiuiu min-

dre sådan. Der räknas således tjugo gluggar, hvaruti

smärta och höga midtkolonner uppburit trebladiga spets-

8*
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bågar med fyrbladiga sviokelrosor. De yttre omfallniii-

garne äro rätvinkliga ocli spelsbågiga och ha hålkälade

vederlagskransar, men de inre äro rätvinkliga och låg-

rakspelsiga. Blott fyra midtkolonner och svickelrosor

äro. i behåll. Valtenlislen derunder åt ösler är nära

förstörd af vi t tr in g.

Koret, som invändigt sträcker sig i söder och

norr 21.0 samt i vester och ösler 20.5 och håller i

mm'tjocklek 4.3, har socklar, hvilka uigöras af en van-

lig skråkant. Ett korshvalf med rundbågiga raka och

föga uppåtgående kappor bildar betäckningen. Korets

höjd ifrån golfvet (ill takhvalfvels slutsten utgör 28.7.

A södra sidomuren nära vestra ändan finnes en liten

ingång. Yltre omfattningen har å hvarjc sida en ko-

lonn emellan inre poster och yltre murhörn. Grund-

stenarne äro skråkantiga och kapilälerne veck prydda.

Kransar saknas. Vestra kolonnens bas är skråkanlig

och öfvergår från fyrkanlig till rund och har öfverst

en ring. Af östra kolonnen äro basen och skaftet för-

störda. Poslerne äro mycket breda och slå på hög

tröskel. Pa kapilälerna och murhurnen hvila skarpkan-

liga rundbågar samt på posterna ett trebladigt dörrfält.

Inre omfattningen är snedsmygig och lågrakspetsig. På

öslra sidan om ingången märkes ett lilel fönster, hvil-

ket har rundbågig betäckning samt ut- och invändigt

sneda smygar.

A norra sidomuren nära öslra ändan inleder en

ingång till sakrislian, som invändigt håller i söder och

norr 10.0 samt i vesler och öster IG. 9 och har lika

beskaffade och lika höga socklar som korel. Uenne

ingång är till det yttre rätvinklig och rundbågig, men

till det inre snedsmygig och lågrakspetsig. Sakristian,
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hvilken beläckes med e(t lunnhvalf på vederlag i sö-

der och norr, upplyses af ett litet fyrkantigt fönster åt

öster och har luttak" åt norr.

Trenne trappsteg uppföra från koret till ulsprån-

get, som beläckes med ett hälft kupolhvalf och håller

i bredd 10.2 i djup 13.3 samt i höjd under tribunbå-

gens slutslen 18.7. Socklarne äro till form och höjd

lika med korels och sakrislians. Ät sydost liksom åt

öster finnes ett rundbågigt fönster, och ett sådant åt

nordost är igenmuradl. JJessa fönster äro ut- och in-

vändigt suedsmygiga. Al söder märkes en stor sitlnich

med slickbågig betäckning och i midten deraf ett litet

rundbågigt fönster.

Altarbordet är muradt och derpå ligger en hålkä-

lad skifva af kalkslen. Allartaflan, hvilken företer ett

dåligt arbete i rococomaner, består af sandsten och

bar 1690 tillkommit.

I kyrkan står en dopfunt, som är af sandsten

samt både till foten och skålen rund. Foten bar ett

framskjutande rnenniskohufvud och tre vilddjurshufvu-

den, hvilka tre sistberörda gapa öfver mindre fyrfota-

djur. Skålens botlen, som är skråkantig, prydes med

fem fält, och densammas sidor, hvilka äro nära lod-

räta, utmärkas med sex sådana. Kolonner och derpå

rundbågar bilda fälten, som innehålla flere temligen

väl arbetade figurer, hvilka angifva scener ur Christi

lefnad. I bågarnas svicklor ses bladverk och djur samt

englar med utslagna vingar. Dopfuntens hela höjd ut-

gör 3.5 och skålens yttre tvärmått 2.0.

På korets norra sidomur hänger ett triumfkors i

naturlig storlek. Korset, som för föga öfver ett balfl

sekel tillbaka hängde i triumfljågen, omgifves med en
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ansenlig ring. Stammen armarne ocli ölVerslycket äro

blad prydda i begge, men ringen Itlott i yltre kanten.

På midlen ses ett stort rundstycke, hvilkel utmärkes

med en korsgloria. Fvrkanliga tallor å korsets ändar

inrymma inom fyrMadiga fördjupnijigar evangelislernas

sinnebilder. Chrislus bär liljekrona. Hela della snid-

verk består af ek med målning.

Om kyrkans ålder saknas uppgift från medeltiden.

Skeppet och tornet äro utförda i spelsbågs- men koret

sakristian och utsprångel i rundbågsslil. Det tyckes,

som skeppet vore något yngre än tornet, ty det förra

visar både till socklar och portal, att ej nämna bild-

verk, en mera ul]>ildad byggnadsart än det sednare.

Härvid bör dock erini'as, alt tornets porlal visserligen

är hållen i rundbågsslil, men alt den Ivifvelsulan till-

hört ett äldre skepp eller torn och blifvit på detta

sätt vid företagen ombyggnad begagnad. Skeppet må

ste tillkommit i sednare hälften af fjortonde seklet,

och tornet har troligtvis uppstått omkring samma tid.

Koret sakristian och utsprångel, hvilka röja ren rund-

bågsslil, äro allraminst hundra år äldre än ske|)pel

och tornet. Att der funnits ett äldre skepp visar tri-

umfbågen, som är bredare än koret; ell förhållande,

hvilkel saknar exempel, då skeppet och koret härröra

från samma lid. Härlill kommer, att skeppet och tor-

net äro ovanligt höga, helst i jemförelse med koret

och ulsprånget. Man har Ivifvelsulan ärnat att eller

korets och ulsprångets undanrödjande bygga ell slörre

kor i öfverensslämmelse med skejipels anordning.

De ovanligt stora och fiillrunda bildverk, som j)lif-

vil anbragta nära osira sidan af skeppels ingång, slå

illa tillsammans med del helas hållning, och de vitlna,
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ehuru med skickliyliet uUurda, om den högre konstens

förfall. Del lyckcs dock, som dessa bildverk ej till-

hört en äldre byggnad, men det tyckes fast hellre,

som de tillkommit för den plats, hvilken desamma nu

inneha.

Då vi 1800 besågo kyrkan, förmärkles ä korets

och utsprångets taklivalf ganska betänkliga remnor, som

Ivå år derefler visade sig utvidgade. Vid vårt tredje

besök i kyrkan 18()o hade remnorna i de nyssberörda

lakhvalfven så tilltagit, att stöttor derunder blifvit upp-

satta af fruktan för inslörtning. Det är för hvarje sak-

kunnig uppenbart, att koret och utsprånget, livilka föga

lidit af vitlring, kunnat, om ankarstänger Jiied skrufvar

för några år sedan blifvit rätt anbragta, länge qvarstå.

31en enär en sådan förbättring af mycket ursäktliga

skäl ej blifvit vidtagen, så syntes det oss vara ganska

välbetänkt alt företaga en ändamålsenlig ombyggnad.

Då ingenting är vanligare än att gamla konstmessiga

kyrkor på del stilvidrigasle sätt repareras utvidgas och

ombyggas; så länder det {»rosten A. J. Lylii och för-

samlingen till synnerlig heder, atl koret och utsprånget

blifvit 1864 återställda enligt deras ursprungliga skick,

nemligen så godt man kunnat.

Ehuruväl vi liksom hvarje sakkunnig i våra dagar

högligen nitälska för bibehållande af forntida konst-

verks egendomliga anordning, tillåla vi oss likväl att

härvidlag göra en liten anmärkning. Vi ha uti det

föregående visat, alt skeppet och tornet äro hållna i

spelsbågs- men koret och utsprånget i rundbågsslil,

och alt de således icke slå räll tillsammans med hvar-

andra. Vi ha äfven visat, alt man vid skeppets och

tornets uppförande troligtvis ärnal i en framtid om-
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bygga koret och iitspråiigel, så att det hela skulle åt--

minstone i alla dess hiifvuddelar få elt harmoniskt för-

hållande. Det tyckes således, som det embelsverk,

hvilket ombestyr rikets kyrkliga byggnadsförelag, bort

vid ifrågavarande ombyggnad pålänka en dylik likstäl-

lighet mellan helgedomens alla partier. Deremot kan

visserligen den erinran göras, att det kan svårligen

vetas, huru man för vidpass femhundra år sedan är-

nat efter korets och ulsprångets rifning tillbygga kyr-

kan. För enhvar, den der studeral medeltidens högre

byggnadskonst och känner dess skaplynne på Golland,

är det dock ganska lätt all i berörda afseende lemna

en lemligen säker upplysning.

Halfrunda utsprång, som äro mycket vanliga å

kyrkor i rundbågs-, finnas ingenslädes å sådana i spets-

bågsslil. Gotlands alla landskyrkor, hvilka äro uppförda

i sistnämnda byggnadsart, ha kor med raka altarväg-

gar, om två undantagas nemligen Barlingbo <ich Kräk-

lingbo, som utmärka sig med fyrkantiga utsprång. Det

är således uppenbart, all man vid ombyggnad af Stånga

kor och utsprång bort på följande sätt tillvägagå. Elt

rymligare och högre kor med rak allarvägg, elt eller

två korshvalf, en ingång och ett fönster å södra och

ett sådant jemte en sakristia å norra sidomuren och

slutligen elt större eller tre mindre fönster ål öster

skulle, om allt hållils i ren spetsbågsstil, väl harmo-

nierat med skeppet och toinet samt lemnat tillräckligt

utrymme och skön belysning.

I vesl till nord nära V2 "i'l fi'^n kyrkan ligger

uli en bergig och skogig trakt IJlfve träsk, en liten

sjö, hvilken äfven kallas Stånga träsk. En liten men

hög holme med barr- och lölträd beskuggar den täcka
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sjön och slår i förening genom en sumpig Icuultunga

med stranden. På holmen märkas grafvar och jord-

vaUar, derinom ses högar af liaikslen samt kol och

aska men inga lemningar af murhruk. Det är mer än

sannolikt, all holmen, som kallas Ulfvesta och äfven

Stånga slott, hlifvil genom vattenväxters förruttnelse och

sättning sammanhunden med stranden. Holmen har, så-

som en gammal sägen förmäler, tvifvelsutan varit he-

fästad. Alt detta försvarsverk härrör fiån hedendomen

lider intet Ivifvel, dels emedan sundet under tidernas

längd hunnit att igenvalla, dels emedan intet spår ef-

ter kalkhruk dera förmärkes, men deremot kol efter

trähus. Det är nemligen hekant, alt man under heden-

domen byggde befästningar med grafvar och jordvallar

samt kallmurar och derinom trähus.



Heinse.

1 sydvest '/s "i'* '^''äii Slunga ligger Heinse, annex till

Alfva, i en bördig och något skogig Irak t. Hemse ul-

göres af ell aflångfyrkantigt skepp, ett nära fyrkanligl

kor och elt halfrundt iilspräng i öster samt elt fyrkan-

tigt torn i vester. Byggnaden är uppförd af huggen

och luktad sandsten med någon tillsats af huggen kalk-

sten, hvarför vi nedanföre skola närmare redogöra.

Skeppet, som invändigt sträcker sig i söder och

norr 22.9 samt i vester och öster 52.7, har skråkan-

tiga socklar. Två korshvalf med raka och uppåtgående

kappor bilda skeppels betäckning. Kapporna äro ål

vester och öster rundbågiga, men åt söder och norr

spelsbågiga, emedan de ha större spännvidd i den förra

än i den sednare riktningen. En skarpkantig skilje-

båge, hvilken är 2.4 bred och halfcirkelformig, uppgår

ifrån hålkälade dynstenar å sidomurarna. Triumfbågen

är ovanligt smal och har lågspelsig betäckning med

hålkälade dynstenar. I skeppet finnas två nya fönster

å södra sidomuren. Spår efter en igenmurad ingång

skönjes ä södra sidomuren närmare vestra ändan. För

öfrigl ses intet spår efter någon ingång eller något

fönster.

Koret, hvars inre sträckning i söder och norr ut-

gör 20.7 och i nidtsatt riktning 1.5.(1, har älven skrå-

kantiga socklar, betäckningen liknar elt af skeppels

korshvalf. A södra sidomuren nära vestra ändan tin-

nes en ingång. Vltre omfattningen har å livarje sida

en smal kolonn emellan ett linl innriioi'n utåt och
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ett vida större iiiat. Baserne äro attiska med skydds-

blad och ka|iiliilen]e likna två dynor. Miirliörnen ha

skråkantiga socklar. Både kolonnernas och nuirhöruens

kransar utgöras af uppnedvända skråkanter. Af kolon-

nerna uppbäres en rundstafvig och af innrhörnen två

skarpkantiga rundbågar. På poster, soni stå på hög

tröskel, livilar en Irebladig rundbåge. Inre omfattnin-

gen är snedsmygig och lågrakspetsig. Nyligen har å

södra sidoniuren och öster om ingången ett stort fön-

ster med karm poster samt bågar af Irä blifvit uppla-

get. Der har förmodligen varit ett litet fönster. I ko-

rets norra sidomur märkes ett litet fyrkantigt fönster,

hvilket ej röjer någon hög ålder.

Utsprånget, hvars inre bredd utgör 18.4, har sock-

lar, som likna skeppets och korets. Betäckningen be-

står af ett hälft kupolhvalf. Ett rundbågigt fönster åt

sydost är till det yttre och inre snedsmygigt. Måhända

ha sådana fönster ursprungligen funnits åt öster och

nordost.

Tornet, som inrymmer fyra afdelningar öfver hvar-

andra, har likadana socklar som men något högre än

den öfriga byggnaden. Första afdelningen, bvilken in-

vändigt håller i söder och norr i 9.0 samt i motsatt

riktning 18.8, beläckes med ett korshvalf, som å alla

sidor har rundbågiga samt raka och uppåtgående kap-

por. En spetsbåge med hålkälade och rundstafviga dyn-

stenar uppbär skeppels veslra gafvelmur. På en lika-

dan spelsbåge, bvilken är något högre än den nyssbe-

rörde och har stora hålkälade dynstenar, h vilar tornets

östra sidomur. Dessa bågar äro nära lika breda som

första afdelningen.

En ingång å södra och en motsvarande å norra
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sidonuiren införa i första afdelniiigen. Af dessa ingån-

gar är (len södra mycket större än den norra. Södra

portalen, som livilat på en hel boltenliäil, har emellan

murhörn haft å hvarje sida två kolonner, af hvilka

skaften saknas. Baserne, som icke ha särskilda grund-

stenar, äro attiska med skyddshlad och lika höga med

socklarna. Kapitälerne äro hägarformiga och rimrla för

koloimerna, men fyrkantiga för murhörnen. Kransarne

äro låga och hålkälade. På kapitälerna livila rundstaf-

viga och på de fyra yttre mnrhörnen två skarpkantiga

spelsbågar. De två inre murhörnen uj)pbära en fyr-

bladig båge med tre löfprydda knoppar. På poster,

hvilka stå på hög tröskel, hvilar ett fembladigl dörrfält

med rullika knoppar. Inre omfattningen är snedsmygig

och lågrakspelsig. Norra portalen har stora murhörn

samt breda och tunna poster och deremellan står en

kolonn å hvarje sida. Murhörnen hvila på tornets

socklar och posterne på hög tröskel. För kolonnerna

äro grundslenarne rätvinkliga och baserne attiska med

skyddsblad. Del vestra kapitalet prydes med en örn i

vanlig ställning, det östra är tärningformigt med en

half rundel å hvarje sida, och beggedera siras med

bladverk. Murhörnen och kohtnnerne uppbära skarp-

kantiga rundbågar, men posterne en tvåbladig sådan

med en löfprydd knopp i midlen. Inre omfattningen

är snedsmygig och lågrakspelsig. På midten af vestra

sidomuren nära takhvalfvet märkes ett smalt nien högt

fönster med lågspetsig betäckning samt ut- och invän-

digt sneda smygar och mycket hög bröslning.

I förslå afdelningens sydveslra hörn inför en in-

gång med spetsig och Irebladig betäckning till en trap-

pa, hvilken uppleder från söder till norr genom vestra
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sidomuren och sträcker sig genom iiyssberörda fönsters

inre smygar. Sedan vrider sig trappan inuti norra si-

domuren ål öster och inför genom en raksluten ingång

till andra afdolningen, som har en liten fyrkantig ljus-

öppning ål vesler och en mindre halfrund härbåge åt

öster. Ä skeppets vestra gafvelmur ses innanför sam-

ma bärbåge en rundbetäckt ingång till vinden.

1 den norra sidomuren fortgår trappan till den

östra, hvarifrån en raksluten ingång leder lill tredje

afdelningen, der både golf och betäckning utgöras af

bjelklag. Sedormera uppgår Irappan i den östra si-

domuren och inför i den vestra, hvarifrån en rakbe-

läckl ingång öppnar sig till fjerde afdelningen, hvilken

bar å hvarje sida en glugg, hvari en niidtkolonn upp-

burit tvenne små lågspetsiga bågar. Kolonnerne sak-

nas, n]en bågarne qvarstå. De yltre omfaltningarne

äro rätvinkliga och rundbågiga, men de inre rätvink-

liga och lågrakspetsiga. Tornet har en ansenlig spira,

som öfvergår från fyrkant lill ållkant.*

Skeppet koret och utsprånget bestå till socklar

hörnstycken och omfattningar af huggen sandsten, men

för öfrigt af tuktad och putsad sådan. Tornets socklar

utgöras af huggen, men hela dess södra portal samt

skafl och poster i dess norra af slipad kalkslen, hvar-

emol del öfriga beslår af liuggen och luktad sandslen.

Takhvalfven äro af sandslensflisor. Ehuru denne sand-

sten är fin, li;ir den lemligen väl motstått villring.

Oin kyrkans byggnadslid saknas underrättelse från

medeltiden. Skeppet koret och utsprånget, hvilka äro

samtidiga och förete rundbågsstil, ha troligtvis tillkom-

mit omkring år 1200. Tornet, som röjer äldre öfver-

gångsslil, är minst ett hälft århundrade yngre.
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Eli niuradl altarbord ined skråkantig skifva af

kalkslen slår i ulsprångel. På inidleii af framsidan

märkes elt fyrkanligl hål, hvilkel är alldeles loml.

Skifvan är bloU huggen i kanlerna, men slipad ofvan-

på. En allartafla derpå är af sandslen och föreställer

nallvarden. Denne altarprydnad är eit eländigt arbete

af år 1699.

En dopfunt af kalksten står i kyrkan. Foten är

stor åttkantig och hålkälad. Mellanstyckel är smalast

mot midten och afslutas med en stor ring. A midten

framskjuta fyra hufvuden af underdjur. Mellan dessa

hufvuden ses inom rundlar fyra små föga upphöjda

figurer nemligen: en kenlaur, en stående man med

spjut i högra och rund sköld i venslra handen, en ko-

nung å en tron upphållande elt svärd med den högra

handen och uppräckande den venslra med utsträckt

pekfinger, slutligen Christus sittande å regnbågen med

upplyftade armar. Skålen är halfkloiformig, dock så

att den ulgöres af åtta utåtsvängda flikar. Bottnen är

nedtill något urhålkad. Skålen prydes med sexton Ire-

bladiga spetsbågar, som omgifvas af åtta enkla. Emel-

lan två små och en stor spelsbåge inrynimes en ring,

hvilken innehåller en ros. Alla åtta rosorna äro lik-

stora, men olikartade. De stora bågarnc ha knoppar

å sidorna och treflikiga löf uli svicklorna. Dopfuntens

hela höjd utgör 5.7 och skålens yttre Ivärmått 2.9.

A kyrkogårdens södra sidomur ses en genomgång,

som beläckes med elt tunnhvalf och har en rakspetsig

sittnich i hvarje insida. Utåt slå poster på tröskel

och uppbära en Irebladig båge, hvilken siras med

tre stora rosor och två spetsiga klöfverblad. Inåt fin-

nes en bred och rundbågig omfallning. Genomgången,
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som 1862 hade här iippgifna utseende, visade sig näst-

följaiidc år vara pä elt abderitiskl säll förstörd till sin

yllro och inro omfaltninir, iiien deremol vanställd med

yttre och inre smygar. Det är ganska svårt all inse,

hvarföre slika förfuskningar företagas.

En port ä kyrkogårdens veslra sidomur är spetsbå-

gig samt ganska bred och hög men föga djup, och den

har till det yttre två till det inre elt hörnsprång. Af

de två yttre sprången har det ena rundslaf och del

andra afsnedad kant. Det inre språnget prydes med

två menniskohufvuden å första bågslenarna. Del visar

sig, att dessa yttre och inre delar utgjort omfattningar

till en vanlig djup port, och att de ha blifvit i sednare

tid hopfuskade. Både grundstenarne och kransarne röja

idel flickverk. Hela porlen består af sandsten.



Alfva.

uöderul ^/s luil ifrån Hcmse ligger Alfva i en slält-

bygd. Sistnämnda kyrka består af ell aflångfyrkantigt

skepp, etl nära fyrkantigt kor, elt halfrundt iitsprång i

öster och ett fyrkantigt torn i vestcr. Byggnaden är

uppförd af huggen och tuktad sandsten med ringa till-

sats af kalksten.

Skeppet, hvars inre bredd utgör 23.5 och längd

55.5, har skråkantiga socklar och platt brädtak. A

norra sidomuren helt nära veslra ändan märkes en

tillsluten ingång. Yttre omfattningen har å hvarje sida

en kolonn emellan stora murhörn och breda poster.

Kolonnerne och murhörnen ha grundstenar, hvilka likna

socklarne. Vestra basen är attisk med skyddsblad och

kapitalet krukformigl med en örn i vanlig ställning.

Osira basen har likhet med ett uppnedvändl kapital,

men deremot liknar kapitalet en uppnedvänd bas med

skyddsblad. Kransarne äro hålkälade. Kolonnerne och

murhörnen uppbära skarpkanliga rundbågar. På po-

sterna, som stå på hög tröskel och midt emot hvar-

andra ha hålkälade kransar, hvilar en likadan rund-

båge. Denne portal är till nedra delen jordhöljd. Inre

omfattningen är igenmurad och kan således ej bestäm-

mas. A södra sidomuren finnas två slickbågiga fön-

ster, hvilka påtagligen äro nyare uppbrytningar, och

de ha karmar samt lång- och tvärposter af trä. Tri-

umfbågen är balfrund med skråkanliga dynslenar.

Koret, som invändigt håller i söder och norr 17.8

samt i motsatt riktning 14.9 och i murtjocklek 4.5,
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liar likadana sooklar som skeppet, Elt tuniihvalf på

vederlag i söder och norr utgör korets beläckning.

Detta lunnlivalf lieslår af Imggen sandslen i leniligen

grofva dimensioner; ett förhållande, hvilket är ganska

ovanligt på Golland. A södra sidomiircn linnes en in-

gång. Yllre omfattningen har å hvarje sida en kolonn

emellan hreda nuirliörn och lika hreda poster. Kolon-

nerne och miirliörnen ha skråkantiga grundstenar, som

öfverensstämma med korets socklar. Af baserna, hvilka

likna uppnedvända kapitäler, ses å den vestra åt söder

ell lejon och ål öster en slät yta, men å den östra

märkes åt söder liksom åt vesler elt lejon. Kapitä-

lerne likna låga torer med ringar inunder och fyrkan-

tiga platter deröfver samt små konsoler för hörnen,

och de lyckas således vara uppnedvända haser. Då

skaften äro huggna af samma stycken som haserne,

och djuren derpå äro upprätta, så röjer uppsättningen

intet misslag, helst skaften afsmalna uppåt. Kransarne

beslå af uppnedvända skrå kanter (»ch sträcka sig öfver

murhörnens närmaste sidor. Posterne, som stå på hög

tröskel och ha utåt likadana kransar som de nyssbe-

riirila, uppbära en trebladig rundbåge. På kolonnerna

och murhörnen hvila rätvinkliga rundbågar. Inre om-

fallningen är lindrigt snedsmygig och rundbågig. Öster

om ingången har elt slickbågigt fönster lång- och Ivär-

|iosler af trä och liknar skeppels och måste i sednare

tid falt sin nuvarande anoi-dniiig. I norra sidomuren

märkes ell fyrkanligl väggskåp.

Ulsprångel, hvars inre bredd utgör 15.2, har li-

kadana socklar som skepitet och koret. Ell hälft ku-

polhvalf bildar betäckningen. Elt litet rundbägigl fön-

ster finnes åt sydost och ell ål öster samt ell ål nord-

9
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ost, livilka alla äro till det ytlre oeli inre snedsniygiga,

I norra sidan ses ett väggskåp.

Tornel, som innehåller två afdelningar öfver hvar-

andra, har socklar, hvilka äro skråkanliga som men

större och vida högre än den öfriga byggnadens. För-

sta afdelningen, som invändigt håller i söder och norr

20.1 samt i vester och öster 21.8 och i murtjocklek

8.4, uppbär ett spetsigt korshvalf med raka kappor.

Från söder inleder en ingång, hvars portal är

ganska ovanlig. A veslra sidan ses Ivenne kolonner

mellan murhörn, å östra äro de förra förstörda, men

de sednare i behåll. Innerst stå breda poster på hög

tröskel. De innersta murhörnen äro skråkantiga, men

de yttersta tvåspiångiga. Grundslenarne ha helt och

hållet söndervittrat. Baserne, hvilka äro hålkälade, ha

nederst skråkanter och öfverst ringar. Längs öfver

skaften och murhörnen sträcka sig grofva tandsnilt och

rätvinkliga lister, som å hvarje sida uppbära fem stora

krukformiga kapiläler, af hvilka de vestra äro slätla,

men de öslra löfprydda. Innerst uppslår en rundstaf-

vig, derefler en skarpkantig, sedan en rundstafvig och

åter en skarpkantig spetsbåge. Ytterst höjer sig en

spetsbåge, hvars hrirn siras med en grof skarpryggig

rundstaf. Kapitälerne äro ingalunda lämpade efter skaf-

ten och murhörnen, och bågarne derpå äro ej heller

ordnade efter någotdera. Till all denna förvirring kom-

mer, att ytterst framskjuta löfprydda kapitäler, som

icke ha under eller öfver något motsvarande. Posterna

uppbära ett dörrfälf, hvilkcl har åtta flikar och derpå

sex rundbågar samt i svicklorna bladverk. Deröfver

kastar sig en tiobladig båge, och spetsen derofvanföre

fylles med en myckel stor dubbel ros. Hela portalen.
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som består af slipad kalksten, röjer en dålig hållning

från den sednaste medeltiden. Inre omfattningen är

ganska snedsmygig med lågrakspelsig beläckning.

I första afdelningen finnes åt vesler ett spetsbå-

gigt och snedsmygigt fönster, hvilket haft en midtpost

och derpå två Irebladiga spelsbågar och i svicklan der-

öfver en trebiadig ros. Posten är bortbruten för in-

rymmande af en vanlig Iräkarm med rutor, men bå-

garne och rosen qvarslå. Tornbågen, som är nära lika

bred med hela afdelningen, har mycket spetsig betäck-

ning samt hålkälade och rundslafviga dvnstenar.

En raksluten ingång i första afdeliiingens vestra

sidomur nära norra ändan inför till en trappa, hvilken

vänder sig åt norra sidomuren och fortfar alltigenom

med ovanligt smala och myckel höga steg till östra

ändan af densamma, hvaresl en likadan ingång inleder

i andra afdelningen. Sedan vidtaga stegar. Tornet,

som utvändigt är något bredare än skeppet, har litet

öfver första afdelningen en yttre skråkantig indragning

åt söder liksom en sådan åt vesler och norr, men in-

gen ål öster. X tornet höjer sig en spira, hvilken öf-

vergår från fyrkant till åtlkanl och har åtta gluggar,

som Ijena till ljudhål.

Enligt en förteckning från medeltiden har kyrkan

1221 j)lifvit uppförd ^). Detta byggnadsår är mer än

troligt i afseende på skeppet koret och utsprånget,

hvilka förete ren rundbågsstil. Tornet röjer ganska

sen spetsbågsstil och ett dåligt arbete och har troligt-

vis lillkommil mot medeltidens slut. Både sandstenen

och kalkstenen, som blifvit illa valda, ha mvckel lidit

') Script. Rer. Dan. T. VIII. P. 314.

9*
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af vitlring. Man liar Ivifvclsulan äriial alt ge tornet,

hvars sidouuirai- sakna gluggar, en Iredje afdelning.

Altarljordel, livilket slår i ulsprångot, liar skrå-

kanliga socklar och är niuradl af huggen sandsten.

Midt på framsidan märkes ett fyrkantigt hål. På bor-

del ligger en stor hålkälad skifva af slipad kalksten.

AltarlaHan, som äfven är af sandslen, har i midlen en

oval oljemålning, hvilken föresläller nattvarden. Om-

fallningen är hällre än vanligt arbetad och målningen

röjer skicklighel. A allartaflan slår 1G71.

A skeppels norra sidomur hänger el I Iriumfkors

i naturlig storlek. Korsel, som i begge kanterna och

i ändarna prydes med bladvei-k, omgifves af en mycket

stor ring, hvilken i yltre kanlen har likadant bladverk.

A stammen saknas tafla, men en sådan (jvarsitter å

hvarje arms och öfverslyckels ända. Evangelislernas

sinnebilder, som funnits å desanmia, äro förstörda.

Christus har en krona, hvilken jirydes njed tre liljor.

Föllerne äro fastade med en enda spik.



Rone.

Låu smal ocli krokig men jemii biväg, omgifven af ung-

skog, går ^'4 mil österut frän Alfvu till Rone, som lig-

ger på en vidsträckt landhöjd nära östra ändan af Rone

myr. Sislnämnda kyrka, hvilken består af aflångfvrkan-

ligt skepp och likadant njen mindre kor med sakristia

vid norra sidomuren samt fyrkantigt torn i vesler, är

uppförd af buggen ocb tuktad kalkslen.

Skeppet, bvars inre bredd utgör 55.1 och längd

48.(5 samt nuirtjocklek 4.5, har skråkantiga och rund-

stafviga socklar. I skeppet står en midlkolonn, som

uppbär fyra spetsiga korshvalf, hvilka från golfplanen

till slutstenarna äro 40.0 höga. På grundstenen, som

är stor fyrkantig och rätvinklig, ligger en karnisad

sockel och derpå en attisk bas med utomordentligt

stora och yfviga skyddsblad. Skaftet, hvars omkrets

håller 7.6, beslår af tretton hela rundstycken. Kapi-

talet, som är något bukigt och har yfvigt bladverk,

bildar fvra halfcirklar, hvilka motsvara midlen af sido-

och gafvelmurarna. Kransen prydes med hålkäl och

rundstaf. På sidomurarna finnas prydliga kragstenar,

som äro något olika hvarandra. Dessa kragstenar si-

ras med yfviga bladverk, och dithörande kransar likna

midtkolonnens kapital. Takhvalfven ha fyra Ivåsprån-

giga skiljebågar och raka föga uppåtgående kappor.

Alla skiljebågarnas mellersta språng ha afkantade hörn,

der de uppgå frän midtkolonnen. Den vestra och östra

ha äfven afkantningar vid kragstenarna. Deremol äro

den södra och norra vid kragstenarne skarpkantiga,
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emedan dessa ha i niidten rätvinkliga ej halfrunda

språng såsom de två andra kragslenarne.

På midten af vestra hvalfafdelningen å södra sido-

muren finnes en stor ingång. Yttre omfattningen har

å hvarje sida tre kolonner mellan stora murhörn. In-

nerst stå breda poster på hög tröskel, ytterst fram-

springa trestafviga pilastrar. Grundstenarne äro skrå-

kantiga, baserne tryckta attiska med afrundade plinter

och blad eller rosor på midten af nedra torerna. Ka-

pitälerne äro höga och bägarlika med stora och myc-

ket framstående blad, kransarne hålkälade med afrun-

dade plalter, murhörnen äro till en höjd af 1.5 rät-

vinkliga, men deröfver afkantade. De innersta kolon-

nerne uppbära en rundslafvig spelsbåge, de mellersta

en till vestra hälften åttkantig till östra rundstafvig så-

dan, men de yttersta ha förlorat sin spetsbåge. De

mellersta murhörnen ha en spetsbåge med hålkälad,

men de yttre en sådan med rundslafvig kant. På po-

sterna hvilar ett spetsigt dörrfält med sex flikar, hvar-

öfver en spelsbåge med sex blad och rosiga knoppar ut-

breder sig. Spelsen inläs af en ring. Midt öfver hvarje

blad ses en stor ros, och å hvarje sida om ringen en

mindre sådan. Den bladprydde spelsbågen motsvaras å

sidorna af de innersta murhörnen, som äro tunna. Pi-

lastrarne uppbära en spetsbåge, hvilken prydes med

hålkäl och rundstaf, och derpå uppstår ett högspetsigt

roste. Portalen, som är slipad, har i hög grad lidit af

vittring. Grundstenarne samt en del af baserna och

nästan alla kapitälcrne äro sönderfallna. Del yttersta

skaftet och kapitalet å östra sidan och pilastrarnas ka-

pitäler äro förstörda. Den bladprydde spetsbågen å

dörrfältet har förvittrade knoppar. De mellersta ko-



135

lonnernas spetsbåge är till östra hälften nära sönder-

miiltnad, och de yttersta kolonnernas är alldeles för-

störd. Rostet har högst svaga lemningar af sina vat-

tenlisler, men en korsblomma dera qvarslår. Hela ro-

stet tyckes snart rasa. Inre omfattningen har starka

smygar och lägrakspetsig betäckning.

Den östra hvalfafdelningen har på midten åt sö-

der ett bredt ganska högt spetsbågigt fönster. En

midtpost med motsvarande karm uppbär två spetsbågar

och derpå en rundbåge. Såväl omfattningen som kar-

men och bågarna äro ut- och invändigt snedsmygiga.

Den ursprungliga posten är förstörd och den nuvarande

består af trä. Å norra sidomuren finnes ett smalt högt

och spetsbågigt fönster nära midten af hvarje hvalfaf-

delning. Begge fönstren äro ut- och invändigt sned-

smygiga. I det vestra af de sistberörda fönstren ses

en svag lemning af målade glasrutor. Triumfbågen,

hvars bredd utgör 19.4, har hålkälade och rundstafviga

dynstenar samt spetsig betäckning.

Koret, som invändigt sträcker sig i söder och

norr 25.4 samt i vester och öster 30.8 med en mur-

tjocklek af 4.7, har ett spetsigt korshvalf med raka

och föga uppåtgående kappor. Socklarne äro liksom

skeppels skråkantiga och rundslalviga.

På södra sidomuren närmare vestra ändan finnes

en stor ingång. Yttre omfattningen har å hvarje sida

tre kolonner mellan nmrhörn. Innerst slå breda po-

ster på hög tröskel, ytterst framspringa starka pila-

strar. Grundstenarne äro skråkanliga, baserne attiska

med skyddsblad, kapitälerne bägarformiga och ganska

höga med stora yfviga bladverk, kransarne hålkälade.

Pilastrarne ha framtill skarpryggiga halfkolonner med
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vecklagda leder på niidleii. Pä posterna hvilar ett tre-

bladigt dörrfält, livilket nedertl har (vå runda knoppar

och öfverst slutar sig i en spets. På dörrfältet upp-

står från de innersta ninrhörnen en båge, som har

två halfva och lem hela blad med trenne knoppar å

hvarje sida. Det öfversta bladet liknar en utinåtsvängd

spelsbåge. Kolonnerne motsvaras af rundstafviga och

murhörnen af skarpkanliga spetsbågar. Pilastrarne upp-

bära en spetsbåge, hvarpå ett spetsigt roste med hål-

kälade vattenlister uppslår. Deime portal är slipad ocb

mindre skadad af vittring, emedan man dertill valt

bättre kalksten. Inre omfattningen är starkt snedsmy-

gig med lågrak spetsig betäckning.

Ofver ingången närmare östra ändan finnes ett

stort rundfönster. Yttre liksom inre omfattningen be-

slår af ett stort skarpkanligt och ett stort snedsmygigt

språng. Fönstret, som tvärs öfver håller något mer än

4.0 i ljuset, har fått karm och bågar af trä. Ett litet

fult fyrkantigt fönster har blifvit i sednare tid uppla-

get derunder. A altarväggen märkas tre fönster, hvilka

alla äro spetsbågiga och ut- och invändigt snedsmy-

giga. Mellanfönslret är något bredare och högre än

de öfriga. I mellanfönstret ses svaga lemningar efter

målade glasrutor, och i hvardera af sidofönstren finnas

tre fack med ganska vackra sådana. Ä södra liksom

å norra sidomuren märkes närmare östra ändan ett

väggskåp.

A norra sidomuren närmare vestra ändan är en

ingång till sakristian. Yttre omfattningen ulgöres af

två murhörn och derpå en skarpkantig spetsbåge. Där-

innanför stå poster på hög tröskel och uppbära ett Ire-

bladigt dörrfäll. Inre omfattningen är rätvinklig ocb
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nära rakbeläckt. Sakrislian, som inväiKligt håller i sö-

der och norr 15.0 och i vester och öster 15.1, be-

täckes med ell korslivali", hvilkol är riindhägigl och

ganska enkell. En ingång på midlen af norra muren

inför i sakristian ulilVån. Della är en ganska ovanlig

företeelse. Ytlre omfallningen prydes a hvarje sida

med en kolonn emellan yttre murhörn och inre po-

ster. Kolonnerne ha höga skråkantiga grundstenar och

tryckta attiska baser med mycket stora och yfviga

skyddsblad. Skaften äro smärta, knpitälerne höga och

bägarlika. Kolonnerne och murhörnen uppbära en ge-

mensam skarpkantig spetsbåge. På posterna, som äro

breda och stå på hög tröskel, hvilar en fembladig

spetsbåge. Inre omfattningen är snedsmygig, och be-

täckningen dera är en fortsättning af norra hvalfkap-

pan. På midten af vestra muren ses ett rakbetäckt

fönster, hvilket till det yttre har lindriga skråkanter

men till det inre stora smygar och nära rak betäck-

ning. Å östra muren linnes ett större fönster, som i

sednare tid blifvit utvidgadt. Vestra muren nära södra

ändan har ell fyrkantigt väggskåp och närmare norra

två sådana jemte hvarandra.

Tornet innehåller fyra afdelningar öfver hvarandra.

Socklarne likna skeppels och korets och alla äro lika

höga. Första afdclningen betäckes med ett korshvalf.

Inre sträckningen i söder och norr utgör 2 4.
'2 samt i

vester och öster 21,0 och nuu'tjockleken uti södra lik-

som uti norra sidomuren är ö.U men något mindre

uti vestra. At söder vester och norr linnas kantbå-

gar, hvilka äro I.G breda och hvila i sydvestra och

nordvestra hörnen på fyrkanliga lika grofva pilastrar,

men utgå i de nndsatta hörnen ur östra sidomuren.
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Korshvalfvet är spetsigt med raka något uppåtgående

kappor. De grolVa kanlbågarne åt söder vester och

norr ha tillkommit för indragningar af sidomurarna

deröfver. Af denna orsak saknas kantbåge åt öster,

emedan en indragnint; af sidomuren deröfver varit obe-

höflig. En ingång å första afdelningens norra sidomur

närmare vestra ändan har å hvarje sida två kolonner

mellan murhörn. Derinnanför stå poster på en sön-

dervittrad tröskel. Grundstenarne och baserne, af hvil-

ka de förre varit skråkantiga och de sednare attiska

med afrundade plinter, äro äfven förvittrade. Kapitö-

lerne äro höga bägarlika och kransarne hålkälade med

randade plalter. De två yttersta murhörnen ha å ka-

pilälerna utåt två yfviga blad och hvardera af de två

innersta har inåt ett sådant. Kolonnerne motsvaras af

åttkantiga, murhörnen af skarpkantiga spetsbågar, och

på posterna uppslår en trebladig sådan. Portalen in-

nefattas i en ganska stor murfördjupning med spetsbå-

gig betäckning. Vestra dynstenen till denna betäckning

framter en stor båt, hvari en qvinna sitter med en

kruka, och en man sitter midt emot med en upplyftad

yxa. Å öslra dynstenen ligger en man i fullrund figur

och halfnaturlig storlek, och håller en lisk mellan hän-

derna. Inre omfattningen är starkt snedsmygig med

lågrakspetsig betäckning. På midten af vestra sidomu-

ren ses ett spetsbågigl fönster, hvaraf den yttre omfatt-

ningen är till betydligt djup rätvinklig och derinnanför

snedsmygig, men den inre blott snedsmygig. En midt-

post och motsvarande karni uppbära deri två spets-

bågar under en rundbåge. Både midtposten karmen

och bågarne äro ut- och invändigt snedsmygiga. Fön-

stret har å ytlre biöstningen en ovanligt stor kar-
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nisad valleiilist. Tornba2:en, hvars bredd utgör 19.8,

har spetsig betäckning.

Man behöfver ingen grundligare kunskap i medelti-

dens kyrkliga byggnadskonst för att klarligen inse, det

bildverken å dyiislenarna i den slora murfördjupningen

icke kunna rimligtvis anses såsom tanklösa ornamenter.

Dä dessa föreställningar äro mycket ovanliga, böra de

med några ord belysas. Under romerska bedendomen

afbildades den allmänna välfärden såsom ett skepp med

fulla segel. De chrislne upptogo denna framställning

såsom en sinnebild af våi" lefnadsfärd öfver tidens stor-

miga baf till evighetens lugna strand. Chrisli förso-

ningsdöd blef ej sällan betecknad med ett fartyg, hvar-

uti den döde frälsaren nedlades på en bäddad säng.

Vi ha derpå i Lau funnit en vacker framställning. Här

afbildade sjöresa torde således kunna på följande sätt

förklaras. De tvenne personerne i bålen antyda, såsom

det tyckes, en vådlig samfärdsel på lifvels osäkra djup.

Den hotande mannen med yxan mot den värnlösa qvin-

nan angifver den otrogna grymheten, alltså hedendomen.

*IÄ'GY2^y fisken, innehåller alla begynnelsebokstäfverna

till 'irjaovg JT^iordg 0sov T/os' ^ojrrjQ^ d. ä. Jesus

Christus Guds son frälsare. Mannen med den omfat-

tade (isken betecknar således den sanna tron eller

christendomen.

Från skeppet inleder en rundbågig ingång i tor-

nets södra sidomur till en trappa, som från öster till

vester sträcker sig genom densamma och infor i andra

afdelningen. Der finnes midl på östra sidomuren en

ganska bred och ujyckel hög och spetsig hjelpbåge.

Pä midlen af södra sidomuren ses en liten fyrkantig

och pä midten af veslra en likadan ljusöppning. En
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stickhägjg genomgång pä niidlon af norra sidonuiren

iilleder frän andra afdelningen Ull elt galleri derulan-

för. Della galleri liar tre spetsbågiga öppningar, hvil-

ka åtskiljas af två fyrkantiga pelare, som sakna sock-

lar, men ha liålkälade kransar, ocli de motsvaras af

likadana pilastrar. En kolonn i midlen af livarje ö|)p-

ning nppliär tvenne Irebladiga spetsbågar och deröf-

vei' en svickelros. Ylire och inre omfattningarne äro

rätvinkliga och spetsbågiga. Kolonnerne ha bägarlika

och släta baser samt likartade men knopprydda kapitä-

ler och låga hålkälade kransar. f*]lt galleri utanför

södra sidomuren är alldeles lika med del norra och

har en genomgång, hvilken motsvarar den nyssberörda.

Svickelrosorna äro fyrbladiga och spetsiga i det norra,

men trebladiga och runda i det södra galleriet. I

det norra galleriet finnes en kolonn i det södra två

sådana och i beggedera äro alla bågarne i behåll.

Det norra liksom det södra galleriet håller 4.8 i inre

bredd. Der ligger jenjväl ett galleri åt vester, som

öppnar sig åt de nyssbeskrifna och är alldeles lika

med men hälften smalare än desamma. I veslra gal-

leriet qvarslå tvenne kolonner, men der märkas blott

uti en öppning bågar och svickelros, hvilka äro oska-

dade. Det visar sig, att svickelrosorna der vari I fyrbla-

diga och spetsiga. Under galleriernas öppningar sträcka

sig skråkanliga och nppnedvända vatlenlister.

Ifrån den andra afdelningen uppgå stegar till den

tredje, som har en stor rundbågig glugg på midten af

vestra sidomuren. Fjerde afdelningen framter två stora

gluggar å hvarje sida. I dessa gluggar ha midtkolon-

ner uppburit små spetsbågar och svickelrosor såsom i

gallerierna. Kolonnerne saknas, och föga lemningar lin-
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nas af Iiåiiania samt svickelrosorna. Ytlre omfaUnin-

garne äro rälviiiMiga och spelsbågiga, och alla veder-

lagen lia lialkälade kransar. Inre omfallningarne äro

rätvinkliga och lågrakspelsiga. Eli högspelsigt rösle å

hvarje sitla har hafi två likadana men något mindre

gluggar jcmlft hvarandra och en ännu mindre sådan i

spetsen. Roslenas gluggar ha älven förlorat alla ko-

lonnerna och största delen af de små bågarna och

svickelrosorna. Tornet uppbär en hög åttkantig spira.

Röslenas spetsar ha vid spirans uppsättning blifvil nå-

got afhrulna. Tornets hela höjd från marken till spel-

sen skall enligt mätning utgöra 240.0.

Enligt en förteckning från medeltiden har kyrkan,

hvars alla delar visa sig vara samtidiga, blifvil '1236

uppförd ^). Då kyrkan företer en ntbildad spetsbågs-

slil, så tyckes delta årtal ange en vida äldre bygg-

nadslid än den, som hennes hela hållning låter oss

förmoda. Det måste dock medges, a!t en yngre bygg-

nadsart stundom användes, medan en äldre var allmänt

rådande.

Altarbordet är muradt. Skifvan pr^des med hål-

käl och rundstaf. Altartaflan härrör från Carl XI:s

tid och är arbetad af sandslen i rococomaner. Den

ulgöres af två afdelningar, af hvilka den nedra före-

ställer nattvarden och den öfra uppståndelsen.

Ett Iriumfkors i naturlig storlek hänger å korels

norra sidomur. Korset omgifves af en stor ring. Både

korset och ringen prydas med bladverk. I ändarna ses

fyrkanliga stycken, som ha fördjupningar, hvaruli evan-

gelislernas sinnebilder med namnteckningar iimebållas.

') Scripl. Rer. Dan. T. VIII. I*. 514.
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En mindre porl i kyrkogårdens södra sidomur

uppbär ett spetsigt tunnhvalf och innehåller i hvarje

insida en stickbågig sittnich. Yttre och inre omfatt-

ningen har rundstafviga murhörn med hålkälade sock-

lar samt hålkälade och rundstafviga kransar, hvarpå

spetshågar med rundstafviga kanter hvila. Poster, som

stå på hög tröskel, ha äfven rundstafviga kanter och

likadana kransar som murhörnen och de uppbära en

trebladig spelsbåge. Både ytlre och inre omfattningen

samt poslerne och bågen derpå bestå af huggen men

del ölriga af tuktad kalksten.

En större port i kyrkogårdens östra sidomur är

helt och hållet lik den nyssberörde till tunnhvalf och

sittnicher samt omfattningar; men inre murhörnen äro

afkan tade liksom bågen derpå. Poster tröskel och båge

saknas.



Eke.

1 sydvest ^/^ mil från Rone ligger dess annex Eke i

en slällbygd, livilken är bördig och har någon skog.

Sistberörda kyrka består af aflångfyrkauligl skepp och

fyrkantigt kor samt fyrkantigt torn i vester. Kyrkan

är uppförd af Imggen och tuktad kalk- och sandsten.

Skeppet, som håller i inre bredd 25.6 och i

längd 31.8 samt i murtjocklek 4.7, beläckes med två

korshvalf. Å skeppet saknas socklar. En halfrund

skiljebåge, hvilken utgör 3.5 i bredd, uppstår från

hålkälade dynstenar på midten af södra och norra si-

domurarna. Kapporna äro lågspetsiga raka och föga

uppåtgående.

A södra sidomuren i vestra hvalfafdelningen något

ål öster finnes en stor ingång. Yttre omfattningen har

å hvarje sida haft en kolonn emellan mycket stora

murhörn. Derinnanför stå breda poster på hög trö-

skel. Kolonnernas skaft saknas, men rätvinkliga grund-

stenar och skråkanliga baser samt veckprydda kapitä-

ler äro deraf öfriga. Kapitälerne och murhörnen ha

låga kransar, och de uppbära skarpkantiga rundbågar.

På posterna hvilar ett rakt alldeles slält dörrfält. Inre

omfattningen är snedsmygig och lågrakspetsig. Posterne

bågarne och dörrfältet äro slipade. Midt emot denne

ingång har å norra sidomuren funnits en sådan, som

är igenmurad. Sistberörde ingång har utvändigt varit

rundbågig och invändigt snedsmygig och lågrakspetsig

och troligtvis liknat den nyssbeskrifne.

I midten af skeppets östra hvalfafdelning är å
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livarje sida oll slorl föiisler nyligen uppliriitel. Begge

fönstren lia läng- och Iväiposler af trä samt vanliga

glasrutor. Triumfbågen är lågspelsig med ludkälade

dynslenar. En spetsig hågöppning å skeppels veslra

gafvelmur har hålkälade dynstenar och uppbär dithö-

rande roste.

Koret, hvars sträckning i söder och norr utgör

'19.2 samt i vesler och östei' '20.8, betäckes med ett

korshvalf, som har rundbågiga nära raka och föga upp-

åtgående ka|tpoi'. Liksom skeppet saknar koret sock-

lar. På södra sidomuren nära vestra ändan tinnes en

ingång. Vltre omfallningen är något mindre än men

lika med skeppets. Grundstenarne äro för murhörnen

och kolonnerna skråkanliga med rätvinkliga hörn, kapi-

tälerne bukiga alldeles slälta och dörrfältet Irebladigt.

Kolonnernas baser och skaft saknas. Inre omfattnin-

gen är snedsmygig och lågrakspetsig. Altarväggen har

trenne rundbågiga fönster, hvilka ärc» ut- och invändigt

snedsmygiga. Af dessa fönster, som alla ha samma

bredd, är det mellersta något högre än de omgifvande.

Tornet har fyra afdelningar öfver hvarandra. Sock-

larne bestå af en mycket hög skråkanl med en rund-

staf derpå. Första afdelningen, hvilken invändigt håller

i söder och norr 1!).1 samt i motsatt riktning 16.2

och i murtjocklek 5.2, betäckes meil ett spetsigt kors-

hvalf. Vk midten af vestra sidomuren är en ingång,

som till yttre omfattningen har å hvai'j(' sida ett gan-

ska stort nim-hörn på tornets socklar. Derinnanför stå

breda poster på hög tröskel. Murhörncn, hvilka ha

hålkälade kiMusar, u|)[diära en spetsbåge. På |)osterna

bvilar ett trebladigt dörrfäll. Inre omfattningen är

snedsmygig och lågrakspetsig. Södra sidomuren har å
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niidlen halt ell spetsbågigt lönsler, som nyligen utvid-

gats. Tornhågen, hvilken är lika bred med sjelfva af-

delningen, har hålkälade och slafprydda dynstenar och

spetsig betäckning.

I första afdelningens norra sidoniur närmare östra

ändan inleder en Irebladig ingång till en trappa, som

sträcker sig från öster åt vesler och sedan uppgår i

spiralform till andra afdelningcn, hvilken å midten af

den vestra sidomuren har en stor rundbågig glugg och

midt deremot å den östra en temligen stor ingång till

vinden.

Sedan fortgår från öster åt vester en trappa till

tredje afdelniiigen, hvars golf och betäckning bestå af

bjelklag. Denna trappa har på vestra sidomuren en

liten ljusöppning, S(»m utgörcs af fyra runda hål uti

en häll. I tredje afdelningen ses en liten fyrkantig

ljusöppning på midten af den nyssberörda sidomuren.

Fjerde afdelningen har å livarje sida två breda

och höga gluggar, i hvilka midlkolonncr uppburit små

Irebladiga spetsbågar. I hvardera af de södra bågar-

nas svicklor märkes en fembladig lilja, i hvardera af

de vestra cit Andreaskors, i den norra af de östra en

trebladig och i den södra af desamma en fyrbladig

ros, men de norra bågarnas svicklor äro alldeles släta.

De yttre omfattningarne ha hålkälade vederlagskransar

och de äi'o utvändigt rätvinkliga och spetsbågiga, men

invändigt rätvinkliga och lågrakspetsiga. Tornet har å

södra och norra sidan öfver andra afdelningen en liten

skråkantig indragning och å alla fyra sidorna under

gluggarna en sådan. Tornet uppbär en s[iira, som öf-

vergår från fyrkant till åltkant.

Om denna kyrkas byggnadstid saknas uppgift från

10
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mcdelliden. Skeppel och korot, hvilka ärn utförda i

enkel rundbågsslil, Im Iroliglvis uppstått före 1200;

tornet dereniol, som röjer ren spetsbågsslil, är Ivilvels-

iilan ett årliundrade yngre.

Altarbordet är niuradi och har hålkähid skifva af

slipad kalksten. Altarprydnaden utgöres af ett litet

svart kors inom en stickbåge nied förgylld träsol der-

öfver. Delta arbete är lika klent till uppfinning som

utförande.

I kvrkan finnes en dopfunt, hvilken är till foten

och skålen rund och består af sandsten. Foten prydas

med vfviga löfverk. Skålens botten är skråkanlig och

alldeles slät. Å skålens sidor, som äro raka, förestäl-

las utan omfattningar Marias bebådelse och hesökelse,

hennes barnsäng samt de tre vise männens ankomst

och bortridande. Dopfunten står på en fyrkantig grund-

sten. Fotens och skålens gemensamma höjd utgör 2.2,

skålens yttre tvärmåtl 2.2.

En sakristia med platt Irätak har i sednare tid

blifvit uppförd vid korels norra sidomur. Denna lilla

byggnad är i alla afseenden eländig. Ed magasin,

bvilkel ligger vid tornets norra sidomur är ännu van-

prydligare.



Grötlingho.

1 sydvesl V2 "i"' '^»'•'n Eke ligger Gröllingbo på en

lemligen vidslräckt men ej synnerligen liög landrygg.

Gröllingbo består af ell aflångfyrkanligl skepp, ett li-

kadant men mindre kor och ell nära fyrkanligt lorn i

vester. Hela byggnaden är uppförd af fm sandsten

med några omfattningar m. m. af rödaklig kalksten.

Skeppet, som håller i inre bredd 42.7 oeh i

längd 50.5 saml i mnrljocklek ?>A, har ovanligt höga

socklar, hvilka utgöras af en skråkanl och derpå en

rundslaf. Fyra kolonner, som i skeppet upj>bära nio

korshvalf med skiljebågar, bilda en mellangång och två

sidogångar, af hvilka den mellerste är mycket bredare

och något högre än de omgifvande. Afstånden emellan

södra och norra sidomurarna och de närmaste skaften

utgöra 10.7, tvärs öfver mellangången 10.9, från ve-

stra gafvelmuren till de närmaste skaften 17,4, emel-

lan skaften i vester och öster 10.7, från östra gafvel-

muren till de närmaste skaften '17.5. Kolonnerne ha

höga skråkanliga grundstenar och derpå attiska baser

med stora qvadratiska stycken öfver plinternas hörn

för att utarbetas till skyddsblad. Skaften, som bestå

af hela rundstycken, hålla 7.2 i omkrets. Kapitälerne,

hvilka äro bägarlika, omgifvas af stora blad med yf-

viga knoppar, så att ett större sådant finnes på hvarje

hörn och ett mindre på midlen af hvarje sida. De två

veslra kransarne likna uppnedvända attiska baser, men

de två östra ha hålkäl och rundstaf. Kolonnerne, som

äro af rödaktig och slipad kalkslen, motsvaras å sido-

10*
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och gafvelmurania af kragslenar, livilka likna bägarfor-

miga kapiläler med yfviga bladverk ocb uppbäras af

halfkoniska knoppar. Den veslra kragstenen å norra

sidoniiuen hvilar på ell nienniskobufvuil med uträckt

lunga. Östra gafvelniuiens båda kragstenar sakna knop-

par till följe af triunilbagens närhet. Dessa kragstenar

äro bukiga. Alla kransarne ba slora bålkäiar. Skilje-

bågarne äro spetsiga ocb ensprångiga. Korsbvalfven ba

spetsiga ocb uppåtgående kappor.

En ingång a södra sidoniuren i midlen af den

veslligasle bvalfafdelningen är ovanlig! stor. 1 porta-

lens bvarje sida slå emellan murbörn Ire kolonner, af

hvilka Ivå skaft saknas åt vesler ocb ett ål öster. Tre

halfkolonner, som åtskiljas af slafprydda börnsprång,

bilda å bvarje sida en 1.0 framspringande pilaster.

Grundslenarne, livilka ligga pu bcl bollenbäll, äro lin-

drigt skråkanliga. Baserne, som ärd attiska, ba afrun-

dade plinlcr för kolonnerna. Kapitälerne ulgöra en

fortgående sträcka af sex liela menniskoligurer å bvarje

sida. Dessa bgurer äro nära beluppböjda. A den ve-

slra pilastern ses ett mycket stort grinande mennisko-

hufvud, bvilkel visar tandraderna, å den öslra elt djef-

vulsbufvud med fyra buggtänder ocb vid ena sidan elt

bladverk. De bela figurerne, som lillsammans äro tolf,

föreställa aposllarne, af livilka dock några sakna tydliga

altributer ocb alla äro barbnfvade ocb sakna glorior.

Murbörnen mellan kolonnerna ba karnisade slafvar.

Kransarne äro bålkälade ocb rundslafviga. Deläcknin-

gen beslår af rundslafviga ocb skai-|ikanliga spelsbågar,

af livilka de förra motsvara kolonnerna, men de sed-

nare murbörnen. På pilastrarna inåt bvila öfverens-

stämmandc spetsbågar ocb dcröfver böjer sig ett spel-
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sigt rösle med lialkälado vallcnlistcr. Poster, som äro

breda och slå på liög Iruskel, uppbära ell sexflikigt

dörrfält, och deröfver ulspringa sex rmidbågar, sa att

dessa prydnader likna sex cirklar. Bågarne ha ros-

prydda knoppar, hvilka framskjuta mellan flikarna. Der-

öfver sitter högst uppe på en bred tron Maria krönt

med barnet på venslra armen. En mindre person å

hvarje sida ligger på knä och svänger ett rökelsekar.

Nederst ål vester står en biskop med mössa och kräkla,

deröfver två personer med skänker; nederst åt öster

ses en konung med krona och riksäple i venstra och

yxa i högia handen, deröfver S. Paulus med bok i

venstra och svärd i högra handen. Alla dessa figurer

äro väl arbetade och sakna glorior. Allt röjer sen

medeltidsstil. Hela portalen beslår af rödaklig och sli-

pad kalkslen. Inre omfatlningen är lindrigt snedsmygig

och lågrakspetsig.

Två spelsbågiga fönster med höga bröstningar in-

taga midten af de två öfriga hvalfafdelningarna åt sö-

der. Det vestra iönslret har haft två poster och mot-

svarande karm. Två mincke Irebladiga spetsbågar och

däremellan en större sådan, som hvilat på berörda po-

ster, qvarsitla. Nyligen ha poster och hagar af trä

blifvit der insalta. Det östra fönstret har en midtpost

med motsvarande karm och derpå två Irebladiga spets-

bågar samt öfverst en trebladig ros. Begge fönstren,

hvilka ut- och invändigt äro till omfattningarna po-

sterna karmarna bågarna och rosen snedsmygiga, ha å

yttre bröslningarna karnisade vattenlister. Härvid bör

jemväl märkas, alt poslerne karmarne bågarne och ro-

sen utvändigt siras med lina rundstafvar. A norra si-

doniuren märkes intet spår till ingång eller fönster.
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Skeppet liar på niidten af vestra gafvelmuren en ji;aii-

ska slor l»ågnppning med Iiålkälade dyiislenar och spet-

sig beläckning.

Triiinin)ågeii är mycket bred och hög samt spet-

sig. Den har å hvarje sida två starka språng och der-

emcllan stå kolonner samt derpå en rundslafvig spels-

båge. Höga skråkantiga och nuidslafviga grundstenar,

som tillhöra triumfhågen, bilda kolonnernas baser. Dyn-

.stcnarne, bvilka äro rnndstafviga och hålkälade, prydas

med yfviga löfverk, och kransarne derpå utgöras af

hålkäl och rundstaf. De höga dyustenarne dana kolon-

nernas kapitäler.

Koret, hvars inre bredd utgör 29.0 och längd

42.0 samt murljocklek 5.0, har likadana socklar som

skeppet. Två korshvalf bilda korets betäckning. Från

fyrkanliga kragstenar, hvilka framskjutande ur sidomu-

rarna ha fyrkanliga knoppar och bladprydnader samt

hålkälade och rnndstafviga kransar, uppgår en skilje-

båge, som är lvås|nångig och spetsig. Kapporna äro

spetsiga och uppåtgående.

En ingång på sudia sidomuren i midlen af vestra

hvalfafdelningen har utvändigt haft å hvarje sida tre

kolonner mellan mnrhörn. At veslcr saknas alla skaf-

ten och åt öster ett sådant. Grundstenarne, hvilka slå

på hel bottenhäll, äro lindrigt skråkanliga. Baserna,

som äro attiska, ha afrundade plinter för kolonnerna.

Kapilälerne äro höga och bägarlika med yfviga blad,

kransarne hålkälade och rnndstafviga samt afrundade

som baserne. Ytterst å hvarje sida framspringer i.O

en fyrkantig pilaster, li\ liken IVaiiitill har en halfkolonn

med en led å midien. Iiuierst sta breda poslor på hög

tröskel. Koloiincrne uiurliörnen och pilaslrarne ha ge-
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nieiisamnia grundstenar baser kapiläler och kransar.

Posternc, som äro ovanligt hOga, uppbära ett dörrfält

med sex blad, bvaröfver två lialfva och sex hela rund-

bågar utbreda sig. Bladen ha mycket stora och rullika,

men bågarne stora och rosprydda knoppar. I hvarje

svickla och på hvarje båge ses en större och en min-

dre ros i enlighet med dörrfältets uti'ymme. Dessa

bågar motsvara de innersta murhörnen, som äro helt

tunna. Kolonnerne uppbära rundstafviga samt murhör-

nen och pilastrarne skarpkantiga spelsbågar. ÖlVer pi-

lastrarnas båge höjer sig ett spetsigt roste med hålkä-

lade vattenlister. I rostet föreställes Christi uppstån-

delse. Christus har hållna lurlig storlek och bär kors-

gloria samt för segerfana i åen venslra handen och

lyfter den högra till välsignelse. Tre knektar med

spetsiga sköldar och fyra andra neddigna af förfäran.

Hela portalen består af rödaktig och slipad kalkslen.

Inre omfattningen är snedsmygig och rakspetsig.

Ä korels södra sidomur i midlen af östra hvalfaf-

delningen finnes ett spetsbågigl fönster med hög bröst-

ning. En midtpost deri uppbär två trebladiga spetsbå-

gar och deröfver en fyrbladig ros. Altarväggen har

tre spelsbågiga fönster, af hvilka det mellersta är bre-

dare och högre än de öfriga. Hvarje sidofönster har

en midtpost och derpä två trebladiga spelsbågar samt

öfversl en Irebladig ros. Midtfönstrcl har två posler,

som uppbära i midlen en större och vid hvai'je sida

en mindre Irebladig spelsbåge. På dessa bågar höja

sig trenne trebladiga rosor. I alla fönstren motsvaras

posterne af karmar och å yttre bröstningarna framstå

karnisade valtenlisler. Ul- och invändigt äro omfatt-

ningarne posterne karmarne bågarné och rosorna sned-
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sniygiya. Der förniärkas vacKra leiiininirar af glasmål-

ningar, livilka nigöras af bilder och rosor i hjerta fär-

ger. I södra siduuuiren nära östra ändan finnes ett

rakspetsigl och i midlen af altarväggen etl fyrkantigt

väggskåp. I norra sidoninreii ses etl rakspelsigl vägg-

skåp med bladprydda dörrar.

Lika vanligt det är, all sillnicher inrymmas i ko-

rens sidomurar, lika ovanligt är del, alt sillliällar i

deras ställen framskjuta derur. Vi ha likväl sett en

dylik sitthäll i Lye. Nu visar sig detta högst sällsynta

fall äfven i Grötlingbo, hvarest en sitthäll framstår ur

midlen af södra sidomuren i korels östra hvalfafdel-

ning. Denna sitthäll, som l)estår af slipad kalksten

och är 1.6 bred och 5.8 lång, har hålkälade kanter.

Ofvanpå långs framsidan och ändarna märkes en ofull-

ständig runristning, hvaraf dock inhemtas, att samma

sitthäll varit en grafslen. Det är således mer än san-

nolikt, altman vid kyrkans ombyggnad, hvarom nedan-

före, undanflyltal en äldre grafslen utan egare och på

berörda sätt begagnat densamma.

En rätvinklig ingång med hög tröskel och trebla-

dig betäckning linnes å norra sidouiuren. Denne in-

gång, som är ursprunglig, inför lill en nyligen illa

ombyggd sakristia.

Tornet innehåller tre afdelningar öfver hvarandra.

Socklarne, hvilka äro vida lägre än skeppets och ko-

rets, bestå af en mindre rundstaf och derpå en vanlig

skråkant.

Första afdclningcn, som invändigt sträcker sig i

söder och norr 15.9 samt i vester och öster 20.2,

betackas med el t högl korshvalf. Pä uiidtcn af veslra

sidomuren limirs en iiiiiång. Yttre umfallningen har å
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hvarje sida Ivå iiiurliörn. Derinnaiiför slå poslor på

hög Iröskel. Yttre imirliöri)eii uppgå från socklarna.

På miirliörMien orh posterna livila skarpkanliga rundbå-

gar, af hvilka den iiinorste |»rydes å framsidan med

fantastiska djur, som äro så öfverkalkade, att de ej

kunna rätt urskiljas. Inre omfattningen är snedsmygig

och lågrakspetsig. På midten af södra sidomuren fin-

nes ett ganska litet rundbågigl fönster och en lilen

korsformig ljusöppning, hvilka hegge äro ut- och in-

vändigt snedsmvgiga. Tornbågen är lika lM*ed som af-

delningen och har skråkantiga dynslenar. Enär torn-

bågen blifvil igenmurad för att derinom inrätta ett

magasin, kan betäckningen, som troligtvis varit rundbå-

gig, ej beslännnas.

En rundbågig ingång vid östra ändan af första af-

delningens norra sidomur inleder till en trappa, hvil-

ken sträcker sig från öster ål vester. Man inkommer

från trappan genom en rundbågig ingång vid vestra

ändan af andra afdelningens norra sidomur. Den andra

afdelningen har ovanlig höjd och betäckes liksom den

första med ett korshvalf. A vestra sidomuren ses en

stor rundbågig och en liten rund glugg öfver hvar-

andra.

Vid norra sidomurens östra ända inför från andra

afdelningen en rundbågig ingång till en trappa, som

uppleder från öster ål vester öfver den förstberörda

och svänger sig åt söder, så att man från vester in-

kommer i tredje afdelningen, hvilken har två gluggar

å hvarje sida. Tornet företer fyra något stympade rö-

sten och i hvardera en glugg. En midlkolonn har i

hvarje glugg uppburit tvenne små rundbågar. Kolon-

nerne äro förstörda, men bågarne qvarstå. De yttre
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omfalliiingarne äro rätvinkliga och rundbågiga, men de

inre rätvinkliga och lågrakspetsiga. Tornet nppbär en

åttkantig spira.

Då tornet företer riindbågs- men skeppet och ko-

ret ntbildad spelsbågsstil, så visar sig det förra vara

mycket äkh'e än de sednare. I skeppets södra ytter-

mnr finnes en ansenlig mängd halfrnnda gesimsbågar,

som äro föga öfver 0.1 djnpa. I några af dessa ge-

simsbågar afbildas ryttare, af hvilka två föra spända

bågar. En man med spänd båge jagar ett djur. Jem-

väl ses åtskilliga blomster och olt grekiskt kors. Dessa

och flere andra föreställningar äro lågupphöjda och visa

sig härröra från den äldre rundbågstiden. Många af

samma gesimsbågiir äro alldeles släla. Berörda gesims-

bågar ha ofelbart tillhört en äldre kyrka, som samtidig

med tornet varit för liten och blifvit bortbruten. Kyr-

kan skall enligt en gammal förteckning blifvit 1199

byggd ^). Del är ej otroligt, att tornet jemte den

gamla kyrkan på nämnda lid tillkommit, men det nu-

varande skeppet och koret äro ungefär halftanual år-

hundrade yngre.

Ett muradt altarbord, å b vars framsida finnes ell

fyrkantigt hål, har hålkälad skifva af slipad kalksten.

En dålig allartatla dera, hvilken är 1(1 G 9 illa arbetad

af sandsten, innefattar en usel oljemålning, som före-

ställer nattvarden.

För lå år sedan hittades i tornets första afdcining

en nedgräfd skål till en dopfunt. Skålen, hvilken be-

står af fin sandsten, är rund med skiakantig botlen

och raka sidor. Bottnen är slät. A sidorna mellan en

') Sciipl. R(T. Dan. T. VIII. V. 7,H.
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nedre släl kanllisl och oii (ifro rfpstaf ses loljande

föfeslällningar med halfuppliöjda figurer. Marias lichå-

delse. Chrisli födelse. ChrisUis med korsgloria slår

Ull midjan i en dopfunt. Klt helgon med rundgloria

sillar å hvarje sida om och slräcker armarna mol

Chrislus. De tre vise männen framträda med skänker

lill 3Iai"ia, som sitter på en tron och håller harnet på

sitt sköte. Maria med harnel på knäet afrider till

Egyplen, och Josef leder hästen lill en stadsport. Jo-

hannes döper Chrislus och en man håller å andra si-

dan en duk. Chrislus har korsgloria, de Ivå andra

rundglorior. En fyrkantig fot till en dopfunt har en

sinande bild i hvarje hörn, och en- rundslaf uppom-

kring har å hvarje sida en flätad ros. Denne fot, hvil-

ken troligtvis tillhört skålen, heslår jemväl af fin sand-

slen. Skålens höjd utgör 1.8 och dess yttre Ivärmåll

2.8 samt fölens höjd 1.1 och dess yttre tvärmått '2.2.

I kyrkogårdens veslra sidomur finnes en genom-

gång, som ut- och invändigt är rundhågig. 1 midten

stå lunna poster på hög tröskel och uppbära en tre-

bladig båge. iMurhörnen och poslerne ha hålkälade ve-

derlagskransar. Bredden emellan posterna utgör 3.1,

höjden från tröskeln lill vederlagen 5.1 och murljock-

leken tvärs igenom 2.5. Betäckningen består af ett

rösle med vattenfall åt söder och norr. Hela omfatt-

ningen, hvilken ulgöres af huggen fin sandslen, är hål-

len i ren rundbågsslil och ungefär lika gammal som

lornel och således äldre än skeppet och koret.

Söderut Vs '^''' '^'"^'^ Crötlingbo fann Linné helt

nära vägen på en äng med omgifvande skog en rund

kulle, som innehöll ett fyrkantigt rum med lakhvalf.

Detta rum, hvarlill man inkom från söder, höll 18.0
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i hvarje sida och 12.0 i höjd. Samma rum, som

hade fyrkanliga väggskåp, hestod af huggen sandsten

och höljdes med grus till 0.0 djuplek *). Då Hilfeling

ej nämnt något om denna ruin och vi förgäfves sökl

få någon reda derpå, har den troligtvis hlifvit för län-

gre tid sedan helt och hållet förstörd. Del är lemli-

gen klart, all denna hyggnad varit en borg, hvilken

hafl två eller Here aldelningar öfver hvarandra och

hvilken förmodligen hlifvit nedbruten kort före eller

under den tid Olof Axelsiui innehaft Gotland.

«) Litinaei Gothl. resa, S. 251, 252.



Fide.

ööderul '/, mil från Gröllingbo ligger dess annex Fide,

som har en lemligen hög belägenhet i en skoglös trakt.

Sislberörda kyrka bestar af ett aflångfyrkantigl skepp,

likadant men mindre kor och fyrkantigt torn i vester.

Kyrkan är uppförd af huggen och tuktad sandsten,

hvilken ehuru lui ovanligt väl molslåtl luftens åverkan.

Skeppet, som invändigt håller i bredd 2 1.5 och i

längd 7)0.0, har skråkanliga socklar. Två korshvalf

med rundbågiga raka och föga uppåtgående kappor ut-

göra skeppets betäckning. P]n halfrund skiljebåge, hvil-

ken utan kragstenar uppgår ur sidomurarna, är en-

språngig och ungefär 1.0 bred. En ingång finnes på

södra sidomuren nära vestra ändan. Yttre oiufatl nin-

gen har två murhörn å hvarje sida och derinnaiiför

poster på hög tröskel. De yllre murhörnen hvila på

skeppets socklar, de im-e sakna sådana, men alla ha

låga hålkälade kransar. Både murhörnen och poslerne

uppbära skarpkantiga rundbågar. Inre omfattningen är

snedsmvgig och lågrakspetsig. Snedt öfver ingången åt

öster märkes ett rundbågigt fönster, som intager mid-

ten af vestra hvalfafdelningen. Ett likadant men vida

högre fönster ses å midten af öslra hvalfafdelningen åt

söder. Hegge fönstren, livilkn äro ut- och invändigt

snedsmvgiga, ha lika afslåiul från takhvallven, men det

vestra har mycket högre bröstiiing än del öslra. Tri-

miifbågen är temligen smal, men ganska hög och half-

rund. Dynstenarne äro hålkälade.

Koret, hvars inre bredd utgör 15.5 och längd
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19.4, har lika höga ocli lika beskaffade socklar som

skeppet. Betäckningen bildas af ell korshvalf, hvari

kapporna äro liksom skeppets rmulbågiga raka och

föga uppåtgående. För att öka takhvalfvets längd bar

dess vestra kappa blifvil ungefär 1.5 utdragen. A sö-

dra sidomuren nära vestra ändan är en ingång. Yttre

omfattningen har a livarje sida ett murhörn på korels

socklar och dcrinnanför poster på hög tröskel. Från

murbörnen liksom från posterna uppgår en båge med

tre halfrunda blad. Inre omfattningen är snedsmygig

och lågrakspetsig. Öster om ingången finnes ett rund-

bågigl fönster med framstående rätvinklig karm och

hög brösluing. Altarväggen har ett likadant men nå-

got högre fönster med lägre bröst ning. Begge fönstren

äro till del yttre och inre snedsmygiga. I södra si-

domuren märkes en stor lågrakspetsig murfördjupning

och i östra ändan af densamma ses en inmurad fyr-

kantig förhöjning och deri en skålformig uttömnings-

sten med hål i midlen. I vestra ändan af berörda

fördjupning sköiijes ett inristadt kors. Denne utlöm-

ningssten begagnas för utslåeiule af do])vatten. 1 sö-

dra ändan af altarväggen finnes ett lilel högrakspetsigt

väggskåp.

Tornet, som inrymmer tre afdelningar öfver hvar-

andra, har likadana och lika höga socklar som skeppet

och koret. A tornet märkas två skråkantiga indrag-

ningar å alla yttersidor nemligen vid början af andra

och vid början af tredje afdelningen.

Forsla afdelningen, hvilken invändigt sträcker sig

i södei' (tch norr 2 2. G san)t i vester och öster 23.8,

uppbär ett spetsigt korshvalf med raka och uppåt-

gående kappor. En ingång å norra sidomurens östra
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ända har lill yllre onifallriingcn elt murliörn å hvarje

sida och deriniiaiiför pnsler på hög tröskel. Miirhör-

neii uppgå från tornels socklar och ha låga hålkälade

kransar samt derpå en skarpkantig rundbåge. Poslerne

uppbara ett rakt dörrfäll. Både poslerne och dörrfältet

bestå af slipad kalksten. För öfrigt är det hela gan-

ska enkelt. Inre omfattningen är snedsmygig och låg-

rakspelsig. På midlen af vestra sidomuren finnes ett

fönster, som lill det yttre är nära rätvinkligt och spets-

bågigl, men lill det inre räl\inkligt och rundbågigt.

En midtpost har i detta fönster uppburit små trebla-

diga spetsbågar och deröfver en fyrbladig ros. Posten

saknas, men bågarne och rosen äro i behåll samt ut-

och invändigt snedsmygiga. Tornbågen, hvilken är lika

bred som skeppet och högspetsig, har rundstafviga och

djupt hålkälade dynstenar.

En rundbågig ingång i södra sidomuren nära ve-

stra ändan inleder lill en trappa, som genomgår vestra

fönstrets inre smygar. Från den vestra sidomuren vän-

der sig trappan inuti den norra, hvarifrån en rakshilen

ingång öppnar sig lill andra afdelningen. Der märkes

ål vesler en ansenlig glugg, hvilken utvändigt är rät-

vinklig och rundbågig, men invändigt rätvinklig och

lågrakspelsig. Ä södra liksom å norra sidomuren ses

en helt liten ljusöppning. Sedan uppgår trappan ål

öster och inuti öslra sidomuren, hvarest en raksluten

ingång inför i tredje afdelningen, som har Ivå gluggar

å hvarje sida. En midtkolonn har i hvarje glugg upp-

burit tvenne små trebladiga spetsbågar. Alla kolon-

nerne äro förstörda, men bågarne qvarstå. De yllre

onifattningarne äro rätvinkliga och rundbågiga, men de

inre rätvinkliga och lågrakspelsiga. Tornet har öfver
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gliiggarne haft lika inånga sådana och dcrpå fyra rö-

sten med en glngg i hvaiidera. Afven i de sistherörda

gliiggarne ha midlkolonner upphnril små spelsbågar.

Mellan och öfver röslena har en åtlKanlig spira ulgjorl

betäckningen. Denna hcrrlighel har 182(5 blifvit ned-

bruten och en ömklig hinlcrna i dess ställe uppsall.

Då byggnaden är mycket fast, måste del högligen be-

klagas, all den blifvit på sådant säll vanställd.

Från medeltiden linnes ingen undorrällelse om kyr-

kans byggnadslid. Då likväl delta herrans hus företer

rundbågs- med ringa öfvergång till spelsbågsstil, så kan

man laga för Icmligen säkerl, all delsamma uppställ i

förra hälften ;if Ireltonde seklel.

I koret slår ell muradl altarbord, hvilkel på mid-

ten af fran)sidan har ell fyrkantigt hål och up|)här en

hålkälad skifva af slipad kalksten. På bordel inrym-

mes ell cnkell skiip med llygchlörrar. 1 uiidten sitier

på en prydlig tron Maria med barnet. Hon bär krona

och håller barnet på högra armen och fram ler i ven-

sira handen ell riksä[de. Till höger ses elt qvinligl

helgon, sou] haller en drake, och till venster elt så-

dant, som saknar allriliul. I norra dörren siar en bi-

skop, hvilken uppräcker högra handen lill välsignelse,

till venster om denne siar en barhufvad man med

rosprydd dräyl. 1 södra dörren slår en konung med

krona och folsid ujanlel, till venster om denne slår S.

Göran med lijelm på draken. Alla lii:in'erne ha nu°i-

lade glorior och röja simpelt arbete. l^aldakiiUM" sak-

nas; del tyckes dock, s(Mn Siidana funnits. Skåpet med

uppslagna d(»rrar liållor 7.7 i bredd och ö.ö i höjd.

På norra sidouuu-en i tornets första afdelning hän-

ger elt triumfkors i naturlig storlek. Korset prydes
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niP(l hliidverk i begge kanterna, men ringen på vanligt

säll i yllre kanten. Uti ändarna märkas fyrkanliga taf-

lor, livilka innehålla evangelisternas sinne])ilder. Cliri-

sli folier äro med en spik fastade öfver livarandra.

Ringen sträcker sig till ändarna af armarna och öfver-

styckel och är således ovanligt slor.

I triumfbågen under södra dynstenen är Christiis

med korsgloria skildrad i naturliga färger. Märkligl

är, alt ell frislående kors synes bakom Chrislus, som

håller med högra handen och under venstra armen

en gissel. På ell språkband å korsets öfverslycke ses

N. I. med romerska boksläfver. Öfver denna föreställ-

ning märkes en aflångfyrkantig remsa, hvarå läses:

Edes succense gens cesa clolens nät ense.

Uli glorian ses D. C. C. C. D. L. IIIIIIIIIII.

Denne rimmade hexameler lyder i ordagrann öfversätt-

ning. Husen ha blifvil antända och folkel har med

bedröfvelse fallit för svärdet. Der angifna årtal lär

vara i 501. Således tyckes denna inskrift åsyfta Val-

demar Atterdags grymma framfart på Gotland.

På södra sidan af kyi-kogården finnes en och på

norra två portar, af hvilka hvardera är ut- och invän-

digt rätvinklig och har i midten posler på hög trö-

skel. Omfattningarne ha hålkälade socklar samt hålkä-

lade och rundslafviga kransar, som äro något olika

hvarandra, och spelsiga bågar hvila på desamma. Från

posterna uppslå spetsiga och trebladiga bågar. Hvar-

dera af betäckningarnas rösten har fem tinnar.

Några hundra steg norr om kyrkan helt nära

öster om vägen vid Odvalds ligger en ganska slor

sten- och grushög, hvilken är en lemning af ett fast

stenhus, som man omkring ett sekel tillbaka börjat

11
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nedbryta för uppförani!e af bonings- och uthus å nämn-

de gård. Man märker, all en mängd huggen och luk-

tad sandslen Jjlifvil i dessa byggnader begagnad. Del

lider intet tvifvel, alt denne slen- och grushög är en

ruin efler en gammal borg.



Oja.

i3ö(leriil ^/g mil ifrån Fide inlager Öja en stor men

ej synnerligen hög hmdrygg uti en vidsträckt slätt-

bygd. Oja iitgöres af ett aflångfyrkantigt skepp, ett

fyrkantigt kor med en halfriind altarnich men rak al-

tarvägg i öster och elt fyrkanligt torn i vester. Hela

byggnaden är uppförd af huggen och tuktad sandsten

med någon inblandning af kalkslen.

Skeppet, hvars inre bredd utgör 40.6 och längd

55.5 samt murijncklok 5.0, har socklar, hvilka bestå

af en stor skråkant och derpå en öfverfalsad rundstaf.

Två grofva fyi'kanliga pelare i vester och två smärta

kolonner i ösler uppbära nio korshvalf, som bilda skep-

pets betäckning. Alltså uppkomma en mellan- och två

sidogångar, af hvilka den förre är mycket bredare

men föga högre än de sednare. Afslåiiden mellan pe-

larnas slammar utgöra 4 5.
'2, mellan kolonnernas skaft

16.(), mellan södra pelaren och närmaste sidomuren

0.'2, mellan norra pelaren och närmaste sidomuren 8.8,

mellan pelarna och kolonnerna IG. 4, mellan de förre

och vestra gafvelmuren \ 7.0 samt de sednare och

östra gafvelmuren IG.l. Pelarne, som hålla i hvarje

sida 5.8 och äro ungefär '20.0 höga, ha höga och

skråkantiga socklar samt låga och hålkälade kransar.

A sidomurarna och vestra gafvelmuren märkas låga

och hålkälade kragstenar. Från kransarna och krag-

stenarna uppslå skiljebågar, hvilka äro lika breda som

pelarne samt skarpkantiga och spetsiga. Kolonnerna,

hvilka äro lika höga som pelarne, ha höga grundstenar

11*



164

samt attiska något sammanlryckta Laser med stora men

tunna skyddsblad. Skaften, som ulgöras af hela rund-

stycken, hålla G. 5 i omkrets. Kapiiälerne äro hålkä-

lade och låga med fyra stora hörn- och fyra mellan-

blad. Kransarne prydas med rnndstaf och hålkäl. Sö-

dra kapitalet och kransen, hvilka sönderspruckit, ha

blifvit illa sammanskrufvade med två jernband. Kolon-

nerne motsvaras å pelarna samt sidomiirarna och östra

gafvelmuren af smärta kragstenar, som ha lika kransar

med kapitälerna. På kolonnerna och de motsvarande

kragstenarna hvila enkla ungefär 1.0 breda skarpkan-

tiga och spetsiga skiljebågar. Korshvalfven äro spet-

siga med raka och uppåtgående kappor. Pelarnas två

veslra skiljebågar ha gifvit sig, hvadan de fått, såsom

det tyckes, för framtida säkerhet behålla den under-

byggnad, hvarpå de blifvit inslagna. Såväl pelarnas

stammar som kolonnernas skaft bestå af slipad rödak-

lig kalkslen, men deras socklar kransar och alla skil-

jebågar af huggen sådan.

En ingång å mellersta hvalfafdelningen från söder

är mycket dragen åt vester. Yttre omfattningen har å

hvarje sida två smärta kolonner mellan nuirhörn. Ett

skaft å hvarje sida saknas. En grof skarpryggig half-

kolonn bildar å hvarje sida ett framsprang. Innerst

stå poster på hög tröskel, (irundslenarne äro skrå-

kantiga och baserne aitiska med skyddsblad för kolon-

nerna och balfkolonnerna. Kapitälerne prydas för ko-

lonnerna och murhörncn med yfviga bladknoppar och

ett krönt luifvud, men för balfkolonnerna med små (Ina

blad. Ä alla bladen märkas fasetlband och en större

fasettring kröner hvardera af halfkolonnernas kapitalen

Kransarne bildas af rundstaf och derpå hålkäl. Po-
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slerne, som äro mycket breda och höga, uppbära ett

fyrflikigt dörrfäll med fem riillika knoppar. Frän de

innersta murhörnen, h vilka äro I unna, up|)gå två halfva

och fyra hela rundbågar, som nederst ha två enkla

och deröfver två tredelade samt öfverst en femdelad

knopp. Bågarne äro afkantade och svicklorna släla och

tunna. Kolonnerne motsvaras af rundslafviga och de

fyra yttre mnrhöriien af skarpkanliga samt halfkolon-

nerne af afrundade spetsbågar. Ett högspetsigt roste,

hvilket uppgår öfver halfkolonnerna, har hålkälade vat-

tenlisler. Portalen, som är ovanligt stor, beslår af sli-

pad rödaktig kalksten, men valtenlisterne af sandsten.

Inre omfattningen är snedsmygig och lågrakspetsig.

A norra sidomuren finnes en motsvarande ingång,

hvilken är vida mindre. Yttre omfattningen har å

hvarje sida haft en kolonn emellan murhörn. Skaflen

saknas. Baserne äro attiska med skyddsblad och kapi-

lälerne bägarlika. Kransarne, som äfven sträcka sig

öfver murhörnen, äro hålkälade. De yttre murhörnen

hvila på skeppels socklar, de inre på skråkanter. Ka-

pilälcrne motsvaras af en rundslafvig och murhörnen

af skarpkantiga rundbågar. Poster, hviika slå på hög

tröskel och äro breda något inåtlulande, uppbära ett

rakt och slätt dörrfält. Inre murl|örnen och posterna

samt dörrfältet äro slipade. Porlaien beslår af rödak-

tig kalksten och någon fin sandsten, och den har tro-

ligtvis tillhört en äldre kyrka. Inre omfattningen är

snedsmygig och lågrakspetsig.

Veslra och östra hvalfafdelningarne ha å midlen

två enkla och rundbågiga fönster å södra, men inga

molsvarande å norra sidonuiren. Af dessa fönster, som

äro ul- och invändigt snedsmygiga, har del veslra vida
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högre bröstning än det östra, men begge sträcka sig

lika nära lakbvairvon.

Triumfbågen har åt vester liksom ål öster två

miirhörn och ileremellan koh:)nner med hålkäiade baser

och likadana ka|nläler. Kransarne, hvilka äfven sträcka

sig öfver murhörnen, äro hålkäiade. Kolonnerne upp-

bära rundstafviga bågar. Triumfbågen är ansenlig med

Ivåsprängig och s[telsig beläckning ucli den beslår af

dels linhuggen dels slipad sand- och kalksten.

Koret, som invändigl haller i söder och norr 24.4

saml i vester och öster '24.8 och i murtjocklek 5.6,

har socklar, hvilka ulgöins af en stor skråkanl med

en slät rnndslaf dcrpå. Kil riuidbågigt korshvalf med

raka och föga ui)iiatgaen(le kappor bildar korels be-

läckning. Å södra sidomuren emot veslra ändan finnes

en ingång. Yttre omfattningen har å hvarje sida en

kolonn emellan murhörn. Derinnanför stå breda poster

pä hög tröskel. Grundslenarne äro skråkantiga, baserne

attiska med skyddsblad, kapilälerne inåtsvängda. Kran-

sarne, som äfven sträcka sig öfver murhörnen och po-

sterna, äro hålkäiade. Kolonnerne uppbära en rundstaf-

vig, men murhörnen och jioslerne skarpkantiga rund-

bågar. Inre omfattningen är snedsmygig och lågrak-

s|)etsig. På midten af södra sidomuren märkes ett en-

kelt rundbågigl fönster, hxilkcl ut- och invändigl har

sneda smygar. I norra sidomuren nära vestra ändan

ses ett rakspelsigt väggskåp.

Altarnichen, som håller i inre bredd 20.7 och

har ansenlig höjd, är halfruiid och betätHves med ett

hälft kupolhvalf. 1 midten af altarnichen ål ösler lin-

nes dl cnkoll niiidliågigt fönster, hvilkcl till det yllre

och inre har sneda sm\i:ai\ Härvid bor märkas, alt
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yllre smygen har en stor rätvinklig inskärning i yttre

kanten. I sydöstra liksom i nordöstra hörnet finnes ett

lilcl rnni, hvarlill en enkel ensprångig och raksluten

ingiing å allarnichen inleder. Hvarje rum är femsidigt

och har ursprungligen liaft ett tiiiuihvalf, som i sed-

nare tid blifvit till en del furfuskadl. Ett litet fönster

åt öster i södra rummet är korsformigt, ett sådant i

norra är fyrbladigt. Af dessa rum begagnas det ena

till sakristia och det andra till förvaringsställe. Ett

större rundbågigt fönster har i en sednare tid blifvit

uppbrutet å allarnicliens södra sida. Detta fönster är

skeft, och derföre har södra lummels takhvalf blifvit

till en del vansläldt. Midt i korels gafvelröste finnes

en korsformig ljusöppning, hvilken utvändigt är afkan-

tad liksom södra rummets vid altarnichen. Ofverst i

samma roste framskjuter 2.0 till 5.0 ett lejon, som

ligger öfver och äter på en häst.

Tornet, hvilket inrymmer trenne afdelningar öfver

hvarandra, hnr inåtdragna sidomurar. Socklarne utgö-

ras af en stor skråkant och en slät rundslaf derpå.

Härvid bör likväl erinras, att skep|»els och korets sock-

lar äro vida lägre än tornets, emedan de förras grund-

stenar äro lägre än del sednares. Härtill kommer, att

skeppets och korets socklar bestå af fin sandsten, men

tornets af rödaktig kalksten.

Första afdelningcn, hvars inre siräckning i söder

och norr ulgör 24.7 och i motsatt riktning 25.8,

uppbär ett spetsigt korshvalf med nära raka och upp-

åtgående kappor. Denna afdelning är vida högre än

skeppet. Der Onnes å skeppels veslra gafvelmur en

bågöppning, och en lika bred och hög å tornets östra

sidonuir. Begge öppningarne äro 14.9 breda och lika
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höga som skiljebågarne och tillsammans 10.5 Ijocka.

Härvid hör märkas, alt gafvelmurcns häpc har hälkä-

lade och rundstafviga, meii lornmurcns ruiidslafviga och

hålkälade dynstenar.

Närmare veslia ändan af första afdclningens norra

sidomur finnes en ingång, som hvilar pä hel botten-

häll och emellan mnrliörn haft ä hvaije sida tre ko-

lonner, af hvilka bloti ett skaft är öfrigl. Ytterst å

hvarje sida framstår en fyrkantig pilaster, som har

sneda hörnslafvai'. Innerst stå breda poster på hög

tröskel. Grundstenarne äro brant skråkanliga, baserne

altiska med afrundade plinler. I stället för kapitäler

sträcker sig å vestra sidan en m;m i naturlig storlek

öfver murhörnen och kolonnerna samt pilastei'n. Denne

man håller i högra handen en hammare och framför

bröstet under sig en tång. A östra sidan ses fyra

hufvuden, af hvilka de tre inre ha naturlig storlek,

men det yttersta, som motsvarar pilaslern, är kolos-

salt. Del mellersta af de tre inre hufvuden afbildar

Chrislus med korsghsria, de omgifvande ha rnndglorior.

Del kolossala hufvudel gapar högt och visar två hugg-

tänder. Kransarne å båda sidor äro hålkälade och

rundstafviga. A vestra pilasterns yUre sida ses två

löf- och knopprydda baldakiner öfver hvarandra. I den

nedra af dessa baldakiner siar S. Paulus nied bok i

venslra handen och stöder högra på eil svärd, i den

öfra står Knut den Helige med krona och hellebard i

högra samt riksäple i venslra handen. Likadana bal-

dakiner ses å östra pilastern. 1 den nedra af dessa

baldakiner slår S. Petrus med bok i venslra nch upp-

lyfter en nyckel mod höt;ia handen. (Jfver S. Petrus

står en biskop med kräMa i venslra och välsignar
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med högra handen. Rundslafviga spelsbågar ii[)i)gå från

kolonnerna och skarpkaiitiga från nmrhörnen och pila-

slrarne. På posterna, hvilka liila niol hvarandra, hvi-

hir cll sexbladigt durrfäll. Deröfver ntbreda sig sex

rundbågar, som uppbäras af de innersta helt tunna

niurhörnen. Bågarne ha rosiga knoppar. I svicklorna

ses rosor ocli en myckel stor sådan öfverst. iMidt på

bågarnas ryggar finnas äfvenledes rosor. Ull elt an-

senligt roste, hvilkel höjer sig öfver pilastrarna och

har hålkälade valtenlister, slår Christus med korsgloria

i naturlig storlek, och håller en bok i den venslra

handen och upplyfter den högra till välsignelse. Denne

bild är halfupphöjd. Portalen beslår af rödaktig kalk-

slen, som är slipad. Inre omfattningen har lindriga

smygar, men är r.ågot högrakspelsig. A midlen af

veslra sidomuren märkes ett spelsbågigl till del yttre

och inre snedsniygigl fönsler, hvari en midtpost u|)p-

bär två Irebladiga spetsbågar och dcrpå en Irebladig

ros. Posten är ersall med etl trästycke. Bågarne och

rosen prydas till det ytlre med rundslafvar.

En rakslulen iniiång på midlen af södra sidomu-

ren leder inifrån till en spiraltiii]>pa, som uppför till

ett galleri derulanför. Samma galleri har tre öppnin-

gar, hvilka åtskiljas af tva fyrkanliga pelare med mot-

svarande pilastrar, som alla ha sloi'a hålkälade och

rundstafviga kransar, livarpå spetsbågar höja sig. I

livarje öp|)ning stål' en midlkolonn, som har hålkälad

bas och bägarlikt kapital med fyra bladknoppar. Ko-

lonnen uppbär tva Irebladiga spetsbågar och derpå en

Irebladig ros. liade bågar och ros äro ut- och invän-

digt afkantade. Etl galleri utanför norra sidomuren

har alldeles likadan anordning. I mellersta öppningen



170

af södra liksom af norra galleriet saknas kolonnen. En

rakslulen ingång å inidlen af södra liksom å norra si-

domuren inleder till andra afdelningen. Der märkes en

liten Irebladig ljusöppning pä midlen af södra och en

sådan på midten af norra och en likadan på midlen af

veslra sidomuren. Under sislberörda ljusöppning ses en

stor glugg, hvilken är utvändigt rundbågig men invän-

digt lågrakspetsig. På midten af östra sidomiiren lin-

nes en lågrakspetsig ingång till vinden.

Stegar uppgå till tredje afdelningen, som har ett

spetsigt rösle å hvarje sida och deröfver en hög spira.

Å hvarje sida märkas två gluggar, hvaröfver två så-

dana till mer än hälften nppskjuta i hvarje roste och

en mindre intager midlen af delsammas spets. Midt-

kolonner ha i gluggarna uppburit små trebladiga spets-

bågar med tre- och fyrbladiga rosor. Alla kolonnerne

saknas, men bngariie och rosorna äro i behåll. De

vttre omfattningarne äro rätvinkliga och spetsbågiga,

men de inre rätvinkliga och lågrakspetsiga. Gluggariie

ha hålkälade och rundstafviga vederlagskransar. I hör-

nen mellan röstena utskjuta långa vattenutkaslare, af

hvilka den nordöstra liknar en man, som framsträcker

sig på en stång, men de trenne öfriga föreställa vild-

djur, som hotande fi'amrusa. Näst under de nedersta

gluggarna finnes å hvarje yttersida en skråkantig in-

dragning.

Ett nmradt altarbord, hvilkel står i altarnichen,

har en hålkälad skifva af slipad kalksten. På bordet

har en temligen stor altarlafla af sandsten K) VI blifvit

uppsatt. VAI liggande lam utgör hufvudliguren. Deiuie

allarprvdnad, som äi" ej illa utförd i harockstil, bort-

skymmer en i)etydlig del af del östra fönstret. 3Ian
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lär vid nyssnämnda tid upplirulit det nya fönstret i al-

tarniclien ;it söder.

Ett triiitnfkors i naturlig storlelv linnes i kyrkan.

En invcket slur och hred ring onifallar armarnas och

öfverslyckels ändar. Fyrkantiga taflor, hvilka intaga

korsets ändar, prydas med evangelislernas sinnehilder.

Korsets hegge kanter och ringens yltre siras med van-

ligt bladverk. A skärningen Iiakom Christi hufvud ses

en större och derinom en mindre talla, som äro fyr-

kantiga och sta öfver hörn mot hvarandra. En lika-

dan men mindre tafla märkes under livarje hand. Rin-

gen företer å framsidan lolf stora rosor och deremellan

spelsiga rulor. Chrislus l)är liljekrona och dess föt-

ter äro fäslade öfver hvarandra. 1 den nedre qvart-

cirkeln åt norr föreställes syndafallet, i den motsva-

rande åt söder Adams och Evas utdrifvande ur Eden,

i den öfra åt norr ses knäfallande englar och i den

niotsvarande åt söder knäfallande menniskor. Begge

grupperne äro vända ål (Ihristus, Alla dessa figurer

äro väl skurna. Chrislus är fuUrund, likaså Gud, en-

geln med svärdet samI Adxim och Eva, jemväl trä-

det och ormen. De öfriga figurerne äro halfupphöjda.

Detta stora kors hänger öfver Iriumfbågen åt vester i

tre grofva jernkedjor, som äro faslgjorda i lakhvalfvet.

Kyrkan företer flere ovanlighelei', liil följd hvaraf

vi böra i afseende derpå meddela några anmärkningar.

Hela ]»yggnaden är hållen i äldre spelsbågsstil, dock

lyckas skeppet och koret vara något äldre än tornet.

Då skeppet har å veslra gafvelmuren en egen bågöpi»-

ning, så synes det förra vara äldre än det sednare.

För denna mening Inlär jemväl ikn omständigheten,

atl skeppels takhvalf äro vida lägre än torncis. Här-
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lill kommer, all skeppets och korels socklar beslå af

sandslen, men lornels deremot af kalksten.

Uli skeppet slå tvenne grofva pelare i vester samt

Ivenne smärla kolonner i ösler, af hvilka de förre upp-

bära myckel breda, de sednare hcll smala skiljebågar.

Denne helgedom är den ende, som på Golland har en

så egen anordning. Väl finnes utrikes en och annan

kyrka, hvari pelare och kolonner afvexla med hvaran-

dra, men i sådant fall uppbära de förre hufvud- och

de sednare hjelpbågar. Den högst ovanliga anordning,

hvilken förekommer i Oja, kan icke anses för ett än-

damålslösl infall, emedan ett sådant, som stör del he-

las harmoni, ej finnes uli meilellidens liällro konstverk.

De grofva pelarne med sina breda skiljebågar ha tvif-

velsulan blifvil der anbragla för att i förening med

veslra gafvelmuren uppbära ett lorn öfvcr niellangån-

gens veslligaste korshvalf. Del är Iroligl, all elt så-

dant torn verkligen der fumiils: ly i annat fall kiter

del icke väl förklara sig, hvarföre de grofva pelarnas

slarka skiljebågar bruslit och sjunkit, då tvärtom de

smärla kolonnernas fina äro oskadade. Detta förhål-

lande är så myckel mer belecknaiide, som bloll de

tvenne vestligaste skiljobågarne, hvarpå lornels södra

och norra sidouiurar hvilat, just äm de enda, som gif-

vil sig. Sedan det visat sig, alt tornet ej kunnat qvar-

slå, så har man nedrifvit detsamma och genombrulil

veslra gafvebnuren samt uppförl del nuvarande. Att

så lillgåll är deslo Irtdigare, som de timmerstockar

och träbågar, hvarmed skiljebågarne blifvil uiulerslödda,

äro niyckol lika med den äldre medeltidens simpla

limmerverk och röja en hög ålder. Såsom exempel

på en d\lik förändring få vi anföra följande. Peters-
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kyrkan i Malmö, hvilken grundlades 1319, har i lång-

husets veslra ända Ivå pelare, som äro vida starkare

än de öfriga. På veslra gafvehiuiren och dessa två

pelare stod ett torn, hvilkct 1442 nrdslörlade. Sedan

genomhröls veslra gafvelmuren och elt nytt torn upp-

fördes derulanför ^).

Skeppet i Oja har äfven den ovanlighelen, alt en

ingång finnes på midten af den södra sidomuren och

en molsvarande på den norra. Det är hekanl, alt in-

gångarne nästan alltid äro anbragla nära skeppens ve-

slra gafvelmurar.

Korel, som visar sig vara samlidigl med skeppet,

har till det yttre en rak gafvelmur i öster, men till

det inre en ailarnich i likhet med ett halfrundt ut-

språug. En dylik egenhet finnes på Golland utom Öja

blott uli Helgeandskyrkan och Stenkyrka.

Det är ganska upplysande, att Oja enligt en upp-

gift från medeltiden 1252 tillkomujit ^). Härvid kan

likväl den anmärkning göras, alt berörda uppgift möj-

liglvis afser en äldre helgedom, hvilken intagit sam-

ma plats. Skeppels norra portal har, såsom vi ofvan-

före omnämnt, troligtvis tillhört en äldre byggnad. I

skeppets södra sidouuu' ses under socklarna en mängd

grunda och tvåsprångiga gesimsbågar, som påtagligen

äro leniningar efter en äldre byggnad. Här måste

vi erinra, att man på Gotland plägat vid en äldre

kyrkas ombyggnad använda hennes bästa portal å den

nyas norra sidomur och begagna gamla gesimsbågar

såsom qvaderstycken i nya yttermurar. Det är således

') Se härom Brunius, Sliänes Konsltiisloria, S. 275—277.

^) Script. Rer. Dan. T. VIII. P. 514.
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intet tvifvel, alt i Oja fiimiils en äldre kyrka än den

nuvarande. Men enär den här horlbrutna kyrkan sä-

kerligen uppstått långt före nämnda ])yggnadsår, så

måste detsamma gälla den här hetiiilliga helgedomen.

Denna mening får ytterligare slöd af följande förhål-

lande. Stenkyrka, som invigdes 1255, har mycken

likhet med Oja, ehuru den förra har bara kolonner,

men den sednare både pelare (u-li kolonner. Det är

således mer än troligt, alt Oja tillkommit några år

före Stenkyrka, och alt en och samme byggmästare

uppfört dessa slorarlnde helgedomar.

Byggnaden har lagit betydlig skada af villring.

Vid öslra ändan af skoppels livarje sidomur har en

mycket grof sträfpelare i sednare tid lillkonnnit. Af

dessa murslöd, hvilka göra liten eller ingen nylta, har

det norra renmal från sidomuren.

I Oja socken Unnas stöi're och mindre sleu- och

grushögar efter flrre fasla byggnader. Om Hilfeling år

1800 ej tagit små pennritningar af och gjort korta

anteckningar om dessa ruiner, som då voro vida min-

dre förstörda än nu, skulle vi finna oss urstånd att

derom meddela några upplysningar.

I noi'dost några hundra steg ifrån kyrkan ligger

å Domararfve en ansenlig sten- och grushög, hvaröfver

ett stort murstycke ståi' hotande med sina skråfliga si-

dor. Ruirien, hvilken enligt sägen varil ett kaslell och

innehållit minst tre hvälfda afdelningar öfver hvaran-

dra, var efter Hilfelings uppgift alldeles rund och hade

ungefär l/i*2.0 i omkrets och 28.0 i sin största höjd.

Murbeklädnaden, som bestått af huggen sten, har blif-

vit borlbruten och använd till ])yggnader å gården.

Första afdelningen, hvilken i sednare tid begagnats till
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källare, blef treniie är förfi Hilfelin|?s dilkomsl beröf-

vad sill laklivalf. Muri\ lin ingen, som ulgöres af slörre

och mindre Kalk- och gråslen i fasl murbruk, har Ull

ej obetydlig del fåll tjvarslå.

Norr om ej långl ifrån iiyssberörda lemning såg

Hilfeling vid Unglians en ruin, hvilken varil en atlång-

fyrkanlig byggnad och innehållil Ire afdelningar öfver

bvarandra. Södra gafvelmuren höll i yllre bredd 2 G.

O

och öslra sidomuren i längd o G. O, och de hade lill en

del nära sin hela höjd. I förslå afdelningen fanns en

tvärvägg och å hvaije sida derom ell rum med tak-

hvalf och ruiidhagig ingång från vesler. Södra lik-

som norra rummet slräckle sig efler byggnaden-s längd

12.0, och det förra höll i molsall riktning 14.(1, men

del sednare 18.0. En trappa från södra rummets in-

gång uppledde genom vestra sidomuren och södra gaf-

velmuren lill andra afdelningen, som var myckel för-

störd. Då den vestra sidomuren var för inrymmande

af trappan tjockare än den östra, blef således det sö-

dra rummet något mindre än det norra. Första afdel-

ningen, hvilken ännu qvarstår och har sina laklivalf i

behåll, begagnas lill källare. Östra sidomuren, som

något skiljt sig ifrån lakhvalfven, hotar all nedstörta.

I Öja socken ej långt från Bursviken å Bobben-

arfve fann Hilfeling en aflångfyrkanlig ruin, hvilken ut-

vändigt var 24.0 bred och 72.0 lång och öfver 5G.0

hög. Byggnaden, som haft tre hvälfda afdelningar öfver

hvarandra, bestod af fasta omgifningsmurar med sten-

trappor deri. Nämnde fornforskare uppger, att bygg-

naden, hvilken bestått af huggen sten, blifvit nedbruten

för uppförande af bonings- och uthus.

Nära sistnämnda ruin och Bursviken å Bonarfve
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undersökle Hilfeling en liknande lenining af en af-

Uingfyrkantig hyggnati, som innchållil tre eller flere

hvälfda afdelningar öfver hvarandra. Yllre bredden ut-

gjorde vidpass 24.0 och längden 40.0. Förslå afdel-

ningen, livilken var i jjehåll, hade en tvärvägg och ett

rum på hvarje sida derom. Hvarldera af rummen hade

en ingång ifrån samma håll, och efter byggnadens

längd lika sträckning nemligen 14.0, men del ena höll

i motsatt riktning 17.0, det andra 15.0. I sislberörda

rum var den ena sidomuren, hvari en hvälfd trappa

uppförde, Ijockare än den andra, hvadan olikheten i

måtten lillkommil. Andra afdelningens takhvalf voro

till slor del oförstörda. Alt döma af Hilfelings lilla

pennritning voro ingångar och takhvalf hållna i rund-

bågsstil.

Hilfeling säger, alt i Oja socken å Kovcs Ronarfve

Lasses och Barkarfve ses ruiner af slott. Ehuru det

är ganska svårt alt rätt bedöma dessa många bygg-

nadsverk, af hvilka blolt högst obetydliga lemningar nu

äro öfriga, så synes det oss likväl vara mer än san-

nolikt, att desamma varit de borgar, mtinitiones, som

under Margarela och Erik af Pommern talrikt uppstodo

och son) dels under berörda tid dels kort derefler öde-

lades. Det stora anlal af fasla byggnader, hvilka blif-

vit uppförda i Oja, har troligtvis härrört af dess belä-

genhet å en lång och smal landlunga, som lemnat å

båda sidor passande hamnar för Fetaliebröderna och

andra sjöröfvare.



Hamra.

i^ära ^/4 mil södcriil från Öja ligger doss annex Hamra.

Vägen ;ir smal men iemligen god och alldeles slät.

Hörviks Iräsk, en liten sjö med låga stränder, förbi-

fares. Hamra, som höjer sig uli en flackländig Irakt,

hestår af skepp och kor med sakristia vid norra sido-

muren samt torn i vesler, hvilka alla äro nära fyr-

kantiga. Byggnaden är npplörd af huggen och tuktad

sandsten samt någon kaiksten.

Vid ytli'e åskådning och ännu mer vid inre ge-

nomseende visar sig denne helgedom till den grad

sakna harmonisk hållning, att man deraf förstämmes.

Det fordras ej allenast insigl i medeltidens kyrkliga

hyggnadsväsende utan äfven vana vid granskande af

dess konstverk föi- att nöjaktigt reda sig ur den obe-

hagliga villervalla, hvarför man der utkommer. Till

åskådliggörande af detta förhållande vilja vi först fram-

ställa kyrkans ursprungliga anordning och sedan hen-

nes nuvarande beskatfenhet, då åtskilliga partier, hvilka

nu stå illa tillsammans med hvarandra, lätt kunna för-

klaras.

Denna kyrka har ursprungligen haft, såsom leni-

ningar visa, grekisk korsform och enkla skråkantiga

socklar. En midlqvadrat och fyra derifrån utgående

sidoqvadrater eller korsarmar ha sinsemellan varit lika

breda och ungefär lika långa och uppburit fem låg-

spetsiga korshvalf. Det tyckes, som ett halfrundt ut-

språng legat i öster. På midtqvadralen bar höjt sig

ett ansenligt torn. Då kyrkan efter ett och annat se-

12
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kels förlopp beliöft mera iiirymmo, måste östra qva-

(Iraten med ulsprangcl hlifvil horlltriUeii ocli cll lyra

gånger större skepp oeli ell aiisoiiligl kor tillkommit.

Denna förändring har så lillgåll, atl man hilichållit

östra qvadralens södra sidomur, som blifvil förlängd ål

öster, och alt en ny sidomiir midl deremot Idifvil i

rak linie med norra qvadratens gafvolmnr uppförd. På

delta sätt har ell skcp[> tillkommit, hvilket med den

ena hälften motsvarar midlqvadralen och med den an-

dra norra qvadralen. Samlidigt med denna ulvidgning

har norra qvadratens östra sidomur hlifvit bortbruten

och nuvarande koret uppslån, som dermed företer en

noggrann öfverensstäunnelse. I sednare lid lär södra

qvadraten blifvit nedrifven, och den portal, hvilken in-

tagit dess söd)"a gafvcimur, har blifvil insatt i södra

bågöppningen af midlqvadralen. Slutligen har man äf-

ven undanröjt vestra qvadralen och igenmurat midlqva-

dratens bågöppning åt samma håll.

För ådagaläggande af berörda omskapning vilja vi

först granska midlqvadralen, som utgör tornets första

afdelning och som är, med undanlag af dess öfra, det

hufvudsakliga, hvilket bibehållits af den ursprungliga

byggnaden. En grof pelare, som uppbär tornels nord-

östra hörn, framter ål söder såsom ål vester en pila-

ster, hvilken haller 4.5 i bredd och 1.4 i fraujsprång.

Midt deremot å sodra liksom å vestra sidomuren fram-

står en lika slark j)ilaslcr, och i midlqvadratens syd-

vestra hörn ses två sådana, som äro alldeles likadana.

Alla dessa pilaslrar ha skråkantiga socklar och hålkä-

ladc kransar och förenas med lågspetsiga och likbreda

rnndbågar, hvarpå tornets fyra sidomurar hvila. Midt-

qvadraten, som invändigt håller i söder och norr 14.4



4 79

sonil i inotsnlt n"i<lning 15.0, linr elt Ivorshvnlf med

lägspolsig,! rui>a U|»pålii;'iondfi kappor. Norra qvadralcn

liar olt likailaiil korslivalf. Då öslra qvadralcns norra

sidoiniir och norra (jvadralens öslra Idifvil borlbriilna,

ha naluriiglvis de råa nuirhörnen niåsl till lornels för-

slå rkniiig och del inres prydlighel på ell lämpligt sätt

förses med beklädnad af qvadersien. Till följd häraf

har en pilaster ål norr tillkommil, hvilken håller 5.0

i bredd och 1.5 i framsprang, samt åt osler en så-

dan, som äi" nära lika bred och har lika framsprang.

Mellan begge dessa pilaslrar finnes ett murhörn, hvil-

kel i söder och norr håller O.U, men i molsatt rikt-

ning 1.4. Dessa pilaslrar lia kransar, som ulgöras af

hålkäl och ruiidslaf, och de äro således olika med och

mindre väl sammanfogade än de öfriga. Del visar sig

på del klaraste, all pelarens båile norra och öslra pi-

laslrar äro pålappningar. Af pelarens oregeibnndna an-

ordning ses jemväl, all alla dessa pilaslrar ingalunda

äro samtidiga.

Efler borlbrylande af öslra qvadralen och ulsprån-

gel ha, såsom vi redan nänml, et I fyrkantigt skepp

<tch ell likadant något mimlrc kor med en fyrkantig

sakristia vid norra sidan tillkommil. Skeppet, hvars

inre sträckning i söder och norr utgör 59.0 samt i

vester och öster 5 8.5, har liksom den ursprungliga

byggnaden skråkanliga socklar, och en midlkolonn deri

uppbär lyra korslivalf med Ivåsprångiga skiljebågar.

Kolonnen har en ansenligt stor fyrkantig och rät-

vinklig grundslen, derpå en åltkanlig och skråkantig

sockel vidare en åttkantig dock väl hållen attisk bas.

Skaftet, som består af hela slipade rundstycken och

håller 7.0 i omkrets, börjas med en åtlkanl, hvilken

12*
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å alla sidor prydcs meil iipiJiiedvända ruiidbågar ocli

stora uppskjulade blad. Kapitalel är lågt ocli inål-

svängdl och hvarje liöni siras ined fyra slora blad och

dereuiellan å hvarje sida med ell mindre. Kransen

har hålkäl och rundslaf. Kolonnen, hvars hela höjd

uppgår till 17.7, motsvaras å sidomurarna samt å pi-

lastern i vcsler och å gafvelmurcn i öster af smärta

löfprydda kragslenar, som äfvenledes ha hälkälade och

rundstafviga kransar. Skiljebågarne äro lina och spet-

siga. Korshvalfven ha spetsiga och uppåtgående kap-

por. Pelarens norra pilaster motsvaras å norra sido-

muren af en kragstcn, hvilken liknar en uppnedvänd

allisk bas. På denna pilaster och kragsten uppstår en

skarpkantig o. O bred rundbåge. Skeppet, som saknar

ingångar, har å södra sidonuiren två fönster, af hvilka

del vestra är rundbågigt med hög, men del östra

spelsbågigl med låg bröslning. Del veslra fönstret är

enkelt och har en rätvinklig karm samt till det yttre

och inre sneda smygar. I del östra fönstret står en

midlpost, som med motsvarande karm uppbär två spels-

bågar och derpå en Irebladig ros. Omfaltningarne po-

sten bågarne sanit rosen äro ut- och invändigt sned-

smygiga. Triumfbågen, hvilken är myckel bred och

lemligen hög, har spetsig betäckning med djupt liålkä-

lade dynstenar och kliifna platlcr.

Koret, som invändigt håller i söder och norr

2 7. G samt i motsatt riktning 7)0.2 och i murtjocklek

hA, beläckes med ett koishvalf, hvilkel liknar skep-

pets. Dithörande socklar äro lika med de nyssberörda.

En ingång å södra sidomuren har å yttre omfattnin-

gens hvarje sida en smärt kolonn emellan stora mur-

börn. Grundslcnarne ;iro skråkanliga och baserne al-
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liska mod afniiMlade pliiilcr. Kapitälerne ]>es!å af hål-

käl ocli riiiKlslai' odi ulslräcka sig äfveii öfver mur-

hörnen. Broda |)(tsler på hög tröskel hcläckas med en

Irehladig rundl.åge. Kolonnerne motsvaras af en lin

rundstafvig rnndbåge, som öfvorst prydes med en slor

niidlled. På murliörnon liviia skarpkanliga rundbagar.

Hela portalen är slipad. Inre omfattningen är sned-

smygig och lågrakspelsig. A östra sidan om ingången

linnes ett större rundbågigt fönster med hög hröstning.

Allarväggen har tre spetshågiga fönster, af hvilka det

mellersta är högre än de omgifvande. Alla fönstren

äro ut- och invändigt snedsmygiga. I södra sidomuren

nära östra ändan märkes ett högrakspelsigt väggskåp

och ett mindre sådant nära allarväggens södra ända.

I spetsen af korets gafvelröste ses en snedsmygig och

rundhågig glugg.

A norra sidomuren inledde för Irenne år sedan en

högrakspetsig och ornamentslös ingång (ill en liten sa-

kristia, som heläckles med ett lunuhvalf på vederlag i

vester och öster och upplystes af ett litet spetsbågigt

fönster åt norr. Denna sakristia har blifvil nedrifven

och i dess ställe en låg men slor sådan med platt

trätak uppförd.

Den norra qvadralen, hvilken utgör en förlängning

jemle tornet, har å gafvelmuren ett enkelt rundbågigt

fönster, som till det yttre och inre är snedsmygigt.

Derunder linnes en ingång, hvilken utvändigt företer å

livarje sida ed stort muihörn på socklarna och derin-

nanför breda men tunna poster på hög tröskel. Från

murhörncn liksom från posterna uppstår en spetsbåge.

Denna omfattning är ornamentslös. Posterne och bå-

gen derpå äro slipade. Inre omfattningen är snedsmy-
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giy ocli lugrakspelsig. A vcslra sidoniureii vid södra

ändan niäikas spar oflei' en loinliiion smal men mvc-

kcl liöi,^ genomi^ång nrod spelsltågig betäckning. Denne

genomgång, som måsic ledl lill en sednare utbyggnad,

är vårdslöst igenmurad. Norra qvadralen sluter sig

med ett luttak lill tornels norra sidomur.

Midtqvadraten, livilken utgör tornets förslå afdel-

ning, liar Iran söder en iiigång, livars ytire ondallning

a livarje sida liali tre kolonner mellan murliörn. Af

skallen är jjloil ell olVigl. Innerst s'a [tosler på liög

tröskel, ocb ytterst framspringa lemkantiga pilasli'ar.

Grundslenarne äro lindrigt skråkantiga, liaserne äro

utinåtsvängda och lia öfre i'iiigar ocli afrundade plin-

Icr och sträcka sig under murhörnen ocli pilaslrarna.

Ka[»ilälerne äro höga bägarlika och bhidprydda, kran-

sarne djupt hålkälade och platterne klufna. Kolonnerne

och murhörnen uppbära motsvarande spelsbågar. Från

pilaslrarna uppgår en spetsbåge, som siras i kanten

med en skarpryggig ruiulstaf. På posterna, hvilka luta

niol hvarandra, hvilar ett sexllikigl dörrfäll, hvarölVer

sex rundbagar utbreda sig. Iiundbagarne ha å hvarje

sida två bladprydda knop|>ar och öfversl i midlen en

rosprydd sådan. Alla svickjor fyllas med stora blad.

Etl rösle, som up|)går från pilaslrarna, har vattenlister

med hålkäl och rundslaf och å spetsen en åttkantig

knopp. Inre omfattningen är snedsmygig och lagrak-

spclsig.

Ofver portalen ses tydliga spår efter södra (padra-

lens roste, hvilkel haft vattenfall ål vesler och öster.

Spår märkas älven eflci- södra ijvadralens liortluHilna

sidomurar, liksom midlcivadraiens södra skiljebåge till

en del fianiskjiilci- olscr pnrlalen. Ännu synas efter
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vestra ffvadralcii lydlii^a Iriniiiiii^ar Inule af grundvalar

och IVirlagiiiiigar, och iiiidltiva(h'aleiis voslra hå^öupniny,

som Idifvil vårdslöst igenmurad mod lerhruk, år ulvän-

digl ganska märk!)ar.

I norra qva(h'aten nära veslra ändan af norra si-

domuren finnes en raksltilen ingång till en dålig trap-

pa, hvilken vrider sig inuti veslra sidomuren ål söder

och iiiloi' pu lakiivaUvel, hvarifrån man genom en rund-

hågig ingång inkommer i tornols andra afdelning. Se-

dan vidtaga stegar. I andra afdeliiingen märkes en

rundhågig glugg åt vester och en raksluten åt söder.

Tredje afdel ningen har tvenne gluggar å hvarje sida

samt ett rös!e åt vester och elt at öster med en så-

dan. Midlkolonner ha i gluggarna upphurit små spets-

hågar. De förra äro förstörda, njcn de sednare qvar-

stå. De yttre omfatlningarne ha rundhågiga, men de

inre lågrakspetsiga betäckningar och heggedera äro rät-

vinkliga. Der ha förmodligen funnits fyra rösten. Tor-

net uppbär ett spetsigt kroppåstak med vattenfall åt

söder och norr.

Socklarne och hörnslyckena m. m. beslå af hug-

gen och murarne och lakhvalfven af tuktad sandsten.

1'orlalernc midtkolonnen samt pelaren pilastrarne och

bågarnc uigöras af rödaktig kalksten. I pelaren lor-

märkas llere slipade (jvaderstycken.

Jenile de skäl, hvilka vi ofvanföre anfört i afse-

ende på kyrkans ursprungliga anordning, vilja vi an-

draga följande. Tornet är hållet i ren rundbågsslil

mtnl högst ringa öfvergång till spcisbågsslil. Den por-

tal, som är inmurad i midlqvadratens södra bågöpp-

ning och ofelbart lillhörl södra qvadralens gafvelmur,

är ullord i spetsbågsstil och måslc i sednare medel-
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liden lillkummil för all ciiliyl vanliyliclcii göra den södra

ingången prydligare än den norra, livilkcn är inyekel

enkel ocli jeinväl vida äldre. Skeppets sydveslra och

norra qvadralens enda lönsler äro enkla ocli rnutlbå-

giga, emedan onigifvande murslräckor äro Ivifvelsiilan

lika gamla som loinet. För ölrigl äro skeppel oeli

koret uppförda i sednare spetshågsslil och ha således

uppslån långl eller lor)iel och norra (jvadralen.

Från medelliden saknas underiällelse om kyrkans

ålder. Del visar sig likväl af hennes förhållande, all

midlqvadralen och lornet derjui saml norra qvadralen

troligtvis uppstått i förra hälften af Ireltonde seklet,

och all således de tre förstörda qvadralerne måste på

samma tid blifvil uppförda. Skeppel koret och den

horlhrulna sakrislian lära deremol lillkonunil vid hör-

jan af femtonde seklet.

Då kyrkaii varit en regelbuiulen korsbyggnad och

helt och hållet htrloral sin karakler genom ofvanbe-

rörda utvidgning, så bör med några ord visas, huru

man kunnat på ett lämpligare säll tillvägagå. Enär ve-

stra qvadralen måste itetraklas såsom ske|)p och östra

såsom kor, borde den föri'e, men icke den sednare

blifvil utvidgad; ty i sådanl fall hade korsels slam

icke framstått såsom en obetydlighet i jemförelse med

dess utdragning ål öster. Härtill kommer, alt skeppet,

om det nödvändigtvis skulle hall den nuvarande stor-

leken, ovilkorligen borl läggas midi emot midhpadra-

tens eller första tornahlelningens vestra eller östra båg-

öppning, då den störande skefheten kunnat undvikas.

På dylikt sätt hade den grofva och oformliga pelaren,

som u|ipbäi" loincts imrdosira Iioimi och som liogsl illa

motsvarar den smärla midlknlonncii, aldrig lillkommil.
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Detta missfitrliållaiidc inlicmias hiisl deraf, all den lina

skiljcljågen i veslcr hldll iiilai,M'r en rintia del af den

lireda pilaslcrn, oeli all del i^rofva hörnspråiigel mel-

lan (lensahMna (icli norra pilastern är nödvändigt fur

pelarens lörslärkning, men nppbär ingenting. All, så-

som man i sednare tider furetagil sig, helt oeli hållet

nedrifva hade södra och vestra (jvadraten, röjer en he-

dröllig okunnighet i kyrklig hyggnadskonsl; ly del är

up[ienbarl, att de närmaste delarne af sidoujurarna liorl

(jvarleninas fur sammanhållande af del höga lornels vid-

spända hågö|i[»ningar i första afdelnlngen. Man torde

snart komma alt liitlcrt beklaga en sådan oskicklighet.

Ett muradt allarhord slår i kyrkan. Vm gan)mal

altarprydnad, hvaraf llere bilder äro i behåll, har blif-

vil utbytt mot en altarlalla af huggen san<lslen. Denna

altartalla, som lillkonnnil mot slutet af förra seklet, är

i högsta grad opassande och visar liksom mycket an-

nat sednare tids oförmåga i dvlika fall. Man har iicm-

ligen med dryg kostnad gjorl ett eläiidigl byte.

I kyrkan linnes ctl Iriunifkors i naturlig stoi'lek.

Korset har a midtcn en stor fyrkantig tafla och å

hvarje arms liksom öfverslyckels ända en sådan. Af

dessa taflor motsvarar den föi\stberorda (Ihristi hufvud,

men de öfriga innehålla evangelisternas sinnebilder.

Stammens nedra ända är afsågad, hvadan dilhörande

lalla försvmmit. Korset prydes i begge kanterna med

bladverk. En mycket stor ring, hvilken har lika hredd

som armarnas hela längd, siras i vttre kanlcn med

bladverk, som är mindre än det nyssbeiörda. Chri-

slusbilden, hvilken är väl skuren, har lörnekrona. Kol-

lerna äro fastade med en spik öfvcr hvarandra. K(tr-

sel hänger i tre jernkedjor framfor triumfbågen, och
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(Icl liiir Iroliglvis lillkunimil cllor kyrkans ulvi(!i;iiiiig;

ty (lelsaiunia nJjor son niodollidsslil.

På 011 myckel slor (tcli rund griiiKlslen siar en

rund doprunl, den lorre al' kalk- och den sednare af

sandslen. A i^rnndslenen ses en uppliöjd rinj^^, som är

plall ocli (»mgilVer fölen sanil prydes med Ijorlon spet-

siga Idad. A fölen, hvilkeii är liäikälad, IVamskjnla ell

mennisko- ocli Iro djurhufvudcn. Skålen liar skråkan-

lig liollen med iofvcrk. A sidorna, som äro raka, (in-

nas alla fäll, livilka utgöras af pelare och rundhågar

dcr|)å. 1 fallen ses iiedannämnda föreslällningar. En

cngel med gloi'ia anlyder Marias hehådelse. Maria

besöker Elisabelh. Maria ligger (ill sängs och der-

vid märkas oxen och åsnan. De vise männen med

kronor frambära skänker Ull Maria med barnel. Dcr-

eflei" ses Maria hållande barnet på venstra armen rida

på en häs!, hvilken ledes af Josef, som bär en packa

på axeln. En välsignande hand nedsträckes ur en sky

mellan Maria och Josef. Maria har å alla ställen glo-

ria och Elisabelh älven en sådan. Atl Josef här fått

gloria är en ganska t»vanlig företeelse. S. Mikael

med gloria och vingar håller i den venstra handen en

balja och upplyfter med den högra ett svärd emol en

gapande drake, på hvilken han står. I svicklorna

märkas dels slaivar med bladverk dels englar med

utslagna vingar. Grundstenen håller i Ivärmålt 5.0.

Dopfuntens hela höjd utgör 5.2 och skålens yttre tvär-

niåtl i.h. Dopfunten, som företer ren rundbågsstil, är

Ivifvelsulan lika eller nära lika gammal som den ur-

sprungliga kyrkan.

A skeppets norra sidoimir skildras i temligen stora

lii^nrcr Christi dom hudlläui^nini; törnekröning korsbär-
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nitig korsfiislelse korsneilkuiiiiiig yraniiggniiig (ippslun-

(ielso iiiinmelsriinl orli Jindans uliijulflsp öfvor läijuii-

gariia. Gruppenio älskiljas af IVislåcmle koluiiiier. Dessa

iiiåliiiiigar, livilka äro iilldrda i vaUeiilai'g ocli röja

skicklighel, härröra IVaii den sisla incdellideii.

1 kvrkogårdsnuirens öslra sida finnes en stor

men låg port ai' huggen sandslen. Onifallningcn är

rälviiiklig och '2.U Ijock. I uiidlen slå posler, son»

lörmodhgen hall Iröskel. Del lyekes, som dessa po-

slci" ej uj»[djui'il någon båge. Purlen är spcisliågig och

heläckes nsed nio tinnar.

Osler om ungefär 5(10 sleg från kyrkan ligger

en ansenlig slen- oeh grushög, hvilken är en lenming

af ett kasteli. Del är nppenharl, all en lornlik bygg-

nad der Mifvit i en allägsen forntid uppförd I ill kring-

boendes försvar mot oförmodade anfall.

Uli ell arbele, som synes oss göra ansj»råk på

liisl(»risk lrovär«lighel, säges följande, hvilkel Ivifvels-

ulan väckt mången läsai"es förvåning och dei'f()r icke

bör med Ivslnad fcirbigås.

"I Hamra socken, utmed hela östra s! randen, som

utom den större Slockvikshamnen har flera smärre

hamnar och landningsställen, (innas nästan vid hvarje

boiidgåi'd mer eller mindre föifallna slora stenhus med

hvälfda nun, ofta o våningar höga med trånga upp-

gångstrappctr i de ofantligt Ijocka murarna. Dessa,

jemle traktens be(|väma läge för sjöfart, lyckas villna,

alt här i hednaliden varil en hel vikiiigastad och fram-

deles en vigligare handels[dals" *j.

Då denna högst oväntade uppgift förekonuner uli

') (ii)!l:iiHl iicli (less rniiiiniiiiiuii, 8. '202.
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ed iiiliele, livilkcl villuar om mycken förmåga, lia vi,

som Irennc särsKilda somrar förelayil koiislforskiiingar

i Hamra socken, aiisell oss föranlålne all förklara, del

iiilel af alla dessa byggnadsverk, med undanlag af be-

rörda slen- och grnsliög, der förmärkes. Del skulle

isanning vai'a mer än oförlålligl, om vi skulle liell

ocli hållel förhisell ell sådanl under af fasla slenhiis,

livilkel i lieiörda aihete omförmäles. Det bör ej hel-

ler förligas, all den ulmärkle forskaren Hilfeling, som

för öfver ell halfl sekel tillbaka llere år U[>pehållil sig

på (iolland och föi-fallal många anteckningar om det-

sammas fornlemningar, nämner intet om några sådana

slcnhus i Hamra som de ilVågnvai'ande. Om för öfrigt

dylika byggnadsverk skulle på nämnda ställe funnits,

så kunde ell sådant förhållande för ingen del bevisa,

all en hel vikingaslad der legal under bedendomen.

Del är nemligen bekanl, all vikingarne aldrig byggde,

men väl förslörde släder. Härtill kommer, att fasla

murverk först eflcr chrislendomens införande blifvit fö-

retagna i Norden. Del saknar slutligen all historisk

grund, all i Hamra någonsin funnits en vigligare han-

delsplats.



Vamlingbo.

Vesterut ungefär ^'4 mil från Hamra Wgger Vamlingbo.

Vägen är myckel smal och krokig men allilcles slät.

Trakten är lagläntl och skdglös samt mindre väl od-

lad. Smä rullstenar i myckenhet öka den kala slättens

ödslighet. Vamlingbo, som ligger å en föga högland

|)lals, består af skepp och kor samt torn i vesler,

hvilka alla äro aflångfyrkantiga. Hela byggnaden är

uppförd af huggen och tuktad sandslen samt till vissa

delar af huggen ocli slipad kalkslen.

Skeppet, som invändigt håller 3G.1 i bredd och

49.1 i längd samt 4.7 i murtjocklek, har skråkantiga

socklar af rödaktig kalkslen. Fyra kolonner i skeppet

uppbära nio korshvalf, hvadan tre gångar der finnas,

af hvilka den mellerste är nära dubbelt bredare och

något högre än de omgifvande. Mellangångens bredd

håller iA.u, södra sidogångens 7.8 och norra nära

8.0. Kolonnernas inbördes afstånd i vesler och öster

utgör Ui.\ och desanunas från de närmaste gafvelmu-

rarna 14.9. Takhvalfvens höjd från golfplanen uppgår

till 54.0. Kolonnerne ha följande anordning. Grund-

stenarne äro höga lodräta alldeles runda och mycket

stora och ärnade till bönpallar. Baserne äro helt och

hållet runda och likna fullkomligt stora skråkanliga

socklar med mindre ringar derpå. Skaften, som utgö-

ras af hela och halfva rundstycken, hålla 8.0 i om-

krets. Kapilälerne äro ganska låga och bukiga samt

ornamentslösa och kransarnc hålkälade. Alla k(don-

nerne, hvilka beslå af slipad och rödaktig kalksten,
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;iro 2(1.0 höga och alhlolos . lika hvaran(h'a. A södra

(ich norra sidomiirnn franislå hålkäladc kragslenar, som

inolsvara pelarnas kransar. Taklivairvcn, hvilka sakna

skiljebågar, äro lill en del rundhågiga lill en del spels-

Itågiga, en följd al" olika sp.ännvidd. KappoiMia äro från

sido- och gafvelniurarna uppålgående, men öfver mel-

lan- och sidogångarna fi'ån vesler till ösler vågräta.

Takhvalfven, som äro slagna af sandsicnsflisor ocli 1.5

tjocka, ha öfvan|)å hlilVit så påmnrade, all de likna en

jdallforni med brant afläl lande sidor och ändar.

En ingång å södra sidomnren i midlen af veslra

hvalfafdelningen har en motsvarande å norra. I den

södra ingången, hviiken är ansenlig, slår å hvaije sida

en smärt kolonn emellan breda murhörn. Grundste-

narne för kolonnerna äro fyrkanliga och höga, haserne

alliska med vackra skyddsblad, kapilälerne veckprydda,

kransarnc låga och hålkälade. De yttre murhörnen slå

på socklarna, men de inre sakna sådana. Poster, som

äro mvcket breda och slå på hög tröskel, uppbäi-a

ett rakt dörrfält. På kolonnerna och miirhörnen hvila

skarpkanliga rnndbågar. Norra ingången har en lika-

dan anoi'dning. IJegge poi'Ialerne beslå af slipad wh

rödaktig kalksten. Inre omfatlningarne äro snedsmy-

giga och lagrakspelsiga.

A södra liksom å norra sidomnren finnas Ivå

enkla och rundbågiga fönster, hvilka äro nt- orli in-

vändigl snedsmygiga, men ha rätvinkliga karmar. Af

dessa fyra fönster inlager ell al söder liksom ell ål

norr midlen af den mellersta och den öslra hvalfafdel-

ningen. Fönstrens yttre omfattningar beslå af huggen

fm samlsten och rödaktig kalksten, som skiflevis om-

vexla med hvarandra. Triumfbågen är lemligen smal,
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men myckel hög nifd spetsig beläeluiing oeli luilkälade

(lynslenar. Uli Iriuiiifhiigen, liviikon är af slipad sand-

ocli kalkslen, finnas likhöga skiften, som på iterörda

sätl umhyla förhållanden. A hvarje sida om Irinmfhå-

gen ål vesler märkes en allarnich, hvilken är smal

och hög saml hallrnnd och heläckes med etl hälft

kupolhvalf. A veslra gafvelmiiren linnes en lemligen

hred ovanligt hög l)ågö[)pning med stora hålkälade

dynslenar.

Koret, hvars inre sträckning i söder och norr ut-

gör 28.5 i vester o.cii öster A1.Z samt mnrljocklek

5.7, framter likadana socklar som men något högre

än skeppet. Två korshvalf, hvilka ha en '2.1 hred

skiljehåge med hålkälade dynslenar, hildar korets he-

läckniug. Takhvalfven ha spetsiga raka och u|>pålgå-

ende kappor, och de äro lika höga och tjocka som

skeppets samt öfversliga i betydlig mån sidomurarna.

A södra sidomuren mot vestra ändan ses en lem-

ligen stor ingång. Yttre omfattningen har å hvarje

sida en smärt kolonn emellan ovanligt breda murhörn.

Den östra kolonnens skaft saknas. Grundslenarnc äro

lodräta oeli myckel höga, baserne skråkantiga och

rundslafviga, kapilälernc veckprydda och kransarne hål-

kälade. Poster, som äro breda och slå på hög trö-

skel, uppbära ett rakt dörrfåll. f*å kolonnerna och

uuu'hörnen hvila skarpkantiga rundbågar. Portalen iil-

göres af slipad rödaklig kalksten. Inre omfattningen

är snedsmygig och lågrakspelsig.

A södra sidomuren i midlen af östra livalfafdel-

ningen finnes ett stort ehuru enkelt fönster med hög

bröstning och lågspetsig betäckning samt till det yttre

och inre sneda smygar. A allarväggen ses tre dylika
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fönster, af hvilka del niellersla är bredare och liögre

än de öfriga, och alla Ire ha euligl vaiilighelen lägre

bröslningar än del södra. Korels fyra fönster förete

liksom skeppels rätvinkliga karmar. Fönstrens yttre

omfa Ilningar prydas med omvexlande skiften af fin

sandsten och rödaktig kalkslen. I södra sidomnren

märkas ell ganska stort och ett vida mindre vägg-

skåp, som äro rakspelsiga. I norra sidomnren nära

vestra ändan ses äfven ett lilcl sådant. Allarväggen

har mol norra ändan ett slorl fyrkantigt och söder

deroni ett myckel större väggskåp, hvilka äro rakhe-

läckla. I norra ändan af allarväggen märkes ett lilet

monstranshus, hvars omfattning beslår af en enda kalk-

häll, som öfver en raksluten öppning har ett rakspet-

sigt roste med en stor sexhladig ros. Detta monstrans-

hus lillslules med en rosprydd gallerdörr.

Predikstolen siar i skeppels sydöstra hörn. Mel-

lan triumlbågen och södra allarnichen är en rnndbå-

gig ingång från koret lill predikstolen. Denne ingång,

hvilken åt skeppet haft en fönster- eller glugglik öpp-

ning med Irehladig beläckning och dcrunder en brösl-

ning, omfattas af slipad kalkslen. Öppningen har hållit

1.9 i bredd och 2.5 i höjd samt bröstningen 1.5 i

l)redd och 5. G i höjd. Der har således under medel-

liden varit en lalareslol, lectorium amho eller cafhe-

dra. Del är bekanl, all predikstolar började under

Irellonde seklet anbringas i kyrkorna. Dock voro själa-

sörjarnc under medeltiden ej förpliglade all hålla pre-

dikningar. Försl Ivenne år efter rcformaiionen i Sve-

rige nemligcn lo'29 blefvo prosterne ålagde all på

sådant sätt uinlervisa menighelcrna. Likväl saknades

ännu 15 7 4 predikstolar i några af Sveriges landskyr-
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kor; livadnn dol sladgfules, all drmia hrisl hordo nvil-

korligen aflijolpas, i\ian kan sålcilcs ej umlra derpa,

att högst få lemiiiDgar af predikstolar från niedelliden

fönuärkas i våra kyikoi*. Oss vetlerligen har ingen

predikstol, som fnro refornialioiien tillkommit, intill näi--

varande tid hiheliållit sig i Sverige. I Gollands lalrika

kyrkor är nyssheskrifne ingång den enda lemning, hvil-

ken der linnes af en predikstol, och vi betvifla, alt

någon annan sådan kan framvisas i hela Skandinavien.

Alla Gotlands predikstolar förete barock- eller rococo-

maner. Huru föga man i afseendo på ifrågavarande

behofs afhj(dpande påakiat forntidens anordning, inses

deraf, all man här borlbrutit den gamle lalarestolen^s

bröstning för all inkomma på en predikstol i dålig

l)arockslil, då den gamla inrättningen kuimal iincket

väl bibehållas.

Tornet, hvars socklar äro lika med den öfriga

byggnadens, iiai' innehållit flere afdelningar ölver livar-

aniiia och nppl)nril en hög s|)ira. Klockan 7 på afto-

nen den 9 februari 1817 anländes spelsen af spiran

genom en åskstråle, hvadan ej allenast allt träverk

förtärdes af elden utan öfra hälflens murverk grusades

genom liellan. För den, som icke känner, alt lös

sandslen föga motstår glödgning, låter denna uppgift

olrolig; men den är likväl fniikomligl sannfärdig. Nu

(jvars!;) Moll tvenne afdelningar, men äfven de äro i

hög grad eldskadade.

Förslå afdelningen, hvars inre sträckning i söder

och norr håller 25.0 samt i vester och öster 55.0,

uppbär ett spetsigt korshvalf med uppåtgående kap-

por. Ett större fönsler å veslra sidomnren har spels-

bågig betäckning samI ul- och invändigt sneda smygar.

13
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Tornhågen är spelsig med hålkälade dynstenar och

vida liredare men lägre äii den motsvarande bågöpp-

ningen å skeppels veslra gafvelninr. Dä öslia tornmn-

rens Ijocklek, hvilkeii är ansenlig, blifvil inberäknad i

första afdelningens sträckning åt vester och öster, så

kan del missförhållande, som der visar sig till en

motsall riktning, läll förklaras. En raksliiten ingång

mot midlen af noria sidomiiren inför till en spiral-

trappa, hvilken beslår af huggen sandsten och upple-

der till andra afdelningen, som å veslra sidomuren har

en stor rundbågig glugg. Något öfver förslå afdelnin-

gen har södra liksom veslra och norra yttersidan fått

en skråkanlig indragning.

Sedan tornmurarne blifvit mycke! försvagade ge-

nom branden, ha ganska gi'ofva sträfpelare lillkununil

å den södra och den veslra sidan samt Ivå spännbagai"

å den norra. Dessa nuirslöd äro högst vårdslöst upp-

förda. Betäckningen ulgöres af en mycket dålig lan-

terna. Man har här liksom uti de flesla landskyrkorna

på Golland i första afdelningen inrättat ett magasin,

hvadan en ingång från vester blifvit uppbruten och

tornbågen tillslutes med elt brädskrank.

På elt altarbord, hvilket beslår af slipad sandsten

och har på midten af framsidan ett tomt hål för reli-

ker, ligger en hålkälad skifva af slipad rödaklig kalk-

sten. Skifvan, som har ovanlig storlek, är 5.1 bred

och 9,2.5 lång. På skifvan står ett skåp, hvilket icke

kan sammanslås. Midten intages af en smal och hög

fördjupning, hvars betäckning beslår af en trebladig

rundbåge, som har högt rösle och deröfver fönslerlika

genombrytningar. I denne j)ildnich föreställes Christus

korsfäst och på hvarje sida en Maria med bok i högra
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handen. Till li(>i;er oc!i venster om samme bildnich

finnas I re lika lircda men något lägre sådana, af hvilka

hvardera heläckes med en spelsbåge, som innehåller

tvenne små Ireltladiga spelshågar och deröfver en rund

genombruten ros, Hvarje större båge uppbär tre fön-

sterlika genonibrvlningar. Rosorna ha olika gruridtal

nemligen tre fem sex sju. På ofvanberörda säfl upp-

komma sex diihbelnicher och i dessa slå alla apost-

larne med sina vanliga allributer. Figurerne äro hel-

runda och väl skurna af trä. Bakgrunden är förgylld

äfvensom en stor del af drägterna, och målningen är

passande. Allt väcker intresse. Der märkas lemningar

efter målade glorior för Mariorna och evangolisterne.

Skåpel beslår af furu och ek. Märkligt är, att intel

rosverk Onnes å öfra kanten, hvilken till midt- och

sidoparlier är våg1'äl. Skåpets bredd utgör J().5, midt-

partiels höjd 5. G och sidopartiernas 3.6.

I kyrkan står en dopfunt af sandslen. Fölen är

rr.nd och inålsvängd, skålen åtlkanlig eller nära rund

nu'd skråkanlig botten och lodräta sidor. Fölen pry-

d.es med ell mennisko- ett vädurs- elt lejon- och ett

luiudhiifvud i mnlsalla riklningar. Skålens hvarje sida

har elt fäll, som utgöres af kolonner under en rund-

båge. I fälten föreställas: Ett lam med kors, en ren

eller elg, elt lejon, en grip, en lilja, en stork med elt

fat eller en kopp, en flygande drake, en sfinx med

menniskohufvud samt vingar och skägg. Hvardera af

svicklorna fylles med en slaf emellan tvenne blad.

Dopfuntens hela höjd utgör 5.4 och skålens yllre Ivär-

måll '2A}.

Från medeltiden saknas underrällelse om kyrkans

byggnadstid. Vi vilja derföre laga hennes förhållanden

13*
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i närmare betraktande för all utreda denna fråga. I

skeppets södra sidouiiir näst öfver sockeln äro llere

qvaderstenar med bildverk insalta. Dessa bildverk, som

ofelbart lillbört en äldre kyrka, äro al lin sandslen.

Cbrislus med korsgloria silter der och håller en bok

i venstra banden och upplyfler högra till välsignel-

se. Å hvarje sida ses sex apostlar med rimdglorior.

Apostlarne stå eller snarare sitta i baldakiner med

kolonner och lundbågar. I svicklorna märkas englar

djur bladverk och blomster. A några qvaderstenar fö-

reställas runslenslika drakslingor samt en grip och ell

lam med kors vid högra sidan. Den helgedom, hvari

dessa ornamenlsstenar varit insalta, har troligtvis n[)p-

ståll omkring medlet af tolfte seklet och vidpass hun-

dra år derefler befunnits för liten, lill följd hvaraf en

ombyggnad då blifvit förelagen.

Vi finna, all den nuvarande kyrkan är utförd i

äldre öfvergångsstil. Skeppels sidomurar och kolonner

ha blifvil mer än vanligt tjocka och sidogångarne ha

hållils mycket smala för all kunna med säkerhet niol-

slå lakhvalfvens svåra påmurning. Korets sidomurar

äro ännu tjockare, och dess takhvalf ha alldeles inga

vågräta ulan uppåtgående kappor. Delta var en tem-

ligen nödig anordning; emedan skeppels takhvalf ha

vida mindre spännvidd än korels. Porlalerne röja

mycket mer rundbågs- än spelsbågsslil. De ha nemli-

gen inga framsprang och således inga rösten. Att tor-

net, som tyckes vara något yngre än skeppet och ko-

ret, uppstått lill försvar mot anfall lider intet tvifvel.

Takhvalfvens utjemning har tvifvelsutan tillkommit för

all derifrån kunna genom luckor å valtentaket afslå

angrepp. Del vissa är, all en dylik påbyggnad å tak-
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hvalfven ej rimligtvis blifvil föranledd af deras för-

slärkuing, da en så ansenlig belaslning tvärtom liar en

menlig inverkan.

I Vamlingbo socken ^4 'ii'l ih'än kyrkan på Ka-

stelle såg Hilfeliitg en fyrkantig ruin, hvilken bestod

af buggen sten ocb utvändigt boll ungefär 32.0 i

bvarje sida. Anförda gårdsnamn antyder, att der legat

ett kastell, ocli ruinen ådagalade, alt detsamma bestått

af flere afdelningar öfver bvarandra. Första afdelnin-

i^en, som var i bebåll, både på midten en tvärmur

ocb ett litet rum med ell takbvalf å bvarje sida der-

om. En ingång mot midten af ena sidomuren införde

i första afdelningen, ocb en dörröppning på midten af

Ivärmuren sa! te rummen i förening med bvarandra.

Till böger uti ingången qvarsatt i sidomuren en grof

ekbom som slängsel för dörren, till venster midt der-

emot uppgick en trappa genom sido- och närmaste

gafvelmuren till andra afdelningen, hvilken likaledes

haft, såsom lemningar visade, en tvärmur ocb två

hvälfda rum. En trappa i gafvel- ocb sidomuren snedt

emot de nyssberörda hade naturligtvis uppgått till tre-

dje afdelningen, som var förstörd. Dä byggnaden i

bvarje afdelning endast haft tvenne rum, af bvilka

bvardera blott hållit 12.0 i längd ocb ungefär hälften

mindre i bredd, bar dfMisamma ej rimligtvis blifvit

uppförd för atl användas till beständig bostad. Enär

för öfrigt bommen ej kunnat begagnas till stängsel

längre än någon, som framskjutit den, qvarblifvit der-

innanför, så måste byggnaden uppstått för att i hän-

delse af öfverrumpling tjena till säkert tillflyktsslälle.

Uti Vamlingbo socken finnas dessutom tre sten-

och grushögar efter likartade fästen nemligen å Fred-
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arfve Bills och Anderse. Om dessa ringa Ipinnirigar

af lasla byggnader kan fuga yllras, innan de iilgräfvas.

Vi anse oss emellerlid knnna med någon säkerhet för-

utsäga, det man Iroiigtvis kommer all i sådant fall

hnfvudsakligen Unna en likaihin anordning som den vi

uti del föresående framställt.



Sundre.

1 sydvest '/a •i'^' 1''^" Vainliugbo ligger Sundre dit-

hörande annex. Sedan vi ända från Grötlingbo selt

föga eller ingen .si\Og, fägnade oss kort efter utfärden

från Vamlingbo en dunge, soni är den sydligaste pä

Golland och ulgöres af små leniligen frodiga tallar.

Jordmånen är grusig och således Ijenlig för barrträd.

Från södra sidan af den läcka dungen utbreder sig en

lågland och ödslig släll, hvilken består af tunna sand-

stenslager och Hacka kalkhällar. Der Irifves intet träd,

ingen buske, intet grässtrå. Den brune mossen, som

höljer sandstenslagren, visar sig vida dystrare än ljun-

gen på Bohusläns hedar. Men deremot gör tolkört

eller horskonung, asclepias vinceloxicum, hvilken i ym-

nighet frodas här och med sina 2.0 höga busklika

stånd och stora hvita blommor lifvar kalkhällarna, ett

lika öfverraskande som angenämt intryck. Landets syd-

ligaste kyrka Sundre ligger på en ojemn ej obetydlig

höjd af ett framskjutande kalkberg. På V2 '"'Is af-

stånd derifrån höjer sig Hoburg, som är ett helt li-

tet, men ganska högt och tvärbrant kalkberg vid öns

sydligaste udde.

Kyrkan ulgöres af ett aflångfyrkantigl skepp, ett

nära fyrkantigt kor i öster och ell fyrkantigt lorn i

väster. Hela byggnaden heslår af fin huggen och tuk-

tad sandsten med någon inblandning af kalkslen.

Skeppet, hvars inre bredd utgör 2 7.2 och längd

39.5, uppbär två k(»rslivalf med lågspetsiga föga upp-

åtgående kappor. Från en iialkälad dynstcn å midten
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af södra liksom af iiurra sidoiimieii ii|ipgär en spelsig

skiljebai-T. Skoppel sakiiai' sdcklar. En ingång ä sö-

dra sidoniiiren inlager med finga dragning ål öslpr

midlen af veslia livalfaf<!elning(Mi. YiIit nmfatlningen

hai' a livarje sida en smärl kolonn emellan ))reda mnr-

liörn och lika lireda posler. Af kohinnerna har den

vestra förlorat sill skafl och låll ell sådanl af Ira.

Grundslenarne än» iodiäla ncli fyrkantiga, baserne skrä-

kanliga med ölfe ringar, kapilälerne likariade men om-

vända ofh kransarne hålkälade. Poslerne, som hvihi

på hög Iröskel, npjd)ära ell rakl dörrfäli. Från ko-

lonnerna np|is(år en i-nndsIaCvig oeh från nuirhörnen

en skarpkanlig lagspelsig hage. ]nre omfallningen är

snedsmygig och lågrakspelsig. I öslra insidan af om-

fallningen märkes en rund fördjupning för vigvallen.

[)enna fördju|ining. livilken håller 0.1) i Ivärmått, har

en sufflelllik heläckning. Ell ilia utvicigadi fönster med

karm samt posler och hagar af trä inlager midlen af

öslra hvalfaftlelningen ål söder. A norra sidomuren

märkes intet spår till ingång eller fönster. Triiunrhå-

gen är mycket spetsig med hålkälade dynslenar.

Koret, som invändigt haller i hredd 2'2.4 och i

längd 25.0, framler ett korshvalf med rundbågiga raka

och uppåtgående kappor. A koret märkas inga sock-

lar. En ingång linnes å södra sidomuren nära veslra

ändan. Ylli-e omfattningen har a hvarje sida en ko-

lonn en)ellan två mnrliörn. Hegge skallen äro ersatta

med trästycken. De iiii-e nuirhörnen äro mvcket bre-

dare än de yttie. Deriimanlor slå posler på hög Irö-

skel. (jrunilsteiiai-ne IVir kolonnerna äro hrkanliga, lia-

serne och kapilälerne skrakanliga med ringar, kran-

sarne tunna och hålkälade. Knldnnei-ne och nnu-hörnen
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ii|»|tbär9 skarpknnliga och Ijiuspelsijia bägar; men po-

slerne en liebladiij: sädan. Inre omfallningen är sned-

sniygig och lägrakspelsig. Hela |)orlalen, hvilken nt-

göres af rödaklig knikslen, är shpad. A södra si(h)-

inuren nära osira ändan ses ell enkelt rundhågigl fön-

ster och cll slitrre sådant å allarväggen. Det förra

har ansenligt hög, men del sednare något lägre bröst-

ning, och begge äro ut- och invändigt snedsmygiga.

Pä vestra sidan oui ingången märkes ett rakspelsigt

väggskåp och under södra fönstret äfven elt sådant.

Öster om sistberöi'da väggskåp ses en fyrkantig mur-

förtljupning med en skålformig utlömningsslen, som

ännu begagnas för dopvattens utslående. I allarväggen

mot södra ändan märkes ett fyrkantigt väggskåp. I

sydöstra hörnet slår ett stenkar efter en igenfylld

brunn. Detta är en ganska ovanlig företeelse i en

nundre landskyrka. Korets gafvelröste prydes med en

glugg, hvilken ulgöres af fyra ringar och deiTuiellan

en fyrsidig öjipning. Hela omfattningen är uthuggen af

en enda kalkhäll.

Tornet, som inrymmer flere afdelningar öfver hvar-

andra, har höga och skråkantiga socklar, hvilka utgö-

ras af rödaktig kalkslen. Forsla afdelningen, som in-

vändigt håller i söder och norr j.5.ö och i motsatt

riktning 15.9, uppbär etl högt korshvalf med rundbä-

giga raka och föga uppåtgående kappor. På norra si-

domuren näiinare vestra ändan finnes en ingång. Vi tre

omfattningen har å hvarje sida en kolonn emellan elt

inre murhörn och en framspringande pilaster. Deiin-

nanför stå poster på hög tröskel. Från kolormerna

nuirhörnen och pilastrarna, hvilka ha höga grundstenar

samt skråkanliga och rundstafviga baser och kapiläler
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höja sij^ skarpkaiitiga och lågsprlsiga bågar. Pä po-

sterna hvilar eii lågspelsig och Irebladig hage. Från

yltersle hagen, som hvilar pä pilastrarna, uppslär ett

spetsigt roste med hälkähule vallenlisler. Denne por-

tal utgOres af rödaktig kalkslen. Inre omfattningen

är snedsmvgig och lägrakspetsig. l'å midten af sö-

dra sidomuren tir.nes en liten smal liög rakspetsig

glugg, hvilken invändigt har stora smygar med rak

heläckning. Tornbägen är nära lika bred som af-

delningen och hai' spetsig betäckning med hälkälade

dynslenar.

En rakslulen ingång i deii södra sid<imi!ren nära

vestra ändan inför (ill en trapjia, som geiiomgår den

vesti'a, hvarifrän man vid nori'a ändan inkommer i an-

dra afdelningen, som har en lägrakspetsig glugg ål ve-

ster och en riindbågig genomgång ät öst-jr lill vinden.

Sedan märkas lijelklag för tre afdelningar, af hvilka de

två ha mindre fyrkanliga gluggar ät vester, men den

tredje två stora gluggar ät söder liksom ål vester och

äl norr samt en sådan ål öster och å hvarje sidomur

ett roste med en likadan men mindre glugg. 7\lla de

midlkolonner, som stått i gluggarna, saknas; men alla

de små rundbågar, som hvilat derpä, äro i behåll.

De ytlre omfattningarne äro rundbågiga men de inre

lågrakspetsiga och de förra liksom de sednare rätvink-

liga. H vardera af de ytlre mursidorna har tvennc skrå-

kantiga indragningar, af hvilka den öfra sträcker sig

jomt imder de stora gluggarna. Tornet beläckes med

en hög åttkantig spira.

Uti den föricckning, som här hlifvit ofta åberopad

i afseende på de gotländska landskyrkor'nas ålder, läses

vid Sundrc följande: "Anno 1570 aidificatum" och der-
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under några latinska hexametrar *). I samma förteck-

ning, l)vili\en Sedermera ulkommil i en akademisk af-

liandling, står under Snndre det nyssanförda ucli be-

rörda vei-ser. Men dervid aiiinärkes, att dessa verser

saknats i den liaiidskrill, sum hliiVit loijd af författaren

till samma afliandling ^). Jnctm korskrasiket i Sundre

stod enligl Hilfelings berättelse en struktur af elt gam-

mall jiosiliv eller orgelverk, bvarpå fanns en perga-

menlsla|)|), liviiken innehöll ifrågavarande verser. Den-

na struktur, som qvarstar på uppgifna slälle, är myc-

ket skadad och dilhörande pei'gamen(siapp har bortfallit

eller blifvil borttagen. Enär Hilfelings afskrift af elt

olvifvelakligt original är jtalagligen rältare än en så-

dan af en föga känd kopia, så vilja vi här anföi'a den

förra för att jemföras med den sednare.

Anno milleno freceno sepUiageno

Hoc opus est Sundris per Vernenmi fabrkatum

In Brandborgli natum suhtiUter arte magisfrum.

Hoc procuravit Jiic tunc curatus Evidus

Spirifus ad sidus cujus celesfe mecwit.

\)i\ inskrifter, hvilka angifva kyrkors byggmästare

eller l)yggna(lslider, äro inhuggna i portalerna eller

i murarna; så inser bvarje sakkunnig, att samma

verser blott åsyftat tillkomsten af elt positiv eller elt

orgelverk, och att de af någon mindre kunnig afskrif-

vare l)lifvit införda uti oflaberörda förtecknings margi-

nal. För öfrigt bör här anmärkas, att om Gollands

helgedomar, som till byggnadsår äro bekanta, noga

') Script. Rer. Dan, T. VIII. P. 314.

') C. A. Wes(röin, De visilalionibus Episcoporuni Lincopensiuiii olim

per Golhlandiam habilis.
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jeinföi-Hs med Sundre; så visar sig vid första anblic-

ken, det nämnda kyrka är minst halfaiinal sekel äldre

än nyssupi)gifna årlal.

På ell allarlinrd, hvilket är niuradi och har å

midten af framsidan ell hal för reliker, liggf-r en skif-

va af hnggen Isalkslen. Den allai'|irydnad, som slår

på skifvan, är ny och saknar alll konstvärde.

Ell Irinmfkors, hvilket har något mer än lialfna-

liirlig storlek, hänger i en kedja framför Iriumfhågen.

Korset har släta och afsnedade kanter, ringen är der-

emot hladprydd. Christusbildens folier äro med en

spik fäslade öfver hvarandra.

En dopfunt, som finnes i kvrkan, Iieslår af slipad

rödaklig kalksten. Foten är rund och inåtdragen och

slutar med en ring. Skålen är älven rund med skrå-

kantig holten och lodräta sidor. Fotens och skålens

hela höjd utgör 3.3.5; skålens yllre Ivärmått 2.7. 1

skeppet ligger en grundsten, hvilken tillhört dopfunten,

som nu slår uli Iriumfhågen. (Trundslenen, hvilken är

rund och skarpkanlig samt håller 1.1 i tjocklek och

4.4 i tvärmåtl, hestår af slipad kalkslen.

I veslra liksom i östra kyrkogårdsmuren linnes

en rätvinklig och spelshågig hell liten genomgång, som

å midlen af sidorna har poster |»å hög tröskel. Uti

den öslra genomgången äro hade poster och en tre-

hladig spelshåge derpå bibehållna, men uli den vestra

förmärkas blolt lemningar deraf. Dessa genomgångar

bestå af huggen sandsten och någon kalkslen. Hvar-

dera af betäckningarna å genomgångarna har ell roste

med fem tinnar. Jemle genomgångarna äro utvändigt

sitlstcnar utskjutna ur murarna. Flere sniå hällar i

murarna ha hål för all deri binda hästar.
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f iiDrra kyrkogårdsmuren sloil en slörre porl,

livilkeii var s|)elsl)ägig och ii|)|il3ar sju tiiuiar och hach*

leinniuLsar af posler och Iröskel. Denne |)(>rl, som li-

kaledes var uppförd af huggen sandslen och någon

kalkslen och 18(t2 var i hehåll, saknades vid vårl be-

sök följande år. Vid efterfrågan om orsaken till denna

ovän lade förstöring sades oss, att porten nedblåst. J)å

ejihvar känner, alt de bäst uppförda murveik knmia

under tidernas längd föifalla och af bristande undei"håll

nedramla, så borde väl också enhvar begripa, all n[i-

penbar vanvård af sådana konstverk som det ifrågava-

rande är alldeles oförsvarlig.

Ett rundl kasteli på en lemligen brant kalkklippa

ungefär lUO steg i nordosl från kyrkan håller '2 2. G i

inre Ivärmåtl och 7.2 i murljocklek. Kaslellet, livil-

kel till sin yttre och inre beklädnad består af luktad

sandslen men Ull kärnan af hopvräkta småslvcken af

grå- sand- och kalksten i godt murbruk, är ungefär

ÖO.O högt och har Indigtvis varit något högre. Eli

kupolhvalf, som nära öfra murkanten utgör betäcknin-

gen, är slaget af sandstensflisor. Högt uppe i södra

mursidan uppgår en trappa. Ett nytt bjelkiag inlager

lialfva höjden af kastellets inre, och ål nordost har en

ny glugg blifvil i sednare tid uppbruten. Ehurnväl ka-

slellet begagnats till packrum, så saknas vallenlak, och

troligtvis har under sednare århundraden iiitel annal

skydd än takhvalfvel fsmnils mol nederbörd.



Näs.

Lien fiidii filprvfii,^!) från Siindiv giw nm Vanilisigbo,

hvarifriiii vi forn iKirriil fur nll skiirskiKla do kyrkor,

som vi äiiiiu ej liesdkl i den S(i(lra lioialliiiiiiiPii. \\

logo en vida slorre orli Itällre väit från Vamlinj^lto än

den, livarpä vi dilkomniil. Uja ucii Fide visa sii,^ liii

höger oin och |)a Vg niils afslånd frän vägen, hvilken

går nära stranden af Uursviken. Yi kringforo inre

liiiglen af Riirsviken och franikoninio "'^ mil i nord-

vpsl frän Fide till Näs. som är annex liii llafdhem

och ligger pa en slor lågland och hordig släU.

?S\ssnämnda annex ulgöres af skepp och kor saml

ofullhordadl torn i vesler, hvilka alla äro nära fyrkaii-

liga. Hela byggnaden är uppförd af hnggen och luk-

tad sandsten med nägra fa partier af huggen och sli-

pad kalkslen.

Skejipel, som håller i inre bredil '2bS) och i

längd 21). 1, har skr.ikanliga socklar och uppbär ett

spetsigt korshvalf med raka och föga uppålgående kap-

por. A södra sidomuren nära veslra ändan linnes en

ingång, hvars vllre omfattning bar å hvarje sida två

smärta kolonner och två murhöi'n, Deriiinanför stå bre-

da och tunna poster på hög tröskel. Gnmdslenarne

likna socklarna, och baserne äro attiska. Kil skafi å

östra sidan saknas, Kapilälerne, hvilka äro bägarlika,

prvdas med tre löf å veslra och med tre mennisko-

bufvuden å östra sidan. Kransarne äro hålkälade och

rundslafviga. Grundslenarnc baserne kapilälerne och

kransarnc äro gemensamma för kolonnerna och mur-

«
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hörnen. Från posterna uppstår ett Irehladigt dörrfält.

Få (le inre kolonnerna hvilar en Jtåge, som ntgöres af

Irenne Irubhiya Mad ined Ireflikiga knoppar och som

utbreder siy öfver dörrfältet. De yllre kolonnerne upp-

bära en rnndstafvig, men murhörnen skarpkanliga spels-

hågar. Förtalen bestar al' slipad rödaktig" kalkslen, men

kolonnerne och l)ågarne derpa äro af fin sandsten.

Inre omfaltniisgen har sneda smygar och lågrakspetsig

betäckning. Etl storl rimdbågigt fönster öster om in-

gången är nytt och har karm samt lång- och tvärpo-

sler samt bågar af ti"ä.

Koret, hvars inre sträckning i söder ov\\ norr ut-

gör 20.0 samt i vesier och öster 24.0, har liksom

skeppet skråkanliga socklar och elt spetsigt korshvalf,

som liknar skepj)ets. A södra sidomuren nära vestra

ändan linnes en ingång. Ytlre omfattningen har å

hvarje sida två rätvinkliga murhörn, hvilka uppgå från

socklarna och ])rydas med håikälade kransar. Derin-

nanför stå breda poster på hög tröskel. Murhörnen

uppbära skarpkanliga spelsbågar, men posterne en bred

riuidbåge. Portalen beslår af slipad rödaklig kalksten.

Inre omfattningen är snedsmygig och lågrakspetsig. På

midten af allarväggen ses etl litet spetsbågigl fönster,

som nederst är vida bredare än öfverst samt ul- och

invändigt har sneda smygar och deremellan en rätvink-

lig karm. A östra sidan om ingången finnes etl utvid-

gadl fönster, hvilkel liknar skeppels. Vid denna förän-

dring har mer än hälften af en högrakspetsig fördjup-

ning nära södra sidomurens östra ända blifvit bortbru-

ten. I den bibehållna delen af samma fördjupning

märkes en skålformig utlöumingsslen, som ännu be-

gagnas för utslående af dopvatlen. På veslra sidan
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om iniråiigen ;ir ell, lilol Irckniiligl odi i iiorrn si-

tl(»mm'en ii;ira voslrn iiiidiiii fil slörre hugrakspelsiiil

vJiiTgskäp. A norra sidoiniHfMi är i nyare tid on illa

ii|)|diriUen ingaiig lill en eländig sakristia dernlanlor.

Vä ell allarbord, livilkel är niuradl och iiai- pä

midlen af framsidan ell fyrkanligl häl, ligger en hål-

kälad och slipad skifva af rödaklig kalkslen. Ku ai-

larlalla, som 1G92 lillkommit och heslär af lin sand-

slen, föreställer Abrahams offer. Denna lafla röjer ell

däligl arbete i rococomaner.

Turncl innehäller en enda afdelning, hvilken liar

liksom skeppet och koret skräkantiga socklar ocii upp-

bär et! spetsigt korshvalf med raka föga nppälgaende

kappor. Invändigt sträcker sig afdelningen i söder och

norr '2 i. 5 och i motsatt riktning 17.7. A norra si-

domuren närmare östra ändan finnas spar efter en in-

gång, som utvändigt varit ensprångig med hålkälade

kransar och spelsbågig betäckning samt troligen hall

poster med en spetsbåge derpå. Inre omfattningen är

snedsmygig och lägrakspetsig. Man har i en sednai'e

lid inmurat i denna ingång ett litet fyrkantigt föiisler

med Iräkarm. I södra sidomuren märkes ett litet Ire-

kantigt väggskåp. Tornbågen, hvilken har ansenlig

bredd och höjd, är spetsig. En rakslulen ingång i

södra sidomuren nära vestra ändan inleder till en trap-

pa, som vid östra ändan inför på afdelningens takhvalf.

För trappans inrymmande har den södra sidomuren

blifvil vida ijockare än den norra, hvadan tornbågen,

hvilken saknar framsprang ål söder, fåll elt sådant ål

norr. För takhvalfvels rätta slällning efter midllinien

bar en grof och spetsig kantbåge blifvil njipdragen

från vestra sidomurens norra ända och lornbågens
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framsprAng- vid norra sidnnuiren, så all linntbågens

hrcdd Itlifvil lika med (onihåi^ens framsprang. På ve-

stra sidonmrpn liar ell slorl rundltågigt fönster med

karm saml lång- och Ivärposter af trä Mifvil insall.

I*å sidomnrarna, som föga höja sig öfver afdelningens

lakhvalf, uppslår en påbyggnad af Irä, hvilken i skaf

inållulning öfvcrgår från fyrkant till ållkant och slutar

med en spels. Enligt sägen skall lornet genom storm

nedstörtat. Då afdelningen ej visar någon sättning el-

ler remna, så har tornet troligtvis icke fått sin fnll-

hordan. Men deremol torde en spira någon gång hlif-

vit af storm nedkastad.

Om kyrkans ålder finnes ingen miderrällelse från

medelliden. Då byggnaden är hållen i temligen sen

spelsbågsslil, så tyckes den ha tillkommit i slutet af

fjorlonde eller början af femlonde seklel.

Det väcker forundran, all denne helgedom, som

ligger i en myckel fruktbar ehuru ej väl odlad nejd,

blifvil jemförelsevis obetydlig och all fullbordande af

densammas loiii först nu påtänkes. Vi känna alldeles

icke denna påbyggnads blilVande anordning. Vi befara

dock till följe af otaliga bevis på nutidens oförmåga

eller ovilja alt lämpa sig efter medeltidens högre bygg-

nadskonst, det en stilvidrighet här liksom annorstädes

kommer i dagen. C. Hårleman, hvilken för sin skick-

lighet såsom byggmästare blef Sveriges förste öfverin-

tendent och upphöjdes i friherrlig värdighet, har van-

slälll domkyrkan i llpsala liksom i Linköping. C. F.

Adelcranlz, som dernäsl med myckel skäl ansetts för

den utmärktasle bland Sveriges ölVerinlendenler, har

likaledes visat, del han ingalunda förstått medeltidens

kyrkliga konslutöfning. Vi kunna således i våra prin-

14
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cip- och regcllösa lider ej väiila annat än en babylo-

nisk förbislring. Del skulle högligen glädja oss, om

efler påbyggnadens fullbordan det visade sig, all vi

niisslagil oss. Emellertid torde vårt förmenande böra

skäligen ursäktas, enär Gollands lika herrliga som fat-

liga landskyrkor fåll i ficre afseenden vidkännas den

nya lidens fåkunniga och inbilska bugskoll. Vi erin-

rade oss i afseende härpå Horatii snillrika inledning

Ull hans prisade skaldestycke De arte poética.

Humano capili ccrvicem pictor equinam

Jungere si velil et varias inducere plumas,

Undique collalis membris, ut tuipiter atrum

Desiual in piscem mulier forniosa snperne:

Speclalum adinissi risum teneatis, amici?



HafJhem.

1 nordosl ^li mil ifrfin N;is ligger Ilafdiieni uti en

någol högland orli liördig men skdglös IraKl. Sist-

nämnde helgedom hestår af ell aflångfyrkanligt skepp,

etl nära fyrkantigt kor odi ett halfrundt utspräng i

ösler och etl nära fyrkantigt torn i vesler. Byggnaden

är till det mesta nj)pförd af Imggen ocli till det öfriga

af tuktad sandsten med en ringa del af huggen kalk-

sten. Till frdje af sandstenens finhet och löshet har

hyggnaden mycket lidit af Iiiflens åverkan.

Skeppet, som håller i inre hredd 20.5 och i

längd 51.7, har i sednare tid hlifvit u[)phöjdt och fått

ell förtryckt tunnhvalf af hräder samt en rundhågig

ingång och tre rundbågiga fönster å södra samt tre

sådana å norra sidomuren. Alla fönstren äro stora

och ha vanliga lång- och tvärposler af trä. A skeppet

liksom å korel och ulsprånget märkas inga socklar.

Då mycken jord ho])at sig kring kyrkan, så lära sock-

lar döljrs derunder, och i sådan händelse måste de

vara skråkanliga. Ganska små halfrunda gcsimshågar

sträcka sig vid tvåtredjedelar af skeppets höjd långs

utåt södra sidomuren. På dessa gesimsbågar, hvilka

äro ungefär 0.1 djupa, sträcker sig en temligen bred

rad af tandsnilt och deröfver följer en gesimslisl, som

liknar en uppnedvänd attisk bas. Detta visar liksom

inre afsalscr å sidomurarna, att skeppet, hvilket för-

modligen haft takhvalf, fordom varit vida lägre än nn.

Triumfliågen, som är rundbeläckl, har förfuskade dyn-

stenar. A skeppets nya ganska kostsamma men högst

14*
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idevidriga pnrlal af huggen sandsten läses å öslra an-

slagsninron. Nija dörrar och fönster insattes år

1841. Vi uleleinna del namn, livilket slår derunder;

ty del lörljenar ej all onilalas.

Koret, livars inre sträckning i söder och norr nl-

gör 10.8 samt i vester och öster 17.8, betäckes med

ett vanligt tunnhvalf af bräder. A södra sidomiiren

linnes en ingång. Yttre omfattningen har en kolonn å

hvarje sida emellan breda poster och lika breda mnr-

hörn. Baserne slå på tärningformiga grundstenar och

äro attiska med skyddsblad, kapitälerne bägarlika och

hvarldera prydes med ett IVamskjntande menniskoluif-

vud och omgifvande bladslingor. Poslerne, som hvila

på hög tröskel, ha uppburit ett rakt dörrfält, livilket i

en sednare lid blifvit vårdslöst uthugget till en ojeuui

rundbåge. Likväl ha å dörrfället, som beslår af lin

sandsten, några halfupphöjda figurer blifvit bibehållna.

Dessa figurer äro följande. S. Petrus håller två nyck-

lar i högra och en bok i venstra handen. Jemte ho-

nom men något längre ned räcker en man från veslra

sidan venstra och en från öslra högra handen, af hvil-

ka den förre håller högra handen om lifvel och den

sednare venstra på bröstet. Nedanföre till vester hål-

ler en man högra handen på bröstet och en rulle i

venstra. Midt deremot håller en annan venstra handen

på bröstet och med högra manteln. Dessa fem perso-

ner, som stå upprätt, ha glorior och fotsida mantlar.

Inre omfattningen är snedsmygig och lågrakspelsig.

Öster om ingången har ett stort fönster, livilket lik-

nar skeppets, nyligen blifvit uppbrutet. A norra sido-

muren märkas spår eflcr ell ganska litet rundbågigl

och snedsmygigl fönster med hög bröslning.
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Ulsprangel, som håller i inro bredd I7J, betäc-

kes med etl halfl Isupollivalf. Ulväiidii,^ prydes ul-

sprangel med lina lodräla rundslafvar, hvilka på lika

afstäiid från hvaraiidra förenas med skarpkantiga riind-

bågar. Af ålta sådana framsprang återstå blotl fem,

ly tre åt söder ha söndervittrat. Dessa rundslafvar

ådagalägga, att utsprångel bafl eller ännu har under

jordfyllningen skråkanliga socklar, från hvilka de en-

ligt vanlig anordning uppgått. Å utsprångel finnas Ire

fönster, som ut- och invändigt äro snedsmygiga och

rundbågiga. Af dessa fönster äro det sydöstra och

nordöstra utvidgade och försedda med rakslutna trä-

karmar.

Ett muradt altarbord slår i utsprångel. En al-

tartafla, hvilken föreställer nattvarden, är af sandsten.

Delta dåliga arbete har 11567 tillkommit och förljenar

ingen beskrifning.

Tornet innehåller fyra afdelningar öfver hvarandra.

Socklarne, som äro tcmiigen höga och bestå af en stor

skråkanl med en grof rundslaf derpå," utgöras af hug-

gen kalksten. Första afdelningen, hvilken håller i sö-

der och norr 2^.9 samt i vester och öster 20.0, upp-

bär etl lågspelsigt korshvalf med raka och uppåtgående

kappor. En rundbågig ingång på midten af veslra si-

domuren är helt och hållet vandaliserad både till sin

yllre och inre omfattning. Tornbågen är i en sednare

lid utvidgad, hvadan svåra sprickor tillkommit; ett far-

ligt företag af okunniga handtverkare.

En rundbågig ingång i norra sidomuren nära östra

ändan inleder till en trappa, som uppgår ål vester och

sedan sträcker sig genom veslra sidomuren, på midten

hvaraf en likjidan ingång öppnar sig till andra afdel-
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ningen. Midi öfver sislberörde ingång linnes on rund-

bägig glugg. Någol öfver förslå afdelningens laklivalf

ligger ell bjelklag med jdankor. IJerilVan nliör en

rakslulen genomgång Ull elL galleri å södra och en

likadan till ell sådanl å norra sidan. Södra galleriel

har ål söder Ire öppningar, livilka ålskiljas af Iva fyr-

kanliga tjocka och korla pelare med motsvarande pila-

sirar. Hvarken de fön^a eller de scdnare ha socklar,

men deremol karnisade kransar. I hvarje öppning slår

en smärl midlkolonn med bägarlik bas och likadant

kapital. På hvarje kolonn hvila henne små lågs|iel-

siga bågar, som begge beslå af en enda häll. Utanför

hvarje öppning Cnnes en rundbågig omfattning. Norra

galleriel liknar det nyssbeskrifna, men delsamma bar

en rund och två ållkantiga kolonner. Enär gallerierne

hvila på den första afdelningens södra och norra sido-

murar och den andras måst i söder och norr indragas,

så ha ifrån den veslra och östra sidomuren grofva

rundbågar blifvit inslagna för nppbärandc af den södra

och norra, till hvilka galleriernas lullak sluta sig. För

alt stärka begge dessa bärbågars vederlag ha galleri-

erne blifvit ål ändarna sammantryckta, hvadan ingen

glugg kunnat i någotdera öppnas åt vesler. Ja, de ha

vid hvarje ända blifvit upptill bröstningcn igenmurade.

Dock ha genom bärbagarnas svaghet och nyligen gjor-

da utbrylningar å tornbågen och å skeppels sidomurar

ganska vådliga remnor tillkommit. Om dessa skador

ej snart alhjelpas med pålitliga ankarslänger, torde en

inslörtning ej låta länge vänta på sig.

Från trappan i veslra sidomurens södra ända in-

leder en raksluten ingång i tredje afdelningen, som på

midlen af veslra sidan har en större glugg nied Ire-



21

hladig heläckning. Midi öfver denna glugg märkes en

liten fyrhiadig ljusöppning.

Fjerde afdelningen liai' ä hvarje sida Ivå gluggar,

i hvilka llere leinningar ses af små spelsbågar, som

uppburils af midlkolonner. Nu finnes bloll en enda

kolonn nemligen å södra sidan i behåll, men alla de

öfriga äro ersalla med Iräslycken. De yllre omfallnin-

garne äro rätvinkliga och spelsbågiga, men de inre

rätvinkliga och lågrakspetsiga. Några fot under glug-

garna märkes å hvarje sida en skråkantig indragning.

Tornet bar ett rösle i vesler och ett i öster. Alt

der funnits ett rösle i söder och ett i norr lider intet

Ivifvel. Hvardera af de öfverblifna röslena har Ire glug-

gar, af hvilka de två nedre äro temligen väl bibehållna

och likna de nyssberörda, men den öfre är afbruten

och vanställd. I östra rostets ena glugg qvarstår en

smärt midlkolonn med bägarlikt kapital. Tornet har

åttkantig spira, och murarnas hela höjd skall enligt

uppgift utgöra 120.0.

Om kyrkans ålder finnes ingen uppgift från me-

deltiden, dock bär hennes bestämda hållning härom

vittnesbörd. Skeppet koret och utsprångel, som ur-

sprimgligen blifvil utförda i temligen ren rundbågsstil,

ha troligtvis uppstått vidpass år 1200, men tornet,

hvilket röjer öfvergång till spetsbågsstil, är förmodli-

gen nära ett sekel yngro.

Vid korets norra sida ses en usel sakristia, som

blifvil i sednare tid upjiförd, men vid tornels norra

sida ligger ett ännu vanprydligare stort magasin. Det

måste beklagas, att denne helgedom blifvil på många

sätt vanställd.



Hablingbo.

Töga öfver V2 ">'' ' uordvesl frun llalVlliem liar Hab-

lingbo ell leniligen bugl läge i en bördig men skoglös

trakt. Sislnänmda kyrka utgöres af ell ailångfyrkantigl

skepp, ell likadant men mindre kor och ell fyrkantigt

torn i vester. Skeppet består af liuggcn, men koret

ocb tornet af huggen och luktad sandslen. Några par-

tier äro utförda af huggen och sli])ad kalksten.

Skeppet, som invändigt håller i bredd 4 i. 8 och

i längd 53.9 samt i murljocklek 0.7, har höga och

stora socklar, hvilka äro skråkantiga och rnndslafviga.

Två kolonner, som stå i skeppet, uppbära sex kors-

hvalf med sju skiljebågar. Kolonnerne lia höga och

skråkantiga grundstenar och derpå attiska baser med

fyrkantiga framsprang öfver plinternas hörn för tillär-

nade skyddsblad. Skaften, hvilka utgöras af hela rund-

stycken och hålla 8. G i omkrets, äro ovanligt tjocka

i jemförelse med sin höjd. Vestra kapitalet har fyra

halfrunda konsoler, nemligen en åt söder, en åt norr,

en åt vester samt en åt öster, och deremellan fram-

skjuta fyra små hörnsprång. De förra siras med slora

rosor emellan mindre blad, men de sednare med blott

blad. Kransen, som består al' hallva rundstycken mel-

lan rätvinkliga hörnsprång, prydes med en liålkäl och

en rundstaf. Östra kapitalet har ett stort groteskt huf-

vud ål söder liksom ell åt norr sanil ett ål vester och

ett ål öster. Dessa fyra hufvuden äro alldeles lika

hvarandra, och deremellan framstå små plalla llikar

öfver bågformiga slycken, hvilka ujtpål utgå från sam-
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ma hufvuilcn. Kransen bildai' liallva riuulslycken öfver

hufvmlena, men rälvinkliga hörn öfver de små samman-

bindande /likarna, och den prydes med en stor hålkäl

och en liten rnndslaf. Kapilälerne motsvaras å sido-

och gafvehnurarna af kragstenar. A sidomiirarna äro

kragslenarne hmga <>ch smärta, och hvardera siras med

Ivå stora bladknoppar. Kragslenen å veslra gafvelmu-

ren hihlas af en framåtlulande man, som slående på

en rund knopp med axlar hiifvud och händer uppbär

ett hälft rundstycke. Kragslenen å östra gafvelmuren

är rund och prydes nederst med en knopp och högre

upp med två i"osor samt deröfver med stora blad.

Derpå följer ett halfl rundstycke, hvilket siras nedom-

kring med ett tandsnill. A sidomurarna äro kransarne

rätvinkliga, men å gafvelmurarna halfrunda, och alla

hålkälade ocli rundstafviga. Skiljebågarne äro spetsiga

och Ivåsprångiga, och de hålla ungefär 1.(1 i bredd

och nära lika i tjocklek. Korshvalfven äro spetsiga

med nära rakt uppålgåeiule kappor. Kolonnerne beslå

af slipad, men kragstenarne och skiljebågarne af fiii-

huggen kalkslen.

En ingång å södra och en å norra sidomuren

nära veslra ändan inleda i skeppet. Den södra är

dragen så ål veslnr, alt den icke rätt intager midten

af veslra hvallafdelningen, men den norra har regelräl

slällning.

Södra portalen har å livarje sida två kidonner

mellan murhörn. Ytterst framspringer å livarje sida

en fyrkantig pilaster. Innerst slå poster på hög trö-

skel. Grundslenarne äro brant skråkanliga, baserne

attiska med afrundade plinler för kolonnerna. Murhör-

nen prydas med skarpryggiga rundslafvar. Alla skaften
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saknas. Ka[»ilälenie äru raka och föga Iraiiiållulande,

kransariie hälkälade och iiiiidslafviga. Grundsletiarne

haserue kapilälcrne och kraiisariic äro geniensamma

Jor koh)rineriia imirhönieii och piiasliania. Kapitälcrtic

prydas med tolf välhiiggna och nära fullrunda figurer,

som äro ungefär 1.5 höga. A vcslra sidan sitter (]hri-

slus med korsgh^ria hällande en l)ok på venslra knäet

och upplyftande högra handen till välsignelse. Alla

lärjungarne med vanliga altrihuler men harhufvade och

ulan glorior stå raka jemte hvarandra ä vestra och

östra sidan. Hvarje pilaster har å framsidan två pryd-

liga Italdakiner öfver hvarandra. Röstena derpå siras ä

sidorna med hlad och å spetsarna med stora knoppar.

Omgifvande fialer framle nicher och knoppar å spi-

rorna. Hvarje pilasters kapital består af ett mycket

stort menniskohufvud, hvilket grinar och visar tänderna.

Del veslra har hufvudkläde, det östra hart här. I ve-

stra pilasterns nedra baldakin står en biskop i full

skrud med bok i venslra och kräkla i högra handen,

i dess öfra sitter en person, hvars hufvud är förvitt-

radt. Denna person, som håller en uppslagen bok, är

förmodligen Christus. 1 östra pilasterns nedra balda-

kin slår en biskop lik den nyssbeskrifne med bok och

kräkla, i dess öfra sitter en påfve, hvilken framhåller

ett dubhelkors med den venslra handen och upplyfter

den högra till välsignelse. Posterne, som äro myckel

breda och höga, uppbära ett sirligt dörrfält. Hvardera

af desamma prydes med fem tjocka rundbågar, hvilka

förenas med rosiga knoppar och vända sig emot dörr-

ö|tpningen. Den vestra poslens svicklor fyllas med

stora blad, men den östras med större och mindre ro-

sor. Dörrfället är sexllikigl och deröfver utbreda sig



219

lika iijuii|;a riiii(ll)iig;ir. Posleriias »»ch doirlältcls bå-

gar beslå al" bela hällar och iixitsvara livarandra, I

svicklurna märkas sex yeiioiii villriiig uigenkäiiliya liel-

gon. Kolomierne uppbära ruiulslarviga, niurliurnen och

|)ilaslrariu' i kaulerna skarprygi^iya spetsbågar. På [)i-

laslrania uppslår ell liögspelsii^l rösle med halkälade

valleniisler. Porlalcn, soui livilar pa liel bolleuliäll,

Iieslår al" slipad rödaklig kalkslcii. Inre oiiifatlningei)

är siiedsuiygig och lagrakspelsig.

Norra portalen bar å bvarje sida Ivå rätvinkliga

iiiurhörn med skråkantiga grundstenar. Smala och

Ijocka poster på hög !röskel ha skråkantiga kransar

och uppbära elt rakt dörrläll. I midlen al" dörrfällel

sitter Chrislus med kursgloria ocii håller en bok med

den venslra handen och stöder densaumia på vcnstra

knäet och upplyfter den Imgra till välsignelse. Till

venster slår en hotande man, hvilkcn med begge hän-

der framsträcker ell lillhygge. Bakom denne djerfves

fötter märkas Ivå fåglar i strid. Deröfver och bakom

densammes rygg ses djefvulen med tu|ipfötter horn

vingar yfvig svans smala ben stor mage och uträckt

tunga hålla en hacka pa högra skuldran. Till höger

framräcker en vanställd n)an med begge bänder ett

svin åt Christus. Bakom denne begabbare hai- en miss-

dadare med yxa dödat en neddignande man. Murhör-

iKMi uppbära pa märkvärdiga dynslenar två skai-pkan-

tiga rundbågar. Den yttre dynstenen åt vester framlcr

ell stort lejon, som ligger med öppet gap och håller

ett lam i framlassarna. Den inre ål vester visar elt

menniskobufvud, hvilket nyligen blifvil till större delen

afslaget, men der märkas lemningar cfler armar. Den

yttre dynstenen åt öster är ell slorl liggande och ga-
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paiule lejuii, som haller en (inii i rranilassaniH. Den

inre åt öster framter ell mindre lejonluifviul, hvilkel

gapar öfvcr en nienniska. Den yllro rundbågen prydes

IVamlill med en l)hidslinga, den inre liar i kanten en

lin rnndsfaf ocli ntåt en flätad bladslinga. Alla bild-

verken beteckna hedendomens tilltag mot cbrislendo-

men. Hela portalen, som består af fin sandsten, har

tvilVelsutan tillhört en äldre kyrka. Inre omfattningen

är rätvinklig och rundbågig och röjer en myckel gam-

mal anordning.

A södra sidomiiren finnes i midten af mellersta

liksom af östra bvalfafdelningen ett stort spetsbågigl

fönster, hvilket till del yttre och inre är snedsmygigt

och utvändigt har en hålkälad vallenlist. 1 det vestra

fönstret ha två poster med motsvarande karm uppburit

Ivå mindre och i midten en större och vida högre

Irebladig spetsbåge. Östra fönstret har haft en midl-

post och karm samt derpå Ivå trebladiga spelsbågar

och deröfver en Irebladig ros. Poslerne karmarne bå-

garne och rosen äro ul- och invändigt snedsmygiga,

och de ha derjemte yttre rundslafvar. I begge fön-

stren äro posterne bortbrutna, men bågarne och rosen

i behåll. Karmar poster och bågar af trä ha i sed-

nare lid blifvil der insatta. Triumfbågen, som äi' gan-

ska bred hög och spetsig, har skråkantiga grundstenar

samt hålkälade och rundstafviga dynslenar. En mot-

svarande båge å vestra gafvelmuren är lika bred och

hög samt till betäckning och dynslenar lika beskaffad

som den nyssberörde. På denna båge hvilar vestra

gafvelnuirens roste.

Koret, hvars inre bredd ulgör 26.3 och längd

55.5 samt murljocklek 4.8, har likadana men lägre
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socklar än skeppet. Eli spetsigt korslivall nieil raka

iippåtgåeiule kappor Itildar korets Ijotäckning.

A södra sidoinuren nära veslra ändan finnes en

lemligen stor ingång. Yttre omfattningen prydes å

livarje sida med tre kolonner mellan vanliga murliörn.

Två skaft saknas. En fyrkantig pilaster, som fram-

springer a hvarje sida, har framtill en lialfkolonn. In-

nerst stå posler på ling tröskel. Grundstenarne äro

brant skråkanliga, haserne attiska med afrundade plin-

ter för kolonnerna, kapitälerne nära raka och föga

framåtlulande. Kapitälerne, hvilka äro gemensamma

för kolonnerna n)urhörnen och pilastrarna, prydas med

bildverk. Till följd deraf ha djupt hålkälade och O.P.

höga kransar hlifvit å kapilälerna anhragta. A östra

kapitälerna ses Marias hebådelse och besökelse samt

hennes barnsäng. Barnet med korsgloria ligger i krub-

ban och oxen och åsnan stå derjemte. Vid sängens

fotända hänger Marias klädning och derbakom sitter

Josef med mössa på hufvudet och slaf i högra handen,

och derbakom knäfaller en qvinna. Vestra kapitälerne

ha följande föreställningar. Maria siller med barnet

på den venslra armen och framräcker den högra mot

de tre vise männen, som ha kronor på hufvudena och

skänker i händerna. J)en främste af de vise män-

nen faller på knä, men de efterlVdjande stå. Josef

siller bakom Marin. En del af vestra pilasterns och

likaså af innersta kolonnens krans siras med bladverk.

Alla figurerne äro nära helnppliöjda och ungefär 1.0

höga. Posterne uppbära ett sexflikigt dörrfält, och dera

uppstå sex rundjtågar med rullika knoppar. Svicklorna

fyllas med rosor, och liågarne piydas med sådana å

midlen. Kolonnerne ujipbära rundstafviga, murhOrneu



2-22

ncli |iilnslranin sl\ar|il<anliga dch högspetsiga bågar. F*å

|iilaslrarna livilar ell hogspolsigt roste nip«l lifilkälade

vatlcnlisler. Portalen, livilken liar liol liollonliiill, ho-

star af slipad rödaktig kalksien. Inre nmfaltningen ;ir

snedsmygig och lågrakspctsig samt ovanligt hög.

Ösler 0111 ingången är ett stort spetshågigl lön-

stor, som haft en midtpost och motsvarande karm.

Två Iroliladiga Jiågar och on Irohladig ros dorofver

äro i behåll. Der äro karm poster och bågar af Irä

insatta. A allarväggen sos tre spetsbågiga fönster, af

livilka det mellersta ;ir bredare och högre än de om-

gifvando. Der ha äfven kaiMiiar posler och bågar af

Irä blifvil på ett vandaliskl säll anbragla. Man har

icke ens bibehållil bågvorken. Alla fönstrens omfatt-

ningar och lemningar af karmar och bågverk äro ut-

och invändigt snedsmygiga. Det södra föiistret har en

vltre vattenlist, som är djupt karnisad, och de tre

östra en sådan, hvilken är gemensam. Valtonlisterne

utgå från fönstrens Itrania plattor. I den södra sido-

miiren nära östra ändan finnes ett stort rakspetsigl

väggskå[> och ett sådant niidl emot i den norra. Doss-

iilom märkas två mindre likadana väggskåp nära ve-''l

sira ändan af den sislliei'(inla sidoimiren.

En ingång å korets norra sidomiir har vttre mur-

horn och derimianför posler på hög tröskel. Murliör-

nen liksom posterne uppbära en skarpkanlig riind-

båge. Inre omfattningen är snedsmygig och lågrak-

spetsig. Denne ingång har tvifvelsutan inledt till en

sakristia, som tillkommit vid korets uppförande. l*å

portalen ses följande inskrift: Anno 1730 är sahra-

stm hygd. Dåvarande 2^(^sfor NicoJans BaJdman.

Samma sakristia är en eländig byggnad med plall trä-"
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tak. Don, der vid en sådan helgedom som denne om-

besörjer ell fuskverk ocli lill minne deraf på ell skryl-

sanil säll inlingger sill nanm, ådagalägger en hekla-

gansvärd brisl på alll begrepp om kyrklig ]»yggnads-

konst.

På elt muradl altarbord ligger en liålkålad skifva

af slipad kalkslen. I midlen af bordels framsida mär-

kes ell fyrkanligl bål. A skifvan slår en slor allar-

laila af fin sandslen. Den nedre midlgrnppen framler

nattvarden och den öfre uppståndelsen, Taflan, livilken

1645 lillkommil ocli är temligen v;il arbetad i ren

barockslil, skymmer fönstren i öster och visar sig i

många afseenden vara opassande.

Tornet, som innehåller fem afdelm'ngar öfver hvar-

andra, bar helt låga skråkantiga socklar. Första afdel-

ningen, hvars inre bredd i söder och norr utgör 15.2

saml i motsatt riktning 10.0, bar ett lågt korshvalf

med halfrunda och föga uppåtgående kappor. En in-

gång finnes på midten af veslra sidomuren. Yttre om-

fallningen bar å hvarjc sida två murhörn, hvilka upp-

gå från socklarna och uppbära skarpkantiga rundbågar.

Poster, som innanför murhörnen slå på hög tröskel,

uppbära jemväl en skarpkanlig rundbåge. Inre omfatt-

ningen är snedsmygig och lågrakspelsig. Tornbågen,

bvilken är lika bred som afdelningen men vida sma-

lare och lägre än bågöppningen å veslra gafvelrauren,

saknar vederlagskransar. I östra ändan af norra sido-

muren inför en raksluten ingång lill en trappa, som

sträcker sig uppigenom densamma ål vester, der en

likadan ingång inleder till andra afdelningen, bvilken

har åt söder en slor glugg, som utvändigt äi* rundbå-

gig men invändigt lågrakspelsig. Från andra afdelnin-
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i^eii slräcKpi" sig en Irappn niiill ofvoi' den fursllte-

rönla. f^n rakslnlen ingång inför vid veslra ändan af

den sednare li-appan lill Iredje afdelningen, livilken liai-

en lilen fyrkantig ljusöppning ät vester. Från tredje

afdelningen npj)går en trappa på snninia säll ifrån öster

till vester i norra sidoninren. Nära niidlen af den

sisllierörda trappan inleder en rakslulen ingång till en

låg afdelning, som betäckes med ett enkelt korslivalf.

Derifrån fortgår trappan a t veslei', hvarest man inkom-

mer i femte afdelningen, livilken å livarje sida har en

stor glugg. En midi kolonn med lärningformigt kapital

slår i livarje glugg och npphär två rnndbågar. Kolon-

nerne och hågarne intaga mol vanligheten gluggarnas

rätvinkliga ytterkanter. De inre omfattningarne äro

rätvinkliga och rnndhågiga. Under glnggen på södra

liksom på norra yttersidan märkes en stark indrag-

ning. Tornet, som har ansenlig höjd, uppbär ett låg-

spelsigl tak med vattenfall al alla sidor.

] skeppets södra sidomur är en mängd små grnn-

da halfrnnda dels en- dels tvåsprångiga gesimsbågar

insatta. Flere af dessa bågar äro alldeles släta, men

hvardera af de öfriga innehåller ell djur eller etl

blomster af ganska olika slag. Dessa stenar äro na-

turligtvis lemningar af en äldre kyrka, livilken intagit

den nuvarandes plats.

Vi beklaga, att från medeltiden ingen nnderrät-

lelse om kyrkans ålder förefinnes. Dock visa sig stil-

förhållandena i denna helgedom vara så bestämda, att

livarje sakkunnig kan på del närmaste uppge, när {\en

tillkommit. Tornet, som foreter ren rundbågsstil har

fönnodligen uppstått omkring slutet af Itdfle eller bör-

jan af tretltiude seklet. Skeppels norra p(U"tal ncli de
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gesimsltågar, livilKa ;iro iiisatla i »Iplsniiimas södra si-

iloimir, lia Ivifvelsulan lillhörl en kyi-ka, som Mifvil

sainlidigl iiifd l(»i'nel ii|i|tf(tr(l. Del mivarando skeppet

och kon^l, livilka Jiro liallna i lUhihlad spelsbågsstil,

lia Iroligtvis lillkuniniil omkring år '1500.
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Silto.

Nonlnonlvpsl ^'^ '"'' ''•'•"» H;iltlin.i;l»i> lii,'t(Pr dess an-

nex Sillo i o\\ bnidiii sl;illltyi;tl. Sislniinmdn kyrka ho-

star al" rll adiini^r) ikaiiliiil skepi» och ed fyrkanliyl kor

sanil ell f\ ikaiiliiil lorn i vpslor. Rvggnarlen är upp-

förd lill fol- och hornslyckcM sanil onifallningar af hug-

gen MiPii för öfrii;! af tiiklad sandslon.

Skeppet, som inväri(hi;l haller i hredd 2 7. T) och

i läni^d 4<!.!l, har skrakanliga socklar. Tva korshvalf

nied en skiljeliåge nlgoi"a skeppels heläckning. Skilje-

bågen, hvilken är lagspelsig och eiisprångig sanil un-

gefär 1.0 hred, hvilar jtå små rnndslafviga och hålkä-

lade dynslenar å midlen af sidommarna. Kapporna

äro nära i'aka och uppålgående.

A södra sidoniuren näi'a vestra ändan är en in-

gång. Yllre omfallningen hai' å hvarje sida Ivå smärla

kolonner emellan inre poster och yllre mnrhörn. (Trund-

slenarne äro skråkanliga och liaserne runda något in-

ålsvängda lör kolonnerna men rälvinkliga för murhör-

nen. Kapitälerne äro hålkälade. Kransarne likna npp-

nedvända alliska haser. P(tslerne, som äro In-eda, stå

på en mycket hog tröskel och uppbära ett f\rbladigl

<lörrfält, hvilkel framter i midlen en Iredikig knojip,

men hvilkel förlorat en af tvenne ridlika knoppar vid

sidorna. Dörrfällel siras med en stor inristad blad-

slinga. På de inre kolonnerna hvilar en tunn fyibladig

båge med små trellikiga knoppar, och derpå framstår

en afkantad spetsbåge. De yllre kolomierne uppbära

en rundslafvig och murhörnen två skarpkanliga rund-
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lin^^nr. Inre onifal(nini;nn linr sneda snly^^^^ och lAg-

rakspelsig betäckning.

A södra liksom å norra sidoniuren finnes i niid-

len al' öslra livalfafdelningen etl ganska small men

liogl fönster med liög bröstning och rundbågig betäck-

ning samt nt- och invändigt sneda smygar. Midt emel-

lan den yllre och inre omfattningen framstår en rät-

vinklig karm. Trinmfbå^en är spelsiii med stora hål-

kälade dynslenar. I södra sidomuren ösler om och

nära intill ingången märkes etl rakspetsigt väggskåp.

Koret, som invändigt sträcker sig i söder och

norr 20.ö samt i vesler och öslei- 22.9, har likadana

socklar som skeppet. Eli korshvalf, hvilket liknar skep-

peis, bildar korels betäckning.

En ingång å södra sidomnren nära veslra ändan

inleder i k(tre1. Yllre omfati ningen har å hvarje sida

en kobmn emellan inre postei' och vtlre murhörn. Ba-

serne, som ha fyrkanliga grundstenar, beslå af en större

och en mindre rnndslaf med fin randlisl deremellan.

Kapilälerne äro hålkälade. Kransar saknas. Murhör-

nen hvila på socklarna. Poslerne, hvilka äro myckel

breda och stå på hög tröskel, uppbära en Irebladig

ganska l>red spelsbåge. På kolonnerna hvilar en rund-

stafvig och på murhörnen en rätvinklig spelsbåge. Inre

omfatlningen är snedsmygig och lågrakspelsig.

På niidlen af södra sidoniuren finnes eil enkelt

rundbågigt fönster med hög liröstning. Å al larväggen

äro tre sådana fönster, af hvilka det mellerKla är nå-

got bredare «icli högre än de omgifvaiule. Alla fön-

stren äro ul- och invändigt snedsmygiga och ha såsom

skeppets rätvinkliga karmar. I södra sidoniuren nära

östra ändan finnes ett rakspetsigt väggskåp. Uli norra

15*
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sidoinurtMi iiiiia vesira äniliiii ses ell Yäggskåp med

Irebladig »kIi nära uslia ell sidiie sådaiil med rak-

spelsii; Iiolärkiiiiii;,

.-I Toriiot, som innehållei' Ijia afdclningar öfver livar-

andra, liar skrakanliga och ovanligt höga socklar. I

luriiel tinnes inlel lakhvalf ulan bloUa hjelklag, till

hvilka stegar iipideda.

Forsla afdelningen, hvars inre sträckning i st)der

oeh norr nigor 14.."» saml i vester och öster 17.1,

har en ingång på midten af veslra sidomiireii. Yltre

omfattningens hvarje sida iitgöres af Ivå nniihörn med

hålkälade kransar. Ue yttre murhörnen uppbära eii

rund- men de inre en spelsbåge, som Jjeggedera äro

skarpkantiga. I*a vanliga poster har en Irebladig båge

hvilal. Poslerne ;ii'o for icke länge sedan boi-tbrutna

och bågen skadad för insättande af en Iräkarm och

inre smygarne äro vansiälhla. T(ji'nhågen är lika bred

som första afdelningen och har stora hålkälade dynsle-

nar och högspelsig beläckning. Andra afdelningen fram-

ler på midlen af veslra sidomnren en smal leiuligen

låg snedsmygig ljusöppning med Irebladig beläckning.

1 tredje afdelningen midt deröfver märkes en liten

rundbagig glugg med en smärl nndtkidonn och derpå

Ivenne små rundbägar. Ytlre omfallningen utgöres af

en rätvinklig och spelsbågig fördjupning. 1 fjerde af-

delningen linnas at söder liksom åt vester Ivå smala

och höga gluggar, hvaruli midlk(domier uppburit små

trebladiga spelsbågar, af hvilka de förra saknas, men

)le sednare qvarsitla. Vtlre och inre mufallningarne

äro rätvinkliga och de htrra rundbågiga men de sed-

nare lågrakspetsiga. A sannua afdelnings norra sida

ha en stor rälvinklig och rundbagig och å dess öslra
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tvä IipK sni;i slickl»iiL;iga gliii-gar Idifvil i spdiiitrp tid

insalta. Toniel uppbär eii spira, som orvprgar från

fyrkaiil till ältkanl.

Från iiiedelfidni voles inlct om kyrkans älder.

Dä hela liyggiiadcn är liallfii i äldre öfvergAngsslil,

har den troligtvis up|islåll kort efter ar 1250.

Pä ett altarbord af huggen saiidsl(Mi ligger en

hälkälad skifva af slipad kalksten. I midleii af fram-

sidan finnes ett fyrkantigt hål. l'A bordet står en

myckel bred oeh hög altarlafla, hvilken till största de-

len undandöljcr östra fönstren. Denna tafla, som iil-

göres af trä, har en dålig oljemålning, hvilken före-

ställer korsnedlagningen.

I kyrkan står en dopfunt af fin sandslen. Fölen

är nedtill fyrkantig och upptill rund. Skålen är rund

med skråkantig botten och raka sidor. Foten prvdes

med fyra sittande personer. Skålens bolten siras med

bladverk och dess sidor med bågfäll och figuier. Allt

har så lidit af villring, all intet deraf kan numera

utredas.

Ett altarskåp med flygeldörrar slår i skeppets

nordöstra hörn. 1 sjelfva skå|»el föreställes Christus

med korsgloria sittande å en tron och hållande i den

venslra handen en bok och up|)lyftande den högra till

välsignelse. Tre personer med rundglorior stå å hvarje

sida. liland dessa ses S. Petrus lill höger och S. Pau-

lus till venster. Sanuna personer, som betäckas med

båg- och löfprydda rösten, äro halfupphöjda och temli-

gen väl skurna af ek. 1 högra dörren slår Maria å

månen med barnet på högra armen. I venstra dörren

väger en engel en bedjande. En menniska slår uti

den ena skålen och vigter ligga i den andra och två
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djeflar med länga svansar ocli små horn laslhälla sig

deriinder. Likväl sjunker menniskan, och engeln hotar

djeflarna med ell lyftadl shigsvärd. Figurerne i dör-

rarna äro ej illa målade i olja och lemligen väl hihe-

hällna. Skåpel utom dörrarna haller 5.7 i hiedd och

5.4 i höjd.



Sproge.

nonliKtnlvfisl ^!.^ mil fraii Sill(3 liggnr Sproye, annex

till Eisla, i on Jagijind och Iriiklliar slällbygd. Sproge

liestar af elt adangiyrkanligt skepp, ell nära fyrkanligt

kor odi ctl lialfrimilt iilspräng i öster sanil etl fyr-

kanligl lorn i vesler. Byggnaden är uppförd af hug-

gen (uli tuktad kalkslen.

Skeppet, som häller i inre bredd 25.3 och i

längd 31.0, har låga skräkanliga socklar. Vid förslå

anblicken visar sig, all skeppel fall i sednare lid vid-

kännas en ganska våldsam vandalisering. En midlko-

lonn har Ivifvelsutan der uppburit fyra korshvalf, och

en ingång ä den södra sidomuren moL veslra ändan

har troligtvis hafl en motsvarande ä den norra. Nu

betäckes skeppel med ell lågl tunnhvalf af Jträder. En

ingång jiä niidlen af södra sidomuren framler lemnin-

gar af en ganmial [)orlal, som har poster med etl

Irebladigl dörrfäll och derutanför pä skeppets socklar

murhörn med en skai"pkaiilig rundbage. Vid portalens

flyttning ha dessa partier blifvil alldeles förfuskade.

Intel spär märkes efter ursprungliga fönster. Deremot

har etl rundbägigt fönster tillkommit på hvarje sida

om ingången och två motsvarande å norra sidomuren,

hvilka ha karuiar jned lång- och Ivärposler samt bå-

gar af trä och vanliga rutor. Triumfbågen, som är

lågspetsig och ansenligt bred men föga hög, har hål-

kälade dynstenar.

Koret, bvars inre sträckning i söder och norr ut-

gör 17.7 samt i motsatt riktning blott 14.4, har lika-
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dana socklar suiii skeppet. Eli korshvalf lued lialf-

runda raka ocli ii|ipälgåen(le kappor bildar kctrels be-

täckning. En ingäng ä södra sidoniurcii niol veslra

ändan och ell lilel iiindfönsler i öster deroui ha blil-

vil igenmurade och ell slorl fönster i likhel med skep-

pets nppbriilet.

Ulsprånget, som håller i inre bredd 15.1, har li-

kadana socklar som skeppet och koret och beläckes

med ell hälft kiipolhvalf. Ell litet rnndfönsler ät öster

är lill det yllre och inre snedsmygigt och har liksom

de öfriga fåll Iräkarm och Iräbåge.

I ulsprånget står ell muradt altarbord med skrå-

kantig och slipad skifva af kalksten. En altarlafla af

sandsten har 16(^5 tillkommit och röjer ett dåligt ar-

bete i rococomaner.

Tornet innehåller tre afdelningar öfver hvarandra.

Socklarne, hvilka utgöras af en stor skråkant och der-

på en rundslaf, äro 3.0 högre än den öfriga byggna-

dens. Tornets sidomurar äro inåldragna.

Första afdelningen, som invändigt ulgör i söder

och norr 16.8 samt i vesler och öster i7.'i, har ett

spetsigt korshvalf med raka och uppåtgående kappor.

A norra sidomuren finnes en ingång. Yllre (unfatlnin-

gen har å hvarje sida två kolonner mellan murhörn.

Derinnanför stå poster på hög tröskel. Grundstenarne

äro skråkantiga, baserne raka och låga med lina rin-

gar uppomkring, kapilälerne nedåt sneda ujed fina rin-

gar. Inre kolonncrnc och alla uun'hörnen upjdtära

skarpkantiga spelsbågar, yllre kolonnerne ha dcremot

en sådan med afskurel hörn. På |»osterna livilar en

fyrbladig båge med Ire riillika knoppar, och deröfver

höjer sig en smal tunn och landad spetsbåge. Allt
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röjer en sm iililer och oii diiliti liiillnini;. Inro oin-

nuiiiinjien ;ir siu-dsmvgig och lajirakspolsii;. Ahlchiiii-

gen hj<r Al vcsN-r hall ctl iiiiiuhc run<lfönslcr, hvilkel

hlifvil ii|»|ihnilel o(;h ;il'vpii lall karm samt [Mislor och

hagar al" Irä. Tnrnhågcii är spclsig och har halkälade

och ruiulslalViga dynsleriar.

En raksliilcn ingång i forsla afdelningens sydöslra

horn inleder lill en Irajipn, som sträcker sig frän öster

al vesler i den södra sidoniiiren och vänder sig sedan

lill hälften genom den veslra, der n)an inkommer i

andra afdelningen. Sedan nppgär en stege till tredje

afdelningen, hvilken å hvarje sida har IvA gluggar.

Deröfvcr höjer sig ä hvarje sida etl spelsigl rösle,

som har Ivå gluggar jemle hvarandra och eu mindre

sådan midl öfver desamma. Der finnas således fem

gluggar å hvarje sida. I hvarje glugg har en midl-

kolonn u|tphuril Ivå trehladiga spelsbågar. Kolonnerne

äro iithylta mol fxrkantiga stolpar, men hågarne äro

hihehållna. De yttre omfaltningarne äro rätvinkliga

och spetshågiga, <le ini"e rätvinkliga och lågrakspelsiga.

\ hvarje yttersida linnes under de nedersta gluggarna

en skråkanlig indragning. En åttkantig spira utgör

tornets betäckning.

Om kyrkans byggnadsår saknas underrättelse från

medeltiden. Skeppet koret och ulsprångel, hvilka äro

samtidiga, förclc rundhågsslil, och härröra, såsom del

tyckes, från sednarc hälften af tolfte seklet. Ttuiiel,

som deremot IVamter spelsbågsslil, är nära Ivå århun-

draden yngre.

I kyrkogårdsnjuren liinies en större ingång från

söder och en sådan Iran vesler. Hvarje siila af dessa

ingångar ulgörcs af lyra lialfva rundstycken således
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sexton lillh(i|i:i, livilkii Ivirvelsutitn lillliurt den niidlko-

lonn, suni nppburil sk('|i|»ols laklivall. Hcssa stycken,

al" livilka två siuniiiaiilagda hälla 0.5 i omkrets och

unyelär 1.(1 i tjocklek, måste på vanligt säll liundil

hvarandra.

Ulvändigt Ofver skeppets ingång står på en stor

hallVund slentafla: Sproge kyrka hyggd 1058. Vä

midlen al norra sidonmreus inre sida ses en slor lyr-

kanlig lalla, hvara läses: Är 1839 dä Fer Wcdlgren

rar kyrkoherde m. m. hlef Sproge kyrka renoverad.

Midi deremol ofver södra ingången ses älven en lika-

dan talla med inskrift.

Del är en sällsam lakunnighet atl låta i en gam-

mal helgedom inhugga ett byggnadsår, som ingalunda

kan rättfärdigas hvarken af kyrko- eller konsthisloi'ien.

Ja, vi anse tillochmed ett dylikt tilltag vara otillbör-

ligt. Sproge kyrka har, såsom vi redan uppgifvit, tro-

ligtvis uppstått minst ett århundrade eller 1058. P.

Wallgren, under hvars tid kyrkan blilvil pa nyssberör-

da sätt vandaliserad, hade isanning gjort väl, om han

ej inskrilvit sill namn med gyllene bokstäfver och ej

begagnat styckena af midtkolonnen vid ingångarna till

kyrkogården. !)el är en lycka för Gollands märkvär-

diga kyrkor, all der funnits fa så företagsamma eller

rättare tilllagsna kyrk(dierdar som P. Wallgren, och vi

önska uppriktigt, all aldrig någon med så ringa insigl

och så stor inbilskhet i kyrklig byggnadskonst måtte

få någon befallning med någon gotländsk helgedom.



Eista.

ilonul '/^ mil IVäii Sprotre lij;j;er Kisla å eii högland

och JKirdig släll, Sisliiiiiniide helgodom, som bosläll al'

ell allangfyrkttnligt skepp och ell lika bredl och nära

lika långl kor med rak alUirvägg i öslcr och ell nära

Jyrkanligl loni i voster, har i sednarc lid imdcrgall

slor förändring. Byggnaden Iteslar lill hela del ylli'e

och alla inre omlallningar al huggen kalkslen och för

öfrigl af luktad sådan. Vi vilja först taga kyrkans

gamla anordning i betraktande.

Del fordna skeppels inre l)redd utgör 24.0 och

längd 50.7. Det fordna koret häller i inre sträckning

i söder och norr 24.0 och i vester och öster 33.6.

Skeppet har ursprungligen haft platt trälak, men koret

däremot ell korshvalf. Skeppels socklar äro skråkan-

tiga, men korels beslå af en hög skråkanl och derpå

en öfvcrfalsad rundslaf. En Iriiunlbåge har IvilVelsulan

funnits emellan skeppet och koret. A det fordna skep-

pets södra liksom dess norra sidonun* nära veslra än-

dan märkas lydliga spår efter en liten enkel rnndbågig

ingång. Skeppet har på niidten af södra sidoinuren

hall ell litet fyrkantigt och nära östra ändan ell spets-

hågigl fönster, af hvilka det förra var en nyare utvidg-

ning, del sednare en uppbrytning före reformalionen.

Fönstren liksom triumfbågen ha spårlöst försvunnit.

Del visar sig, all der funnits ell mindre kor må-

hända med ett halfruiull ulsprång, innan del större

kor tillkommit, hvars omgifningsmurar höjde sig unge-

fär 8.0 öfver skep|tets. Nära veslra ändan af södra
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sidoiniireii f;iiins ni slor iuir;'iiij; (»di i östor dordin oll

.siii.ill och liögl löiisler sjiiiil cll ämiii sinne s;"nl,iiil pä

iilliirvfijji^rii. Hådo inijåniicii ncli röiislicii voro spels-

liågiij^a. Vid vosda iiiidaii och höll näia inlill iiii;äii-

gen slod oll iranska groll imirslöd, som lillkorniiiil

för all sammanhålla korols remnado takhvalf. Af in-

gången, hvilken vitl den gjorda förändringon llyUados

H.O äl veslcr, har yllro omfailningen följande anord-

ning. A hvarje sida inrymmas Iver.iu! kolonner mel-

lan mnrliörn. Innerst slä poster på hög tröskel, yt-

lersl framskjuta myckel slora skarpryggiga halfkolon-

ner. (Jrnndslenarne äro skråkanliga, haserne attiska

med skyddsblad, kapilälerne nära halfklotformiga med

löfverk och fasetlband. Del mellersla murhörnets ka-

pital å veslra sidan företer en fågel. A den vestra

halfkolonnens kapital ses en stor fågel med en blad-

slinga och k den öslras elt menniskohufvud gapande

öfver en bladslinga. l*oslerne uppbära ell fyrflikigl

dörrfäll och derpå utbreder sig en fyrbladig båge.

Dörrfältel har fem runda knoppar, bågen nederst Ivå

spetsiga och derpå alskurna hörn samt öfversl en fem-

bladig knopp. Kolonnerne uppbära rundstafviga och

nuirhörncn skarpkanliga spetsbågar. Pa halfkolonnerna

hvilar en stor qvarlstafvig spelsbåge, och deröfver hö-

jer sig ell roste med hålkälade vatlenlister. Altarväg-

gens fönster hade en uiidlposl med hagar eller rin-

gar derpå.

Tornet, som lyckligtvis har lill största delen und-

gått den nya tidens förstöring, innehåller Ire afdelnin-

gar öfver hvaraiidra. Socklarne äro skråkanliga såsom

ske|)pels, men någol större och högre än detsammas.

Murarne äro a alla sidor nedifrån uj)pål inåtdragna.
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Den förslå afdolniiif^^n, hvilkei» invändigl liAllrr i

sötlcr och norr l.j.u saml i vosler ocli öslor 2 1.0,

heläckps iihmI oW liiniilivalf på vccUirlafj; i försliiuniiula

liklniiii-. En iniiäiig på niidlen af vcslra sidoniiiiTn

liar posler och dernlanför Ivå ninrhörn å livaijc sida.

På poslerna lär ell durrfåll livilal. iMnrliörnen ha lika

lieskatfad»^ och lika liö^a i-iwindslpnar som lornels sock-

lar, men inga kransar, f>cli de nppbära skarpkantiga

rundbågar. Tornhågen, som håller \\.A i hredd, har

halfcirkelforniig heläckning, hvars vtMlerlagskransar äi"o

horlslagna.

I forsla afdelningens nordöstra hörn uppleder ge-

nom en rakslnlen ingång en Irappa i norra sidomiiren

från ösler ål vesler lill andra ahlelningen, som äfveu

Leläckes med ell Uinnhvalf i nyssherörda riklning (»ch

har en slor rnndhugig öppning ål vinden.

Andra afdelningen har i del sydveslra hörnel en

rakslnlen ingång lill en Irappa, livilken genom södra

sidomuren uppgår i del sydöslra lill Iredje afdelningen,

som är ansenligt hög och upphär fyra spelsiga rösten.

Der linnas två gluggar å hvarje sida och en sådan

å hvarje rösle, således lidf tillhopa. De yllre om-

failningarne äro rätvinkliga och rnndhågiga, men de

inre rätvinkliga och lågrakspelsiga. I hvarje glugg

har en midlkolonn uppburit Ivemie små rundbågar.

De förie ha hlifvil ersatta med fyrkantiga lräsly('ken,

men de sednare äro nästan alldeles oskadade. Tornet

har en åttkantig spira.

Från medeltiden finnes ingen underrällelse om

kyrkans ålder. Det ursprungliga skeppet och lornet

röja rundbågsstil och de ha troligtvis tillkommit i sed-

nare hälflen af tolfte eller i början af Irettonde sek-
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Icl. Lpniiiiniinnu' nf korrl förf-lc iilliildnd sprlsli;'ii;s-

slil och fint allrniniiisl dl ;ii'liiiri<lr:iilr' viii^ro ;in do

iiysslir'i')>nl;i.

Laloin oss mi oflersp, Imni dfiiiin uaiiila väl-

hytigda Kvrka hlilvil IVn- Ti äilioinloii sedan loiäiidrad.

Del ;ir i koDslliisltnisKl arsooitdo al' niyckfl, iiilrrssp

all iidiomla oj alloiiasi, Inini våra foi-Cädor iilniärki sig

mod sl(>i'ailado livgtriiadsvork ulan ;irvoii\äl, liiii-ii vara

sanilidigo Ik-Io sig mod \aiisl;illaiido al' dosainiiia. \'i

aiiso dolla vara dol cmla iiiujliga säll all rnrokdinma

fonilida koiislvorks rurslöriiig goiicnii rakiimiigliclons

tanklösa lilllag.

Sko|)|i«'l (icli korol fufiindrados lill oll allanglvr-

kanligl laiigliiis. Alla nnigirningsnnn ai no Idofvd på så-

dant säll hilioliallna, all skoppol lidjdos lika njycket

som koicl sänklos ocli langlinsols liola vallonlak Hok

lika linjd noll lika sinllning. Korols ingång förllvlla-

dos lill million af (l<'n sudra langnmicu och oll sloil

rnndhågigt fönslor anltraglos på hvarjo sida dorom.

Don n(ti'ra långmnron lick Iro likadana fonslcr, som

nntlsvara don södras ingång ooli lönslor, Alla dessa

fönslor ha karmar lång- ooli Ivärposlor sainl l)ågar af

Irä, och do åro insalla i vIloi'sla mnikanlorna. F^n

dylik anordning i ganska Ijocka murar år i liogsla

grad vanpr\dlig och f(»rorsakai' Irålirålons snara forrult-

nolso, Långlmsol ii|»phär oll förlrvckl liähvalf mod

ofanlligl hroda gosimsor a inre långsidorna. Man har

till slorsla dolon igonmiiral allarväggons ansenliga fön-

ster och i dess ställe anhragl oll rinidl mod liågar

och språlar al trä och slutligen till råga på donna

vandalism har samma fönslor fått oll fyrkanligl rul-

fack med skön glasmålning, hvari Christi framteonde
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i templet forestiillos. Del öfriga ;ir en usel omfalt-

uiwj, al" trä med hvila glasrutor ulan all passande

liållninir. '••»'^ ,1» >^<ln;»iii."i/d

Man linr på del vårdslösaste säll Iiorlslagil å det

f(»rdna korels socklar de prydliga riindslafvarna. Det

nya långluiset har ulvändigl falt slora Iräyesimser, som

iiro öfverslniKna med Ijära. Man har slnlligen iill

slörsla delen aflingiiil poslerna å Inrnels ingåiiir, och

l)orll)niIil di»irf;ill(I deröfver samt i dess slälle insatt

ell slags slalllönslei'. Allarväggen har fäll en ganska

enkel ingång Iill en sakrislia, livilken i sednare lid

hlifvil hyggd dprnlanlur. Denna sakrislia, som är högst

simpel, har kroppåslak med valtenlall ål söder och

norr. Del väcker forvåning, all man föreslagit denna

förstöring af ell fornlida konslverk och derpå användi

en dryg kostnad, eliurnväl kyrkan dei-igenom ej Idifvil

utvidgad.

Allarltordel har fall en otymplig lieklädnad af

Irä med liöiiik(d(»nncr. Allarlaflan, livilken heslår af

Irä i rococomaner, föreslåller nallv;ii'den korsfäslelsen

och uppståndelsen. Dessa I re skildringar äro ovan-

ligt goda. Doplunlen är U]^i2 arhelad af sandslen i

harockslil.

1 röslel öfver södra ingången, som är hållen i

ulhildad spelshågssiil, ses en rnndaklig sandsiensskifva,

livilken omgifves af de ömkligaste i'ococosiraler och

krönes med en snäcka emellan frnk I klasar och hehän-

ges med en lilen hiille och en drufklase. A skifvan

slår under k(Uiglig krona: Carl XIV Johan och å

hullen: 1838. Då ingen inskrift får ulan vitterhets-

historie- och antiqvitels-akademiens granskning anhrin-

gas å någon offentlig byggnad, lär den nyssanförda på
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pgel l)Pvag lillkommil; ly (Ifiiiia inyiidiiilicl li;ir svår-

ligen kiiniial lilläla, all ell uialtliiL;! ttcli k()ii^;li-ilvt

Iivggiiailsverk skulle, sodan rakiiiiiiif^liclcii vaiislalll del*

sainiiia, liodiMs iiifd en i-cj^craiidc koimiiL's iiaDiii.



Levifle.

UsloriU ^/s mil från Eisla ligger Levide i en friiklbar

otli liugländ sl;UII)ygil. Eli fyrkauligl skepp, ell nära

fyrKanligl kor ocli ell hnifrundl ulsprang i ösler saml

ell fyrkanligl Inrn i vesler bilda sislnämmle helgedom.

Skeppel korcl ncli ulsprånget beslå lill alll yllre och

till myckel inre af luiggen, men för öfrigt af Inkläd

kalkslen. Qvaderslyckena ha ganska olika höjd. Sinn

dom har ell skifle Innnare ocli tjockare qvadersten,

hvadan således det följande deröfver inbakas. Slundoni

molsvarar elt qvaderslycke Ivenne på hvarandra o. s. v.

Denna nrakllåtenhet är der ganska slor, dock linnas

annorstädes likartade förhållanden. Tornet är lill börn-

slvcken och omfattningar m. m. njipfördl af bnggen,

men lill del öfriga af Inkläd kalkslen.

Skeppels korels nlsprångels och tornets socklar

nigöras af en vanlig skråkanl och derpå plint rnndslaf

och bålkäl. A skeppel koret och nlsprångel märkas

balfrnnda gesimsbågar, som äro skarpkanliga med hål-

kälade och något omvexlande kragslenar. Dessa ge-

simsbågar hålla 0..' i djnp och 1.5 i Ivärmålt. Koret

har å södra liksom å norra sidonmrens öslra ända 1.5

In-ed pilaster, hvilken molsvarar gesimsbågarnas fram-

sprang. Ä skeppels och korels gafvelmurar ses våg-

rält framgående gesimsbågar.

I skeppet, som invändigt sträcker sig i söder och

norr o 4.5 samt i vesler och öster 54.2, slå fyra pe-

lare, hvilka nppbära nio korshvalf. I*elarne, som lill

stammarna hålla i hvarje sida 2.5, ha 10.0 afslånd

16
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fpiiii livnrniuirn (»rli 0.5 från sido- och gnrvelmiirania.

Sälodcs l)il(las tro nära liKa Itreda och höya i-åniiar.

Pclarno h,i Idljando anorihrni^". Griindslciiarno äro räl-

vinkliij;a och Sdckhinio alliska. Slaininarno ha i hvai-jr

h(trn ou giof riindslal' pä allisk lias nicd skyddshlad.

Hädo slainnuiriic dcli riiiidslarvarnc prydas nicd kariii-

sa(h^ kransar. Korshvalfven sakna skiljehäyar. Kap-

porna äro iMindhåiiitia och väi^räla. IlvainoUeriio, hvilka

å sido- och i;afvrhnnrai na äro lika hre(hi som pchirnr,

hvihn pä kra,i;slonar, som likna hälkälade lislvcrk, af

hvilka oll siras med rnndslaf. I hvalfhömcn märkas

små hälkälade krai^slcnar.

A södra sidomni-on hfdl nära don vcslra ändan

finnes en ImdiiiPn slor ingång, som har poslcr |)å hög

Iröskol och drrnlanför å hvarjo sida en kolonn emel-

lan inre och yllre mnrhörn. (irnndslenarne äi'o lod-

räta och haserne alliska med skyddshlad. Kapilälerne,

hvilka äfven siräcka sig öfver poslerna, äro hägarlika.

På poslerna hvilar ell Irehladigl dörrfäll med fem slora

ruUika knoppar, Kolonnerne motsvaras af en rimdslaf-

vig och nmrhörnen af två skarpkanliga spelshågar. A

tleii yttersta hågens slutsten, som uppslår öfver och är

duhheit högre än omgifningen, märkes ett fantastiskt

menniskohnfvud med uträckt tunga och derunder ell

hoptryckt halfklot i likhet med en hulle. A hvartdera

af kolonnernas kapiläler ses en örn med utslagna vin-

gar stå på och hita i ringen. Hvartdera af posternas

och de närmaste imirhornens kapiläler prydes med ett

menniskohnfvud, hvilket hiter om en hladslinga. Inre

omfattningen äi' snedsnngig och lågi-akspelsig.

På östra sidan om ingången linnes ett lågspetsigt

fönster, hvari en midlpost upphär två trebladiga spets-
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hagar och deröfver en öppen ring. A norra sidomnren

ses Ivå ilhi utvidgade fönslor med Karmar poster och

hagar af trä. Triumlhägen är lemligen hög och spet-

sig och dynstenarne rundstafviga och hälkälade. Vid

södra liksom vid norra sidan om liMumfhågen märkas

al vesler lemningar af en temligen hred och mycket

hög men ej synnerligen djnp allnrnich. 1 hvardera af

dessa allarnicher, hvilka äro halfrnnda, synas spår ef-

ter ett Ii I et fönster, som i sned rik I ning från öster

upplys! dervarande alfarhnrd. Det södra fönstret ul-

göres af en fyrhladig ros, hvilken heslår af en enda

häll. Samma fönsler lillslnles af en panel för predik-

slolen. Del norra fönslrel, som lili del inre är syn-

lig!, horlskynnnes lill del yllre af en usel sakristia,

hvilken vidpass '17!iO hlifvii uppförd vid korels norra

sidomur.

I skeppels sydveslra hörn fimies en raksluten in-

gång lili en liMppa, som fi"ån söder ål norr uppgår

igenom veslra gafvelmuren lill taklivalfven. Vid öfra

ändan af Irappan vidtager en lilen rakslulen ingång

till el t förvaringsrum, hvilkel i gafvelmuren siräcker

sig ål nm-r och heläckes med ett tunnhvalf på veder-

lag i vesler och ösler. Delta riuu håller 4. 7». 5 i inre

hredd 7..^). T» i längd och 0.2 från golfplanen till slut-

stenarna. Trappan liksom rummet upplyses från vester

af en lilen fyrkantig muröppning. Skeppels öslra gaf-

velröste har för minskande af dess tryckning på Iri-

umfhågen en myckel stor och spetsig öppning, som

ses k vinden.

Koret, hvars inre sträckning i söder och norr ut-

gör 21.7 men i vesler och ösler hlott 15.H, heläckes

med ell lågspelsigt korshvalf, som har nära vågräta

10*
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kappor och små krajiifslfnar i liönien, Ä södra sido-

imireii linnes en ingånt,^ hvilken är mycket smal och

temligen låg. Yllre omfallningen beslår af inre posler

och yllrc murhöni. INtslerne, som äro Ijocka, slå |>å

hög Iröskel och npphära ell Irehladigt dörrfäll. Mur-

hörnen nidl svaras af en ruiidhåge, och de förra liksiun

den sednare prvdas i livarje kant med en lemligen

grof rnndslaf utan has och kapital. Inro omfallningen

är snedsmygig och lågrakspelsig. I östra sidan uf

inre omfaltningen märkes en slor fördju|)ning for vig-

vatten. (Ifver ingången linnes ell rundhågigl och tre-

hladigt fönster, hvilket lili det yttre (»ch inre är sned-

smygigt.

På ell altarbord, som heslår af huggen kalkslen,

ligger en slor skråkanlig skifva af sådan. En allar-

prydnad dera saknar konstvärde.

Ulsprångel, hvars inre bredd utgör 18.0, beläckes

med ell hälft kupolhvalf. Der finnes ål ösler liksom

ål nordost etl lilel rundhågigl fönster, som ut- och

invändigt har sneda smygar. Ell liknande fönster ål

sydost har i sednare lid blifvil illa utvidgadl. Korels

gafvelrösle, hvilket hvilar på tiihunbågen, har en smal

öppning, som inleder liil utsprångets takhvalf.

Tornet inrymmer tre afdelningar öfver hvaraiulra.

Sidomurarne äro der såsom flerstädes någol inåtdragna.

Betäckningen ulgöres af en spira, hvilken börjar med

fyrkant och snart öfvergår lill ållkanl.

Första afdelningen, som invändigl håller i söder

och norr 19.0 samt i vester och ösler 11). T), har ell

spetsigt korshvalf, hvilket är vida högre än skeppels.

En ingång finnes på midlen af veslra sidomuren. Yttre

omfaltningen har å hvarje sida Ire kolonner mellan

I

I
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inurhörn. Giuridslenarne äro skräkanliga, haserne atti-

ska med afiundade pliiiter, kapitälenie liairklolformiga

lued iiedra och öfra ringar satut löfverk men utan

kransar. Eli skall å norra sidan saknas. Poster, som

utgöras af hela hlock, stå |ia hög tröskel och uppbära

ell femflikigl dörrlält, hvaröfver en femhladig hage,

som motsvaras al de innersta kolonnerna, utbreder sig.

På dylikt sätt uppkomma hela cirklar utan knoppar.

De öfriga kolonnerne uppbära tvä åttkantiga och mur-

hörnen skarpkanliga spelshågar.

Eli stort rundfönster på midten af södra sidomu-

ren är till det yttre (»ch inre Ivåsprångigt med af-

skurna kanter, och del innehåller sex ringar och en

sexflikig midtros. Öppningen åt skeppet består af två

särskilda rundbågar, af hvilka den ene uppbär tornels

östra sidomur och den andre skeppels veslra gafvel-

mur. f)essa rundbågar ha lika spännvidd, men den

förre är högre än den sednare, och begge sakna ve-

derlagskransar.

Från skeppels takhvalf uppför en kort stege lill

en vid genomgång å tornets östra sidomur i andra af-

delningen. På midten af veslra sidomuren tinnes en

liten spetsbågig och några fot deröfver en trebladig

ljusöppning. Vid lika höjd med den sistberörda mär-

kes på midten af södra sidomuren äfven en liten ljus-

öppning, som liknar ell Andreaskors, hvilkel utgöres af

en enda häll. Ofvanom de öfra ljusöppningarna ses på

södra liksom på veslra och norra yttersidan en skrå-

kantig indragning.

Ifrån den andra afdelningen uppgå stegar till den

tredje, som å hvarje sidomur har två gluggar och

derunder en vltre likadan indragning som den nyss-
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herurda. I hvarje glugtj har en hög midtknlonn iipp-

huril Ivemie smä niiulhagar. Kolonnenie ha horllallit

och hlilVil ersalla med lyrkanliga Irästyckeii, men Itä-

yariio, hvilka äro iilarhelade al' hela hällar, (jvarsilla.

De yllre oinralUiinganie äro rälviukliya och rimdhagiya,

iiicii de inre rälviiikliga och lågrakspelsiga.

Om kyrkans hygynadslid saknas upplysning ilVän

medeltiden. Del visar sig vid lorsla granskningen af

denna helgedom, all skeppet koret och ulspränget,

som äro hällna i rundhagsstil, ha lörnjodligon lill-

kommit i slulet al' tollle eller i början al' trettonde

seklet. Tornet löreler äldre ölvergangsstil och är

omkring ell arluMidi'ade yngre. Skeppets portal och

fönster, hvilka röja ulhildad spetshågsstil, äro något

yngre än tornet. Del är bekant, alt triundbägarne un-

der rimdbågsaldern voro smala och låga. Delta löran-

leddes deraf, att skeppen och koren då höllos strängt

afsöndrade från hvarandra. Allteftersom man frän trädde

detta bruk, blefvo Irinmfbågarne utvidgade. Det är all-

deles solklarl, all här funnits en vida mindre triumf-

båge, som förmodligen blifvit vid forändring af skep-

pets ingång och fönster utvidgad och försedd med

spetsig betäckning. All tornets takhvalf är vida högre

än skeppets, och att öppningen åt öster beläckes med

tvä särskilda rundbågar, och alt i den första afdelnin-

gen saknas uppgång till den andra, men deremol trap-

pan i skep|»els vestra gafvelmur dertill begagnas, allt

delta bevisar, att skeppet är äldre än lornel.

A kyrkogården ligger en grafslen, hvilken är (i. (I

lång samt T).;"} bred i hufvud- och 2.5 i fotändan och

0.5 tjock. Denne grafslen, som beslår af mycket bard

hvilgrå kalksten, har a öfra sidan en sköld och några
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hoiiiärkeii inrislade. A miilra sulan af samma grafsten

ses mänga lialfiunda iiigiupiiingar, hvilka, sträckande

sig iili liögsl skiljaktiga likliiiDgar, synas |jåtagligen lia

tillkonMiiil vid slipning al" stenredskap, men ingalinida

lör arkilektuniska prydnader, ly derlill äro dessa in-

gröpningar alliror (»regelltundna.

Lemningar eller ett ringkors al kalkslen linnas

vid Dals i Levide sucken. Fotstycket qvarslär i njar-

ken. Slammen är lorslörd. Olverdelen qvarligger i

närheten. Stajnmen har vid nedra och ölra ändan va-

rit ungefär 2.0 hred och o. O hög. Olverdelen nigöres

af en lund ogenomhrulen skifva, som häller 5.5 i

tvärmäll och prydes med en ring och derölver ett

kors, af hvilka den förre har O.i) i hredd det sednare

0.4, och ])eggedera höja sig 0.0.5 öfver de omslulna

och omslutande ytorna. De öfverhlifna delarnas tjock-

lek utgör 0.5. Ringens och skifvans ytterkanter äro

0.4 åtskilda frän hvarandra. Skifvan har för korsets

hvarje arm haft ett fyrkantigt framsprang och hon har

för delsammas öfverslycke ell sädant i behäll. Öfver

ringen, som i inre kanten si)'as med fyra och i ytlre

med åtta liljor, sträcka sig armarnc med klufna ändar.

Midt öfver ringen höjer ölverstyckels ända en bröstbild

med mössa på hufvudel och klubba i högra banden.

Detta ringkors är ganska ovanligl, ly der saknas ge-

nombrutna svicklor. Ringens tolf liljor torde beteckna

lie lolf lärjungarnc. Ufverstyckels bröstbild lorde der-

einol afse en sleidiuggarc, bvilken fält denna minnes-

vård öfver sig, eller en sådan, som utarbetat densam-

ma. Der märkes intet spår efter någon inskrift.
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1 oslimrdost '/^ mil ifrim Lfvide li^^ger (lilliöramlp ;in-

nex GrruDi i Dvssbrroida Irakl. Kinellaii dessa Kyrkor

är vägen lill de Ivå sisla Irodjrdelarna myekol kmki^

smal och dälig, elitinival den gar genom en bördig

slällmark. (iernm ntgöres al" el I anånglVrkaiiligl skepp

ell nära lyrkanligl kor och el I lialfnmdl nisprang i

ösler saml en lyrkanlig lornaldelning i vesler. Kyrkan

är uppförd al" Imggen och luktad kalkslen.

I skeppel, som haller i inre hredd '29.4 och i

längd 58.1) saml i murljo«klek 4.0, siar en midlko-

lonn, hvarpå t"vra korslivall livila. Skepj»els socklar

äro skråkantiga. Midtkidonnen har grnndslen och der-

på l»as. Grmidslenen är fyrkantig och hög. Basen är

ganska ovanlig. Ifrän en nedre halkäl framskjuta stora

skyddsblad, af hvilka ett ej hunnit att fullbordas. Se-

dan bdjer en platt och deröfver en bog mycket grund

hålkäl och slutligen en ring. Skaflet, som häller 6.4

i omkrets, ntgöres af sexton hela rundstycken. Kapi-

talet, hvilkel är bukigl och slätt med hälkälad krans,

motsvaras å sido- och gafvelmurarna af enkla kragste-

nar med hålkälade kransar. Widlkolonnen och krag-

stenarne uppbära \A) breda skarpkanliga och spetsiga

skiljebågar. Kapporna äro äfven spetsiga. Skeppel har

ansenlig höjd.

A midlen af veslra hvalfafdelningen ål söder är

en stor ingång. Yttre omfallningen har ä hvarje sida

tre smärta kolonner mellan murhörn. Innerst slå bre-

da poster på hög Iröskel, yllersl framspringa pilastrar.
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Gruiulstenanie äro brant skräKanliga och baserne alli-

ska med alrmulade pliiiler. Två skaft å hvarje sida

saknas. Kapilälprnn likna uppnodvända attiska baser

med alVundade dcli lolpryibla plititer. Kransarne bestå

af en rundslaf orh dei'pa en plall. I*a posterna hvilar

ett fyrldadi^^l dörrfäll med Iva fenjjlikiga (xdi i midten

en sjnflikig knopp, som alla prydas med fasellband.

Frän de innei'sia mnrlmrnen, hvilka åro helt tunna,

uppstår en sexbiadig båge, som utbreder sig öfver

dörrfältel och pä hvarje sida nederst bar en (lemflikig,

deröfver en ättabladig och rosig samt öfversl en fem-

flikig knopp. Dessa knoppar siras äfven med faselt-

l)nnd. [>e öfriga murhörnen motsvaras af skarpkanliga,

men kolonnerne af rnndstafviga spetsbägar. Frän pihi-

slrarna nppgär en skarpkanlig spelsl»äge, hvilken upp-

bär elt roste med halkälade vatteidisler, och pa spet-

sen deraf höjer sig en rund knopp. Inre omfattningen

är snedsmygig och lågrakspelsig.

Pä midlen af östra hvalfafdebnngen ål söder fin-

nes etl spetsbagigt fönster, hvari en midtposl med

motsvarande kaini uppbär tva treldadiga bågar och

deröfver en Irebladig los med en tresicHg öppning

dernli. Poslen är ersatt med etl trästycke, men kar-

men bägarne och rosen äro i behåll och till del yltre

och inre snedsmygiga samt utåt slafprydda. De nedra

facken ha hvita, men de öfra målade glasrutor. A

skeppets norra sida märkes inlel spår efter ingång

eller fönster. Skeppet har en ovanligt bred triumfbåge

med halkälade dynstenar och spetsbågig betäckning.

Koret, som invändigt sträcker sig i söder och

norr 16.1 men i motsatt riktning blott W.W och hål-

ler i murljocklek 4.7, betäckes med ett korshvalf.



SorkliiriM! iiro skiiik;iii>ij;ii iinn liifire au skeppets. Ko-

ret Imr eiiKtl vaiilii;lieleii eii ejieii tiiiiiiifhaj^e, livilkeii

ar låyspclsifi: med likadana dyiisleiiar som de iiyss-

berorda. neiiiie scdiiare Iriiimritage är lika Jjied som

koi'cl.

I'a luidlcii al södra sidomiiieii liiiiirs eu ini;äiij,\

Vlli'e umfallniiigeii liar a Ii varje sida ell mycket stort

iiiiiilioiii pa korets socklar och deriiiiiaiilör breda po-

ster pa lioii tröskel. Mellan murliöriieii ocli posterna

liar ä hvarje sida statt eii kolonn. Uaserne och skal-

len saknas, men kapilälerne äro i hehall. iMurhörnen

kapilälerne och posterne npphära iiindbågar. Inre om-

lallninyen är snedsniygig och lägrakspetsig. Ofver in-

jj^ängen något ät öster ses ett litet ruiidbagigt fönster,

som har ut- och invändigt sneda smygar. Der märkes

en vacker glasmålning, hvilken föreställer ett helgon

med omgifvande rosor.

Utsprångel, som håller i inre tvärmått i 2.(1, liar

älven skråkantiga och lika höga socklar som koret och

hetäckes med ett hälft kupolhvalf. Ell rundbågigl fön-

ster har i sednare lid blifvit uppbrutet å utsprångel.

Der linnes i södra sidan ell fyrkantigt och i norra ett

rakspelsigt väggskåp.

Tornet har såsom llerstädes icke fått sin fullbor-

dan. Första afdelningen, hvilken invändigt ulgör i sö-

der och norr 18.0 samt i vesler och öster 1 7.5 och

i murtjocklek 5.4, uppbär ett s|ietsigt korshvalf med

raka och föga uppåtgående kappor. Socklarne äro skrå-

l<anliga i likhet med skeppets. På midlen af veslra

sidomuren är en ingång. Yttre omfattningen har å

hvarje sida två kolonner emellan inre poster och yttre

murhörn. Kolonnerne, som a ena sidan förlorat sina
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skaft ooli fall sädana af Irä, äro ovanli^l sinärla och

imiiiiöinen små. Poslerno, hvilka äro myckel breda

meij tiiiiiia, slå pä hög liöskel. liascrrie, som likna

bägarformiga ocli U|>|)nedväiida kapiläler, hvila |»ä lor-

uels socklar. Kapiläleriie, hvilka äro hukiga men ej

ulälliUantle, ha bla(l[»r\dna(ier. Murhörnen up[»l)ära skarp-

kantiga och kolonnerne rundslafviga s|)elsbägar. På po-

sterna uppslår en Irebhulig spetsbåge, och derpä ses

ett Irebladigt frams[»räng. På midlen af södra sidomu-

ren märkes elt spetsl)ågig( fönster, som är enkelt samt

till del yllre och inre snedsmygigl. Tornbågen har

lika bredd som afdelningen och ä södra sidan en bål-

kälad men å norra en hålkälad och rundslafvig dyn-

slen samt spcisbagig beläckniiig.

1 den norra sidomuren nära öslra ändan linnes

en ingång till en trappa, h vilken uppleder genom den-

samma och i den vestra inför på förslå afdelningens

takhvalf. Af andra aldelningen äro blolt få fot upp-

förda. Torncl har en spira, som öfvergår från fyrkant

till ållkant.

Om kyrkans ålder saknas underrällelse från me-

deltiden. Det visar sig vid förslå anblicken af denna

helgedom, atl skeppet och tornafdeliiingen äro samti-

diga och hållna i sen spelsbågsstil, men all deremot

koret och ulsprångel blilVit samtidigt uppförda i äldre

rundbågsslil. Der har Ivifvelsulan funnits ell äldre

vida mindre ske|)p med eller ulan torn, efter hvilkas

borlbrytaiule nuvarande skepp och lornafdelning upp-

slålt. Vid denna ombyggnad har med bibehållande af

den ursprungliga triumfbågen den nya å vcslra sidan

tillkommit för uppbärande af skeppels östra gafvelrösle.

Koret och ulsprångel ha troligtvis blifvil uppförda om-
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Kring midtfii iif t«tlfle scklel, da dereinol skeppet och

loriuifdeliiiugfiii lyckas vara Ivähimdra år yngre.

Eli iniiratli allachord med lialkalad och oslipad

skifva af kalksleii siar i lUsprängel. På della bord

linnes en allarlalla, som är urhelad i dåligl rococotna-

nor och föreställer nallvarden.

IJli kyrkan siar en rnnd ddpftinl af sandslen. På

etl grnndslycke, hvilkel har hålkäl, följer ell inellan-

slycke, som är inålsvängdl och alsliilas med en flälad

ring. Från niidlen af della mellanstycke Iramskjula

på lika afsland från h varandra fyra \ilddjm'shnl'vnden,

hvilka gapa ölVer slingrande ornjar. Skålen har skrå-

kanlig och släl hnllen. Sidorna, som äro raka, inne-

hålla sex rnndhågiga fäll. Svicklorna fyllas med hlad.

I fallen alhildas nedannämnda löreslällningar. J. Behå-

delsen. t. Besökeisen. 5. Frälsarens födelse. 4. Her-

darne. 5. De tre vise männen med kronor. 6. Maria

med barnet. Dopfnnlens hela höjd nlgör 5.2, skålens

yttre Ivärmått '2.5.

En sakristia, hvilken ligger vid korets norra sido-

njur, är en ny tillbyggnad med raksluten ingång och

platt Irälak. A korels södra och norra hörn äro grof-

va murslöd i en sednare tid uppdragna. Dessa mur-

stöd ha starka framsprang och branta sluttningar.



Fardhem.

1 sydsydosl '/g mil frän Geniin ligger Fardhem i mer-

herönJa slätlhygil. Samme dålige väg, livilken lur till

Gerum, är den ende, som går derifrån. Alliså måste

en ganska betydlig krok göras, livadan nyssiippgilna af-

slånd emellan nämnda kyrkor är dubbelt längre än

delsamma blir eller anläggning af en rak väg.

Fardliem ulgöres af el t allångfyrkanligt skepp, ell

nära fyrkantigt kor samt ett linlfrundl nlsprång i öster

och ett nära fyrkantigt torn i vester. Kyrkan är upp-

förd af luiggen kalksten med någon inblandning af hug-

gen sandsten i niyekel olika storlekar. En qvadorsten

är 3.4.5 bred och t). 4 lång.

Skeppet, som håller i inre bredd '22.7 oeh i

längd o 0.0, har skråkanliga socklar och halfrmida ge-

simsbåger utan kragstenar. Härvid bör anmärkas, all

bågarne väl äro enligt vanligheten 1.5 breda, men

endast O.I djupa. Betäckningen består af ell platt

brädtak.

En ingång å södra sidomuren nära veslra ändan

inleder i skeppet. Yttre omfattningen har å hvarje

sida Ivå stora murhörn med skråkantiga socklar och

likadana dock någol mindre uppnedvända kransar. Der-

innanför slå tunna poster på hög tröskel. På mnrhör-

nen hvila Ivenne och på posterna en skarpkanlig rund-

båge. Inre omfattningen är snedsmygig och rundbågig.

På niidten af hvarje sidomur synas spår efier ett lilel

rundbågigl fönster med hög bröslning. Nyligen ha två

stora rundbeläckla fönster blifvil å hvarje sidomur upp-
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linilna. Triiiinritiigoii li.ir ImlfcirKelffirniifi ItoUickiiini:,'

mrd l)AII<;ila<lp dviislonar.

Kdrcl, liviirs inro slrjickiiini; i sddor ncli norr nt-

ji(ir Ki.<^ snml i vosloi" ocli (ij^lor Mdll II..", Iir-liickes

nind ('[[ liniiilivair pa \«Nlpi!ag al rörslnäniiida häll. Ä

korol liniias likadana socKlar ncli f;psinisl)aiiar .soin å

skfpjirl. Södra sidonmrrn liar oii inuånir. Vllre oni-

fallningrn, livilk(!ii är lälviiiklig, liar lika fiainsprång

son] socklarne. Franisprängon shila si^ äl mursidorna

med sådana skräkanlrr som socklarno, ncli dorpä livi-

lar fin rmidliåge med likadan anordnini,^ A vostra

framspräneols yllre sida sps on iippnedvänd man, som

iippslräckoi' armarna orli häller i do iipplläkla Itonon.

En qvinna sillfir omollan licnen orli liällri' oll djiir i

den lioura handen och har den venslra på hröslel.

Till venster om ([vinnan märkes äfvenledes elt djnr.

Midi nfver dessa ligiirer slä Iveiine (jvinnor med långl

hår, livilka omfamna hvarandra. Alla dessa figurer

sakna omfalUiintiar. A veslra framsprångel åt dörr-

öppningen ses nederst Ivå personer med rundghirior.

Den, som slår till höger, håller högra handen på hrö-

slet och för ett kors i venstra, men den, som slår till

vensler, har en stal' i högra handen och en väska på

venslra armen. Dessa personer omgifvas af ledprydda

kolonner, livilka uppbära fialer och deremellan en rund-

håge, livarpå två trebladiga rosor höja sig. Midi emel-

lan samma personer och under denne i'undbåge fram-

står en kragslen, som uppbär Ivå hälften mindre rund-

bågar. Ofvcr denne baldakin ses en framållulande man,

hvilken håller en yxa i högra handen, och deröfver ri-

der en man, som framräcker sina armar och bär i

hvarje hand en stor ring. A östra framsprångels yllre
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sifla mjirkes oll iippålslräckt lejon, livilkol hållor en

nienniska i iiapel. Midi dereniol eller lika lingl ål

tlöiTöppningen siar en biskop ined krninslaf i venslra

handen och håller högra på hröslet. öegge dessa figu-

rer ha allångfvrkantiga nnifallningar, som åtskiljas i

hörnet med en smärl kolonn, hvilken å midlen är fri-

slående. Ofver lejonet ses ell small llälverk. Alla

dessa fignrer äro halfnpphöjda. Efter horlhiiggning af

inre poster och hog tröskel har den riindbåge, som

hvilal på desamma, hlifvil genom ändarnas afhnggning

förändrad till en stickhågig hetäckning. Ell fönster,

hvilkel nyligen hlifvil upphrnlel öhcr ingången, afskär

en del af densammas betäckning och uppgår i gesims-

bågorna. Ingångens inre omfattning, som förmodligen

varit liksom skeppets snedsmygig och rundbågig, är så

förenad med del nya fönstrets inre omfattning, all det

hela ulgör en fördjupning, hvilken slräcker sig från

golfvet upp i tunnhvalfvet. Denna förändring är en

bedröflig vandalism. Jemte ingången mäi'kas spår efter

ett litet igenmuradt fönster med hög bröstning och

rundbågig betäckning. Om man icke helt och hållet

sakna! begrepp om det passande, så hade man låtit

ingången förbli oförändrad, och utvidgat det gamla fön-

slrel. Vid korels norra sidomur ligger en nyare sa-

kristia med platl brädlak.

Utsprånget, hvars inre bredd utgör Ti.O, uppbär

ett halfl kupolhvalf. Socklarne likna skeppels och ko-

rets. Gesimserne äro skråkantiga och lika stora som

socklarne luen uppnedvända. Tre pilastrar, hvilka sta

i sydost öster och nin-dosl, ha lika afslånd från hvar-

andra och lika IVamsprång med socklarna och gesim-

serna och äro blott ().;") breda. Under gesimserna ses
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skråLiiiliga kiMf^slPiiar, som iipiilill sliila si^^ till de-

samiun. Tvcniio kra^slenni' liniias i livaildora af pila-

slrarnas mellaiinmi, inoii Iromin i livarldora af do öf-

riga, cnirdan den veslligaslc kraiisleneii å livarjp sida

innlsvai'ar on pilaslor, livilkoii der saknas. A iilsprån-

gel märkes iiilol s|iåi' till nii^ul samlidi^;! foiislrr. Eli.

fönster, som nyiii^^en lililvil ål söder iipplirulel, är lik-

som skeppets och korels försedt med karm- samI lång-

ocli tvärpost och liugar af trä. I norra sidan ses ett

rakspelsigl väggskåp med gamla ekdörrar.

Tiirnet inrvmmer tre afdehiingar öfver livarandra

och har lika lieskallade och lika höga socklar som den

öfriga hyggnaden och inåtdragna sidomnrar. Första af-

delningen, hvilken invändigt håller i söder och norr

15.4 samt i vesler och öster 2(1. (i samt i murtjocklek

fi.2, hetäckes med ell tiinnhvalf på vederlag i först-

nämnda riktning. Kn ingång på midten af veslra si-

domuren är till den yttre omfattningen rätvinklig o(di

rundhågig samt alldeles ornamenlslös, till den inre

snedsmvgig och lågraks|>elsig. En dithörande tröskel

är horlhrulen. Första afdelningens öppning ål öster

tillhör skeppets veslra gafvelmur och är nära lika

bred, men vida lägre än densamma och har rnndbågig

betäckning med skråkantiga dynslenar.

En rakslulen ingång i första afdelningens sydösti-a

hörn up|deder genom södra sidomuren ål vesler och

inför genom en likadan ingång derifrån i andra afdel-

ningen, som är mvcket hög och betäckes med ell

Innnhvalf på vederlag i söder och norr. Andra afdel-

ningen, hvilken invändigt håller i vesler och öster

17.0 och i murljocklek /i..'», har en stor rundl)ågig

något förändrad glugg åt vesler samt en myckel stor
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lialfriiml härbåge ål ösler och deri en rakshilon iii-

irång till vinden. i'å dennn liärhåge hvihnr hehi öslr.i

l()i'iiiniiren, hvadan den Inrsla afdelningens sträckning i

vesler och osler är längre än den andras.

Slegar uppföra Ull Iredje afdelningen, som å hvarje

sida har en ansenlig glugg, hvarnli en midlkolonn ui)p-

huril Ivenne små rundbägar. Kolonnerne ha hlifvil i

sednare tid ersalla med Iräshcken, men hågarne äro

i hehåll. De yllre omfallningarne äro rätvinkliga och

rundhagiga, de inre rätvinkliga och lågrakspetsiga. Tor-

net har en lemligen liog spira, hvilken öfvergår frän

fyrkant lill altkant.

Allarhordet, som inrymmes i iitspiångel , iilgö-

res af huggen sandslen och skifvan derpå, hvilken har

ovanlig tjocklek och är hålkälad, heslår af huggen

kalkslen. Allartatlan, som är arlielad af sandslen, fö-

resläller Adam och Eva vid kunskapens träd. Del är

hedrölligl, all ett eländigt arhele latl jtlats p;i Her-

rans bord.

Kyi'kan har enligt en furteckning från medeltiden

Idifvit 11.. uppförd, således undei- lolfie seklet^).

Ehuru k\ikan röjer ren rundbågsslil, så tyckes hon

snarare lia uppslati i sednare än föriM hälften af lolfie

århundradet. Tornet visar sig vara något faslän ej

mycket yngre än den öfriga byggnaden.

Invändigt läses ofver skeppels ingång, att kyrkan

är b\gg<l 1049. Inskriften är utförd med nymodiga

boksläfver i vallenfärg. Del är ett eget slags oför-

synthet alt å en ganmial vördnadsbjudande helgedom

teckna ett byggnadsår, för hvars riklighet inlel bevis

') Script. Rer. Dan. T. VIII. P. 314.

17
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finnes. Öfvcr Iriiinifltågon läses ined lika boksläfver

som i (len nyssberörda inskriflen, alt kyrkan hlef 1854

reparerad och derjenile ses pastors ocli kyrkovärdars

namn. Dä ingen eger, såsom vi ofvanföre anmärkt,

utan vederliörligl tillstånd all å någon offentlig bygg-

nad anbringa en inskrill, så är det mer än oblygt att

öfver Irinmfbågen, som fordom med slor vördnad be-

traktades och hvarunder den korsfäste frälsarens bild

uppsattes, med stora bokstäfver sätta en sådan erinran

om del obetydligaste arbete.

A kyrkogårdens vestra sida fmnes en slor spets-

bågig port, hvilkcn har slafprydda omfattningar af hng-

gen sandslen, men den saknar lakhvalf och sittnicher.

I



Linde.

rrfiii Pardlieni lij^ger dess annex Linde nära V/j mil

novrnl. Afvägen är någol smal, men ganska god. Snarl

möler en lång och lemligen hraiil backe och man ned-

skådar från höjden deraf tillbaka på den myckel vid-

sträckta och bördiga slätten, och man befinner sig i

en fjälltrakt med dvergskog mellan kalkklippor. Man

nedkommer från denna fjällslräcka ntför en brant och

krokig backe, vid hvars slut Linde ligger i en bör-

dig dal. Eli ganska ansenligt och tvärbrant kalkberg,

hvarnr ofantliga block nedstörtat i näihelen af vägen,

gör ell eget afbrolt mot den grönskande dalen och

den vördnadsbjudande helgedomen derunder.

Linde heslår af fyrkantigt skepp, allångfyrkantigl

kor med halfrundl utsprång i öslei" dch fyrkantigt loi'n

i vester. Hela byggnaden är uppförd af huggen och

tuktad kalkslen med någon inldandning af sandsten.

Skeppet, som invändigt håller i söder och norr

25.4 samt i motsatt riktning 20.6 och i murtjocklek

4. o, har socklar, hvilka utgöras af en skråkant och

derpå en plall samt vidare en rundstaf och en hålkäl.

I skeppet står en midtkolonn, som uppbär fyra kors-

liva If. Midlkolonnen, hvars skaft håller i omkrets 7.(1,

företer följande anordning. Grundstenen är hög och

fvrkantig, basen attisk med rund plint, kapitalet bä-

garlikt och alldeles rundt, kransen mycket tunn och

qvadratisk med afsnedade underkanter. Kransen mot-

svaras å sido- och gafvelmurarna af hålkälade kragste-

nar. Korshvalfven, som äro rundbågiga med vågräta

17*
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kaj»]>(>r, ha små iiälkälade kragsleiiar i liörnon, iiipii

illl,^^ skiljfhaiiai'. IlvaillOllenic äro iiära 2.0 Itrrda.

A S(i(!ra siddiiisircii ocli i iiiidloii af vrslra livall-

afdrliiiiiyYii ;ir en iii^iin^, hvars ytlrc (mifallriing har å

hvarjn sida cii knhuiii onipllan Ivå iiiiiihoni. I)oi"iiiiiaii-

f("ir sta hreda posh^r pa höji Iröskol. \{[\'e imirhonicii

up|i!;a Iran socklarna. KolnnnciMie orh inre niiirh(irnen

ha alliska hasrr med sky(hlsh!a(k Kapilälerne ärci ha-

garlika (udi a livaridora sos rn örn slå på och frani-

sliipa l)ila i riniion. Vllrr och inre ninrhörnen sanil

kohsnncnic iia liinna och halkälade kransar. Poslcrne

np|)hära dl dönlåil, som inunder har en liell yrinid

räivini.liu iiiskärnini^, men som ftir (dViiil är alhleies

slåll. Mmiiornen, hviika ha ansenlii: storlek, npphära

skarpkaniij^a rmidhaiiar. K(dnnnerne molsvaras af en

lika iirof rnndslafvii4 rimdhatfe. Inre omfallninijen är

snedsMJVgiii och lai;rakspelsijj'. Midi emol denna ingåni;'

lirrnes å norra si(I<imuren en iycnmnrad sådan. Yltre

onifallningen har A hvarje sida en kolonn emellan slora

mnrhöi'n, som hvila på sncklaiMia, och l)reda poster,

hviika slå på hög tröskel. Baserne ;ii'o attiska med

sky<l(ishlad, kapitälerne hägarlika och löfprydda med

smala fasellhand. Kransar saknas. Mmhorncn och |to-

slerne upphära skarpkantiga rundhågar. Pa kolonnerna

hvilar en rmidhage, som har i kanten en hålkäl. Nära

slutstenen af sislherörda hage ses ett gnhhhufvnd. Ini-e

ondalliiingen har varil, såsom de! visar sig, snedsjiiy-

gig och lägrakspelsig. På midlen af östra hvalfafdel-

ningen å södra liksom å norra sidomuren linnes el I

nytt riiiidhågigl fönster, hvilket liknar alla sådana. Tri-

imdliåi;<n är |»å det oförsvarligaste salt utvidgad ge-

nom horlhrytningar å sidomurarna och hetäckningen är
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vanställd yfuoiii tleii i'å;islc' s|)elsl)ay^^^ol•|ll. Till loljd

liiiiMl' har i aiisfcmhj lill iiali-yckninijrii al sivcjijsrls

öslra lialVeiröslo en i^nd' lijolKe niäsl inlägj^as niidl

(leriiiMlcr. Gnioiii denna iil vidgning liar Irinmriiagen

blifvil vida liredarc än korel. Sl<e|)[iels v(!s!ra gafvel-

iniir har å inidteii en spelsig båge, som håller 18.! i

hredd och uppbär delsaminas veslra rösle.

Koret, livars inre slräekning i söder och norr

utgör 20.7 samt i vesler och öster \T).\) och hvars

murljocklek är /i.4, beläckes med ett korslivall', som

har riiiidbågiga och vägräla kappor med siiiä halkälade

kragstenar. Socklarne beslå såsom skep[)ets af skra-

k.iiil platt rundslaf och halkäl,

A södra sidoiiuweii närmare veslra ändan linnes

en ingång, hvars yllre omraltning har å hvaije sida

tre stora murhörn och emellan de yllre en kolonn.

Murhörnen stå på socklarna. Kolonnerne ha alliska

baser med rälvinkliga hörn. iJasernc ölverskjnla liil

en Iredjedel socklarna. Kolonnerne sakna kapiläler och

kransar och de n|tpbära en rundslalvig rnndbage. Mur-

hörnen ha skarpkanliga rimdbågar. Ureda men liinna

poster pa hög tröskel uppbära en Irebladig båge. Den-

ne portal är lika bred som hög och ehuru ganska

gammal och ursprunglig ovanligt ful. Inre omfallnin-

gen är snedsmvgig och lagrakspelsig. Snedl öfver den-

na ingång å midten al' södra sidomuren linnes ett lägre

fönsler och å norra sidomnreii ell högre motsvarande,

hvilka nyligen lillkommil och vittna derom.

Utsprångel, som håller i inre Ivärmått Jll.O, upp-

bär ett hällt kiipolhvalf. Socklarne äro lika med skep-

pels och korels. Del är ganska ovanligt, all ntsprånget

fåll åt öster ell spetsbågigl fönster, hvilkel har en



2^2

ini(ll|tosl (kIi (l('i|iä tvä trcliladiga spelshägar samt der-

(ifver en (roliladig ros. Fönslrcl är till del yttre och

inre siiedsmygigl. Posten ocii häganie sanii rosen lia

ulväiidiiit rniidslalVar ocli äro invändigt snedsmygiga.

Fönstret liar en yttre vatlenlist, som prydes med en

djup Karnis ocli heslär af en hel häll, hvilken svänger

sig efler rnndlen. Denna vatlenlist såsom jemväl an-

nat visar, all rniistret lillkommit i den sednare medel-

tiden. I sndra sidan ses etl större rakspelsigt vägg-

skåp, som hai- omrallning och dörrar af ek nied fint

heslag i sen medellidsstil. 1 nori'a sidan nära vestra

ändan märkes ett fyrkantigt väggskåp.

Tornet innehåller tre afdelningar öfver hvarandra.

Första afdelningen, hvilken invändigt sträcker sig i sö-

der och norr I U. 1 samt i vester och öster 20.9 och

har i murljocklek ät vester (').2, heläckes med etl

korshvalf, som är något spetsigt, men som har för öf-

rigt vanlig anordning. Tornets socklar äro blott skrå-

kantiga, men de äro 5.0 högre än de öfriga, hvilka

äro sinsemellan vågräta. På midten af veslra sidomn-

ren finnes en ingång, hvars yttre omfatlning heslär af

mycket slora murhörn, som hvila på tornels socklar.

Derinnanför slå hreda men temligen lunna poster |»å

hög tröskel. 3Iurhörnen uppbära en skarpkanlig och

posterne en Irehladig rundhäge. Inre omfattningen är

snedsmygig och lägrakspetsig. Widl öfver ingången lin-

nes etl small men högt fönstei-, hvilket har rundhågig

betäckning samt ut- och invändigt sneda smvgar. For-

sla afdelningen saknar egen bägöppning åt öster.

I södra sidomurens veslra ända inleder en rak-

slulen ingång lill en tra|)pa, som uppgår i vestra si-

diMiinren genom dervarande fonsler till ri(»rra ändan,
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Iivaresl den eflcr en vridning inleder genom en li-

kcidan ingång i norra sidonuirens veslra ända lill an-

dra afdelningen, livilken liar en liögsl ovanlig liöjd och

beläekes ined ell korshvall". För upjibärning af öslra

sidoninren, som icke har nägon motsvarande i den för-

sta afdelningen, linnes i den andra en myckel bred

och hög spetsbåge ål öster. A skeppels veslra gafvel-

rösle inför en stor rakslulen ingång till vinden. An-

dra afdciningens veslra sidomur liai' på midten en fyr-

hladig ljusöppning, som utvändigt beslår af en hel häll.

Inre omfallningen är snedsmygig och i'akbeläckl, och

därinnanför märkes en mycket vid nich med ruiidbågig

betäckning.

A södra sidomurens veslra ända inför en rakslu-

len ingång till en trappa, hvilken uppleder genom ve-

slra sidomuren, på midten hvaraf en likadan ingång

öppnar sig lill ell bjelklag, hvarefler blolt spår synas.

Således har den höga afdelningen haft tvenne rum öf-

ver hvarandra. Trappan i veslra sidomuren forlsälles

till norra ändan, hvaresi den genom en vridning inle-

der i norra sidomuren, hvarur man mol midten in-

kommer lill den tredje afdelningen, hvars golf beslår

af den andras höga korslivalf. Tredje afdelningen har

å hvarje sida två sloi'a gluggar. I^n midtkolonn har i

hvarje glugg uppburit Ivenne små rundbågar. Yttre

och inre omfallningarne äro rätvinkliga, men de förra

rundbågiga, de sednare lågrakspelsiga. Alla kolonnerna

saknas, men många af de små bågaiMie äro i behåll.

Tornet har en hög spira, hvilken öfvergår från fyrkant

lill ållkant.

I kyrkan slår ell muradt altarbord med en hål-

kälad skifva af slijiad kalksten. På midten af franisi-
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ilati och mi(l(;r skilvaii innrKrs oll lyikaiiliyl hal. På

skifvaii slår rit allafskäp med llygnl(l(»n'ar. Skåpet,

soin är al' liiiii, iimolialhn' li'('iii)n lack jciiilc livaraii-

»Ira, af livilka del iiioilcisla är diiMirll lirrdai^c än de

(iiiiiiirvandc. Al' d(')rrariia liai* livardcra Ivå lack (d'ver

livaraiulra. I iiiidirackfl sillcr (liid fader med lilje-

krona på en I ron och haller den lornekrönle och Idö-

daiule (llirisliis Ull hoi^er om sig. Under och vid

hvarje sida å Irunen ses fyra sma harlmfvade män

knäböja på [tallar. Höger om (iiid faders hnfvnd fram-

står en spik, hvai"å en dnfva ofdliart varit fästad.

Bottnen är forj^ylld med rosverk. Gnd failcrs mantel

och krona äro forgAlida. (ind faders och (Ihrisli samt

de små männeiis Imfvnden ha nalnrliga färger. Uti en

gloria bakom (ind faders hnfvnd läses: Sta Trinitas.

I norra sidofacket siar en man, hvilken bär en bi-

skopsmössa och håller en n|)pslagen bok i högra han-

den och har äfven haft någol i venslra. Vid dennes

fötter ligger en hund. I en gloria å bottnen derbakom

läses Sts Egidivs. I södra sidofacket ses Olof den

Helige med liljekrona samt gyllene mantel och rust-

ning stå på en drake med krönt menniskolnifvnd och

hålla i den högra handen en stridsyxa och i den ven-

stra en kalk. Pa den förgyllda bottnen läses å en

gloria Stvs Olavs. 1 norra dörren stå dessa personer

med åtecknade namn på guldgrund i glorior inunder

Stvs lacohiis. S. lohanes. Sts 3Iattcvs. Sts Kanw-

tivs. ofvanpå Sts Bartollomes. Sts Pavlvs. Sts Pe-

trvs. Sta Brida. I södra dörren inunder Sts Ericws.

Sts Simon. Sts Iwda. Sts Filipvs. <dVan|)å Sts Ge-

oryis. Sts Andreas. Sts 3Iattvs. Sts Tomas. Bok-

stäfverne äro alla likslora versalei* och sådana, som
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briikndes under den sista iiiedelliden. Widlgrnppen fö-

reställer Ireenii^Mieten med de fyra sma evanyelisterne

såsom assistenter. De Ofriga (ii,'iirenie lia sina vanliga

atlrilmter. Alla ligureriie är(. fnlirunda och lemligen

väl sKnrna af ek. Gloriorna äro runda och liesta af

lorgvllninii och niälnin:;. De små tignrerne iia gyllene

mantlar, men de äro for öfrigt målade. Fackens im-

derslycken prydas med genom])i'utna rosverk, och de

åtskiljas af mycket grolVa och plumpa kolonner med

kruklika fotställningar och svällande skaft samt knopp-

sirade kapitäler. I dörrarna stå helt små kolonner,

som för öfrigt äro alldeles lika med de nyssl)erörda.

De särskildla facken prydas upptill med bladverk.

Skåpet har en slät undersals, hvilken beslår af

furu och är målad med oljefärg och framtcr nedan-

nämnda föreställningar. En fyrkantig talla å midlen

hålles al tva knäböjande englar. Ä denna tada läses:

in. dem. iare. twcli. CJinsti gehort 3I.CCCCCXXL
En gubbe till vensler håller ett radband i begge hän-

der, och deröfver läses: Bote! Meorink. En gubbe lill

höger håller jcmväl el I radband i begge händer och

deröfver läses: Jon Hellelhin. Gubbarne, som ha van-

liga mössor, äro brostshcken och sta bakom englarna

och se uppåt treenigheten. Namnen äro skrifna med

den tidens munkbokstäfver. 3Jålningen är ej synner-

ligen god.

På yttersidan af södra dörren linnas tvenne må-

lade fack. I nedra facket ses Olof den Helige med

gloria stå på etl menniskolikl troll, hvilket han slår

med spira i högra handen, o«'h han haller etl liksäple

i venstra. Derjemte ses S. Jöran med gloria kämpa

mot draken. 1 öfra facket föreställes den skjutna
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liinden, som slickar handen \uy tlr-ii heliga (lenoveva,

hvilkeii iifven har gloria. Bredvid sia en Ansle och

en jägare med hage saml en biskop i sin skrud. l*a

yUersidan af norra dörren ses i nedra fackel en munk,

som har gloria och läser i eu hok framför en kyrka.

1 öfra fackel niärkes en biskop, hvilken har gloria och

kräkla och besöker en eremit. Skapels bredd lillika

med dörrarnas utgör \'2.'l och dess höjd 5.Ö saml

undersatsens höjd 1.5.

En rund dopfunt af sandslen står i kyrkan. Fo-

ten har en stor hälkäl, hvarur ett mennisko- och ett

bagghufvud saml ett lejon- och cll hundhufvud fram-

skjuta. Skålen har skråkantig bollen och raka sidor

samt i den öfra kanten en hålkäl, och den är för öf-

rigl alldeles slät. Dopfuntens hela höjd utgör 2.5 och

skålens yltre Ivärmåtl 1.9.5. Under dopfunten ligger

eu fyrkan lig grutulsten.

Kyrkan, om hvars byggnadsår upplysning saknas

från medeltiden, företer ren rundbågsslil, hvadan hon

förmodligen blifvil uppförd i sednare hälften af tolfte

seklel. Altarskåpet är särdeles märkvärdigt, emedan

dera angifves den tid, hvarpå det tillkommil. Vi kun-

na således deraf inhemla, huru den yngre öfvergångs-

stilen på Gotland var beskalfad. Jemväl bör såsom en

sällsynt företeelse nämnas, alt de tre nordiska rikenas

tre helige konungar Olof Knut och Erik äro här sam-

manställda lillika med den heliga Birgitta.
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rrän Fjiiide till Loista är iint^efär '^2 '"•' norrut. På

en Iniiligeii smal men iiod \äg öfverfarrs en fjälltrakt.

Till lioiicr om liell nära vägen ligger på en brant

kalkklippa en myckel stor älleliög, som utgöres af grå-

stenskuller med föga inblandning af kalkstensstyckon.

Uti en dal, livilken omgifves med skogbeväxta

kalkberg ligger Fardhems andra annex Loista, som be-

slår af ett aflångfyrkanligt skepp, ett fyrkantigt kor i

öster och ett fyrkantigt torn i vester. Hela byggnaden

är n[»pförd af huggen och tuktad kalksten.

Skep[iet h;iller till veslra hälften 22.7 och till

östra 24.4 i inre bredd samt till hela sträckan 52.7 i

längd. Socklarnc äro skråkanliga. Tvenne korshvalf

utgöra skeppets betäckning. Från bålkälade kragstenar

å sidomiirarua uppgår en skiljebåge, livilken är 2.8

bred och något spetsig. Kapporna äro lågs[)etsiga och

kupiga. Skeppet, som saknar ingångar, har på midlen

af södra sidomurens öslra hvalfafdelning ett Ivådeladt

fönster mod spetsbågig betäckning. En midtpost och

mntsvarande karm ujipbära trehladiga spelsbagar och

derpå en trehladig ros. Jiude yttre och inre omfatt-

ningen är snedsmygig. iMidtposten karmen bågarne och

rosen prydas utvändigt med rundstafvar och äro invän-

digt snedsmvgiga. Yttre bröstningen har en djupt kar-

nisad vattenlist. Triumfbågen är spetsig med bålkälade

dynstenar.

Koret, hvars inre sträckning i söder och norr ut-

gör 21.0 samt i niotsatt riktning 24.5 och murfjock-
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lek 3. ti, Itfliickcs med clt kdrslivall', som hur lågspol-

siJ^^'^ (icli kjipign kuppor i liklul meil skeppels. Sock-

Ijiriio ;ir<t skr;ik;iiilii;;i.

A söilra sidoiniircii iiäru vcslra ändan ;ir eii in-

iranir, hvilkcii iitviiiidii:! är ensprångii,^ ncli hur slora

iiimhuni och (lerinnaiilöi' posler pu hög liöskel. Emel-

lan mnrhörnen dcIi posterna slår ä hvarje sida en ko-

lomi. Mnrliöi'nen hvila på korels socklar. Kolonner-

nas liaser visa sig ingalnnda vara nrsprnngliga; ly de

äro smala och hägurlika kapiläler. Skaflcn heslå af

Iräslvckeii. Kapilälerne äro linkiga och veckprydda.

Mnrhörnen och kapilälerne ha Innna hålkälade kransar

och npphära Iva skarpkanliga och lågspelsiga bågar.

På posterna hvilar en Irehladig båge. Inre omlallnin-

gen är snedsmygig och lågrakspelsig.

A korels södra sidomnr närmare östra ändan mär-

kes ctl enkelt lendigen högt rundhågigl lonsler, som

till del yllre oi-h inre är snedsniygigt. A allarväggen

Unnas tre sådana fönsler, af hvilka det mellersta är

högsl. Korels alla fönster ha rätvinkliga karmar samt

härskenor för insättning af rulfack. Fönstren ä allar-

väggen framle många glasmålningar. Norra fönstret

framsläller i nedra facket 3Iarias hehådelse, i meller-

sta Chrisli födelse och i öfra de tre vise mämien med

skänker. Mellersta fönstret, som har i förslå facket

hvila rnlor, föreler i andra korsfästelsen, i tredje upp-

ståndelsen och i fjerde (Ihrisius sittande å en tron med

npplyflad hand till välsignelse. Södra fönstret förestäl-

ler i nedra fucket Josefs och Marias llykt till Egypten,

i mellersta (Ihristi frambärande i lem[dct och i öfra

Chrisli döpelse. Josef har s|)etshall, de vise männen

bära kronor och de ölriga ha rnndglorior och (^hri-
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sliis korsgloria. Kiieklanie, hvilka dana vid uppstån-

delsen, bära slridshiilvor ocli pansarskjorlor. Figiirerno

äro lendigen goda ocli färgenie iiloniordentligl lijerla

o(di väl hihehällnn. lUanior loiislreii sitta kopparnäl i

lina jernraniar.

1 södra sidoniureii under lönslret närmare östra

ändan märkes en större spctsbågig murlördjupning,

hvari linnes en fyrhiadig utlömningsslen. Midi deremol

i norra sidomuren ses el t rakspetsigt väggskåp. I

sanjma sidomur nära vestra ändan inrymmes elt liell

lilel väggskåp med Ireldadig hetäckning.

Tornet liar fvra afdelningar ölvei- livarandra och

skråkanliga socklar. Första afdelningeii, soni invändigt

håller i söder och norr i o. 4 samt i vester och öster

Ut. 4 och i nuirljocklek 7. C», upphär ett lågspetsigl

korshvalf, hvilkel liknar skeppets och korets.

Ä södra sidomuren nära vestra ändan är en in-

gång. Yttre omrallningen är ensprångig och har gan-

ska stora niurhörn på toriu^ts socklar och derinnanför

mycket hi'eda poster pa hög tröskel. Mellan nun-hör-

nen och posterna slår å hvarje sida en kolonn, som

har fyrkantig grundslen och derpå en fyrkantig has

med liålkälad ring. Kapitälerne äro veckprydda. Mur-

hörnen och kolonnerne ha tunna hålkälade kransar

och uppbära två skarpkanliga rundbagar. Pa posterna

hvilar en Irebladig rundbåge. Inre omfattningen är

snedsmygig och lågrakspelsig. Inre onifallningens östra

sida inrymmer en rund ovanligt stor vigvallenslen uti

en högspelsig fördjupning. Denne sten, hvilken har

något ulåtlnlande sidor är till urhålkningen skålformig

och håller i inre tvärniått 1..^. Midi emot denne in-

gång finnes å norra sidomuren en sådan, som å hvarje
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siila liar Ivå slora miirliörii o(;li derpinellnii cii kuloiin,

hvilken liknar de iiysslwskrifiia. Af vpslra kdlniiiioii

iir Moll kapitalel (ifrii,M. Murliönien och kapilälerno

lia liiiiiia lialkälado kransar, och derpå livila Irc skarp-

kanliga rundliafiai". Hrcda posler på liöir tröskel upp-

bära ell rakl dörrläll, som är alldeles slätl. Inre oin-

laUniiigen är snedsmygig ocli lågrakspelsig. Tornbågen

haller lU./i i bredd ocli har lägspelsiy betäckning.

Dilhörande dxnslenar prydas med riindslaf och hälkäl.

Ofvcr den södra dynstenens halkäl märkes en och öf-

ver den norras Ivå raseltstalvar.

I lorsla ardeliiingei.s södra sidomur vid vcslra än-

dan inleder en i-undbågig ingång lill en trappa, hvil-

ken sträcker sig genom vesli'a sidomnren till dess

norra ända. Trap|)an, som har vid nedra och ölra

ändan en smal raksliiten och på midlen en fyrbladig

ljusöppning, inför till ett galleri utanför norra sido-

mnren. Detta galleri bestar af Ire smala öppningar,

hvilka ha två midtpelare och nudsvai^ande pilastrar med

hålkälade kransar. 3Iidtk(donner uppbära i dessa öpp-

ningar Irebladiga spelsbågar. Kolonnerne, som sakna

baser, ha bägarlika kapiläler med runda bladknoppar.

Yllre omfatlningai'ne äro spetsbågiga. Galleriet håller

2.0 i bredd. En stor rakslulen genomgång på midten

af norra sidomuren inför lill andra afdeluingen och en

dylik på midten af södra utför till ell alldeles lika-

dant galleri. Alla kolonnerne qvarsla. Vk midten af

veslra sidomuren finnes en stor glugg, hvilken lill det

yUre är rätvinklig och rundbågig men lill del inre lin-

drigl snedsmygig och lågrakspelsig. A östra sidomuren

närmare norra ändan linnes en rakslulen ingång lill

vinden.
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Sedan uppgå slegar till Ireilje och fjerde afdelnin-

garna, som ha hjelklng. Midt öfver andra afdelningens

vestra glugg finnes en slor sådan för tredje afdelnin-

gen. Denne glugg är ulvändigt spelshågig och fur of-

rigl lik den nyssheskrifne.

Fjerde afdelningen har å livarje sida tva gluggar.

I hvarje glugg har en niidtkolonn uppburit Ivenne små

Irebladiga spelsbågar, af hvilka dock två uti en glugg

åt öster äro enkla. Alla kolonnerne ha blifvit ersatta

med trästycken, men bågarne äro i behåll. De yttre

omfattningarne äro rätvinkliga och spelshågiga, de inre

rätvinkliga och rakspelsiga. A tornets hvarje sida upp-

står ett högt rösle, och nederst på midten deraf finnes

en större glugg, och deröfver en mindre sådan. I

hvardera af röslenas gluggar har en midtkolonn upp-

burit små spetsbågar. Kolonnerne äro der ersatta åt

söder vester och norr med runda trästycken, men ål

ösler qvarstår en kolonn med sexkantigt skaft och bä-

garlikt kapital och derpå fyra bladknoppar. De små

bågarne qvarsitta och äro åt söder och norr enkla,

men åt vester och öster trebladiga. Röslenas gluggar

ha likadana omfattningar som de nyssheskrifna. Här-

vid bör likväl anmärkas, att de fyra öfversta glug-

garne äro utvändigt skadade. Tornet uppbär en ått-

kantig spira.

Från medeltiden saknas uppgift på kyrkans ålder.

Skeppet koret och tornet, som äro samtidiga, förete

äldre öfvergångsstil. Således måste denna helgedom

tillkommit något efter år 1200. Då kyrkan tillhör en

fjälllrakl, hvarlill och hvarifrån blott sockenvägen leder

på 1 nu'ls afstånd från landsvägen, så är det märkligt,

att hon blifvit så ansenlig och att gallerier der blifvit
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anbraglii. l']iiirllorliil rojci- kyrkan dl Icinligcn lorfli^l

hvgijiiadssiill, Iv livaikm iriiinif- ollor l(»riiliäi;('ii rllei'

någon af tie lie inro (lornnnlaltningarna licsla sasoni

vanligl af luiggeii iilau liloU af tuklail och pulsad kalk-

slon. I']hurii skoppol inväinligl är lill vcslra ändan

nära 2.0 smalare än lill itslia, sa slå !)åda deras ytler-

sidor i en jenmhied ställning lill livai-andia. Den veslra

hälflen liar neniliyen IjdckaiT' sidonini-ar än den osira.

Khnrii loi"ncls inre slräckniny i söder (»eli norr är 0.(1

mindre än skepjiels Ivärmåll i öster, så lia del för-

ras södra och norra \llersidor ett siuirräll förhållande

till det sednares. Hrsakcn härlill är, all lunrarne i

tornels första aldelning äi-o 7. (i Ijoeka lör all i dess

andra iemna ntrymmen for gallerierna. Del är uppen-

Itarl, alt skeppels Iviidelade lönsler, hvilkel är spclsha-

giiil och har kariiisad vallenlisl, i sednare medeltiden

tillkommit genom utvidgning, helst korels alla fönster,

som äro enkla och i'undhagiga, sakna vallenlisler.

Altarbordet är miiradi och har en hålkälad oeh

slipad skilva al' kalkslen och IVamlill pa midlen ell

vanligt hal. \ id södra ändan ses en rmui iillöinnings-

slen med |dall Isollen iiåikäl.id sida och falformig ska!

samt fyrkantigt hal inål. Allarprydnadcn hesijir af en

tafla, hvilken har i midlen en större och pa hvaije

sida derom Ire mindie treldadiga spelsltågar med löf-

prvdda och spetsiga rösten, Midlbågen har å nislel

en hiig ros. Vid hvaije ända ses snui torn med kors-

blommor. Delta arbele, smn beslår af ek, har i hvarji'

båge hafi två målade ligurer pa krilgrnml. Dessa (Igii-

rer äro numera i hög grad förslörda. Likväl märkes,

att i midlen foreslällas (Ihrisliis och Mai'ia, och all

vid sidorna Ivifvelsulan apostlarnc varit skiblrade; ty
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något af (leras altributer rätlfärdigar denna förmodan.

I mellersta röslels spels är en rund fördjupning, livari

en nedflygande dufva med gloria är utskuren. Hela

taflans bredd ulgör 8.3 och dess höjd utan röstens

och tornen 2.1.

Kyrkan eger en rund dopfunt af sandsten. Foten

utgöres af tvemie hålkälar och en ring. Ifrån den

öfra hålkälen framskjuta fyra vllddjurshufvuden, som

bila öfver uiindre fyrfotadjur. Dessa djur äro mycket

skadade af vittring. Skålen är inunder skråkanlig och

å sidorna något ulållutande. Bottnen är alldeles släl.

Sidorna framte lemningar af många föreställningar, hvil-

ka äro så förvittrade, att intet deraf kan utredas. Dop-

funtens hela höjd utgör 3.2 och skålens yttre tvär-

mått 2.2.

18



Fröiel.

lill och ifrån Loisin (iiines blott den sockenväg, hvar-

[)å vi ditkomniit. Alliså nödgades vi återvända om

Linde och Fardlieni samt bege oss i ^4 mil i nord-

vest från Levide for all komma lill Fröiel. Denne an-

senlige omväg medförde en motsvarande fördel. Vi

hade från liurge helt nära Levide tidigt på morgnuen

utrest och under dagens lopp granskal Färd hem Linde

och Loisla, och vi återkornmo senl på aftonen till

nämnde gäslgifvaregård, livilkcn onekligen är den bä-

ste på hela Gotland. Del var således ganska förmån-

ligt alt efter en behaglig men mödosam dag erhålla

en ordentlig måltid och ett rogifvande nattläger, som

sällan fås på den herrliga öns dåliga gästgifvaregårdar.

Några temligen branta och långa backar nedföra från

merberörda högslätt på en ganska god strandväg, hvars

veslra sida förljnfvas af ung barrskog med fågelsång

samt det närbelägna hafvels brusande; men vid dess

östra höjer sig en tvärbrant och alldeles kal bergs-

sträcka.

Fröiel, som är annex till Klinte, ligger helt nära

öster om vägen på yttersta kanten af bergssträckan,

hvilken der bildar en mycket hög brådstupande bac-

ke, hvarpå man måste uppsträfva för att ankomma till

kyrkan. Denne backe ulgöres af söndervittrad kalk-

sten, som hafvels brytning under många årtusendens

lopp tillslipal. Der visa sig de tydligaste lemningar af

strandsältningar, hvilka liksom försvarsverk beherrska

hvarandra. Från den ansenliga höjden, som intages af
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kyrkan, njutas öfverraskande iitsigter. 3Ian skådar på

1 sjömils afslånd åt söder Lilla Carlson och lika långt

derifrån Stora Carlson. Dessa öar, hvilka äro allde-

les kala, höja tvärhranta hergväggar nära 200.0 öfver

hafsytan och de äro ofvanpå nästan jenina. At samma

håll ses en skogbevuxen landtunga med höga stränder

bilda den skönaste vik. Deremot utbreda sig åt ve-

ster och nordvest frodiga åkrar och ängar med löfskog

ända tili Klintehamn, och derbortom höja sig i norr

ansenliga bergväggar.

Kyrkan utgöres af ett aflångfyrkantigt skepp, ett

likadant kor med en sakristia vid norra sidomuren och

ett nära fyrkantigt torn i vesier. Hela byggnaden är

till det yttre uppförd af huggen kalksten i mycket

olika skiften. Qvaderstenen slår somligstädes på kani,

annorstädes på ända. Mycket af det inre utgöres jem-

väl af huggen kalksten och allt del öfriga af tuktad

sådan.

Skeppet, som håller i inre bredd 25.1 och i längd

45.5, har hålkälade socklar och betäckes med platt

trätak, I^n ingång finnes å södra och en å norra si-

domuren nära vestra ändan. Den södra ingången bil-

das till yttre omfattningen af murhörn, hvilka uppbära

en skarpkaniig rundbåge. Der finnas inga poster, men

likväl en hög tröskel. Inre omfattningen är lindrigt

snedsraygig och har varit lågrakspetsig, men nvligen

blifvit rakslulen. Den norra ingången har poster, som

stå på hög tröskel och uppbära ett rakt dörrfält. På

murhörn derutanför hvilar en skarpkantig rundbåge.

Inre omfattningen är snedsmygig och lågrakspetsig.

Två rundbågiga fönster å södra sidomuren ha blifvit

i sednare tid utvidgade och fått karmar med lång- och

1.S*
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Ivärposter samt hagar nf Irä, I sydöstra hörnet ses

ett altarbord med en hålkälad skifva, hvarpå prediksto-

len står. Triiimfhiigen, som har ovanlig hredd och

spetsig betäckning, framter åt skeppet liksom åt koret

två rätvinkliga språng. Mellan sprången uppslå smärta

kolonner, hvilka ha attiska baser med afrundade plin-

ter. Dynstenarne prydas med fina rnndstafvar och stora

hålkälar, som bilda kapiläler.

Ett korshvalf med nära raka och n|)påtgående

kappor heläcker koret, hvars inre bredd uppgår till

24.7 och längd 50.4. Korets socklar utgöras af en

hög skråkant med en rundstaf derpå, och de äro 2.0

högre än skeppets. En ingång finnes å södra sidomu-

ren. Portalen, som hvilar på hel bottenliäll, har å

hvarje sida tre kolonner mellan mycket små murliörn.

Innerst stå breda poster på hög tröskel. Ytterst å

hvarje sida framskjuter en ganska grof skarpryggig

halfkolonn. Grundstenarne äro brant skråkantiga med

nedåtvända rundlHkar, baserne attiska med afrundade

plinter, kapitälerne krukformiga med stora blad och

det yttersta åt vester med en hotande drake. Bladen

och draken siras med faseltband. Kransarne äro hål-

kälade. Posterne uppbära ett fyrllikigt dörrfäll. På de

innersta kolonnerna uppslår en fyrbladig båge, hvilken

har fem Ireflikiga knoppar och ull«redcr sig öfver dörr-

fältet. De öfriga kolonnerne uppbära rundstafviga och

murhörnen skarpkanliga spetsbågar. På halfkolonnerna

hvilar en speisbågig qvartstaf och derpå höjer sig ett

högspetsigt roste med hålkälade vattenlisler, och öfversl

ses en nedtill rund och upptill åttkantig knopp med

blad. Inre omfattningen är snedsmygig med lågrak-

spetsig betäckning.
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Vid östra sidan om ingången finnes ett spelsbå-

gigt fönster, hvari en inidtpnst med motsvarande karm

uppburit två släta spelsbågar och deröfver en trebladig

ros med vanliga svicklor. Poslen är ersatt med ett

trästycke. Karmen bågarne och rosen äro i behåll

och liksom omfattningarne ut- och invändigt snedsmy-

giga. Å altarväggen ses tre enkla spetsbågiga fönster,

af hvilka del mellersta är någol högre än de omgif-

vande. Dessa fönsler ha ut- och invändigt sneda smy-

gar och rätvinkliga karmar. I södra sidomuren finnes

åt ösler ett väggskåp med trebladig betäckning. Nära

östra ändan derjemle ses ett litet fyrkantigt väggskåp,

som i bottnen har en skålformig uttömningssten med

hål i midlen. I den vestra ändan af norra sidomuren

märkes ett rakspelsigl väggskåp och vid den östra ett

större sådant.

Korets sidomurar sakna förtagningar med och höja

sig ungefär 5.0 öfver skeppets, och det förras gafvel-

röste är mycket spetsigare än det sednares, ehuru

begge ha lika bredd. A korels östra gafvelröste ses

en temligen stor ljusöppning, hvilken beläckes med en

trebladig rundbåge och har snedsmygig och spetsbågig

omfattning.

I korets norra sidomur finnes en ingång till sa-

kristian. Yttre omfattningen har två murhörn med hål-

kälade kransar och derpå en skarpkanlig rundbåge.

Därinnanför stå poster på hög tröskel och uppbära ett

rakt dörrfäll. Inre omfattningen är snedsmygig och

lågrakspetsig. Sakrislian, som har hålkälade socklar

och invändigt sträcker sig i söder och norr 9.7 samt

i vester och öster i 1.1, uppbär ett rundbågigt kors-

hvalf med raka och uppåtgående kappor. Der sprides
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en sviii;" dager genom ell small (»cli löga högt funsler

i ösler. Della fOnsler är iil- ocli invändigt snedsmy-

gigl ocli har en rak läckslcn med lichladig urhålkning.

1 sakrislians veslra sida ses ell rakspelsigt väggskåp.

A sakrislians norra sida höjer sig ell gafvelrösle, och

dera märkes en ljusöppning, hvilken beläckes med en

trebladig spetsbäge och har ell framskjutande bollen-

stycke med en halkälad vallenlisl.

1 tornet, hvars socklar äro laga och skråkanliga,

linnas egentligen bloll tvenne afdelningar öfver hvar-

andra. Den nedra afdelningen, hvilken invändigt håller

i söder och norr i o.O och i molsalt riktning 17.8,

är mycket hög och beläckes med ell tunnlivalF på ve-

derlag i söder och norr. En ingång från vesler, som

är till del yllre tillsluten, har rätvinkliga j)osler och

derpå ell rakt dörrfäll samt till det inre lindriga smv-

gar med vågräl betäckning. Tornbågen är lika bred

som sjelfva afdelningen, och den har spelsig betäckning

med hålkälade dynslenar.

I nedra afdelningen linnas två bjelklag, hvarlill

två Irälrappor uppgå. Från andra bjelklagel inför en

rakslulen ingång i norra sidomuren på en trappa, hvil-

ken från öster åt vester uppgår till öfra afdelningen,

som har å hvarje sida en glugg, hvilken ul- och in-

vändigt är rätvinklig och rundbågig. I hvarje glugg

uppbär en fyrkantig midtpelare, som intager yttre mur-

kanten, tvenne små rundbågar. Pelaren har skråkanlig

sockel å de inre sidorna men ingen å den yllre. Den

norra gluggen har förlorat sin pelare, men bagarne

äro i behåll. A tornet höjer sig en ansenlig spira,

hvilken öfvergår från fyrkant lill ållkant.

1 koret står ett altarbord af huggen kalksten, och
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derpå ligger en slipad skifva med liålkälade kanler.

Skifvaiis bredd utgör 3.8 ocli längd 8.5.5. På bordet

ses en allartafla, som är lemligen väl huggen af sand-

sten. Denna tafla, hvilken föreställer nattvarden, är

hållen i vanlig barockslil, och dera märkes 1654 och

Christian IV:s namnchiffer.

I triumfbågen hänger i tre jernkedjor ett triumf-

kors i naturlig storlek. Korsets vinklar omgifvas af

en stor ring. A armarnas och öfverstyckels ändar ses

större fyrkanter, men en sådan saknas å stammen. I

fyrkanterna märkas föreställningar ur Christi lefnad.

Ringen prydes med tolf rundstycken, hvarå de lolf lär-

jungarne föreställas i bröstbilder med språkband. I

korsets vinklar och inom ringen slå nederst två krönta

med segerfanor och öfverst två englai". Christi fötter

äro fastade med en spik öfver hvarandra.

I kyrkan slår en dopfunt. Grundstenen är fyr-

kantig. Foten är rund med en enkel inskärning i öfra

kanten. A mellanstycket, som äfven är rundl, fram-

skjuta midt emot hvarandra ett mennisko- ett vädurs-

och ett hundhufvud samt en olillhuggen klump. Skå-

len är åttkantig och nära halfklolformig och har åtta

enkla och rakslutna fält med omgifvande fasettstafvar.

I h varje fält märkes ett underdjur, bvilket har fyra

fötter och yfvig svans. Foten består af sandsten men

skålen af kalksten. Dopfuntens hela höjd ulgör 2.8

och skålens yttre tvärmålt 2.5. 1 skålen qvarslår en

tunn kopparkittel, som är hopnaglad af hel botten och

fyra sidostycken och passar med skålens inre. Sådana

kittlar, hvilka funnits i många likartade dopfuntar, äro

numera ganska ovanliga.

Enligt en förteckning från medeltiden skall kyr-
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kan lillkoimnit 12'22 *). Denna iippgill synes i afse-

ende på skeppet ocli tornel sjmnolik; ly ehuru del

förra tyckes värn något äldre än det sodnare, så äro

l)åda utförda i enkel tillocluiicd ra rundbågsslil. Koret

är deremot vidpass två århundraden yngre än de nyss-

nämnda. Detta inhenitas ej allenast dcrnf, alt koret

är lika bredl och vida iiögre än skeppet, utan jemväl

deraf, att lriunifi)ågen och södra ingångens yttre om-

fattning röja sen spetsbågsstil.

Yi ha ofvanföre omnämnt kyrkans läge, som vis-

serligen visar sig enligt forntidens hruk fördelaktigt,

men icke enligt nutidens kraf. Då tornet tillkommit

för all deri försvara sig mot hastiga anfall, har detta

läge på en ganska ansenlig hrani emot si randen va-

rit väl passande, men för kyrkogångare från vester da

liksom nu högst besvärligt. Förläggande af en stor

byggnad på en mångtusenårig stramlbrädd af förvittrad

kalksten, borde skäligen väckt mycken betänklighet,

och följden deraf har ej uleblifvil; ly ehuru man med

koslnad och omsorg uppfört lornel, har delsamma fåll

en stark öfverlutning åt branten. För afhjelpande af

denna betänklighet har veslra ingången blifvit till ytlre

omfattningen igenmurad och ett groft murstöd derulan-

för uppdraget. Detta murstöd har imgefär 12.0 fram-

sprang och lika höjd och intager hela bredden af ve-

slra sidomurens sträckning nemligen 22.0 och består

såsom vanligt af vårdslös kallmur. Att samma mur-

stöd är föga gagneligt, inser hvarje sakkunnig. För

vådans afhjelpande måste två säkra slräfpelare med

spännbågar anbringas mot sydveslra och nord\cslra

') Script. Rer. Dan. T. Mil. P. 313.
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hörnen. Vi befara, all, innan något klarare begrepp

om ell bäd re byggnadssäll hinner I ill del fordom

konstrika GoUand, tornet till skada för kyrkan och

konsthistorien nedstörtar.

Uti kyrkogårdens vestra sidomur märkes en spels-

bågig porl, hvilken beläckes med ett korshvalf. Yttre

omfattningen har skråkanliga socklar samt hålkälade

och rundslafviga kransar. Bågens hörn siras med en

rundslaf. Inre omfatlningen saknar både socklar och

kransar. Porten, som beslår af huggen och luktad

kalkslen, har i hvarje insida en större och en mindre

lågrakspetsig siltnich.

Yidpass 110 steg norr om kyrkan ligger å bran-

ten en lemning efter ett kaslell, hvilket bestått af ett

fyrkantigt torn. Vestra sidomnren, som haft en in-

gång, är uljemnad med marken ; men södra och norra

samt östra sidomurarne äro så bibehållna, all de förra

visa spår efter två och den sednare efter tre afdelnin-

gar med bjelklag öfver hvarandra. I den första afdel-

ningen tinnes ingen ljusöppning, i den andra en rund-

bågig på midten af den södra sidomuren och i den

tredje en fyrkantig sådan å den östra. Yttre och inre

murbeklädnaden består af tuktad kalkslen och kärnan

af hopvräkla kalkslensflisor och gråstenskuller, och allt

röjer det vårdslösaste murningssätl. Lenuiingen håller

invändigt 21.0 i hvarje sida och 4.9 i murljotklek.

Enär kastellets vestra sidonmr helt och hållet nedra-

sat, så tyckes den opålitliga belägenheten vara dertill

egentliga orsaken.



Klinte.

1 nordost V/2 '•''! f'"'"' Vvi)\e\ ligger Klinte i en låg-

land och bördig Irakl. Vägen är temligen smal men

god ocli jenm och framgår nnder den ofvanberörda

bergsslräckan. Kyrkan ligger helt nära foten af Klin-

teberg, hvarifrån vidsträckta och hänförande ulsigter

öppna sig öfver Klintehamn och skoglieväxla nejder

samt begge (larlsöarna. Det är onekligen mödosamt

att bestiga detta berg, men del lönar mycket väl mö-

dan; ty jemte de herrliga ulsigler, hvilka derifrån er-

bjuda sig, får man ett sällsynt lillfälle all i de många

och djupa slenbrolten, som tillkonimit för kalkbrän-

ning, genomskåda bergels olikartade aflagringar och ej

sällan hitta rätt vackra pelrifikater.

Kyrkan, hvilken ulgöres af ett aflångfyrkantigt

skepp, ett likadant men mindre kor med en fyrkantig

sakristia vid norra sidomuren och af ett fyrkantigt torn

i vester, är uppförd af huggen och luktad kalksten.

Skeppet, som håller i inre bredd 28.0 och i

längd 35.5, har socklar, hvilka bestå af en stor skrå-

kant med rundslaf derpå. Två korshvalf med en skil-

jebåge bilda skeppels betäckning. En smärt och blad-

prydd kragslen på midlen af södra och en motsvaran-

de på midlen af norra sidouiuren uppbära skiljebågen,

som 2.0 bred är spetsig och tvåsprångig samt skarp-

kanlig. Kapporna äro spetsiga nära raka och något

uppåtgående. A södiVT sidomuren finnes ett smalt och

högt samt etl bredl och lika högt fönster, af hvilka

det förra motsvarar midlen af vestra och det sednare
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niidteu af östra livalfafdelniiigen. Del veslra fönstret

är enkelt och har en rätvinklig karm. I östra fön-

stret uppbär en niidtpost med motsvarande karm två

trebladiga spelsbågar, hvarpå en fyrbladig ros intager

en vågrät ställning. Begge fönstren, som äro spetsbå-

giga, ha ut- och invändigt sneda smygar. Posten i

östra fönstret är ersatt med ett trästycke, men karmen

bågarne och rosen (jvarsilla och äro snedsmygiga. I

skeppels sydöstra hörn märkes ett miiradt altarbord

med hålkälad skilva af huggen kalksten. På bordet

är predikstolen uppsatt. Triumfbågen, hvilken är lika

bred med koret, har högspetsig betäckning och rund-

slafviga och hålkälade dynslenar.

Koret, hvars inre sträckning i söder och norr ut-

gör 21.5 samt i vester och öster 28.5, har lika be-

skaffade och lika höga socklar som skeppel. Ett kors-

hvalf, som liknar skeppels, bildar korets betäckning.

A södra sidomuren nära vestra ändan linnes en gan-

ska ansenlig ingång. Yttre omfattningen har '1.5 fram-

sprang och är bredare nedtill än upptill samt mycket

hög. Portalen har å hvarje sida tre smärla kolonner

samt tre skarpryggiga rundstafvar, hvilka afvexla med

hvarandra och åtskiljas af fina murhörn. Ytterst å

hvarje sida står en pilaster, som utgöres af tre rund-

stafvar, af hvilka den mellersle är skarpryggig. Grund-

slenarne ligga på hel bottenhäll och äro nära lodräta.

De vestra grundstenarne prydas med nedåtvända spels-

bågar och deröfver med bladverk, de östra siras med

nedållulande och uppåtgående löfverk. Baserne, som

utgöras af en rundstaf och en hålkäl med en fin ring,

ha afrundade plinter för kolonnerna och skarpa ryggar

för rundstafvarna. Kapitälerne äro höga och bägarfor-
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nii^^j dels runda dels skarprytrgiga för alt liksom ba-

serne motsvara skaften och rundslafvarna, och de pry-

das med starkt iitspringaude bladknoppar. Kransarne

äro afrundade och hälkälade. Poster, hvilka stå på

hög tröskel, uppbära ett S|)etsigt dörrfäll, som har å

hvarje sida Ire koiisollika llikar och öfversl en femde-

lad knopp, hvilka alla äro löfprydda. A hvarje sida

prunkar dörrfället med fyra höga och likartade bågar,

som siras med faseltband och ha löfprydda knoppar,

af hvilka den mellerste är störst. Bågarnas svicklor

fyllas med mindre och större rosor. Betäckningen är

högspetsig och öfverensslämmer (ill bågnrna med ko-

lonnerna och rnndstafvarna saml murhörnen och pila-

strarna. Ofver kransen på hvarje pilaslers skarpryg-

giga rundstaf uppstår en liten likadan förhöjning, som

afslutas med en kon och ett klol. Det hela kröncs

med ett roste, hvilket har karnisade vattenlister och

en rund knopp å spetsen. Hela portalen, hvari eti

skaft saknas å hvarje sida, är slipad. Inre omfattnin-

gen är snedsmygig och lågrakspelsig.

Öster om ingången ses ett enkelt spetsbågigl fön-

ster, som till det ytlre och inre är snedsmygigt samt

har rätvinklig och trebladig karm. Uti midten af al-

larväggen finnes ett fönster, hvari två poster med mot-

svarande karm uppltära trenne trebladiga spetsbågar

(ich deröfver en ros, hvilken utgöres af sex ringar

med en sexkant mellan desauima. Vid hvarje sida om

denna ros fylles en öppning med en likadan ring som

de nyssberönla. Delta fönster, som är spetsbågigl, har

till del yttre och inre sneda smygar. Posterne karmen

bågarne och rosen äro utvändigt slafprydda och invän-

digt snedsmygiga. Inre omfattningen siras med en
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skarpryggig riindslaf emellan två platler. Målade rutor

i rosen föreslälla å niidlen (iuds lam med segerfana

och öfverst Chrislus och några andra personer. Alla

öfriga rutor äro hvita. Midt under södra fönstret fin-

nes en ovanligt stor lågraKspetsig murfördjupning, hvari

en bottenslen har en rund skålformig urhålkning med

hål. I altarväggen nära södra ändan märkes ett rak-

spetsigt väggskåp, hvars omfattning utgöres af trä och

framspringer 0.5. Skåpet har två dörrar. Omfattnin-

gen prydes nederst med knoppar och å betäckningen

med bladverk samt öfverst med en liljespira. Gång-

jernen beslå af fint bladverk. Hela onifattningen här-

rör från medeltiden.

A norra sidomnren inleder en ingång till sakri-

stian, hvilken har skråkanliga socklar och invändigt

sträcker sig i söder och norr H.i samt i vesler och

öster 10.8 och uppbär ett spetsigt korshvalf med

raka och uppåtgående kappor. Ingången, som har

hög tröskel, är utåt rälvinklig och rundbågig, men

inåt snedsmygig och lågrakspelsig. Sakristian upplyses

från ösler af ett litet small och lågt fönster, hvilket

ut- och invändigt har rak betäckning, men till det

yttre prydes med en inhuggen rakspetsig båge. I södra

liksom i norra muren finnes ell fyrkantigt väggskåp.

Tornet, som innehåller tre afdelningar öfver hvar-

andra, har skråkanliga socklar och fyra högspelsiga

rösten samt uppbär deremellan och deröfver en ganska

hög åttkantig spira. Tornels och spirans höjd tillhopa

skall enligl uppgift utgöra 160.0.

Första afdelningen, hvilken invändigt utgör i sö-

der och norr 20.2 samt i vesler och öster 19.8 och

i murtjocklek 4.0, har till betäckning ett spetsigt kors-
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livalf 11)0(1 nära raka och uppåtgående kappor. Torn-

bågen, som är lika hiod mod afdelningen, liar hålkä-

Inde dynstenar ocli spolsig l)oläckiiing. A skeppets ve-

slra gafvelmur märkes en egen öppning, livilken är nå-

got bredare ocli högre än den nyssberörde och hvilken

både till sidor dcli boläckning öfverensslämmer med

densamme, men saknar vederlagskransar.

I förslå aldelningen finnos å södra liksom å norra

sidomuren nära öslra ändan en ingång. Södra portalen

bar å bvarje sida en kolonn emellan breda murhörn.

Basornc, som varit bålkälado med vanliga plinter inun-

der och ringar ofvanpå, äro till stor del söndervittrade.

Kapilälerne äro bägarlika och kransarne hålkälade. På

breda poster, hvilka stå på hög tröskel, hvilar ett rakt

dörrfält. Kolonnerne och ninrbörnen uppbära skarpkan-

tiga rundbågar. Posterne och inre murhörnen äro lik-

som kolonnerne kransarne dörrfältet och bågarne sli-

pade. I portalen bastå bågarne af röd- och blåaktiga

kalkstenar, som afvexla med hvarandra. Norra porta-

len är ensprångig och skarpkanlig samt rundbetäckt.

Poster stå älven der på hög tröskel och uppbära ett

rakt dörrfält. Norra portalen är såsom vanligt blott

finhuggen. De inre omfattningarne äro snedsmygiga

och lågrakspetsiga. Eli enkelt fönster å veslra sido-

inuren har rundbågig betäckning samt ut- och invän-

digt sneda smygar.

I den första afdelningens nordveslra hörn uppgår

en spiraltrappa med trettiotvå i.O höga steg till den

andra, der en ingång finnes till skeppets takhvalf, hvil-

ka mycket höja sig öfver sidomurarna. A tredje afdel-

ningens livarje sida stå fyra gluggar par om par öfver

bvarandra och på midten af bvarje roste ses äfvenle-
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des en sådan. Härvid bör märkas, all öfra parens

gluggar med den ena hälften inrymmas i sidomurarna

och med den andra i röslena. Hvarje par åtskiljes af

en lyrkanlig pelare. I hvarje glugg uppbär en smärt

och hög midtkolonn tvenne små treblad iga spelsbågar.

Ytlre omfaltuingarne äro rätvinkliga och spetsbågiga

med hålkälade vederlagskransar. Inre omfallningarne

äro rätvinkliga och lågrakspetsiga. På alla yttersidor

och nära inunder de nedersta gluggarne ha murarne

skråkantiga indragningar. Många midlkolonner ha ut-

fallit och blifvit ersatta med trästycken.

Kyrkan har enligt en förteckning från medeltiden

blifvit 4251 uppförd^). Denna uppgift synes i afse-

ende på tornet, som företer äldre öfvergångsstil, vara

sannolik ; men icke med hänseende till skeppet, bvilkel

är hållet i äldre spelsbågs- och ännu mindre i fråga

om koret, som röjer sen spetsbågsstil.

På ett altarbord af huggen kalksten ligger en

skifva af slipad sådan. Denna skifva har hålkälade

kanter och håller 3.8 i bredd och 8.2 i längd. På

midten af bordets södra ända nära skifvan framskjuter

en halfklotformig men mycket grund ultömningssten,

hvarunder två händer liksom uppbära densamma. Den-

ne ultömningssten, hvilken jemväl består af kalksten,

håller 0.8 i yllre tvärmått. En allarlafla, som är illa

arbetad af fin sandsten och i dålig barockstil, härrör

från år 4 645.

Ett Iriumfkors är uppsatt å korets norra sido-

niur. Christusbilden har naturlig storlek, och fötterne

äro fastade med en spik öfver hvarandra. Korset har

') Script. Rer. Dao. T. VIII. P. 313.
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siisdiii vanligt en stor niidlring och jtrydes i kanleriia

riifd bladverk och i ändarna med evangelislcrnas sin-

nehilder. Der lorekoninier den eijeniielen, all ringen

icke har vinkelö|>|tningar nian brädfyllningar, livarå föl-

jande föreslällningar äro målade. Inmuler lill höger

ses (MirisUis bedja i örtagården och niidl deröfver en

engel ncdflyga med korset. Inunder till vensler skil-

dras uppståndelsen och midt deröfver himmelsfärden.

Frän kyrkan lill Klintehamn går vesterni en nä-

stan rak och alldeles jemn väg, hvilKen är ^4 '"•'

lång. Krik, son af konung Albrekt, anlade vid Klinte-

hamn ett fäste, som kallades Landskrona och äfven

Kronovall, hvarest denne prins Io97 aded. Nu mär-

kas inga lemningar efter detta fäste.

Linné berättar, att Klintehamn hade llere farlvg

än han setl i någon annan hamn på (iolland, och att

der inlastades kalk bjelkar och bräder. Samme natur-

forskare säger, alt bönderne den ena dagen fälla, den

andra hemköra och behugga samt den tredje nedföra

bjelkar lill hamnen, då en sådan merendels betalas

med 10 till \A styfver, således för skog arbete och

forsling. Han gör dervid den anmärkningen, att bön-

derne försumma sitt gårdsbruk och låta ängarne öfver-

växa med buskar, men likväl beklaga sig öfver ringa

höfångsl ^).

I Klintehamn finnes ett postkontor, ty dereniellan

och Boda hanui vid Ölands norra udde har i längre

tid varit poslföring. Klintehamn liknar en liten stad.

Dervarande hamn är alldeles öppen för sydliga vindar

och den är ganska långgrund. En bamnväg, hvilken

') I.iniia>i Gothl. resa S. 290.
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har samma bredd som en smal landsväg, utgår med

en stor krökning till en hamnplats eller en helt li-

ten holme. Denne hamnväg, som håller 1000 steg i

längd, hinner dock icke så djupt vatten, att något

större fartyg kan lägga sig jemle nyssberörda lille

holme.

19



Sanda.

1 nonlnordosl V2 "i'' 'l^'"^'» Klinleliainn ligger Sanda i

en släl mindre fruktbar och skogig trakl, livilken är

lågland och iilgör hörjan al" den ansenliga dalgång, som

sträcker sig mellan Klinte- och Slilehamn. Kyrkan he-

slår af etl aflångfyrkanligl skepp och ell likadant men

något mindre kor med en sakristia vid norra sidomu-

ren samt af etl nära fyrkantigt torn i vester, och hon

är till del yttre uppförd af huggen men till det inre

af hucgen och tuktad kalksten.

Skeppet, hvars inre bredd utgör 36.2 och längd

47.1, har skråkantiga och rundstafviga socklar. I skep-

pet slå Ivenne kolonner, som hålla 5.8 i omkrets och

ha lika afslånd från hvarandra samt från sido- och gaf-

velmurarna. Kolonnerne, hvilka uppbära sex korshvalf

med sju skiljebågar, ha följande anordning, (irundste-

narne äro fyrkanliga, socklarne karnisade och baserne

attiska med skyddsblad. Kapitälerne äro bägarformiga,

och det veslra har en stafprydd, men det östra en

hålkälad och stafprydd krans. Veslra kapitalet företer

å det nordveslra hörnet en framållutande man, som

håller i ringen med begge händerna och sträcker hö-

gra foten åt det nordöstra ; å det sydvestra hörnet ses

ett trebladigt blomster, å del sydöstra märkes en örn,

hvilken med utslagna vingar står på^och biter i rin-

gen ; emellan blomstret och örnen slår Christus med

korsgloria och håller en bok i den venslra handen och

uträcker den högra till välsignelse. Östra kapitalet

siras med låga bladverk. Alla skiljebågarne äro två-
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språngiga och spelsiga samt hvila på smärla kragste-

nar, som sluta med blomster och en menniskofigur.

Kapporna äro spetsiga samI nära raka och något upp-

åtgående.

A södra sidomuren ses två spetsbågiga fönster, af

hvilka det vestra har en midtpost, som uppbär två

trebladiga spetsbågar och derpå en fyrbladig ros i våg-

rät ställning, del öslra har en midlpost, på hvilken

två spetsbågar med en mellanslående ring hvila. Ett

rnndfönster, som intager midten af norra sidomuren

och har mycket hög bröslning, består af en stor ring,

hvilken omfattar tre små sådana. Alla tre fönstren

äro ut- och invändigt snedsmygiga. På södra sidomu-

ren nära vestra ändan märkas ytlre spår efter en in-

gång. Triumfbågen är bred och spetsig. Dynstenarne

prydas med en djup hålkäl emellan en mindre och en

större rundstaf.

Koret, som invändigt håller 28.2 i bredd och

39.8 i längd, har likadana socklar med skeppet. På

midten af södra liksom norra sidonuiren uppstår en

inre tresprångig pilaster, hvilken har tvenne karni-

sade hörn och deremellan en stor karnisstaf, som alla

prydas med baser och kapitäler. Baserne ha attiska

men godtyckliga former och afrundade plinter. Kapi-

tälerne äro löfprydda och bekransas med uppnedvända

attiska baser. En skiljebåge, hvilken hvilar på dessa

pilastrar, är spetsig och har en dermed öfverensstära-

mande anordning. Två spetsiga korshvalf, som med

raka uppåtgående kappor sluta sig till omgifningsmu-

rarna och skiljebågen, utgöra korels betäckning.

A södra sidomuren finnes en ingång, hvars portal

å hvarje sida har fyra kolonner mellan raurhörn. In-

19*
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nerst slå poslor \)d \u\'^ Irdskel, ocli yllerst å livarje

sida franisprin^^er en pilasler med nmdslaf och hälkal.

Alla imiiliönien äro i Kniilorna liålkälade. Grundste-

narne äro skråkanliiia och lörprydda, haserne attiska

med afrundade plinler, kapilälernc hägarlika med knopp-

formiga blad. Kransa rne likna iippnedvända alliska ba-

ser med afrundade hörn. Poslerne uppbära på löf-

prydda konsoler ett dörrfälf, som å hvarje sida siras

med en half och två hela flikar, och derölver uppslå

sex hela åsneryggar. Dessa bågar ha löfprydda knop-

par, och öfverst märkes en sulformig urhålkning med

spelsen nedåt och en Irebladig ros vid klacken. Ko-

lonnerne uppbära rundslafviga och murhörnen afkanlade

spelsbågar. Från pilaslrarnas rundslafvar uppgår en

rundslafvig och skarpryggig spetsbåge, och derufver

höjer sig ett ansenligt roste, hvilket har hålkälade val-

tenlister och öfverst en femflikig knopp.

Öster om ingången ses etl spetsbågigl fönster

med en midlposl, som uppbär två trebladiga spelsbå-

gar och derpå en femdelad ring. Allarväggen har tre

spelsbågiga fönster, af hvilka det mellersta är högst

och Irebladigl. Alla fönstren äro ut- och invändigt

snedsmygiga. Uli de inre omfaltningarna af de östra

fönstren framstå hålkälade boltenslycken, och derpå

hvila pilastrar, som uppbära spetsbågar. Pilastrarne

beslå af en gröfre skarpryggig mellan två smalare

enkla rundslafvar, hvilka alla sakna baser, men ha bä-

garlika till stor del löfprydda kapiläler, Bågarne ut-

göras af likadana rundslafvar. I södra sidomuren un-

der fönstret märkes en stor rakspetsig siltnich. .lemte

allarväggens sydligaste fönster ses en rakspetsig mon-

stransnich, som tillslutes med en rosprydd gallerdörr,
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livilkeij troligtvis härrör från samma tid som sjelfva

koret. I spetsen af korets gafvelröste märkes i yttre

murkanteri en fyrbladig ljusöppning, hvars ställning lik-

nar elt Andreaskors.

En ingång å norra sidomnren inleder i sakrislian.

Yttre omfattningen är rätvinklig och hetäckes med tvä

runda och ett spetsigt blad, hvaröfver tre rundbågar

med knoppar utbreda sig. Inre omfattningen är lin-

drigt snedsmygig och lågrakspetsig. Sakristian, hvilken

har lika beskaffade och lika höga socklar som skep-

pet och koret samt invändigt håller i söder och norr

1'2.(3 samt i vester och öster 12.8, uppbär ett kors-

hvalf med i'undbågiga raka och uppåtgående kappor.

Der linnes ett fönster ål öster och ett åt norr. Dessa

fönsters omfattningar äro till det yttre snedsmygiga

och rundbågiga, men till det inre snedsmygiga och

rakbetäckta. I den öslra muren märkes en fyrkantig

fördjupning med en rund uttömningsslen och i den

norra elt rakspetsigt samt i den vestra elt större rak-

slutel väggskåp.

Tornel, som innehåller tre afdelningar öfver hvar-

andra, har skråkantiga socklar, hvilka äro något högre

än den öfriga byggnadens. F^örsla afdelningen, som in-

vändigt sträcker sig i söder och norr 23.8 samt i ve-

ster och öster 30.1, har ett spelsbågigl korshvalf med

raka och föga uppåtgående kappor. Der finnes en in-

gång å södra och en midi deremol å norra sidomuren

närmare östra ändan. I södra ingångens yttre omfatt-

ning har å hvarje sida stått emellan stora nmrhörn en

kolonn, hvars skaft saknas. Baserne äro attiska med

skyddsblad, kapitälerne veckprydda och kransarne hål-

kälade. Östra kapitalet liar af tryckning nedfallit. På
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murliuruen och kapilulenia livila skarpkauliga spetsbå-

gar. Poster pä ling tröskel uppbära eti rakl dörrfält,

hvaröfver tvä hallVa och eii hel rimdbåge utbreder sij,'.

Norra ingången är onsprängig. Murbörnen, soui äro

stora, uppbära en skarpkantig rundbåge. Pä poster,

bvilka äro breda ocli stå på hög tiöskel, hvilar ett

rakt dörrfäll. Begge ingångarnas inre oinfallningar, äro

snedsniygiga och lågrakspelsiga. Ktl fönsler å vestra

sidoniuren är spetsbågigt samt till det yltre och inre

snedsniygigt. Tornbågen, som är lika bred med aldel-

ningen, bar lagspetsig betäckning och bålkälade dynste-

nar. Å skeppets vestra gafvelmur linnes en myckel

lägre och spetsigare båge, b vars vederlagskransar äro

karnisade.

En rundbågig ingång i första alVlelningens nord-

västra hörn inleder till en trappa, son) np|)går i norra

sidomuren till andra aldelningen, der stegar vidlaga.

At vester märkes en ljusöppning i grekisk korsform

och åt öster en genomgång till skeppets takhvalf.

Tredje afdelningen har å hvarje sida Ivå gluggar,

af hvilka hvardera har en nndlkolonn nied bägarlikl

kapital och derpå två spetsbågar. A den södra liksom

norra ocli vestra sidomuren äro både kolonnerne och

bågarne i behåll, men å den östra äro ej allenast ko-

lonnerne ulan äfven bågarne förstörda. Yttre och inre

omfattningarne äro rätvinkliga, men de förra spelsbå-

giga och de sednare lågrakspetsiga. Hvarje sidomur

har under och helt nära gluggarna en skråkantig in-

dragning. Tornet uppbär en hög spira, som öfvergäi"

från fyrkant till åtlkant.

I skeppels södra sidomur under begge fönstren

ses ett skifte, hvarå slingor och löfverk samt deröfver

I
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en ligur äro läll iilliuggna. Dessa prydnader, som visa

sig vara mycket gamla, äro lemningar efler en äldre

byggnad.

Kyrkan skall enligt en förteckning från medelti-

den ha J221 tillkommit ^). Tornet, livilket företer

äldre spetsbågsstil, tyckes vara från nämnde lid. Skep-

pet, som har en egen hågöppning i vesler och fram-

ler utbildad spetsbågsstil samt visar lemningar af vida

äldre konstformer, är en något sednare ombyggnad

;

men koret, hvilket röjer en ganska sen hållning, kan

jjjed visshet sägas minst vara Iiimdra år yngre än

skeppet.

På ett nuiradt altarbord ligger en hålkälad skifva

af slipad kalksten. I hordets södra ända framstår en

utlömningssten, som företer en karnisstaf mellan två

rundstafvar och en trebladig skål. På midten af bor-

dels framsida märkes spår efter ett igenmuradl hål för

reliker. En altarprydnad af sandsten är 16G4 illa ut-

förd i rococomaner.

I kyrkan flnnes ett triumfkors i naturlig storlek

med omgifvande ring. Korset och ringen siras med

bladverk. Christiis, hvars fötter äro fastade med en

spik öfver hvarandra, har korsgloria och krona med

trehladiga liljeknoppar, k korsels ändar ses fyrkantiga

laflor, af hvilka den öfversta framler Johannes, den

högra Älarkus, den venslra Lukas och den nedersta

Mattlieus, alla i vanliga sinnebilder inom fyrbladiga

omfattningar med bladsirade hörn. Korset tyckes vara

från samma tid som koret.

En dopfunt af sandsten står i kyrkan. Både fo-

•) Script. Rer. Dan. T. VIII. P. 313.



296

len ocli inellanslyckcl äru ninila. Fölen liknar en at-

tisk bas. A niellanslyckel, som nigöres af en skräkani

en plall och en rnndslaf, framskjuta etl mans- och elt

(jvinnoliurvud samt ell hund- oeli elt vädnrshnfvud niidl

emot livarandra. Skalen, livilken är åttkantig, har häl-

kälad botlen och raka sidor. Ätla rnndbågiga fält ä

sidorna innehålla följande föreställningar. Marias bebå-

delse. Maria ligger till sängs och Josef sitter vid hen-

nes fötter. Chrisliis frambäres i templet. Den kors-

fäste frälsaren omgifves af begge Mariorna. Ett fyr-

fotadjur med vingar. En man rider på en drake. En

man rider på ett lejon. Ett fyrfotadjur uppkastas af

elt lejon. Fältens svicklor äro på vanligt sätt fyllda

med spetsiga stafvar mellan spetsiga blad. Hela höj-

den utgör 5.3, skålens yttre tvärmått 2.4.

Det måste isanning beklagas, alt den välhuggne

kalkstenen ut- och invändigt blifvit i sednare tid öf-

verkalkad.

Linné omtalar en ruin af ett gammalt fyrkantigt

hus eller torn, som qvarstod i närheten af kyrkan och

innehöll två våningar, af hvilka den ncdra hade tvenne,

men den öfra ett takhvalf med en skön pelare i mid-

ten. Alla gluggarne i nedra våningen voro smala. De

kringboende trodde, att detta hus tillkommit för att

deri kunna, då sjöröfveri föröfvades, i hast rädda sig

och sin egendom ^). Denna ovanliga lemning bar be-

klagligtvis blifvit för ungefär två årtionden sedan all-

deles förstörd, och vi ha derpå icke fått någon nöjak-

tig beskrifning. Så mycket kan likväl af nämnde na-

turforskares korta framställning med skälig visshet in-

') Linnsei Goltil. resa S. 290, 291.
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heratas, att deuna byggnad varit ett kaslell eller en

borg, hvilken i den nedra afdelningen haft å niidten

en tvärvägg med tvenne kors- eller lunnhvalf och i

den öfra en kolonn saml derpa fyra korshvalf. Att

nedra afdelningen såsom mången af ofvanberörda rui-

ner haft en tvärmur är solklart; -ty derpu måste tak-

hvalfvets midtstöd i öfra afdelningen hvilat. Då Linné

ej säger kolonn ulan pelare, är denna benämning ove-

tenskaplig; ty han kallar jeniväl kyrkans kolonner för

pelare. Vi böra ingalunda undra öfver en dylik för-

vexling, enär mången ännu kallar en kolonn för pela-

re, ehuruväl både Greker och Romare efter begagnande

af kolonner i förening med pelare läto de förre be-

hålla sin forntida benämning, men bestämde för de

sednare en helt annan.

Vid Gunilde i Sanda socken står ett lutande ring-

kors af kalksten. Hela höjden ulgör 7.0 och bredden

tvärsöfver armarna 5.9 samt tjockleken vidpass 0.5.

På stanuuen, som är vida bredare i nedra än öfra än-

dan, följer en rund ogenombruten skifva, hvarifrån ell

fyrkantigt framsprang å hvarje sida bildar armarna och

ett sådant å midten deremellan öfverstycket. Stammens

bredd på midten och skifvans tvärmått äro lika mäk-

tiga. Ytterkanterne af skifvan ha framtill en mycket

smal och föga upphöjd ring. En cirkel i midten af

ringen prydes med en sluten sexkant, hvari märkes en

fyrbladig ros. Inom ringen ses fyia trebladiga rosor,

som utgå från cirkelns ytterkanter och motsvara stam-

men armarna och öfverstycket, hvadan de således bilda

en korsform. Der förmärkes inlel spår efter någon

inskrift. Delta ringkors är isanning ej mindre ovan-

ligt än del, som finnes vid Dals i Levide socken. A
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hiir beskiifiia riiigkors är slamuicn myckel stor, men

skifvan deiemot ganska lilcn. Ringen är jeinförelsevis

liögsl olielydlig. Del niärkvärdigasle är, all ett midl-

kors liell och hällel saknas.

i



Vestergarn.

1 veslnordvesl ^/g iiiil från Sanda intager dess annex

Veslergarn en lågland ocli föga behaglig plals helt

nära kusten. Ditvägen, som är alldeles jemn, lifvas

af barrskog. Sistnämnda kyrka utgöres af ett aflång-

fyrkantigt skepp, hvilkel saknar både kor och tron.

Kyrkan är uppförd af huggen och tuktad kalkslen, som

innehåller en mängd pelrilikaler, och derföre är myc-

ket söndervittrad.

Skeppet har i inie bredd 28.6 och i längd 36.1

samt håller i murtjocklek 4.5. Socklarne beslå af en

stor skråkant och derpå en grof rundslaf. Ett åttade-

ladt korshvalf, hvilket bildar skeppets betäckning, är

vida högre än sidomurarne, så att slutstenen stannar

mot handbjelken deröfver. Takhvalfvel, som har spet-

siga nära raka och uppåtgående kappor, består af kalk-

flisor och är illa slaget. Skeppets höjd ifrån golfpla-

nen till slutstenen utgör 40.2 och lakhvalfvets tjock-

lek d.2.

En ingång på midten af vestra gafvelmuren och

en sådan på södra sidomuren nära vestra ändan införa

i kyrkan. Vestra portalen har å hvarje sida haft en

kolonn emellan breda murhörn. Derinnanför stå breda

och tunna poster. Grundstenarne äro skråkantiga, ba-

serne attiska med skyddsblad, kapitälerne bägarlika och

bladprydda. Skaften saknas. Posterne, hvilka förlorat

en hög tröskel, uppbära ett dörrfält, som varit trebla-

digt, men söndersprungit. Vä murhörnen och kapitä-

lerna hvila rundbågar, af hvilka de förra äro skarp-
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kanliga, men den scdnare lundslafvig. Södra portalen

liai" ä livarje sida liall en kolonn emellan \ttre mur-

hörn cell inre [xtsler. Arven der äro skaften förstörda.

För öfri^^l är andnlningen lika med den veslra porta-

lens. Inre omfatlningaine, som va!'it snedsmygiga ocli

lägrakspetsiga, äro nii förfuskade.

Ett stort spelsbägigt fönster med hög hröstning å

södra sidomnren ösler om ingången och el I sådant på

midlen af öslra gafvelmnren äro ut- och invändigl

snedsmygiga. Begge lons I ren ha i sednare lid fått kar-

mar poster och hagar af trä samt raka betäckningar.

.Mot östra ändan af södra sidomuren ses Sj)år efter ett

rundhågigl fönster, hvilket är igenmuradl. Icke långt

derifrån märkes ett rakspetsigt väggskå|». A veslra

gafvelmurens yttre och inre sida skönjes en myckel

bred och hög spetsbåge, som varit ärnad till en hlif-

vande tornbåge. Midt öfver denne båge ses ett stort

gubbhufvud.

I norra sidomnren, hvilken äi' nåj^ot tjockare än

de öfriga omgifningsmurarne. linnes nära veslra ändan

en liten rundhågig och enkel ingång, som utifrån inför

till en trappa, hvilken uppgår Iran vester ål ösler till

lakhvalfvet. I norra sidomurens östia ända inleder en

raksluten ingång inifrån till en sakristia, som inrvm-

mes i sjelfva murtjockleken. Sakrislian, hvilken håller

i söder och norr ö.tl samt i vester och öster 9.9, be-

täckes med ett stickbågigl tunnhvalf på vederlag i sö-

der och norr och har ett fönster åt ösler.

A kroppåsens veslra ända slår en liten åttkantig

takryltare, hvari en temligen slor ringklocka hänger.

Kyrkan, som är föga betydlig, har likväl några

egenheter, livilka l'öi'ljena att med några ord belysas.
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Denne helgedom är på Golland den endo, som ulgöres

af ell skepp, livilket saknar kor och alla spär efter en

afstängning till ett sådanl. Härtill kommer, att skep-

pet är äfven det enda, som hland alla Gotlands kyrkor

heläckes med ett åltadeladt korshvalf. Väl linnas i

Lärhro torn Ivenne ätladelade korshvalf, men enär

samma torn är åttkantigt, så har en dylik anordning

hlifvit deraf föranledd. Kyrkan äi- jemväl derföre gan-

ska ovanlig, att man inkommer utifrån på en trappa,

hvilken uppleder på takhvalfvel, och alt en sakristia

inrym mes i ena sidomuren.

Under sådana forhållanden är den uppgift från

medeltiden, att kyrkan hlifvit 1289 uppförd, af mycket

intresse ^). [)å byggnaden framler äldre öfvergångsstil,

så synes sanmia uppgift vara mer än sannolik. De

spetsbågiga fönstren ha, säsom det tyckes, ett sekel

efter kyrkans uppförande hlifvit insatta för alt erhålla

en ökad helysning.

Altarhordel, som förmodligen består af sten, har

en beklädnad af bräder. Allarlaflan är hållen i dåligt

rococomaner. Enär helgedomen aldrig haft någon Iri-

umfl)åge, så har den aldrig kunnat få något triumfkors.

En dopfunt af sandsten har skråkantig fot, hvil-

ken öfvergår från fyrkant till rundning. Dera framstå

fyra större hladprydda knoppar emellan fyra mindre

sådana. Utanpå är skålen till den nedre delen rund,

till den öfre fyrkantig med inskurna rundstafvar i hör-

nen och med upprätlstående löf å sidorna. Skålen är

inuti åttkantig. A ena sidan ses: Anno 15.9.2. Hela

höjden utgör 3.3 och skålens yttre tvärmålt 2.2. Vi

') Script. Rer. Dan. T. VIII. P. 313.
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skulle oj omnämnt denne dopfunl, om den icke vore

ganska ovanlig. Khuru samme dopfunl tillkommit öf-

ver el I lialfl sekel efler reformationens införande på

(iolland, röjer sig deri ett slags medellidsstil, som lik-

väl förråder mycken förvirring genom inllytande af en

nyare hyggnadsarl. Delta konststycke, livilkel företer

en ringa U|)pfinningsgåfva men deremot elt vackert ar-

bete, har synnerligt värde, emedan årtal dorå linnes.

\'idpass 15 steg från kyrkans norra sida ligger

en rund slen och grushög, som håller ungefär i 00.0

i Ivärmått och 25.0 i höjd. Denne hög är en lem-

ning af en fast byggnad, hvilken varit ett kaslell. Mu-

rarne, som hafl ansenlig tjocklek, ha bestått till yttre

och inre beklädnad af luktad kalkslen med mellanfyll-

ning af kullerslen i kalkbruk. I vesler några steg

ifrån samme hög ligger en mindre sådan, hvilken äf-

veuledes varit en fast byggnad af likadant murverk.



Mästerby.

i nordost ^ti mil ifrån Sanda ligger Mästerby, som

jemväl är en ditliörande annex. Vägen till sislnämnda

kyrka, som har en lågland belägenhet ull en någor-

lunda bördig (rakt, genomgår utan någon barke en vac-

ker barrskog. Kyrkan beslår af ett aflångfyrkanligt

skepp, ett nära fyrkantigt kor med ell halfrundt ut-

språng i öster och ett fyrkantigt torn i vester. Hela

byggnaden är till allt yttre uppförd af huggen kalksten

i stora och myckel olika dimensioner, men till det

inre af huggen och tuktad sådan. Kyrkans socklar,

hvilka utgöras af en skråkanl och vidare en hög platt

samt derpå en lemligen stor rundstaf, äro alla sins-

emellan lika höga.

Skeppet, som håller i inre bredd 22.0 och i

längd 57.2 samt i murtjocklek 4.0, uppbär två låg-

spelsiga korshvalf med föga uppåtgående kappor. En

skiljebåge, hvilken är lågspetsig och vidpass 1.0 bred,

uppgår från hålkälade kragstenar å sidomurarna. Det

veslra korshvalfvet har åt vester två hålkälade krag-

stenar, som inunder siras med små menniskohufvuden.

Det östra korshvalfvet har ål öster två kragstenar, af

hvilka den södra prydes med en knopp och derpå en

hålkäl samt deröfver med en rundstafvig och hålkälad

krans, den norra beslår af en femflikig knopp och

derpå en trekantig krans med inåtsvängda sidor och

fasetlband.

Å norra sidomuren och veslra hvalfafdelningen

med någon dragning åt öster finnes en ingång. Por-
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laloii linr ;i Ii varje sida en kolonn emellan inre posler

orli yllro ninrli(Hii. Posterne stå pa hög tröskel, men

rniirbörnen på byggnadens socklar. Kolonnernas grmiil-

slenar äro skråkantign oeli deras baser ha vanliga plin-

ler men platta lorer med skyddsblad ocb derpii rund-

stalviga ringar, (irundstenarne ocb baserne ba således

nära likadan anordning som socklarne. Kapilälerne äro

lärningformiga och ovanligt böga. Kransarne äro ge-

mensamma för kobtmieina murbörnen ocb posterna.

Den vestra kransen är skråkantig, men den östra rund-

stafvig ocb bålkälad. Posterne kolonnerne ocb murbör-

nen uppbära skarpkanliga rundbågar. Inre omfattnin-

gen, som är förfuskad, bar förmodligen varit snedsmy-

gig ocb rundbågig. Kolonnerne äro dragna O.t} fram-

om dynstenarna för att lemna rum för socklarnas öfra

delar ocb för att icke få den motsvarande bågen bre-

dare än de öfriga.

A södra sidomuren finnas två fönster. Det veslra

fönstret, b vilket bärrörde från en sednare tid ocb både

skef ställning mot veslra bvalfafdelningen ocb rak be-

täckning samt eländiga smygar o. s. v., bar nyligen

fått en mera passande anordning, men företer likväl

karm med lång- ocb tvärposter af trä samt fyrkantiga

rutor af bvitt glas. Det östra fönstret intager midten

af östra bvalfafdelningen ocb bar ul- ocb invändigt

sneda smygar ocb spetsbågig betäckning. En midtpost

med motsvarande karm bar deri uppburit två trebla-

diga spetsbågar och deröfver en fyrbladig ros. En

karm med en lång- ocb två tvärposter samt rakt öf-

verstycke af trä har blifvit efter postens bortbrytning

der insatt, men bågarne ocb rosen äro bibehållna ocb

ba målade rutor. I midten af rosen föreställes Cbri-
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slus med korsgioria och tleromkring de fyra evarigeli-

sterne. Bågarna innehålla blott bladverk. Triumfliågen

är teniligen smal och hög samt halfcirkelformig och

har skråkanliga dynslenar. A hvarje sida om Iriuraf-

bågen ål vester ses en någorlunda bred men låg och

rätvinklig altarnich med halfriind betäckning.

Koret, som invändigt sträcker sig i söder och

norr 17.1 samt i vester och öster blott 13.0, har ett

rnndbågigt korshvalf med föga uppåtgående kappor. A

södra sidomuren något närmare vestra ändan finnes en

ingång. Yttre omfattningen framler å hvarje sida ett

stort murhörn och derinnanför breda poster på hög

tröskel. På murhörnen, hvilka uppgå från socklarna,

hvilar en skarpkantig rnndbåge. Poslerne uppbära ett

rakt dörrfält. Allt är ornamentslöst. Inre omfattnin-

gen är lindrigt snedsmygig och rundbågig. Öster om

ingången har ett myckel stort och illa uppbrutet fön-

ster i sednare tid tillkommit, men i dess ställe har

ett fyrbladigt rundfönster nyligen blifvit insatt. Den

norra sidomuren, i hvars vestra ända märkes ett litet

fyrkantigt väggskåp, har en illa uppbruten helt liten

ingång till en dålig ej synnerligen gammal sakristia.

IJlsprånget, som håller i inre bredd 45.-^, betäc-

kes med ett hälft kupolhvalf. Der finnes ett litet

rnndbågigt fönster åt sydost och ett alldeles rundt åt

öster. Begge fönstren ha till det yttre grunda och

sneda smygar, men till det inre myckel djupa sådana.

I den södra muren märkes ett litet fyrkantigt och

midl deremot i den norra ett något större högrakspet-

sigl väggskåp.

A utsprångets inre mur- och hvalfylor finnes en

märkvärdig målning, hvilken är utförd i bjerta färger

20
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och väl bilieliälloii. I niidleii af livalfkupan siltor CJiri-

sliis pA rop:nl)AgfM inom on spelsig oval. Chrisliis liar

korsgloria nch iiiiiici- en liuk i den venslra handen orh

slöder den högra på del högra knäel. Utanför ovalen i

svicklorna ses evangelislernas sinnehilder med päskrifnn

namn. Men härvid hör märkas, all Johannes och Mal-

thens hlifvil förvexiade. Vid den södra sidan slå Ire

personer med korsglorioi- och en nian någon, vid den

norra Irc personer med sådana. Innnder detla {larli

silta lolf personer med korsglorior och ])öcker, för-

modligen lärjnngarne. Af dessa personer slita sex på

hvarje sida om del rnnda fönslrel, hvaröfver Ire min-

dre hröslhilder ses med följande påskrifter: Eurojta

Asia Afrka. Trihnnhågen har vid slntslenen en stor

ros och i hvarje sida Ire personer inom baldakiner,

ben nedersle å hvarje sida siller och här krona, de

Ivå andra slå och ha korsglorior. Högst märkligl är,

all helgonen fåll korsglorior, och all lärjnngarne sakna

allrihnler. Målningen måsle vara temligen gammal åt-

minslone äldre än Amerikas uppläckt.

Tornel innehåller fyra afdelningar öfver hvarandra.

Första afdelningen, som invändigt utgör i söder och

norr 21.6 samt i vesler och öster 22.9, har ett rund-

bågigt korshvalf med laka föga uppåtgående kappor.

l)å tornets sidomurar äro vida tjockare än skeppels,

så öfverskjuta det förras yttersidor 2.2 det sednares.

En ingång å första afdelningens södra sidomur när-

mare östra ändan är ansenligt stor. Yltre omfattnin-

gen har å hvarje sida haft en kolonn mellan breda

murhörn. liegge skaften samt grundslenarne och ba-

serne saknas. Kapitälerne äro veckprydda. Kransarne,

hvilka äro gemensamma för kolonnerna och ninrhör-
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nen, äro liålkälade. På kapilälerna och miirhörneii

livila skarpkantigii riuulhågar. Poster, som stå på hög

tröskel, uppbära en Irebladig båge. Allt saknar or-

namenler. A uiidlen af veslra sidomuren finnes ett

small och högt fönster, hvilket har rundbågig betäck-

ning samt ut- och invändigt sneda smygar med temli-

gen hög bröstning. Tornbågen har afdelningens bredd

samt hålkähide dynstenar och higspelsig betäckning.

I förslå afdehiingens veslra sidomur nära norra

ändan inleder en rundbågig ingång till en trappa, som

genomgår norra sidomuren, så nit en rakslulen ingång

inför vid densammas östra ända i andra afdelningen,

livilken har en slor spetsig hjelpbåge åt öster. Vid

vederlagen sträcker sig tvärs öfver bågen en temligen

grof furnbjelke, som obestridligen dilkommit vid tor-

nels byggnad och som märkvärdigt nog ännu synes

alldeles frisk. Bågen är ej afpiitsad och någon del af

skålvirke qvarsilter. Alliså kan elt misslag härom ej

ega rum. En dylik förankring var nöd\ändig, då östra

sidonuu'cn är 5.4 tjock och således stark I påkänner

bågens vederlag.

I andra afdelningen är å södra sidomurens östra

ända en raksluten ingång till en trappa, livilken upp-

går genom densamma, så all en likadan ingång vid

veslra ändan inför i tredje afdelningen, som på midten

af veslra sidomuren har en ganska liten rundbågig

ljusöppning. Vid veslra ändan af norra sidomuren i

tredje afdelningen öppnar sig en rakslulen ingång till

en trappa, livilken uppleder genom densamma, så alt

man nära östra ändan inkonuiier i fjerde afdelningen,

som är ansenligt hög och up[d)är fyra spetsiga rösten.

Fjerde afdelningen har å hvarje sida två ovanligt breda

20*
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och höga iiliiggar. Kii iiiidlkoloiiii har i hvarjc lilupg

n|)|thiiril Ivå låj^spelsit-a hagar. De yllre oiDfallniii-

ganie aro i-älviiikliga och higs|tclsiga, men {\c inre

rälvinkliga itch higcalsspelsiga. I hv;iijo röslc linnes en

lika slor och lika heskallad glugg. [)cl niesla al" de

inre hagarnas skålvirke är i hehäll och leniligen IViskl.

Enär der aldrig liinnils några luckor, har del starka

lufldragcl varit orsaken lill trävirkets hihehållande.

Alla kidoiinerne ha hlilVit ersatta med trästycken.

Trap|iorna äro ovaidigl ljusa, emedan de ha vid än-

darna sma lyrkantiga ö|»|tiiingar och la derjemle dager

Iran ingångarna. Tornet, som å hvarje sida har mider

de nedra gluggarna en skråkanlig indragning, up|»här

en åtl kantig spira.

Kyrkans alla delar visa sig vara samtidiga, och

hela hennes hållning röjer äldre öfvergångsstil. 1 en

förteckning frän medeltiden uppgifves kyrkans hygg-

nadslid vara 12..'}. Man hai' således vid författande

af denna förteckning velat, all kyrkan tillkommit under

trettonde seklet, men ej kunnat närmare heslämma

hennes hvggnadsår. Alt döma af likartade helgedomar

på (iotland, hvilkas hyggnadsår äro hestämdi iippgifna,

har kyrkan hlifvit ujipl'öi'd omkring J'250.

I ulsprånget står ell muradl allarhord med en

skråkanlig och grolhuggen skifva af kalkslen. Dera

tinnes en altailafla, som 1(>}'8 tillkommit och föresläl-

hM* nattvarden. Denna lafla är ganska illa arltetad af

lin sandslen och ledsam all påse och ännu mer all

närmare heski-ifva.

En dopfunt af lin sandslen slår i kyrkan. Fölen,

') Sciii)(. IWv. Dun. T. VIII. H. 313
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hvilkeii c'ir nind, prydes mod dl iiipimisko- dcli ett

vädiirslmfviid saiiil oll lejon- och ell liiiiKlliidViid. Skä-

len, som är allkantig, liar skråkanlig Imtten och lod-

räla sidor. HoUnen är slät, men de åtta sidinna ha

lika mäni^a riindbägiga fält med enkla svickelfyllningar.

Ehuru tigurerne myckel villral, så skönjas der nedan-

näuinda afliildningar. i. Maria med gloria ligger till

sängs, barnel ses deröfver i krnhhan liamför oxen och

äsnan och Josef sitter vid sängens fotända. '2. Maria

hesöker Elisaheth. 3. Ell helgon med gloria sitter till

häst. 4. Derefler föreställes behådelsen. 5. Bakom en

hnnd märkas ell träd och en fågel. (j. Tva englar slå

vid ell altare. 7. En man sitler till häst. 8. Slutli-

gen ses två vandrande personer, öfver hvilka en engel

sväfvar. Midi i hollnen på skålen finnes ett litel hål

för att tillslutas vid döpelse och öppnas vid uttömman-

de af vatten. Dopfuntens hela höjd utgör 3.5 och skå-

lens Ulre Ivärmålt 2.3. Utanför loi-net vid södra si-

dan ligger en rund väl arbetad kalkslen. Kanterne

äro lodräla, öfversidan slät, och ell storl hål märkes i

midlen. Stenen, som håller A.o i Ivärmåll och 1.2 i

tjocklek, har Ivifvelsulan legal under den nyssheskrifne

dopfunten.

Vi ha olVanföre anmärkt, att vid denne liksom

vid de flesle af Gotlands helgedomar några förändrin-

gar i sednare tid blifvit gjorda. Vi anse oss ej böra

här förliga, all kyrkan helt nyligen lunlergåll en större

reparation, hvarvid hon herömligen fått till stor del nya

vatlenlak, men hvarvid hon jemväl mast vidkännas den

nya tidens fåkunniga behandling. Såsom exempel här-

på fa vi anföra följande.

I tornets portal låg iO(H en bollenhäll, hvarå
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hallrunda (m;Ii oregelltiimlna niinler lydligeii ul visade,

all tlciisamma uiuhr den äldsla liodendonioii Itlilvil l)e-

gayiiad till slipiiiiig al' slcnicdska|». Demu» hall, som

yeiioiii sällniijy soiiderspnickil i Ire slyckcii, liar hel

hällil o.D i hiedd och 9.4 i längd. Sainiiia häll, hvil-

ken således var hade i arkeologiskl och arkilekloiiiskl

afseende ganska märkvärdig, har nyligen hlilVil horl-

hriilen och Ivä nya Irappsleg i dess slälle inlagda.

Korels och lornels gamla dörrar, som hade hladprydda

jernbeslag tVan medel liden, ha pä auklion hlilvil för-

sålda för 1 riksdaler slyckel, och porlalerne ha der-

emol fåll nya lirädheklädda dörrar, hvilka äro passande

för etl magasin. Ehnruväl hela byggnaden Ull del yllre

beslår af huggen kalkslen, har densamma hlilvil besin-

ningslösl öfverkalkad.

Då Valdemar Allerdag med en krigshär 1561

landsteg vid Klinlehamn, blef han förgäfves angri|)en

af golländska bönderne. Konungen framryckle lill Fjäle

myr, som ligger söder om och ungefär ^4 mil från

Mäslerby kyrka. Vid denna myr kom det lill en drabb-

ning, hvari bönderne voro underlägsna. Sedan en slrid

följande dagen blifvil af bönderna förelagen, så erliöll

Valdemar en fullkomlig seger och ryckle lill Wisby.

Derulanför ledo borgrarne ell stort nederlag, hvarpå

Valdemar inryckte i staden och utplundrade densamma.

Efler fäktningen vid Fjäle myr lät Valdemar der upp-

sätta ett stenkors, hvilkel skall enligt Slrelows uppgift

vara detsamma, som står vid Grens gård ^j. Denne

gård ligger ungefär niidl emellan Fjäle myr och kyr-

kan, och der slår ell ringkors af kalksten. Stammen

») Strelow, S. 170.
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är ovanligt bred ocli h(tg i jeiiiförelse med ringen och

HrniHrna, Bredden af slaunnen ulgör 2.2 och hela

höjden al' korset 11.5 samt tjockleken O.G. Korset

saknar inskrift.



Eskelhein.

1 nordvesl ungefär ^'4 mil ifrän Miislerby liggor Eskel-

hem iili en lågland jcmn och skogig trakt. Sistnämn-

da kyrka ulgöres af ett aflångfyrkantigl skepp, etl li-

kadant föga mindre kor med en fyrkantig sakristia vid

norra sidonmren samt af ell nära fyrkantigt torn i

vester. Skeppet och koret äro utvändigt uppförda af

huggen, men invändigt af huggen och luklad kalkslen.

Tornet och sakristian heslå både lill det yttre och

inre a( samma stenarl, livilken är dels huggen dels

tuktad.

Skeppet, som häller i inre bredd '2().7 och i

längd 58.5 samt i murtjocklek 4.5, beläckes med två

korshvalf, hvilkas skiljebåge är spetsig och uppgår frän

tunna och hålkälade kragstenar å sidomurarna. Kurs-

hvalfven äro spetsiga med raka och föga uppåtgående

kappor. Socklarne äro skråkantiga och rundstafviga.

Små halfrunda och föga framspringande gesimsbågar

ses å södra sidomuren vidpass 0.0 under takfoten,

men för öfrigt märkes intet spår efter sådana. Å sö-

dra sidomuren finnas två smala höga och enkla fön-

ster, som ha rundbågiga betäckningar och äro ut- och

invändigt snedsmygiga. I sydöstra hörnet slår etl al-

tarbord med skråkantig skifva, och derpå hvilar pre-

dikstolen. I södra sidomuren ej långt derifrån ses ett

rakspetsigl väggskåp, hvarur en rund ullömningsslen

med fyra fördjupade blad framskjuter. Dessutom linnes

i hvaije sidomur nära vestra ändan elt väggskåp. 3[ot

midten af södra sidomuren märkes utvändigt spår eller



en rundliägig inyaii},^ som är iyenmunid. Ti-iuiiilbä-

gen, hvilken är spetsig, liar tlynslenar, som prydas

med smä riindstafvar och en djup liålkäl. Del visar

sig tydligen, att Iriiimfhågeii, hvilken är duhhell tjoc-

kare än vanligt, har pä Ivå olika lider lillkoniinit.

Den vestra hälften är nemligen samtidig med skeppet,

men den östra med koret. Dynstenarne äro väl lika

höga, men icke alldeles lika ornerade.

Koret, hvars inre sträckning i söder och norr ut-

gör 2(5.5 och i vester och öster 3 7.2 och hvars

murtjocklek häller 5.7, har lika socklar med men

vida högre än skeppets. Två korshvall' med spetsiga

uppåtgående kappor bilda korels betäckning. Två pi-

lastrar, af hvilka hvardera beslår af tre stafvar med

biikiga baser och likartade men högre kapitäler, fram-

stå på sidomnrarna och uppbära en spetsig skiljebåge.

Siduslafvarne äro hålkälade, men midtstafven skarpryg-

gig. Skiljebågen har en likadan anordning. Kapitä-

lerne siras med olikartade blommor, och de norra

förete jemväl faseltband.

A södra sidomiu'cn tinnes en ingång, hvars yttre

omfallning har å hvarje sida tre kfdonner mellan mur-

hörn. Ett skaft å hvarje sida saknas. Ytterst stå fyr-

kantiga pilastrar och innerst brerla p(»sler på bog trö-

skel. Grundstenarne äro rätvinkliga, baserne bukiga

utan plinter, kapilälerne hålkälade med yfviga blad.

Den vestra pilasterns kapital prydes med f\ ra sma lil-

jor, men den östras med ett stort trebladigl blomster.

Kransarne äro hålkälade. Pa posterna hvilar eti spet-

sigt dörrfäll med sex stora och sju små flikar, hvar-

öfver två lialfva och sju hela rnndbågar med kno|)-

par utbreda sig. De stora flikarne motsvaras af bå-
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^^arna och de sniä af knojtijania. Båganio oingilvas af

fasetll)aiul. Således prydes dönfältcl med sex cirkelfor-

mer. De bågar, livilka iilgöra betäckningen, ha samma

anordning som kolonnerne murhörnen och pilaslrarne,

och de äro hOgspelsiga. Pilaslrarne, som framskjuta

1.7, uppltära ett roste med hålkälade vallenlisler. Of-

versl slår en fembladig kno|i|i. Inre on)faltningen är

snedsmygig och lågrakspelsig.

Öster om ingången ses elt spetsbågigt fönster,

hvai"i en midlpost uppbär två trebladiga spelsbågar och

deremellan en fyrbladig ros med lemningar af glasmål-

ningar. A allarväggen finnes elt spelsbågigl fönster,

hvilket innehåller en gröfre midlpost emellan två vida

smärtare sidoposler. l*å den förre hvila två rundbågar

och på de sednare fyra trebladiga spelsbågar. Till

rundbågarna sluta sig spelsbågarne, så att tresidiga

öppningar bildas i midten. Mellan rundbågarna höjer

sig en oval, som uppskjuter till betäckningens spels.

Fönstren äro ut- och invändigl snedsmygiga. I södra

sidomuren närmare östra ändan märkes en stor rak-

spetsig sitlnich och nära midten af allarväggen elt fyr-

kantigt väggskåp.

1 norra sidomuren niidl emot siltnichen fanns för

fem år sedan ett högspelsigl väggskåp, efter hvars för-

störande öppningen blifvit vårdslöst igenmurad. Vägg-

skåpet hade följande anordning. Omfattningen, som be-

stod af trä, utgjordes af botlen- och sidostycken samt

deröfver elt högl rösle emellan två tialer. Till omfatt-

ningen hörde flygeldörrar med jernbeslag. Hollenstyc-

kets kant pryddes med nedhängande men röstels med

uppslående bladverk. Hvardera af balerna hade en

korsblomma och rostets spets en sådan. Dörrarne
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voro enkla ocli beslagen ar))ela(le i rosverk. Alll rojile

(len seilnare inedellidens konslulöfniiifjf. Ilvarlill förslö-

ringen al" ell (lylikl konslslycke skulle Ijena, är ganska

svårl all inse. Oss förekommer ell dylik I heleende

säsom bevis på en oförlåtlig (dainnighel om våra för-

fäders kyrkliga byggnadsväsende.

Nära midlen af norra sidomuren finnes en räl-

vinklig ingång, som liar |)osler och tröskel samt en

ludorbåge ocb dera en Irebladig prydnad med två run-

da knopjiar. Denne ingång, hvilken lill det inre är

snedsmygig och lågrakspelsig, leder till sakrislian, som

invändigt sträcker sig i söder och norr '1'2.4 och i

vester och öster HA och har likadana socklar som

skeppet och koret. Sakristian, hvars betäckning beslår

af ett spetsigt korshvalf med föga uppåtgående kappor,

upplyses af ell litet fönster åt öster, hvilket till det

yllre är snedsmygigl och rundbågigt, men lill det inre

snedsmygigt och lågrakspelsigl. Ell nyare fönster är

uppbrutet åt norr.

Tornet, hvars socklar äro skråkanliga och ovan-

ligt höga, inrymmer Ire afdclningar öfver hvarandra.

Första afdelningen, som invändigt håller i söder och

norr 26.7 och i motsatt riktning 2 2.5 samt i mur-

tjocklek 7.2, har ett korshvalf, livilket är lika högt

som skeppels. Tornbågen är lika bred som afdelnin-

gen och har spetsig beläckning med hålkälade dynsle-

nar. A den södra liksom å den norra sidomuren nå-

got ål öster finnes en ingång. Södra portalen, som är

ganska ansenlig, har emellan stora murhörn haft en

kolonn å hvarje sida. Baserne och skaften saknas.

Kapitälerne, hvilka qvarsilta, äro bukiga och löfprydda.

Kransarne prydas med små rundslafvar och derpå hål-
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\\i\\i\v. Mrcda poster på höy Iröskel uppltiira oll rakl

(lörrläh, som siias med en slor inristad lilja. Alla

l»;iirarno äro halfcirkolforiiiiga och skarpkanlij,^a. A

hvarje sida al' norra |)oilalen siar en koloini eniellan

vllre murhörn och inre poster. Mnrhörnen hvila |iå

lornels socklar. Kolonnerne ha fyrkanliiia ijinndstenar,

alliska liaser med skyddsldad och veckprydda kapiläler

ntan kransar. INistiMMie, hvilka äro mycket hreda, sta

på höti tröskel. Kolonnerne mnrhörnen och posferne

npphära skarpkantiua ruiulhaj^ar. Beyge ingångarne äro

till det inre snedsmygiga och lågrakspelsiga. Veslra

sidomuren framter ell enkelt fönster, som har ut- och

invändigt sneda smygar och lågspelsig betäckning.

I svdveslra hörnet af första afdelningen ses en

rnndbågig ingång lill en trappa, hvilken igenom den

vestra sidomnren uppgår till ett galleri vid den norra.

Ett motsvarande galleri liimes vid den södra sidomn-

ren. Af dessa gallerier, som höja sig några steg öf-

ver första afdelningens takhvalf, har det norra genom

horti)rylningar förlorat l»åde kolonner och bågar, men

det södra har sina i i)ehåll. Södra galleriet har tre

öppningar, hvilka åtskiljas af två fyrkanliga pelare med

motsvarande pilastrar. I hvarje öppning står en midt-

kolonn med bägarlik och uppnedvänd bas samt med

likadant kapital och hålkälad krans, och derpå hvila

två små lagspelsiga bågar. Öppningarnas yttre betäck-

ningar utgöras af stora lagspelsiga och deras inre af

lika stora rakspelsiga bågar. Invändigt ijvarsitta illa

tillyxade skålbräder. A midten af norra liksom å sö-

dra sidomnren nedför en rakslulen genomgång med

några få trappsteg från motsvarande galleri till andra

afdelningen. En rund ljusöppning på midten af vestra
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sidoiimrpii liar en skön fyrliladig ros med knoppar.

Oenna ros, livilken håller 5.2 i tvärnutU, är arbetad

af en enda häll. Midi emol samma ros a öslra sido-

miiren finnes en slor och högspelsij; hjelphäge.

Tredje aldelninyeiis hvarje sida framler Ivä glug-

gar, som hall midlkoloiiner och der[)å smä spelshägar.

Alla kolonnerne saknas, men hågarne äro i behåll.

Härifrån måsle dock gliiggarne å södra sidan undanta-

gas, ly de äro hell och hållet vanställda genom borl-

hrylningar. De yllre omfallningarne äro rätvinkliga

och spelsbågiga, men de inre rälvinkliga och lågrak-

spelsiga. Hvarje sida nära under gluggarna har tu

skråkaulig indragning. Tornel uppbär en låg spira,

livilken öfvergar från fyrkant till altkanl,

linligl en förteckning Iran medeltiden är Kskel-

hems kyrka byggd 1 JlMj 'j. Denna uppgift synes oss

vara sannolik i afsecnde på skeppet och tornet, men

icke i fråga om koret och sakrislian; ty de förra äro

utförda i äldre öfvergangsslil, men de sednare i spels-

bågsslil. Att tornet tillkommit såsom försvarsverk, är

uppenbai"l. I södra galleriet qvarligger en stor mvc-

kenhet grof klajipersten, som ofelbart varit ärnad till

all nedkastas pa stormlöpande liender. Det kan inga-

lunda antagas, all denne klapperslen, livilken är svn-

nerligen passande för stenkastning, blifvil med urval

sanimansökt på stiänderna och af ett infall hopad i

galleriet, hvarcsl den omöjligen kunnat begagnas för

något annat ändamål än del nyssberöida.

På ett muradt altarbord ligger en skifva af slipad

kalksten. Ur midlen af bordets södra ända framskjuter

') Soiipt. Rer. Han. T. VIH. P. 313.
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en niiHl iilloniiiingsslon, som iilväiwlifil sirns mod sju

iippliöjdn hliid. Skifvan piydrs i Iviiiiicnia med rn kar-

iiis och deninder en fasollslaf. Allailallan, hvilkeii är

elt däliiit arliolp i incdcomaiior fraii {];\r\ XIl:s lid,

lipslår al' saii(lsl(Mi (wli Idrrslällor jiallvardcn.

I kyrkan slår en ddiiCuril af sandsicn. <ilrmidslr-

iifii är lyrkanlii: <kIi lolcn nimk Skalen, som är åll-

kanlig, innehåller en i^ammai ko|i|iarkillel. Kolen |>rv-

des med Iva mennisko- ell vädm-s- och eti hmidlmf-

vnd. Hollnr-n är skråkanlit( och slät. Sidorna äro

raka. ilvarjc sida har ell rnndhäi,Mi;l lall. Svicklorna

IVnmle vanliga slalVar ocji hlad. I lällon ses d<'ssa

föreslällningar. I. Marias hehådelse. i. |ji enjiel siar

jemle en qvinna. .~>. Marias harnsänu. A. Chrislns på

korsel och deijemle Maria (»ch Johannes. 5. Tvenne

helgon, (i. Ku i(ddjiir håller elt annal i gapet. 7.

Kn man Irampar pa en drake. }5, Kil fält (hdjes af

muren. Doplinilens hela höjd med grnndslenen utgör

0.5 och skålens yllre Ivärmatl '2.4.

Skeppel, hvara några reinnor v|)pat sig, har i

sednarc lid fåll ett ganska groft murslöd på midlen

af hvarje sidomur. Dessa murslöd äro nu horttagna.

Skeppet har nyligen fått två och koret ire ankarslän-

ger, som synas under takhvalfven. Triumfbågen och

koret förete jemväl svåra rcmnor, ehuiii heggederas

murljocklek är ganska ansenlig. Kyrkan har för korl

lid sedan hlilvil utvändigt öfverkalkad. Sjelfva porla-

lerne ha likaledes hlifvit skonslöst öfverstrukna. Kyr-

kans stengolf, hvilket innehållit många grafslenar, har

nyligen hlifvit utbytt mot ett Irägolf.
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Vidpass ^li ni'1 ' nordvpsl ifrån Eskolhem ligjier dess

annex Tofla A en lågland släll med angränsande barr-

skog. Sislherörde helgedom består af etl skepp och

etl kor sanil ett lorn i vester, som alla än» nära fyr-

kantiga och uppförda af huggen o(di tuktad kalksten.

Skeppets och korels omgifningsmurar och ännu mer

tornels äro lemligen mycket inåldragna.

Skeppet, livars inre sträckning i söder och norr

utgör o 5.
-2 samt i vester och Osler 511.4, har socklar,

som beslå af en stor skråkant med en rundstaf iler-

på. I skeppet står en midtkolonn, hvilken tillika med

knopplika kragstenar å sido- och gafvelmurarna uppbär

fvra tvåsprångiga skiljehågar och deremellan fyra kors-

hvalf. Midtkolonnen har en hög grundsten och <lerpå

en liten lindi'igt hålkälad sockel samt atlisk bas med

skyddsblad. Skaflel, som bildas af tretton hela rund-

stycken, håller G. O i omkrets. Dithörande kapital är

tärningformigt och bladprydt med hålkälad krans. Skil-

jebågarne äro lågspetsiga, och kapporna äm älven låg-

spetsiga samt raka och föga uppåtgående.

Skeppet har å södra liksom a norra sidomuren

nära vestra ändan en ingång. 1 södra portalen, hvil-

ken är slipad, ses på hvarjc sida tre kolonner mellan

murhörn, och ytterst framspringer en pilaster 1.0. Af

kolonnerna saknas ett skaft å vestra och två å östra

sidan. Innerst stå poster på hög tröskel. Grnndsle-

narne äro skråkantiga, baserne attiska med afrundade

plinter, kapitälerne hålkälade. De vestra kapitälerne
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prydas for skaflcii med iiiomiiskdliiirviKlfii ocli för in-

nersla iiiiiiliorncl med dl diurliiirviid. hc uslra kapi-

Icilerne siras nicd idol \ I viga Idad. \ rslia pilasloins

kapiläl fraiiilcr al S(»der en slur lilja och äl veslfr dt

MK-iiiiisk()liid'viid mod en lilja i munnen. A osira pila-

siein SOS dl Inhippliojdl djiii' och fvra vfviga hlad-

knoppar. Kojnniioino n|i|d»ära nmdslafviga, nion mur-

hörnen och pilaslrarno skarpkanliija och alla lagspet-

siga hagar. Vii posloriia hvilar oll Irehladigl dörrfäll,

hvarpå dl Iroldadigl IVamsjirång nll)rodor sig. Hädo

dörrlälld och lVamspi"angd ha slora Uellikiga knop-

par. Olvor pilastrarna höjci- sig oll spdsigl rösle mod

halkälade vallenlisler. Inro omlallningen är snedsmv-

gig och lägrakspelsig. .Norra porlalon, hvilken är liloll

huggen, Iramlor a hvarjo sida en kolonn emellan inre

poster och ylirc murhörn. Osira kolonnen har hälkä-

lad grundslon, allisk l»as med skyddsblad och lärning-

formigl kapiläl. Noslra kolonnen saknar grundslen bas

och skafl. På poslorna, som slå på hög tröskel, hvi-

lar ell Irobladigl dörrfäll. Kapitälorne och murhörnen

uppbära skarpkanliga spelsbågar. Inre omrattningen,

hvilken liafi sneda smygar och lägrakspelsig betäck-

ning, har nyligen blifvil igenmurad.

Östor om södra ingången linnes <'tl spelsbågigt

fönster, hvari en midlpost med motsvarande karm upp-

bär två trebladiga spelsjjågar samt deröfvor en fyrbla-

dig ros. Omfatlningen posten bågarne och rosen äro

ut- och invändigt snedsmygiga. 1 rosen ses en glas-

målning, hvilken löroslällor Guds \am med segerfana.

Alla de öfriga glasrutorna äro hvila. A norra sido-

muren märkes intet spår efter något fönstoi-. Triumf-

bågen är mvckol bred och spetsig, och dilbörande dyn-
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stenar prydas med en ganska djup hålkäl emellan en

mindre oeli en större rundslaf.

Korel, som invändigt sträcker sig i söder och

norr 2 3. G samt i vester och öster 27.5, har likadana

socklar snm men något högre än skeppet. Ett låg-

spelsigl korshvalf med raka och uppåtgående kappor

hetäcker koret, hvilket har en ingång frän söder. I

pi)rlalen, som är slipad, ses tvenne kolonner å hvarje

sida och deremellan ett mnrhörn. Innerst stå poster

på hög tröskel och ytterst framspringa två grofva ko-

lonner. Grundstenarne äro sneda, haserne attiska, ka-

pilälerne hägarlika och kransarne hålkälade. De ve-

stra kapitälerne siras med båg- och löfverk och de

östra med hladknoppar. Pösterne uppbära ett trebla-

digt dörrfäll. Betäckningen, hvilken öfverensslämmer

med de inre kolonnerna och murhörnen, är spetsbågig.

De framspringande kolonnerne motsvaras af en skarp-

kanlig spetsbåge och derpå uppstår ett spetsigt roste

med hålkälade vattenlisler. Inre omfattningen är sned-

smygig och lågrakspetsig.

Öster om ingången märkes ett lågspetsigt fönster,

hvaruli en midtposl och motsvarande karm uppbära

två trebladiga spelsbågar och deröfver en trebladig

ros. Allarväggen har elt lågspetsigt fönster, hvilket

inrymmer två poster med motsvarande karm och derpå

tre lika stora och lika höga trebladiga spetsbågar. Ett

vågrätt tvärstycke, som hvilar på samma spelsbågar,

uppbär två helt korta poster med en trebladig spets-

båge. Vid hvarje sida om dessa små poster bildas en

qvartcirkelformig öppning. Begge fönstrens omfattnin-

gar poster och bågar äro ut- och invändigt snedsmy-

giga. Der märkas få men vackra lemningar af målade
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ghisriilor. Lndcr södra löiislrct (»cli närmare al nslor

inrymnifs oii slor rakspelsig sillnidi. Söder om och

under öslra föiislrel ses ei; rakspelsig miirfordjupning

med en lyrldadii; ullömninjisslen. Norr om och hell

nära denna fordjupniiii^ (innes ell mindre rakheläckl

vägi^skcip. 1 ii()i"ra sidoniiirens veslra ända märkas Ivä

rakspelsii:a väiii;skåp jcmie hvarandi'a, livilka äro he-

khidda med hrädi-r. Eli större väggskåp imiehalles i

öslra än«lan al' den sislberörda sidomuren, der inlel

spär skönjes eller ingång eller fönster.

Skeppet och kore! ha höga rösten. 1 skeppels

rösle sågs ItJGO en spelsbägig glugg, som hall en

midlkolonn och dei-på henne smä spetshägar. K(tlon.-

nen saknades, men hagarne voro i hehåll. Korels ro-

ste hade en hell smal Ijnsöpjiiiing, IJäde gluggen och

Ijnsöpjiningen äro nu igenmurade.

Tornet, hvilket inrwiinier tre afdelningar ölVer

hvarandra, har skråkantiga socklar. Första afdelnin-

gen, som invändigt håller i söder och norr 4 G. o sanil

i vester och ösler \\iA\, beläckes med ett spetsigt

korshvair. A södra sidomuren linnes ett lemligen storl

rundfönster, hvilkel är tvåsprångigl. Afdelningen öpp-

nar sig åt ösler med en spelsbägig genomgång, som

är lika bied med densamma. Der märkas två sär-

skilda spetsbågar, af hvilka den ene uppbär tornels

östra sidomur, den andre skeppets veslra gafvelmur.

Tornets båge är smalaie och högre än skeppets, till

följd hvaraf den förre har högre, men den sednare

lägre dynslenar, som för beggedera äro hålkälade.

En rakslulen ingång i sydöstra hörnet inför lill

en trappa, hvilken uppleder i södra sidomuren från

ösler al vestei', och i veslra från söder åt norr, samt
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i norra Iran vester ål ösler till andra och tredje af-

delningarna. Tornels livarje sida liar Ivå gluggar och

under desamma en hel I lilen skråkantig indragning. Ä

hvai'je sidomnr uppslår eU högspelsigl rösle, som äf-

ven har en stor glugg. Midtkolonner ha i alla glug-

garna uppburit små lågspetsiga hagar. Blott östra ro-

stets midlkolonn, hvilken har bägarlikt kapital, qvar-

slår, men alla de små hågarne äro i hehåll. De yttre

onifattningarne äro rätvinkliga och lågspetsiga, men de

inre rätvinkliga och lågrakspetsiga. Emellan och öfver

röstena uppskjuter en hög åttkantig spira.

Enligt en förteckning från medellidon har kyrkan

tillkommit 1*244^). Delta årtal synes oss gälla för

tornet, som röjer yngre rundhågs-, men icke för skep-

pet och koret, hvilka äro hållna i sednare spelshågsstil.

Ett allarhord af huggen kalksten har en slipad

skifva af sådan. På midlen af kordels framsida finnes

såsom vanligt ett Ii let fyrkantigt hål. Skifvan siras i

kanlerna med två hålkälar och deröfver en rundstaf.

Allarprydnaden saknar allt konstvärde.

I kyrkan linnes en dopfunt af sandslen. Grund-

stenen, som är stor och fyrkantig, prydes med löfverk

och omgifves af en ring. Foten, hvilken är rund,

framter ett mennisko- och tre djiirhufvuden och der-

öfver en flätad ring. Skålen, som äfven är rund, har

skråkantig bollen och raka sidor. Boltnen siras med

bladverk. A sidorna i alla rundhågiga fäll med svic-

kelblad ses figurer, hvilka angifva Chrisli lefnadsförhål-

landen. Nemligen Marias behådelse, hennes besök hos

Elisabeth, Chrisli födelse, de vise männen med skän-

') Scripl. Rer. Dan. T. VIII. P. 313.

21^
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ker, Josrfs och Marias anärd I ill Egyplcii in. ni. Ilola

liöjilen nlgor 7i.ll och vokalens yllre Ivärniall 2.2. Dop-

funten visar sig vara akli'e än skrppcl och koret.

1 kvrkan slär en llUlhar hiink, som äi' niyckel

väl hibelialien och lortjenar all onniämnas. iJcnne

bänk, livilken ;ir allangfyi-kanli',^ nigöres af fyra runda

hörnstolpar, som framtill liksom vid hvarje ända sam-

manhållas af tvenne Ivärslåar samt ett högt ryggstycke

och låga sidostycken. Sitsen är 2.0 hög och 1.4 Ined

samt 4.0 lång. Slolparne, hvilka ha många läll in-

svarfvade ringar och helt platta knojipar i öfra ändar-

na, hälla 1.0 i omkrets och de främre ö.O de hakre

4.0 i höjd. Framtill är iiedra slån jemnhred och af-

kantad, men den öfra prydes med fyra trehladiga tu-

dorhågar. Tre kolonner, som slå på den nedra slån

och ha lika afstånd från framstolparna och sinsemel-

lan, siras med midlieder och sluta sig till den öf-

ras hagar samt motsvaras af svickelknoppar. Vid än-

darna äro alla slåarne jenmlireda och afkantade och

förenas med kolonnlika språtar. Ryggstycket beslår af

två nära fyrkantiga rutor, af hvilka hvardera är sam-

mansall med sexton runda språtar, så att en liten nära

fyrkantig öppning bildas i midten. Språlarne, som äro

helt fina och tält hoppassade, prydas med många lält

insvarfvade ringar. Dessa rutor likna flätverk och ål-

skiljas af en språte i midten och sluta sig vid sitsen

till en dubbelt längre sådan. Öppningen i hvarje ruta

siras med en midt- och tvenne sidokolonner, hvilka

förenas med rundbågar. På detta språtverk följer ett

ganska lågspelsigl roste, som på midten afdelas med

en tresidig pilaster, hvilken uppbär en inutålsvängd

knopp. A hvarje fält emellan pilastern och bakslol-
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pariia slräcka sig sex hela och fvå halfva niiidhrigar,

som skära hvaraiiHra, och derölVer ses Ire heh» och

Ivå halfva mindre och större fyrkanter, och en språlc

lik (le nyssherörda hildar kantlisten. Både rnndhågarne

och de hela och halfva fyrkanterne äro lätt inskurna

mellan släta fördjupningar. En allångfyrkantig ruta,

hvilken utgöres af elfva likadana språtar utan nägon

öppning i midlcn, bildar nedre delen af hvarje sido-

stycke. Öfver denna ruta uppstår ett ganska lågt fram-

ållulande hälft roste, som prydes med sex lätt inskurna

och deremellan sex släta trekanter. Denne bänk, hvil-

ken består af furuträ, är på det brokigaste sätt målad

med grön gul röd blå och hvit oljefärg. Att delta

slags bänkar, hvaraf några få ännu förefinnas på Gol-

land, varit begagnade såsom kor- eller preststolar och

härröra från den sista medeltiden lider intet tvifvel.

All ifrågavarande bänk fått benämning af brudstol och

begagnas af brudpar har säkerligen långt efter refor-

mationen tillkommit genom någon tillfällighet, som öf-

vergålt lill ett vanligt bruk, hvaraf den bondpråliga

målningen troligtvis blifvil föranledd.

Skeppets veslra gafvelmur har mycket gifvit sig

och sönderspruckit. Man har för afhjelpande af denna

bristfällighet uppfört å skeppels södra yttersida nära

vestra ändan ell ganska groft och eländigt murslöd,

som är i hög grad vanprydligt och föga gagneligt.

Der borde naturligtvis anbringas en ankarstång med

skrufvar.

Mången torde med största skäl fråga, hvarlill del

Ijenal att invändigt igenmura skeppels norra portal,

som väl kunnat, om denne ingång varit öfverflödig, på

ett lämpligare sätt tillslutas. Alt igenmura öppnin-
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garnu u sk(!|)pt'ls och korels gafvelröslen röjer slor lä-

kunnighet; ly sådana äro högsl nödvändiga for all vid

vallenlakens lagning ha ä vindarna någon dager och

för all licreda nödig lulivexling lill lakslolarnas skyd-

dande in((l mask och röla. Dä nian ölverkalkal den

välarhelade (|vadersl6nen och lillochmed portalerna

,

ehuru Ivä äro slipade, har niati JMiilil slalven öfver

allt konstbegrepp. Ja, nian har lika skonslösl ölver-

slrukil Herrans hord, livilkel heslar al' huggen kalkslen.



Stenkunila.

1 nordost "'/4 mil fi'ån Tolla liyger Slciikiiiiilci. En

ganska god väg med omgifvande barrskog nppfor på

Slenkumla backe, som är en ansenlig bergsböjd, livarå

sisl nämnda kyrka böjer sig. Sedan vi kringresl Gol-

land i de mest olika riktningar ocb med uppmärksam-

het tagit dess ovanliga nalurförliålianden och herrliga

konstverk i betraktande; så erforo vi, ni)pkomne på

denna bergsböjd, omvexlande känslor. Slenkumla backe

ulgör sydligasle delen af den höga ocb släla bergs-

kedja, bvilken med betydlig bredd fortgår norrut till

Hälla klint ocb å den veslra sidan bildar bafskuslen,

men å den östra begränsar den stora dalgången mel-

lan Klinte- ocb Slitebamn. Flere slörre och mindre

bergklintar, som äro i hög grad söndervittrade, ocb

några dvergtallar, bvilka uppskjuta ur gråa bergklyflor

göra ett mindre behagligt intryck. En myckenhet stor

rnllsleu, som kommit från nordost ocb stannat mot

dessa bergklintar, ökar ställets dysterhet. Den djupe

och bördige dalgången, bvilken sträcker sig jemle bergs-

höjdens östra sida, gör deremot ett öfverraskande af-

brott. Då denna bergsböjd var uti sitt slag den sista,

som vi kunde hoppas att i vår lefnad få betrakta, så

eftersågo vi de olikartade lagren och luftens skiljaktiga

inverkan på desamma. Vi hade jemväi ett godt till-

fälle att betrakta en mängd olikartade petrifikaler, af

hvilka dock alla rarare exemplar tycktes redan ha blif-

vil bortplockade. Då vi eftersinnade den obeiäkneliga

tidslängd, som förflutit, innan Gotland hunnit afsätta
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sig pä lK<rs])oUnen ocli iiiiiaii del hojiinde sig emollagil

Iran öfvergåeiule isberg sin slora iiiyckoiilicl nillslcii

och innan delsiunma ii|)pnätl sin nuvarande liöjd, vän-

des länken jiä den inskränkta lid, vi lefva, ocli del

obelydliga, vi uliälla. Den der vid en sädan helraklelse

ej känner skaparens oändliga slorliel oeh sin egen oul-

sägliga ringliel, han saknar all lurniåga all uppfälla del

helas on)älligliel och inse sin egen ohetydligliel.

Vi hegälVo oss till kyrkan, som Iteslar al' ell

skepj), ell mindre kor med en sakristia vid norra si-

doniuren och ett lorn i vesler, hvilka alla äro nära

lyrkantiga. Hela byggnaden är uppförd af huggen och

luktad kalksten.

Skeppet, som invändigt sträcker sig i söder och

norr 35.5 saml i vesler och öster 30.2, har socklar,

hvilka utgöras af en bred skråkant med en rundstaf

derpå. 1 skeppet uppbär en midlkolonn fyra korshvalf.

Kolonnen har ovanlig smärlhel i jemförelse med sin

höjd. Grundstenen är hög med flal hålkäl, basen at-

tisk med yfviga skyddsblad saml med en smal och

kantig ring öfverst, kapitalel lågl och föga inålsvängdl

med blad och faseltband, kransen hälkälad. Grundste-

nen och basen äro tillhopa 2.7.5 höga och kapitalel

1.0. Skaftet, som håller 6.4 i omkrets, beslår af

fjorton hela rundstycken, af hvilka hvartdera har unge-

fär 1.5 i tjocklek. Således utgör hela kolonnens höjd

tillsammans 22.0. A sido- och gafvelmurarna framstå

spetsiga kragstenar, som siras med löfverk och fasett-

band och ha hålkälade kransar. Lågspetsiga skiljebå-

gar med karnisade kanter kasta sig från kolonnen och

kragstenarna och sammanhålla takhvalfvens lågspetsiga

saml raka och föga uppål gående kappor.
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En iTJiiiska hög iugäHo fiimt-s |iä luidleii af södra

sidnimirens vrslra livaltafdeliiing. INirlalen livilar på

en saiiiinaiisall hoUenliäll. Hvarje sida liar Irenne ko-

lonner iDflhm niurliörn. Kolonnerne sakna två skaft.

Innerst slå poster på hög trsiskel. Ytterst å hvarje

sida framstår en pilaster med en skarpryggig rundslaf

i hvarje hörn. Posterne äro mycket höga och ha stark

inåtlutning och de iip|thära cll Irehladigt samt högspet-

sigl dörrfält med sju runda knop|)ar, af hvilka en sak-

nas. Derpå utbreda sig fyra förtryckta bågar, som ha

tre femflikiga knoppar och i yttre kanterna fina fasell-

band. Grundstenariie äro l)rant skråkanliga, baserne

attiska med afrundade plinter, kapilälerne krukformiga

med olikartade storblad och fasetlband, kransarne höga

och djupt hålkälade med en rundstaf derpå åt vester

men en klufven platt åt öster. Kolonnerne uppbära

rundstafviga och murhörnen skarpkantiga bågar, men

|)ilastrarne en båge med skarpryggigt hörn, hvilka alla

äro högspetsiga. Ofver pilastrarna uppslår ett högt i'ö-

sle med hålkälade vattenlisler och å spetsen ses en

knopp. Den inre omfattningen är snedsmygig och låg-

rakspetsig.

Ett spetsbågigt fönster intager midten af södra

sidomurens öslra hvalfafdelning. En midtpost i detta

fönster uppbär två trebladiga spetsbågar med en fem-

delad ring deröfver. Fönstret är till det vtlre och

inre snedsmygigt och posten består af trä. På norra

sidomuren märkes bvarken ingång eller fönster. Tri-

umfbågen är spetsig och mycket bred, men jemlorelse-

vis låg. Dynstenarne prydas med rundstaf och liålkäl.

Koret, hvars inie sträckning i söder och norr ut-

gör 2(1.1 samt i veslrr och ösler 2R.(>, har lika be-
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skiidadc och likii liöi;a socklar som skej»|icl (»cli u|i[»-

bar cl I spcisiiil korslivalf mod i'aka ocli iippalgåeii-

de ka()|)ur. l*a siulra sidomuren nai'mare vcslra än-

dan linnes on ini^ång, livari yllre ()mrallnini,^on har pu-

sler [)a liO^ Iruskol och dei-ulanlnr I va mnrhorn ä

hvarje sida. \)p yllro mnrhönien slå på koicls sock-

lar, men de inre ha higre sådana. l*oslenie uppbära

en skarpkanlii^ rundbåge. l'å miirhörnen, som siras

med skarpryj^^giiia rnndslaCvar, hvihi skar|)kanliga rund-

bågar med likadana slalvar. Der Unnas inga kransar.

Den inre omlallningen i\r snedsmygig och lågrakspel-

sig. A södra sidomnren och ösler om ingången mär-

lues ell small hugl och spelsbågigl fdnsler, hvilket lill

del yllre och inre är snedsmygigl och inrymmer en

rälvinklig karm med en Irebladig båge. På midlen

af allarväggen ses ell spelsbågigl saml lill del vllre

och inre snedsmygigl fönsler, hvari Ivå posler up|)bära

Irenne lre])ladiga spelsbågar, och derpå slå sex ringar

med en sexsidig öppning i midten och Ivå omgifvande

ringar saml svicklor. Både i bågarna och ringarna

äro enkla målade rulor infattade. I södra sidomuren

nära öslra ändan märkes en slor rakspelsig sillnich

och i allarväggen ett litet rakspetsigl samt i norra si-

domuren nära öslra ändan elt fyrkantigt väggskåp.

En rätvinklig och rakslulen ingång med hög trö-

skel nära midlen af norra sidomuren inför lill sakri-

stian, som invändigt håller i söder och norr 10.4 och

i vesler och ösler 9.2. Sakrislian, hvilken saknar

socklar, betäckes med ett lågspelsigt korsbvalf och bar

åt ösler elt litet rundbägigt fönsler, som till del yllre

och inre är snedsmygigl. Elt större fönsler ål norr

har i sednare tid tillkommit.
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I loriiel liniias Ire afdelningar öfver livaraiidra.

Socklanie än» skråkaiitijia otli vida läyro än skeppels

ocli korcls. Forsla ariU'hiii)gcii, Iivars iiirc slräcknini,'

i söder och norr iilgur 14,5 sanil i vesler ocli ösler

1 0.2, har ell korshvalf med nindbågiga och vågräta

kappor. Eli ingång upplager niidlen af vestra sidomu-

ren. I yllre omrallningen livilar å hvarje sida ell

slorl murhörn på tornels socklar. Derinnanför slå

breda men tunna poster på hög tröskel. 3Ituhörnen

liksom posterne uppbära en skarpkantig rundbåge. Inre

omfattningen är snedsmygig och lågrakspelsig. Första

afdelningens öppning till skeppet är lika bred som den-

samma. I öppningen slår en midlkolonn, hvilken har

fyrkantig ovanligt stor grundsten, hålkälad föga fram-

springande bas, bägarlikt lågt kapital och hålkälad

krans. A södra och norra murhörnen framskjuta hål-

kälade dvnstenar, som motsvara berörda krans och

tillika med densamma uppbära Ivå rnndbågar, på hvil-

ka östra tornmuren hvilar. Eluiruväl kolonnen, hvars

skaft håller blott 7.H i omkrets, är temligen fm i

jemförelse med den |)åtryckande murmassan, så för-

märkes dera ingen skada. Innanför dessa bågar har

skeppets vestra gafvelmur en mer än dubbelt slörre

båge, hvilken uppbär dess vestra gafvelrösle. Uenna

sednare båge, som är samtidig med skeppet, har hål-

kälade dynstenar och spelsig beläckning.

I första afdelningens sydöstra hörn märkes en

raksluten ingång till en trappa, hvilken uppleder i

södra sidomuren från ösler åt vester till andra afdel-

ningen, hvari den södra sidomuren hvilar på inre hälf-

ten af den dubhell tjockare derunder och den norra

på en grof rundbåge, så alt starka indragningar blifvit
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biUladc for inryiiiiiiaiule al L-allorici' denitanrör. Andra

afdeliiingcn, som är nivckol hög, bcläckos ined ctl

korshvalf, hvilkel liar lialfinnda och vågräla ka[)por.

A »lidlon af veslra sidomuren märkes en fönsterros,

som ])eslär af fyra runda blad med runda knoppar,

livilka omfattas af en ring. Donna lönslerros är väl

arbetad af en enda häll. Den yllre omfatlningen är

alldeles rund och skarpkanlig, men den inre lindrigt

snedsmygig och lågrakspelsig. En raksluten genom-

gång i södra sidonuuTUS östra ända uppför på fem

traj)psteg lill galleriet, som ligger dorutanför och är

till största delen igonmuradl. Från södra galleriet har

en rakslulen genomgång på midlen af södra sidomuren

med några Irappslog uppfört lill elt bjelklag, hvarifrån

en motsvarande men rundbågig genomgång å norra

nedfört lill galleriet derulanför. Ilvarje galleri har en

fyrkantig midlpelarc och motsvarande pilastrar, som

uppbära två rundbågar. I södra galleriets hvarje öpp-

ning slår en smärt åttkantig midtkolonii, hvarpå två

rundbågar hvila. Uli midlen af norra galleriels hvarje

öppning uppbära tvenne kopplade kolonner två rund-

bågar. Både baserne och kapitälerne äro bägarlika

och kransarne lindrigt hålkälade. I hvarje galleri mär-

kes ål vesler en smal rundbågig glugg. Alla bågarne

ha i sednare lid blifvil illa omslagna med tegelsten.

En stege i andra afdelningcn uppför lill ett bjelk-

lag, och derifrån vidtaga utskjutna trappstenar. Tredje

aldciningen har å hvarje sida en glugg, hvari en midt-

kolonii mod bägarformig bas och likadant kapital samt

hålkälad krans U|»pbär tvenne små rundbågar. Den

yllre omfattningen är rätvinklig och rundbågig, men

den inro rätvinklig och lågrakspelsig. Östra sidans
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glugg borlskymmes af skeppels höga vallenlak. EU

roste å livarje sida liar en någol mindre glugg, livil-

ken är spetsbågig, och deri har en midlkolonn uppburit

Ivenne små spetsbågar. Dessa fyra mindre gluggar ha

förlorat sina midlkolonner, men de bibehålla sina små

spetsbågar och rätvinkliga omfattningar. Tornet uppbär

en hög åttkantig spira.

Enligt en förteckning från medeltiden har kyrkan

blifvit 1240 uppförd ^). Då tornet iiamler rundbågs-

med ringa öfvergång till spelsbågsstil, tyckes nämnda

byggnadsår vara i afseende på detsamma ganska sanno-

likt. Deremol visa skeppet och koret till många liuf-

vudsakliga delar idel spelsbågsstil nemligen till socklar

fönsteromfallningar m. m. Skeppels portal röjer till-

ochmed ganska sen spelsbågsstil. Men väl kunde ko-

rels portal ha tornets ålder. Det synes oss således

vara mest Iroligl, alt der funnits ett mindre skepp

och el t mindre kor måhända med utsprång i öster,

som blifvit omkring år 1400 nedrifna och ersatta med

nuvarande skepp och kor. Vid en sådan ombyggnad

torde, såsom flerstädes skett, det gamla skeppets dörr-

omfallning blifvil använd till del nya korets ingång.

Det kunde väl äfven förmodas, alt det nuvarande skep-

pet erhållit en ny, men koret fått behålla sin gamla

dörromfattning, samt alt beggederas fönster blifvit ut-

vidgade enligt dåtidens fordringar. Vi ha oivanföre vi-

sat, att tornets genomgång åt öster är hållen i rund-

bågsstil, och att skeppet derinnanför har å vestra gaf-

velmuren en egen båge, hvilken föreler spetsbågsslil,

hvadan del förra Ivifvelsulan är äldre än det sednare.

') Scripl. Rer. Dan. T. VIII. P. 3 lo.
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lliirlill konijuer, alt skeppets liOga vatlentok liorlskym-

iner tornets öslra glugg; ett missförluillandr, som ofel-

l)ait liäiTör IVäti en ombyggnad.

Ett muradl altarbord bar bälkälad skifva af slipad

kalksten. Pä midlen al" Framsidan tinnes ett fyrkantig!

bål. AUarlallan bestar af sandslen ocb förelei' eti då-

ligt arbete i rococonianer af ItJlH.

A allarväggens norra ända bänger ell Irinmfkors

i något mer än lialfnaturlig storlek. Frälsarens fötler

äro åtskiijda. 1 ändarna inom ringar ses evangelister-

nas sinnebilder. Delta konstverk röjer en bög ålder.

Tornels tredje afdelning erbjnder ganska lien"liga

iitsigter. Pa närmare liäll ses vackra åkerfält samI

ängar oeb iöfsk(»^. l*å afslånd Itegränsas den vida svn-

krelsen al täta barrskogar, öfvci" livilka femton kyrko-

torn uppskjnla sina smäi'la spi)'or. Man ser äfven nå-

gra slräckor af Östersjön, bvanir (]arlsöarne luija sina

Ivärbranta klippväggar ocb kala bergsläller.



Träkumla.

1 nonlosl ^'g niil ifrån Slenkiimla ligger Pii diiliöiMiule

.nnnex neniligrn Träkumla. En smal sonkenväg mpfl

stora backar nedför lill sislnänmda kyrka, sdin an-

språkslös visar sig uli den bördiga och skoglösa dal-

gången.

Kyrkan utgöres af elt allångfyrkantigl skepp och

ett nära fyrkantigt kor saml ett fyrkantigt ej färdigt

lorn i vesler. Hela byggnaden är np|d'örd af huggen

och luktad kalksten.

Skeppet, hvars inre sträckning i söder och norr

håller 24. (» samt i veslei' och öster '10.5, har stora

skråkantiga socklar. Hetäckningen beslår af ett låg-

spetsigl korshvalf med raka och föga uppåtgående kap-

por. Skeppet, som saknar ingång, har å södra sido-

muren ett enkelt fönster, hvilket är rundbågigt samt

lill det yttre och inre snedsmygigt med en rätvinklig

karm. Uti sydöstra hörnet står predikstolen på en

lemning af ett altarbord, och uti det nordöstra är ett

sådant i behåll. Triumfbågen är smal hög och spet-

sig, och den har hålkälade dynstenar.

Koret, som invändigt utgör i söder och norr

16.9 samt i vester och öster H5.8, har skråkantiga

något mindre socklar än skeppet. Ett korshvalf, hvil-

ket liknar skeppels, bildar korets betäckning. Vid ve-

slra ändan af södra sidomureu linnes en ingång. Yttre

omfattningen har en hel bollenhäll och är ensprångig.

På stora murhörn, som uppgå från korets socklar, bvi-

lar en rnndbåge, och poster, hvilka derinnanför stå på
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hög Iröskfl, ii|>j)l)iira ou Ircliladig bäyo nifd två riillika

kiin|i|)ai". .Miirlioriioii (tcli ixtslenif samt deii Ircltladifza

hågen heslå al' sli|)ad kalksleii, don yttre hagen är ny-

are och utguies af tcg(dslcn. Ini'c omlaitningen år

snedsnivgig och lågrakspelsig. Donen hcstar till den

ena hälften af furu till den andra af ek, och hon har

rosigt jernbesiag och år mycket angripen af luftens in-

verkan. Öster om ingången ses ett rundbågigl fönster

med hög hröslning och å allarväggen ett sådant med

något lägre hröslning. Dessa föiister åi'o ul- och in-

vändigl snedsmygiga ncli ha liksom ske|t|ieis. fönster

smala och rätvinkliga karmar. {'nder södra fönstret

och närmare at öster n)ärkas två fyrkanliga väggskåp

jemle hvarandra. I norra sidomuren finnes ett slörre

och ett mindre rakhcläckt väggskåp. Ku större ljus-

öppning a korels gafvelröste liknar ett latinskt kors.

T(jrnet, som invändigt sträcker sig i söder och

norr 2(1.5 samt i vester och ösier '2(1.0, hai' skråkan-

tiga och lika stora socklar med skeppet samt elt lika-

dant korshvalf med detsamma. En ingång å södra si-

domuren nära östra ändan motsvaras af en sådan å

norra. Södra porlalen hvilar på hel bottenhäll och har

på hvarje sida Iva kolonner mellan muriiörn. Innerst

stå Ijocka poster |>å hög Iröskel. Haserne året attiska,

men nedra torerne äro iov kolonnerna liksom allestä-

des för murhornen rätvinkliga. Af skaften, hvilka äro

smärta och jemnljocka, saknas elt å hvarje sida. Ka-

pitälerne äro hägarformiga, och hvarldera af desamma

prydes med ett yfvigt hlad och ell fasellj)and. Kran-

sarne äro låga och liålkälade, l*a jioslerna hvilar en

Irebladig båge med tre rosprydda knoppar. Kran inre

murh(»rnen, som ärc» myckel tunna, uppgår e^n Irehia-
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(lig l»agr. Kolonnerne uppbära rniKlslafviga spclsbågar,

af livilka ilen yttre är skadad. På niurhörneii uppslå

skarpkanliga spelsbågar. Portalen framler slipad kalk-

sten. Norra ingången är onsprångig. På niurliörn,

som uppgå från socklarna, livilar en skarpkanlig rnnd-

båge. Poster, hvilka derinnanlor stå på bög tröskel,

uppbära ett rakt dörrfält. Allt är ornainentslöst ocb

utgöres af buggen kalkslen. Tornets begge ingångar

äro till del inre snedsniygiga och lågrakspetsiga. På

uiidlen af vestra sidomuren finnes ett spetsbågigt fön-

ster, som ut- ocb invändigt bar sneda smygar samt en

rätvinklig karm. Tornbågen bar afdelningens bredd ocb

spetsig betäckning samt bålkälade dynstenar. I norra

ändan af vestra sidonuiren inför en raksluten ingång

till en trappa, bvilken åt söder uppgår genom den-

samma. Denna trappa, som genomskär nyssberörda

fönster, inleder i andra afdelningen, bvilken fått vid-

pass balfva liöjdcn. Emellan första ocb andra afdelnin-

gen finnes å södra liksom å norra yttersidan en skrå-

kantig indragning. Betäckningen utgöres af en temli-

gen bög spira, som öfvergår från fyrkant till åltkant.

Kyrkan bar till sina liufvuddelar uppstått på en

ocb samma tid och bon företer rnndbågs- med ringa

spår af spetsbågsstil. Det är således af stort intresse

att enligt en förteckning från medeltiden veta, del kyr-

kan blifvil den 16 September 1'270 invigd ^). Häraf

inbemlas, att rundbågsslilen länge användes på Golland.

Vi vilja dock icke förneka, att spelsbågsslilen ett hälft

sekel dessförinnan dit inkommit. Härvid bör likväl an-

märkas, att man vid mindre byggnader merendels vid-

') Scrij)(. Rer. Dan. T. VIII. P. 313.

2'>
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blef (len äldre, men vid slörre antog den nvare bvgg-

nadsarlen. Vid denne lille helgedom bör noga på-

aklas, all skeppel liil det inre tyckes utgöra ett helt

med lornels Törsta afdelning, helst det förra saknar,

men det sednare har tvenne ingångar. Det visar sig,

att tornet aldrig varit högre, men alt man ärnal ge

detsamma tre afdeln ingår öfver hvarandra.

Eli muradt altarbord, hvilket står i koret, har en

hålkälad skifva af slipad kalksten. En allarlafla i ro-

cocomaner har lG8ö tillkommit. I denna lafla ba

grupper ur ell gammalt altarskåp blifvil godtyckligt

inpassade. Fastän det hela således saknar konstvärde,

vilja vi likväl skärskåda de gamla partier, som der

förefinnas. I midten sitter Gud fader under en trebla-

dig spetsbåge på en tron och kröner Maria. Deröfver

skådas under en likadan båge (Ihristus med korsgloria.

Till höger liksom till venster ses under en Irebladig

spetsbåge tvenne personer, af livilka den södra håller

en bok, den norra en kalk, och vid sidorna derom

märkes ål söder en biskop med klufven mössa och åt

norr en barhnfvad person med staf. A det mellersta

partiet höjer sig ett krucifix, och å de två omgifvande

ses S. Mikael och S. Göran, som nedstöta drakar. Of-

ver de två yttersta lignrerne uppgå baldakiner med

höga fialer. Alla bågar prydas med bladverk.

En dopfunt af sandslen linnes i kyrkan. Från

foten, hvilken är rund, framskjuta ell menniskobufvud

med och ett ulan mustacher samt ell vädurs- och ell

bundhufvud. Skålen är till bottnen och sidorna ått-

kantig. Holtnen är skråkantig och slät, men sidorna

lodräta med ell rnndbågigl fäll å bvardera. Fältens

hvarje svickla fylles såsom vanligt med en liten staf
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eniollan Ivenne Mad. I fälten inncliållas nedannäninda

föreslällniiigar. i. En Ii len nian med rundgloria slår

bedjande ocli en vida slörre lyfter foten mot honom.

2. En kcntauer med rund sköld anfalles i ryggen af

ell lejon. 5. Två helgon slå vid ett dubbelkors. 4.

På en stor hund sitter en liten hund, och de ha emel-

lan sig ett blad och bakom sig ett träd. 5. En engel

med rundgloria och utslagna vingar och Maria äfven

med en sådan frann'äcka högra händerna mot hvaran-

dra. Der afbildas alltså bebådelsen. G. En hynda, som

dias af en valp, luiggcs i ryggen af en grip. 7. Ett

lejon håller en åsna i ryggen och upplyfter henne med

uppåtvända ben. Ett drakhufvud derjemte gapar öfver

lejonels nacke. H. En man, hvilken rider på en grip,

har en ofantlig hårpiska, som slutar med en ännn

större ros. Skålen har i boltnen ett hål. Dopfuntens

hela höjd utgör ö.O och skålens yttre tvärniålt 2.5.5.

Utanför skeppets södra sidomur ligga stycken af en

sönderslagen stor rund och skarpkantig grundsten, hvar-

på dopfunten stått.

Ett stort sockenmagasin, hvilket är illa bygdi, in-

lager en del af tornets och skeppels norra sidor och

borlskyramer norra portalen. Kyrkan är så illa under-

hållen, att stora droppfläckar märkas å takhvalfven.

Vi ha med synnerligt vemod försport, del orsaken

lill en sådan vanvård är, att denne helgedom skall

såsom oltehöflig lemnas åt sitt förfall och således bli

en öde kyrka. Då Stenkumla preslgäll, som endast

innehåller 20 Vs henmian, har tre kyrkor, hvilka ligga

på föga afstånd från hvarandra, så tyckes Träkumla

socken, som blott räknar 5 V2 hemman, väl kunna

sanTHianslås med de två öfriga, enär den mindre väl
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lönle kyrkoherden på dylikt sätt får mycken lättnad i

sin embetsulufning och den lilla församlingen undgår

ett kostsamt imderhåll af egen kyrka. Häremot kan

man likvisst med myckel skäl anföra följande omstän-

digheter. Då kyrkan nära sex århundraden ansetts

vara hehöflig och kunnat under långvariga fejder mel-

lan Svenskar Danskar och Tyskar, under Felaliehrö-

dernas hemsökelser och undor tryckande förläningar

samt under förödande pesltider upprätthållas; så synes

del, som hon ganska väl kunde och borde hihehållas,

då Gotland alltjemt tilltager i välmåga, och hon efler

blifvande enskiftning och förbättrad odling samt ökad

folkmängd snart blir rentaf nödvändig. Sedan ingen

gudsljensl numera hålles i kyrkan och meningen är

alt låta henne förfalla, så hedrar det stiftets biskop,

att en och annan nattvardsgåiig får der förrättas och

kyrkogården begagnas till begrafningar, hvadan således

ingen rifning nu ifrågakommer. Skeppets och korels

valtentak samt tornels spira äro beklädda med bräder,

hvilka till slor del äro förruttnade. Faslän omgifnings-

murarne och takhvalfven äro föga skadade, så kunna

de likväl genom nederbörd inom få årtionden förderf-

vas. Det tyckes alltså vara för kyrkans bibehållande

lika välbetänkt som föga kostsamt att nedtaga den

odugliga spiran och i dess ställe upplägga ett simpelt

kroppåstak och på samma säll skydda den öfriga bygg-

naden. Om tegelpannor skulle falla sig för kostsam-

ma, så kunde enligt landets bruk ag uppläggas. I

händelse spiran nedstörtar, så krossas ringklockan och

måhända jeraväl takhvalfven.



Vesterheide.

1 nordost ungefär V2 "iJ^ 'f''ån Träkunila ligger på

samma bergsslräcka, livilken vi nyligen lemnat, Vester-

heide, som äfvenledes är annex till Slenkumla. Lik-

som en smal sockenväg med stora backar nedfört i

den djupa dalgången, uppförde en likadan på den höga

bergsslräckan. Den trakt, hvilken omger Veslerheide,

är något skogig men ej synnerligen bördig.

Sistnämnda kyrka ulgöres af ett aflångfyrkantigt

skepp, ett fyrkantigt och mindre kor med halfrundt ut-

språng i öster samt af ett fyrkantigt torn i vester

och är uppförd af huggen och tuktad kalksten.

Skeppel, som invändigt håller i bredd 20.8 och

i längd 27.0, har skråkantiga socklar. Betäckningen,

hvilken nyligen varit ett platt trätak med bjerta mål-

ningar, är nu ett hvitt gipstak med stora gesimser. A

södra liksom å norra sidomuren nära vestra ändan fin-

nes en ingång. Södra portalen har emellan breda po-

ster och slora murhörn en smärt kolonn å hvarje sida.

Baserne äro skråkantiga hålkälade och rundslafviga, ka-

pilälerne veckprydda samt kransarne rundslafviga och

hålkälade. På posterna, som ha hög tröskel, hvilar el t

trebladigt dörrfält. Kolon nerne och murhörnen uppbära

skarpkantiga rundbågar. Posterne och kolonnerne äro

slipade. Uti inre omfattningen, hvilken är snedsmygig

och lågrakspelsig, märkes åt öster en liten rund för-

djupning för vigvatten. Norra portalen har å hvarje

sida två murhörn, som hvila på skeppets socklar. Der-

innanför stå tunna poster på hög tröskel. Murhörnen
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och posleriie uppbära skarpkauliga riindbågar. Inre

oiijfatlningen är igeiiiiiurad.

A östra sidan om södra ingången finnes ell slorl

fönster, hvilkel i sednare lid Idifvit på ell opassande

sätt utvidgadt och fått träkarni och träbågar med van-

liga glasrutor. Triumfbågen, som är temligen bred och

hög', har spetsig betäckning och karnisade dynslenar.

Del måste isanning beklagas, att triumfbågen onödigt-

vis blifvit genom afhuggningar vanställd.

Koret, hvars inre sträckning i söder och norr ut-

gör 15.5 samt i vester och öster IG. 4, har äfven

skråkanliga socklar. F]lt rundbågigt korshvalf med våg-

räta kappor bildar korels betäckning. Ett fönster å

södra sidomuren har vid en sednare utvidgning fått

träkarm och träbågar med vanliga glasrutoi'. Både

skeppets och korels fönster ha troligtvis varit små och

rundbägiga samt ut- och invändigt snedsmygiga. Ä

skeppets liksom å korets norra sidomur förmärkes in-

tet spår efler något fönster. I korets norra sidomur

nära östra ändan finnes ett högt rakspetsigl väggskåp.

Utspråuget, som invändigt sträcker sig i söder

och norr 12.5 och likaledes framler skråkantiga sock-

lar, har ursprungligen haft ett hälft kupolhvall", hvilket

nyligen blifvit vansläldt genom afhuggning, så all det

fått en förtryckt bågform och flere reiunor. I utspråu-

get märkes åt öster ett lilet rundfönster, hvars omfatt-

ning består af en enda häll. Al söder ses ett lilet

rundbågigt väggskåp.

Tornet, som har skråkanliga men vida hdgrc sock-

lar än den öfriga byggnaden, innehåller tre aidelningar

öfver hvarandra. Första afdelningen, hvilken invändigt

ulgör i söder och norr 17.6 samt i vester och öster



545

16.6, uppbär ett korshvalf ined nuulbågiga raka och

föga uppåtgående kappor. På niidten af södra sidoniii-

ren linnes ett uppbrutet fönster, som liknar de nyss-

omtalta. Tornbågen, hvilken är lika bred som afdel-

ningen och leniligen hög, har hålkälade dynstenar och

lågspetsig betäckning. En rundbågig ingång i första

afdelningens nordveslra hörn inleder till en trappa,

som uppför i vestra och södra sidomurarna genom en

raksluten ingång till andra afdelningen, hvari en stor

rakspetsig hjelpbåge uppbär östra sidomuren. En lång

stege uppleder till tredje afdelningen, som å hvarje

sida har Ivå gluggar. Midtkolonner, af hvilka ingen är

öfrig, ha i gluggarna uppburit små rundbågar, som

-qvarsitta. De yttre omfattningarne äro rätvinkliga och

rundbågiga, de inre rätvinkliga och lågrakspelsiga. Ä

södra liksom å norra yttersidan märkes helt nära in-

under gluggarna en liten indragning. En hög spira,

hvilken 4 856 utgjorde tornets betäckning, har enligt

en vanlig embetsritning blifvit utbytt mot tinnade rö-

sten i söder och norr samt elt kroppåstak deremellan.

Från medeltiden finnes ingen uppgift rörande kyr-

kans ålder. Derpå kan mindre undras, när hon är

ibland de äldsta af Gollands landskyrkor. Skeppet ko-

ret utsprånget och tornet, som alla äro samlidiga, fö-

rete enkel rundbågsstil och ange den äldre ritualens

anordning. Det vittnar om hög ålder, att skeppet haft

[)latt trätak, och att koret har rundbågigt korshvalf

med vågräta kap[)or, och att der finnes elt halfrundt

iitsprång. Denne helgedom har troligtvis uppslätt i sed-

iiare hälflen af tolfte seklet.

Altarbordet och skifvan derpå beslå af huggen kalk-

sten. Allartaflan är illa arbetad af trä i rococomaner.
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En dopfunt af sandslen har för några år sedan

fimnils under gräfning på kyrkogården. Foten saknas.

Wellanstyckel är rundl med vridna ränder. Skålen är

halfklolforniig med lolf rundslutna bladprydnader. Mel-

lanstyckets och skålens sammantagna höjd utgör 2.4

och skålens yttre Ivärmåll 2.5. Dopfunten, hvilken nu

står vid en närhelägen bondgård, är uppfylld med jord,

hvari några blomster växa. Således måsle en from

lutheran ansell sig böra genom dopfuntens nedgräfning

undanskaffa en katholsk styggelse, och en konstförak-

tare i våra dagar måste tanklöst medgifvil dess begag-

nande lill blomkruka. Nu finnes i kyrkan en liten

dopfunt af sandslen. Denne dopfunt har J081 till-

kommit och är hållen i uselt rococomaner.

Det måsle högligen beklagas, att en så märkvär-

dig kyrka som denna i många afseenden blifvit van-

ställd. Det är lika obestridligt, alt skeppels målade

trätak med sina bjerla färger företedde en urgammal

hållning, som delsammas hvitmenade gipstak med sina

stora gesimser är rentaf nymodigt och passande för

en salong. Afhuggning å ulsprångets båge röjer ej al-

lenast den största okminighet om våra förfäders kyrk-

liga byggnadskonst ulan jemväl om murverks bärnings-

förmåga. Ingenting är naturligare än att, då ulsprån-

gets främre omfattning eller den såkallade Iribunbågen

blifvit afhuggen, korels gafvelrösle, som hvilar derpå,

måste genom sin tyngd förorsaka en fortfarande sätt-

ning och en framlida inslörtning. Veslra poslen i sö-

dra portalen har lill halfva bredden blifvit afslagcn och

tröskeln förändrad för genomgångens utvidgande. Eli

dylikt beteende vittnar om rå vandalism. Om genom-

gången varit öfver sex århundraden nog rymlig, så
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tyckes nian äfven i våra dapar kunnat af aktning för

ett uråldrigt konstverk skäligen vara dernied belälen.

Koret liar nära södra sidoniurens vestra ända haft en

ingång, livars yltre omfallning heslålt af stora niurhörn

med en skarpkantig rundbågc der[»å och af poster

med ett rakt dörrfäll deriniianför. Nu förniärkes intet

spår efter denne ingång, som skäligen Iturl till det

yttre bibehållas och väl kunnat till del inre tillslutas.

Fönstrens nya anordning står i uppenbar strid med

kyrkans forntida byggnadssäll. Enär fönstren måst för

erhållande af mera dager utvidgas, så hade de bort

anordnas i noggrann öfverensstämmelse med deras ur-

sprungliga hållning. Då ingen enda af Gotlands talrika

helgedomar visar det ringaste s[)år efter tinnade rösten,

så hade den ifrågavarande kyrkan skäligen bort försko-

nas för en dylik ovanlighet. Härtill kommer, att de

tinnar, hvilka blifvil anbragta å hennes torn, ha våg-

räta, ehuruväl de ovilkorligen bort ha ut- eller inåtlu-

lande betäckningar dels för att bättre motstå nederbörd

dels för alt framte forntida hållning. Att kyrkogår-

den blifvil omhägnad, såsom vi funnit vid Roma och

Björke, synes oss deremot kunna med mycket skäl be-

römmas.

Sedan vi granskat Vesterheide, så fanns på hela

Gotland ingen enda kyrka, hvarom vi icke sökt alt en-

ligt förmåga taga kännedom. Vi återvände alltså med

fägnad och vemod till Wisby, som ligger ^j^ mil i

nordnordosl derifrån. Det medförde en synnerlig hug-

nad, all vi omsider kunnat genomforska den koiislrika

öns herrliga byggnadsverk, men del väckte deremot en

dyster betraktelse, all vi i anseende till vår höga ålder

ingalunda kunde fä ännu en gång återse något af dessa
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sköna konstverk, ja icke ens fa vidare skildra något

sådant. Vi ålersågo mot aftonen Wisby vidsträckta

rinj^mur ocli talrika torn. Vi tyckte oss liksom se

dystra vålnader från en aflägsen forntid uppstå vid en

väldig lempelnuir. Om denne ringmur och dessa torn

fordom visade sig hotande, så likna desamma nu gråa

spöken på ljusa dagen. Snart sågo vi den nedgående

solen beglänsa hafvets klara vattenspegel. Vid anblic-

ken deraf gladde oss tanken alt innan kort få en be-

haglig öfverfärd till Sveriges natursköna fastland.



Förkiaring öfver lvoiist()i'(].

Altarxich, ^{Uarnifcbe, är en halfrund eller eii rätviuklig mur-

fördjupning, af hvilka deu förra har ett hälft kupolhvalf,

den sednare en rund- eller spetsbågig betäckning. En så-

dan nich, som tillkommit för inrymmande af ett altare,

har deraf fått sin benämning. Det bör noga skiljas emel-

lan ett utsprång, absis, coneha, hvilket inrymmer ett huf-

vudaltare, och en nich, niclie, niche, som intages af ett

sidoaltai-e.

Altarskåp, ^tltarfcbvein, retable, aJtar-screen, utgöres af ett

mellan- och två sidopartier, som alla äro lika höga och

djupa , men det förra dubbelt bredare än de sednare.

Mellanpartiet, hvilket är ett fyrkantigt skåp, har vanligt-

vis lika bredd och höjd samt håller ungefär 0.5 i djup.

Sidopartierne bilda merendels passande flygeldörrar, men
deremot sällan fasta flygelstycken. Skåpet, som står upp-

rätt på altarbordets östra kant, hvilar vanligtvis på en

undersats eller ett fotstycke och krönes med en uppsats

eller båg- och bladverk. Dörrarne, hvilka äro med breda

gångjern fastade vid skåpets yttre sidor, kunna med lätt-

het öppnas och stängas. Stundom finnas två tunna flygel-

stycken, som ha lika höjd och bredd som dörrarne, hvar-

med de äro medelst gångjern fastade, så att äfven de

kunna ganska lätt upptagas och tillslutas. Flygeldörrarne

och flygelstyckena skulle äfven kunna kallas hufvud- och

flygeldörrar eller innan- och ytterdörrar. Skåpet och dör-

rarne innehålla half- eller helupphöjda bilder under balda-

kiner. Dörrarnas utsidor samt flygelstyckenas in- och ut-

sidor prydas med målade figurer. Både bildverk och mål-

ningar framställa dels bibelscener dels legender. De ];il-

der, hvilka iniymmas i skåpet och dörrarna, fi^amte någon
hel föreställning, och de fiugo vid stora högtider beskådas.

Dörrarnas utsidor och flygelstyckeuas insidor skildra i sär-

skilda taflor äfvenledes något helt och sammanhängande.
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och de utgjorde en mindre högtidlig altarprydnad. Vid
hvardagliga tillfällen voro flygelstyckena, som å yttersi-

dorna merendels frarate några helgon, sammanslagna.

Altarvägo kallas korets eller utsprångets östra gafvelmur,

hvars mellersta del intages af helgedomens hufvudaltare.

En rak altarvägg är i-ätvinklig, en tre- eller flersidig så-

dan utgöres af tre eller fiere sidor i en ått- eller raångkant.

Baldakin, 23attadun, baldaquin, dais, ciel de lit, capo-

ny, är en betäckning eller himmel öfver altare predikstol

bildverk tron säng m. m. En baldakin öfver bildverk

framter en rund- eller spetsbåge, som hvilar på kolonner

eller konsoler.

Bandlist, ©urtbanb, ©uvtgefini^, c or don, string-conrse, ut-

göres af ett båg- eller iistverk och sträcker sig tvärsöfver

en byggnad för att stärka och pryda densamma.

Bas, fiäaig, basis, iöafe, base, base, är foten till eller ne-

dersta delen af en kolonn och hvilar merendels på en fyx*-

kantig grundsten. Basen, som vanligtvis har attisk form

med fri behandling, utgöres alltså af en i-ätvinklig plint

en större och en mindre tor eller dyna samt deremellan en

hålkäl, hvilka åtskiljas af j'andlister eller platter. Vanligtvis

är plinten qvadratisk, men de öfriga delarne runda. Mer-

endels framskjuta från nedre tören öfver plintens hörn fyra

blad, som somligstädes utbytas mot fågelnäbbar eller men-
nisko- och djurfigurer. Dessa blad, hvilka tillkommit för

skyddande af plintens hörn, kallas derföre skyddsblad.

Samma blad benämnas stundom hörnblad, emedan de in-

taga plintens hörn. II. 11. 12. 13.

Blad är en liten rund- eller spetsbåge, som pryder ett dörr-

fält eller en fönsteröppning m. m. V. 1.

BoTTENHÄLL kallas en slät jemntjock stenskifva, som ligger in-

under och sträcker sig emellan en portals sidomui"ar och

bildar i dess fördjupning en golfplan utanför och ända in-

till dithörande tröskel.

Bröstxixg, SruftJueljr, 33vitftun3, parapet, mur d'appui,
parapet, är nedre delen af en vägg eller omstängning,

hvilken från marken eller golfplanen räcker till en meu-

niskas bröst, t. ex. fönster- trapp- och predikstolsbröstning.

BÅGE, arcus, 33ogen, are, arcade, arch, är en betäckning

öfver en öppning och kan vara rundbågig, styltad, stick-

bågig, förtryckt, lågrakspetsig, högrakspetsig, spetsbågig,

lågspetsig, högspetsig, åsueryggig, trebladig utan och med
näsor, o. s. v. III. 4— 16.

BÅGGESiMS, 53ogcnivieö, består af små rundbågar, som med eller

utan kragstenar bilda bandlister eller uppbära listverk och
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i förening dermed utgöra taklister. Sådana bågar äro en-

eller tvåsprångiga och kallas derföre enkla eller dubbla.

Då en båggesims tillhör rundbågsåldern, kan den kallas

rundbågsgesims , 9iunbbo3enfvieö, arcade demi-circu-
laire, rirrvlar arclicd moulding. Stundom utgöres en

båggesims af större rundbågar, hvilka skära hvarandi-a och

således bilda mindre spetsbågar, hvadan en sådan fått be-

nämning af (Sptl^bcgenfvieö. Någon gång består en bågge-

sims af små stickbågar och härrör från sista medeltiden

och således röjer yngre öfvergångsstil. II. 9. 10.

Bär- eller hjelpbage uppbär en indragen tornmur, hvarutan-

för ett galleri sti"äcker sig. En sådan båge är ej sällan

uppdragen öfver en torn- eller triumfbåge för att minska
och uppbära murraassor deröfver.

Bärsten är en konsolartad sträcksten, som bildar krans på en

midtkolonn uti en glugg eller ljusöppning och utgör ve-

derlag för tvenne små sammanstötande rundbågar.

Dyxsten, som dels Scxknar dels har framspringande listverk,

utgör fotst}-cke eller vederlag för en båge eller ett hvalf.

Dörrfält, !l;()Uv6oi]enfeIb, tympan, tympanvm, är en betäck-

ning, hvilken uppbäras af poster viti en döiTÖppning. Ett

dörrfält i rundbågsstileu är inunder rakt eller vågrätt och

sluter sig till en rundbåge deröfver samt bildar således

ett hälft rundstycke ; men ett sådant i spetsbågsstilen är

inunder tre- och flerbladigt eller fyr- och flerflikigt och

sluter sig till en spetsbågig betäckning. Rundbågsålderns

dörrfält äro oftast slätta, men de prydas stundom med
figurer. Spetsbågsålderns döi'rfält deremot siras med bågar

och bladverk samt stundom med figurer. IV. 1. 8. V. 1.2.

Dörromfattning, som närmast omgifver en dörröppning, be-

står af yttre och inre smygar samt tröskel poster och be-

täckning. IV. 1-7. V. 1. 2.

En- två- eller flersprÅngig. Se språng.

Fasettband är en list eller remsa, hvilken prydes med fyr-

och skråkantiga upphöjningar i likhet med slipade ädel-

stenar. Fasetterad, ^acettivt, ä facettes, with faccts.

Sådan utsmyckning . som kallas äfven diamautprydnad

,

©iamantticryevunij, p ointe de diamant, tuiil-Jiead, dia-

mond moulding, förekommer både i äldre och yngre me-

deltidsstil. I. 12.

FiAL, i^^tale^ aiguille, pinacle, clocheton, pinnade, en

smal tornlik prydnad, som kröner en yttre sträfpelare el-

ler som uppstår jemte ett dithörande roste. A en pilaster

vid en dörr- eller skåpomfattning är en sådan prydnad in-

gen ovanlighet. En fristående fial utgöres af en fyrkantig
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fotställning med listverk och en likadan stam med balda-

kiner samt derpå fyra löfprydda rösten och en fyrkantig

spira med bladverk å kanterna och en enkel eller dnbbel

korsblomma å spetsen. En icke fiistående fial framter van-

ligtvis hälften af en fristående. VIII. 2.

Flik liknar ett framstående hälft rundstycke. Många bågfor-

miga dörrfält prj^das med flere eller färre flikar, och lik-

stora i'undbågar äro ej sällan anbragta öfver desamma, så

att hela rundstycken dymedelst bildas. V. 2. Denna or-

nering å dörrfält är utom (xollaud högst ovanlig, hvadan

författaren icke kan erinra sig att ha i det öfriga Sverige

sett någon sådan med undantag af en likartad å en portal

mot sydvestra ändan af I^inköpings domkyrka. Då denne

portal, hvilken troligtvis tillkommit i sednare hälften af

femtonde seklet och är lika ansenhg som praktfull, företer

ej allenast till sin hufvudsakliga anordning utan jemväl till

list- blad- och l)ildverk stor likhet med många af Gotlands

prydligaste dörromfattningar ; tyckes det, som densamme

blifvit utföi-d af en byggmästare från nämnda ö, som ända

till reformationen tillhört Linköpings stift.

Fog. i^u^e, joint, commissure, joinf,' rum mellan stenar

i ett murverk. Sådana rum fyllas merendels med mur-

l)ruk. Liggfog. ^agerfii^e, kallas rum emellan två skiften

;

stötfog. (Stof5fitac, är deremot ett rum emellan två stenar

i samma skifte.

Framsprang, ^luvhituus^, ^I^crlage, ^iHn-fj?rimj3, saillie, jiiiting

ont, är en framskjutande eller framstående byggnadsdel.

Se språng.

F-i-RSTAFViG. Se staf.

Fönsteromfattning, hvilken omger en fönsteröppning, består

af yttre och inre platt sidostycken och betäckning med och

utan poster. VI. 1. 2. 8.

Förband, 5^evbanb, appareil, hand, kallas en förtagning el-

ler sammanbindning af stenar i murverk.

FöRKROPPNiNG, ^^erfröpfmiij, är ett framsprang, som bildas af

en gesims omkring en pilaster eller en sträfpelnre.

Gafvel- eller takryttare, ©iebelreiter, 3)ac{)vciter, är ett H-

tet torn. hvilket hvilar på ett gafvelröste eller en kroppås

och inrymmer en klocka.

Galleri, galeria, ©alevie, galerie, gallcry, är i allmänhet

ett rum. hvilket har ojemförligt mindre !)redd än längd.

I medeltidens kyrkliga byggnadskonst utgöras gallerier af

gångar, som ligga i murarna, och ha. ut- eller iujit bag-

öppningar med eller utan kolonner. Gallei'iei-. hvilka öppna

sig -utåt, finnas i många torn på Gotland. Gallerier, som
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öppna sig inåt, äro deremot högst ovanliga i Norden,

hvadan grundritningar af S. Lars i Wisby här meddelas.

IX. 1. 2.

Gesjms, ©cfimS, Sini'?, (£imöii3cvf, moulure, •moidding, kal-

las ett afdelaude eller krönande listverk, således en både

band- och taklist, som hopsättes med eller utan bågar af

skråkaut staf hålkäl eller karnis med randlist och platt.

Dessa partier framte enligt olika byggnadsarter olika for-

mer, så att stafven är utförd än såsom qvart- än såsom
halfcirkel med och utan tryckning, och att hålkälen har

mer och mindre djup och skiljaktig inåtsvängning, samt
att karnisen är rät eller omvänd, och slutligen att rand-

listen är smalare eller bredare med rät spetsig eller trub-

big vinkel och plätten lägre eller högre. II. 1— 8.

Gesimsb.Ågk är en liten rundbåge dels med dels utan krag-

stenar. Små rundbågar, hvilka ha vågrät sträckning och

uppbära listverk, bilda vanligtvis taklister å liyggnader i

rundbågsstil. II. 9. 10.

Gloria eUer helgoijskex, nimbus, gloria, aureola, @(ovie,

.t>eingenld)cin, gloire, auréole, nimbus, glory. Många
religiösa föreställningar ha öfvergått från hedendomen till

christendomen. Flere århundraden före vår tidräkninc be-

traktades ett ljussken omkring ett menniskohufvud såsom
ett betydelsefullt underverk. Derpå är berättelsen om Ser-

vius Tullius, en af Roms konungar, det klaraste bevis.

Det var mycket vanligt att framstillla Roms bortgångna
och förgudade kejsare med strålande hufvuden. Ganska
tidigt målades englar med ljussken kring deras hufvuden.
Snart blefvo Gud Christus apostlarue (jch helgonen på dy-
likt sätt skildrade. Under nästan hela medeltiden fram-
ställdes helgonsken både i målning och bildhuggeri såsom
en rund skifva. Mot medeltidens slut anbragtes i dess

ställe en strålglans, hvilken ej sällan omgaf en person. Vi
ha dei'före trott oss böra kalla den äldsta formen å hel-

gonsken rundgloria och kunde med lika skäl benämna den
yngre sirålgloria. Helgonsken, som först kallades nimbus,
fick omsider benämningen af gloria. Förmodligen har man
derföre velat anse nimbus blott beteckna ett helgonsken
omkring hufvudet och gloria ett sådant omkring hela krop-
pen. En dylik åtskilnad mellan nimbus och gloria kan
minst antagas i svenskan, hvari den förra benämningen
är ingalunda allmän, men den sednare deremot ganska
vanlig.

Grundstenar. Ej sällan hvila baser för murhörn och kolonner

på rät- eller snedvinkliga stycken, som vi kalla grundstenar.
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GöEDELBÅGE är staf å kupol.

Halfkupol. Se kupol.

HjELJiHVALF. Se kupol.

HjELPBÅGE. Se bärbåge.

HvALF, -/.a/naga, camera, testudo, fornix, @eirö(bc, voute,

vaidt, stone roof, hvilket är en bågforniig eller kupig be-

täckning öfver ett rum, har skiljaktiga former och deraf

olika benämningar. Se kors- kupol- stjern- och tunnhvalf.

m. 17—20.
HvALFFOT utgör början eller vederlag för ett hvalf.

HÄLKÄL, a/.OTia, scotia, .Öct)(tel)(e, scotie, cymaise, rond-

er eux, gorge, scotia, casenienf, är en iuåtsvängd list i

grundare eller djupare bågforra. I. 1. 2.

HöRKPiLASTER. Se pilaster.

HöRNSPRANG. Se språng.

Kantbaoe begränsar en sida af ett kors- eller stjei-nhvalf, så

att fyi"a sådana vanligtvis utgöra hela dess omfattning, och

de äro skråkantiga rätvinkliga eller rundstafviga.

Kapital, /.tq^ah], capitulum, capitellum, (åapitäl, (kapital,

(5a))itcll, chapiteau, ciqjiinJ, clicqjiter, cha2)etrel, som ut-

gör öfversta deleu af eller liufvudet på en kolonn, är täi'-

ning- bägar- eller krukformigt. Ett tärningformigt kapi-

tal har inunder afrundade hörn, hvilka sluta sig till en

ring. Ett krukformigt kapital, som är bukigt, prydes i

rundbågsstil med veck i spetsbågsstil med figurer. Ett

bäo-arlikt kapital, hvilket är inåtsväugdt, dels har dels

saknar bladverk. II. 11. 12. 13.

Kappa, ©etriclbefappe, luuette, triaugle de voute. raiiJ-

fing-cell, utgör ett hvalffält, så att ett vanligt korshvalf

har fyra sådana. Kappor äro rund- eller spetsbågiga. raka

eller kupiga, vågräta eller uppåtgående. III. 17—20.

Karm. Under hela medeltiden fingo kyrkofönster hvarken kar-

mar poster eller bågar af trä utan af sten för insättande

af rutfack. Flerstädes saknas karmar, hvaremot falsar mär-

kas i midten af omfattningarna. De karmar, som tillkom-

mit under rundbågsåldeni, äro riltvinkliga och ungefär 0.4

tjocka och framskjuta vidpass 0.5 från midten af omfatt-

ningarnas sidor och betäckningar. De karmar deremot.

hvilka härröra från spetsbågsåldern, äro lämpade efter om-

fiittningarnas och posternas sneda vinklar och framstå blott

0.3 från midteu af de förra och ha lika bredd som och

svara midt emot de sednare, VI. 1. 2. 3.

Karnis. En riit eller vanlig karnis, -/.T^ia, cyma recta, .^av-

nie§, ^tinnkiften, doucine, rcssmmt, ogcc, är en utinåt-

sväugd list. I. 3. 5.
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Kabnis. En omvänd karnis, cyma reversa, ^e^Ueiften, talon,
ogee, är en inutåtsväugd list. I. 4. 6.

Karnisstaf är en rundstaf, som å hvarje sida prydes med en

karnis och med en framtill förenande platt. I. 11.

Knektar, J)tenfte, perches, vaidting-shafts, kallas kolonner,

hvilka stå jemte pelare eller på kragstenar i väggar och
uppbära kors- eller kautbågar i byggnader, som tillkommit

i rundbågs- eller äldre öfvergångsstil. Knektar äro deremot
i byggnader, hvilka härröra från spetsbågsåldern, murfasta

halfkolonner, som tjena till nyssberöi-da ändamål.

Knopp, hvilken äfven kan kallas knapp, är egentligen klot-

formig. Ej sällan prydas kapitälernas blad med knoppar
å spetsarna. Stundom bestå kragsteuarue under gesims-

bågar af knoppar. En rullik knopp liknar ett stycke af

en rundstaf och prydes stundom framtill med en ros. En
tre- eller fierflikig knopp liknar ett stycke af en dylik staf

och är framtill tre- eller fierflikig. I. 15.

Kolonn, vdiov, orvlog, columna, (2äu(?, colonne, column,

är ett rundt sällan åttkantigt murstöd, som uppbär en
båge eller ett takhvalf. En kolonn, hvilken består af

bas skaft och kapital, var väl i forntiden vida måugfaldi-

gare än man enligt de såkallade ordningarnas inskränkta

reglor antager, men den blef dock under medeltiden vida

friare både i anseende till styrka och hållning. II. 11.

12. 13.

Konsol, Scnfole, console, console, har ungefär samma be-

tydelse som kragsten.

Kors, crux, Ä\euj, croix, cross, företer f^a-a hufvudformer,

nemligen ett Andreaskors liknar ett X, ett Antoniuskors

har utseende af ett T, ett röfvarkors är lika med ett Y
och ett vanligt kors består af stam armar och öfverstycke.

Detta sistberörda kors, som bildar räta vinklar, är af tvenne

slag, nemligen ett grekist, hvars alla utgreningar äro lika

långa, och ett latinskt, hvars stam är vida längre än dess

öfriga utgreningar, som äro lika långa.

Korsarm eller korsflygel, Ärcusarm, treitjflii^el, transept,
branche de croix, transept, aisle, utgör ett tvärskej^ps

södra eller norra framsprang.

Korsblomma, ^'reujblume, panache, bouquet, fiyiial, är en
korsformig och liljeartad prydnad på spetsen af en båge,
ett roste, en fial eller en spira. VUI. 2.

KoRSBAGE, ^reuj^urt, croisée d'ogive, diagonal rih. Tven-
ne koi-sbågar, hvilka uppgå från alla fyra hörnen af ett

korshvalf, skära hvarandra å midten och åtskilja fyra tre-

kantiga fält eller kappor. III. 17—20.

23
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KoESQLORiA, ^reu5nimlJU'3, nimbe crucifére, är en ruud-

gloria, hvarå bakom Cluisti hulVud ses armar ocli öfver-

stycke af ett latinskt kors. Eu korsgloi'ia tillkommer blott

Gud fader och Guds son. Se gloria.

KoRslivalf, ÄreujjjeiDctbe, cross vaulting. Ett korshvalf i ruud-

bågsstil bildas af två tunnhvalf, som vinkel- och vågrätt

skära hvarandra och sakna kant- och korsbågar. Ett kors-

hvalf i spetsbågsstil har fyra mer eller mindre kupiga fält

eller kappor med eller utan kant- eller korsbågar. III.

17—20.
KoRSKYRKA, £veii^ttvd)e, cross-church, cross-aisled church, be-

står af lång- och tvärhus samt kor.

Kragstex, Ä'vaj][tein, corbeau, corbel, är en bärsten, hvil-

ken framskjuter ur eu muryta och uppbär en båge eller

ett dörrfält o. s. v.

Krans, corona, ilran^gefimtf, corniche, cornice, är ett list-

verk, som vanligtvis utgöi-es af hålkäl eller karnis eller af

beggedera med ruudstaf inunder och raudlist deremellan

och platt deröfver och som kx"öner en kolonn, en pelare

eller en pilaster och utmärker eu dynsten eller ett vederlag.

En krans kan jemväl bestå af en uppuedvänd skråkaut och

af en hålkäl emellan två rundstafvar med randlister dei--

emellan och platt derpå, o. s. v. U. 1—8.

Kroppastak, ©atteltad), comble ä deux égouts, eu ba-

tiére, saddle-roof, S]ian-roqf, har lika vattenfall åt två

motsatta sidor, och sluter sig till två gafvelrösten åt mot-

satta håll.

Krucifix. Se triumfkors.

Kupol eller kupolhvalf, d^okog, tholus, trulla, ^u)3pel, ^up*

pelgeiDclbe, coupole, do me, cnpola, dome, är ett half-

klotformigt hvalf, hvilket merendels betäcker ett rundt

någon gång ett mångkantigt och tillochmed ett fyrkantigt

rum. En sådan betäckning kallas äfven hjelmhvalf. Half-

kupol är ett qvartklotformigt takhvalf å ett halfruudt ut-

språng eller å en likartad altarnich.

Luttak, ^^ultbad), .'palbfcad), comble en potence, eu ap-

pentis, slied-roof, är ett hälft kroppastak t. ex. en be-

täckning på ett sidoskepp.

LÅNGHUS, ^'ani}()au^, vesseau, hody, är en kyrkas långskepp.

Om en kyrka har ett två eller Here långskepp, så utgöra

de tillsammaus hennes långhus, hvartill således hvarken

tvärskepp kor eller torn räknas.

Mellaxskepp. Se skepp.

MoTSTANDSLiNiE. Se vederlagsHuie.

MuKHÖRX kallus stundom pelarhörn äfven hörnsprång eller
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språng och är i-ätvinkligt afkantadt hålkäladt stafprydt

eller snedsmygigt. I. 22—25.

NiCH, 'DJifdje, niche, niche, är en smal och hög murfördjup-

ning med bågformig betäckning.

Omfattning. Se dörr- och fönstei-omfattning.

Omgifningsmur kallas en yttermur till skilnad från mellan-

eller skiljemur.

Pelare, neoang, pila, pilare, ^]3fei(er, pilier, x>iUar, är en

fristående bärare af en båge eller ett hvalf och består af

sockel stam samt krans och den är merendels fyrkantig,

stundom åttkantig, sällan rund. Om en pelare är åttkan-

tig eller rund, kan densamme lätt skiljas från en kolonn,

emedan den förre har vida större massa och friare form

än den sednare. III. 1. 2. 3.

Pilaster, ^:)3i(after, pilastre, pilaster, är ett väggfast fram-

sprang, som ut- eller invändigt har lodrät ställning och

tjenar till prydnad eller förstärkning. En pilaster, hvilken

anbringas i ett hörn eller å en sida, kallas hörn- eller

sidopilaster. Å byggnader i rundbågsstil äro yttre pila-

strar, som 0.3 till 0.5 tjocka och 1.0 till 2.0 breda samt

utan baser och kransar uppgå från mui-arnas socklar och

förena sig med deras båggesimser eller afslutas med tina

skråkanter, ganska vanliga. Att dessa framsprang tillkom-

mit mera för de grofva murarnas prydnad än deras för-

stärkning är uti sig uppenbart. Då deremot yttre pila-

strar äro 1.0 tjocka samt 4.0 och deröfver breda, så visa

de sig härröra från ett motsatt ändamål. Såsom ett bevis

härpå kan anföras, att sex lika grofva pilastrar som de

sistberörda finnas på den noi-ra sidomuren af S. Catharina

i Wisby, men ingen å den södra; ty den förre saknar,

men den sednare har deremot haft tillräckliga stöd af ett

kapell och en omgång. Inre pilastrar, hvilka mindre upp-

stått för att pryda än för att förstärka murarna, ha sock-

lar och kransar och uppbära skiljebågar, hvaremellau kors-

hvalf äro inslagna. Ej sällan förstärkas dessa pilastrar,

som likna qvart- och halfpelare, med en eller flere sådana,

hvilka äro smalare och bilda murhörn. Pilastrar bli så-

ledes en- två- tre- eller fiersprångiga. Stundom anbringas

mellan murhörnen och å framsidorna kolonner med baser

och kapitäler. Äfveu användas pilastrar med kolonner

till pelares prydande och förstärkande. Portaler i spets-

båg.sstil ha merendels framspringande pilastrar, som pry-

das med baser och kapitäler samt baldakiner och upp-

bära höga rösten. Stundom siras omfattningar af vägg-

skåp med likartade pilastrar, hvilka uppbära fialer med
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korsblommor och omgifva spetsiga rösten med löfverk.

Således äro pilastrar siiis emellan ganska skiljaktiga.

Platt, ^latte, en rätvinklig smalare eller bredare mindre eller

mer framstående baud- mellan- eller slutlist.

Plint, Tilird-og, plinthus, -^Uiit^e, plinthe, plinfh, är ne-

dersta delen af en bas, och den är merendels fyrkantig,

stundom åttkantig men sällan rund.

Portal, porta, portale, "il^ortal, portail, doorway, kallas en

hufvudingång till ett mellanskepp uti en kathedral. Sam-

ma benämning kan med mycket skäl användas i afseende

på en praktfullare omfattning af en ingång, det vare sig

till skepp eller kor uti en miudi-e helgedom. V. 1. 2.

Post, ^foft, meneau, mullion. Både dörr- och fönsterom-

fattniugar ha i midten af murarna poster, som tjena till

anslag eller falsar. Dörröppningar ha murfasta sidoposter

och ganska sällan fristående midtposter ; somliga fönster-

öppningar ha deremot föga framskjutande karmar samt

stundom fristående sido- och midtposter. VI. 2. 3.

QVARTSTAF. Se staf.

Rakbetäckt eller eaksluten kallas en dörr- fönster- eller

ljusöppning med vågrät betäckning.

Kandlist är en mycket smal och rätvinklig eller skråkantig

list emellan rundstaf och hålkäl eller emellan rundstaf och

karnis o. s. v.

Repstaf, (Sd)iffötaut>ev5ierun9, cable, torsade, cdble-moul-

ding, liknar ett rep eller tåg. I. 13.

RiKSÄPLE, nölog, globus imperialis, palla, pomum, 9teic^8«

apfel, globe impérial, royal, glohe, orb. Redan un-

der hedendomen bar romerska kejsaren i venstra handen

ett klot såsom sinnebild af dess verldsvälde. Efter chri-

stendomens antagande blef ett kors insatt i detta klot,

hvilket derföre kallades globus crucifer. Såsom bevis

härpå kan följande anföras. En kolossal bildstod till häst

uppsattes i Konstantinopel omkring midten af sjette århun-

dradet. Denne bildstod föreställde kejsar Justinianus med
korsprydt klot i venstra handen. Enligt Procopius, en

samtidig väl underrättad häfdetecknare, antydde klotet

nämnde kejsares herravälde öfver hela jorden samt hafvet

och korset betecknade medlet till hans upphöjelse och

hjeltebragder. Sedan har ett sådant klot tillika med svärd

lans spira och krona antagits såsom regenters hen-skare-

tecken och fått benämning af riksäple. Då många hedni-

ska sinnebilder tidigt öfvergått till de christna, är det up-

penbart, att ett korsprydt riksilple i Christusbaruets venstra

hand betecknar dess himmelska konungarike.
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Ring, annulus, 9?tn^, an ne au, ring, kallas en halfrund staf

uppomkring en bas eller nedomkring ett kapital.

RuLLiK. Se knopp.

Rund- och spetsbÅgsstil. Af medeltidens olika byggnadsarter,

hvilka fått flere ganska olika benämningar, har den äldre

blifvit i sednare tid kallad romanisk och den yngre götisk.

Dessa benämningar synas ingalunda vara till sina begrepp

nog bestämda, hvadan berörda stilar tyckas med mera skäl

kunna enligt deras hufvudsakliga karakterer kallas rund-
> och spetsbågsstil, enär rundbågen råder i den ena och

spetsbågen i den andra.

RuXD- och spetsbÅgsÅldekn beteckna de särskilda tidrymder,

hvarunder rund- och spetsbågsstilen hufvudsakligen an-

vändes.

Rundfönster. 9tunt)[enfter, oeil, circular tvindow, har en

cirkelrund omfattning. I den äldre rundbågsstilen voro

sådana fönster helt små och alldeles öppna. Sedermera

gjordes detta slags fönster större och pryddes med blad-

verk. VI. 4. VII. ]. 2. Slutligen blefvo dylika ansenligt

stora, och fiogo midtringar och poster, som liknade naf och

eckrar, hvadan de kallades hjulfönster. I spetsbågsstilen

blefvo de utomordentligt stora och uppfylldes med olik-

artade båg- och rosverk.

Rundgloria. Se gloria.

RUNDSTAF. Se staf.

RuNDSTAFViG. Liksom en rundstafvig båge till formen liknar

en rundstaf, så öfverensstämmer den till tjockleken med
skaften af de kolonner, hvarpå densamme hvilar.

Rundstycke. Ehuru ett litet kopparmynt fått denna benäm-
ning, tyckes denfeamraa vara ganska passande för en cir-

kelrund sten med tvenne parallela sidor.

Rätvinklig säges om en omfattning med vinkelrätta hörn.

Skai-pkantig har likadan betydelse i fråga om en båge,

hvars hörn äro i'ätvinkliga.

Sidopilaster. Se pilaster.

Sidoskepp. Se skepp.

Skaft, ayxcTrog, scapus, ®d)aft, fut, sJuiff, scaxie, som utgör

mellerste delen af en kolonn, är merendels rundt sällan

åttkantigt, och det är vanligtvis något tjockai-e i uedra

än i öfra ändan och afsmalnar med en rätlinig uppåtdrag-

ning. Ett skaft är stundom jemntjockt och ett sådant

består någon gång af fyra sammanhållande eller särskilda

rundstafvar. .

Skarpkantig. Se rätvinklig.

Skarpryggig kallas en rundstaf, hvilken framtill har en lin-
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drig upphöjning liksom en bösspipa, som kallas svinrygg.

I. 9.

Skepp, navis, ©d)!!!, nef, näve. En kyrkas hufvudsakliga

beståndsdelar äro skepp och kor. Om en kyrka utgöres

af två tre eller fem gångar, har densamma två tre eller

fem skepp, hvilka tillsammans kallas långhus. Af dessa

skepp heter det mellersta hufvud- eller mellanskepp, de

öfriga sidoskepp. Mången större kyrka har emellan lång-

hus och kor en tvärbyggnad, som kallas tvärskepp eller

tvärhus, hvilket består af en midtqvadrat och en korsarm

eller korsflygel å hvarje sida.

Skifte, iSd)id)t, assise, course, vågrätt stenlag uti ett murverk.

Skiljebåge sträcker sig emellan två korshvalf, hvarigenom

de, ehuru utgörande en betäckning, framte två särskilda

afdelningar.

SkrÅkaxt, som bildas genom ett vinkelrätt hörns afskärning,

har i rundbågsstilen 45 graders lutning och användes å

socklar samt någon gång å kransar och gesimser, I spets-

bågsstilen finnas ej sällan socklar, hvilka utgöras af breda

och långsluttande liksom af höga och tvärbranta skråkan-

ter. I. 16. 19. 20.

Skyddsblad eller hörnbläd, (Srfblatt, ©cffnoUe, (Sdfnagge, patte,
griffe, liase ornament. Se bas.

Smyg kallas en fördjupning uti en dörr- eller fönsteromfatt-

ning och kan vara ut- och invändigt rätvinklig eller sned-

smygig. Den förre har rätvinkliga, men den sednare

sneda sidor.

Sockel, ©odet, g-uj^gefimå, socle, socle, är fot eller fotlist

å en byggnad eller å en pelare o. s. v. En sockel i

rundbågsstil består merendels af en låg grundsten, som
utspringer 0.5 och sluter sig till yttermuren med en ski-å-

kant, hvilken har 45 graders lutning. Någon gång mär-

kes på en prydligare byggnad och temligeu ofta på en

pelare från rundbågsåldern en sockel, som utgöres af en

attisk bas, sällan af en uppnedvänd karuis med rundstaf.

En byggnad från spetsbågsåldern liar merendels en sockel,

hvilken består af en mycket bred men låg skråkant och

derpå en rundstaf. Somligstädes utgöres en sockel af en

hög och tvärbrant skråkant och derpå en rundstaf. Stun-

dom bildas en sockel af en större hålhäl med rundstaf och

stundom af två eller flere små lister. I. 16—21.

Spetsbagsstil. Se rundbågsstil.

Sprang eller framspi'ång heter en framskjutande rätvinklig

murförstärkniug, som är fyrkantig eller aflångfyrkantig

enkel eller sammansatt. Ett hörnsprång liknar ett hörn
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på eu fyrkantig pelare. Yttre dörromfattningar i runcl-

bågsstil och föusteromfattuingar i spetsbågsstil äro flerstii-

des utförda med idel höi-nsprång, hvilka merendels hålla

vidpass 0.5 i hvarje sida. Deraf sägas dylika omfattnin-

gar vara liksom pilastrar en- eller flerspråugiga. I. 26.

SpännbIge, vStrebeboijen, arc-boutant, flying huttress, är en

half rund- eller spetsbåge, som kastar sig ifrån en sträf-

pelare mot yttersidan af eu omgifningsmur till förstärkande

af ett taklivalfs motståudslinier.

Staf eller rundstaf är en framstående list, hvars genomskär-
ning bildar en qvart- half- eller ti-eqvartcirkel. I. 8. Ett

parti, hvilket utgöres af en staf, kallas enstafvigt, och ett

sådant, som är liksom sammansatt af tre stafvar, säges

vara trestafvigt o. s. v.

Stickbåge, ©tid)bcgen, are en segment, are b ombe, seg-

mental arch, scheme arch, består af ett cirkelstycke, som
är mindre än en halfcirkel. En betäckning, hvilken har

en sådan form, kallas stickbågig. III. 6.

Stjernhvalf är ett sam luansatt korshvalf, hvars korsbågar

bilda en fyr- eller mångstrålig stjerna.

Sträfpelare, ©tvek^feiler, c ont refor t, hiittress, åren vägg-

fast pelare, som utvändigt men sällan invändigt framskju-

ter ur en omgifningsmur och tjenar till förstärkning af

densamma å hörn eller emellan dörrar och fönster. Dy-
lika murstöd äro mindre vanliga i rundbågsstil, men sak-

nas sällan i spetsbågsstil. Dock finnas å Gotland inga

sträfiielare utan i Wisby vid två kor och ett kapell.

Styltad kallas en båge, hvilken har öfver sina vederlagskran-

sar mer eller mindre höga och lodrätta stycken, hvarpå

densamme hvilar. III. 5.

SviCKLA, _3tt'irfci/ är en tresidig muryta emellan två samman-
stötande bågar eller kappor.

Svickelkolonn är en väggfast hörn- eller sidokolonn, hvilken

liksom en kragsten uppbär en kant- eller korsbåge. Se

knektar.

Takryttare. Se gafvelryttare.

Tandsnitt, 3^^n[nitt, kallas murfördjupningar, som ha sued-

smygiga sidor samt vågrätta botten- och öfverstycken.

Dessa fördjupningar, hvilka i vågrät linie stå alldeles in-

till hvarandra, bilda liksom deras mellanstycken liksidiga

trianglar. Sådana prydnader hålla ungefär 0.5 i bredd

och 1.0 i höjd, och de äro temligen vanliga i äldre och

yngre medeltidsstil I. 14. Ett annat slags tandsnitt, som
användes till staf- och bågsirater, utgöra liksom deras

mellanstycken liksidiga trianglar^ men de äro helt små och
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mycket grunda utåt och temligen djupa inåt. Denna tand-

ning, (Spi^^^jal^inunyenin^, dents de scie, indented nioul-

dir)ff, irotocl point »louJdinff, är ej ovanlig i England å

byggnader i rundbågsstil, men den saknas på Gotland.

Tinnar, ^i""*^"/ créueaux, merlons, battlemenfs, coupis,

cops, utgöra tandade bröstningar eller murkrausar å fäst-

ningstorn eller ringmurar till försvar mot anfall. Sådana
tinnar blefvo jemväl under medeltiden anbragta till pryd-

nader å gafvelrösteu.

Tor eller dyna. Se bas.

TornbÅge har halfiund- eller spetsig betäckning och lemnar
en stor öppning emellan torn och skepp. Vanligtvis är den

nedre delen af tornets östra sidomur gemensam med den
motsvarande delen af skeppets vestra gafvelmur. Alltså

är toinbågen inrymd i skeppets vestra gafvelmui', hvarpå

tornets östra sidomur hvilar. Om skeppet är äldre än

tornet, så finnas merendels två rund- eller spetsbågiga

öppningar, af hvilka den ena tillhör skeppets vestra gaf-

velmur, men den andra tornets östra sidomur. Då berörda

gafvel- och sidomurar kunde menligt inverka på tornbågen,

har en hjelpbåge deröfver i andra afdelningen tillkommit

för att minska murmassan och säkrare motstå påtryckningen.

Tre- eller mÅngbladig. Se blad.

TresprÅngig. Se språng.

Trestafvig. Se staf.

Tribunbage är en rundbågig öppning emellan kor och ut-

språug.

Triumfbåge. (oh}g TQ07TcciO(fÖQog, arcus triumphalis, porta

triumphalis, Xriumpl^bogen, Jviunipljtbov, are triomphal,
chancel-arch, rood-arch, är en rund- eller spetsbågig öpp-

ning mellan skepp och kor. Denne båge tillhör skeppets

östra gafvelmur och bör ingalunda kallas, såsom en pro-

fessor i konsthistorien velat, korbåge. Då denna öppning

finnes mellan gremium och sanctuarium, och då den tri-

umferande frälsaren deröfver skildrades samt då ett triumf-

kors framför eller uti densamma anbragtes ; så tyckes den

förra ej den sednare benämningen vara passande. Enär
triumfbågen merendels har ansenlig spännvidd, så har ej

sällan en stor hjelpbåge blifvit deröfver anbragt för upp-

bärande af skeppets östra gafvelröste.

Triumfkors. crux triumphalis, Xriiimpljheu^^ croix triom-
phale, rood, är ett krucifix, som enligt urgammal ritual

fått sin plats i triumfbågen, hvaraf benämningen härrör.

Christus är helupphöjd eller fullrund och afbildad i hel-

eller halfuaturlig storlek. Korset dels har, dels saknar en
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omgifvande ring eller segerkrans. VIII. 1. Af de talrika

triumfkors, som finnas på Gotland, ha de allrafleste blifvit

flyttade från sina ursprungliga ställen och dels uppsatta å

väggarna dels undanlagda i vrårna.

TuDORBÅGE, S^utiovboijcn, are Tudor, Tuclor-arch, fonr cen-

tred arch, är en utinåtsvängd låg spetsbåge och mycket

vanlig i Englands yngre öfvergångsstil.

TuNNHVALF är en halfrund eller spetsig betäckning, hvilken

uppbäres af två vågrätta vederlag i motsatt riktning och

sluter sig till släta mursidor.

TvlspRÅNaiG. Se språng.

Tvärskepp eller tvärhus, transseptum, Oitev'^aiig, tran-

sept, transept, finnes å en korsformig kyrka och utgöres

af en midtqvadrat och korsarmar eller flyglar.

Tvärsten har vågrät sträckning tvärsöfver en muröppning och

utgör således dess betäckning.

Tärningkapitäl, SBitvfelcapitäl, chapiteau cubique, cuU-

cal capital, cushion-capital, är ett kubiskt eller nära ku-

biskt kapital, som med fyi-a afrundade hörn och en vanlig

ring sluter sig till dithörande skaft. II. 11.

Utsprang är en fyrkantig halfrund tre- eller mångsidig utbygg-

nad vid korets östra gafvelmur. Ett halfruudt utsprång,

åxpiQ, absis, absida, concha, corona, 3Ipft'3, abside,

hémicycle, apse, betäckes med ett hälft kupolhvalf och

tillhör rundbågsåldern.

Uttömniis^gssten är trattfoi-mig och har fordom tjenat till ut-

slående af handvatten.

Veckkapitäl, galtencapitäl, chapiteau godrouné, invected,

indented capital, är ett tärningformigt kapital, som ned-

omkring prydes med veck, hvilka likna uppnedvända käg-

lor, n. 12.

Vederlag utgör en båges och ett hvalfs fot- och sidostöd.

Vederlagskrans är ett framstående listverk å en dynsten.

Vederlagslinie betraktas såsom dragen emellan en båges eller

ett hvalfs begge vederlag.

Veroxicaduk. Då frälsaren under korsets börda dignade på

utvandringen till Golgatha, räcktes honom enligt en legend

en svettduk af den hehga Veronica, som derigenom fick

en sann afbild af hans anlete. Från fjortonde iui sex-

tonde seklet blef denne svettduk, hvilken föreställde Chri-

sti törnekrönta hufvud och framhölls af knäböjande englar,

afmålad i oljeftirg.

Åsnerygg, (äfe(^ritd)en, are en t a lon, en accolade, ogee

arch, four centred arch, är en utinåtsvängd spetsbåge, som

är högre än en Tudorbåge, III. 12.
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Öfverfalsad rundstaf har en framstående kant liksom en

smal rulle af tjockt läder. I. 10.

ÖfvergÅngsstil, Uebcrijans^^fti)!, style de transition, pe-

riod of iransithn. Under öfvergången från rund- till

spetsbågsstileu inträdde ett vacklande i användning af i'und-

och spetsbågsformer, livadan en blandad byggnadsart in-

trädde, hvilken med skäl kan kallas öfvergångsstil. Då
spetsbågsstilen mot medeltidens slut började småningom
utti-ängas af cinquecento- renaissauce- och barockstilarna,

yppade sig ett nytt skaplynne i arkitekturen, hvadan mån-
gen bland dåtidens byggnader åter röjer en öfvergång.

Till följe af dessa förhållanden uppkommo en äldre och

en yngre öfvergångsstil, af hvilka den förre är ojemförligt

ädlare än den sednare.



Öfversigt af bifogade plaiicher.

Enäi' afhandlingar rörande arkitekturen liksom hvarje annan

vetenskap ej kunna rätt förstås utan noga bestämda konstord,

så måste i korthet redogöras för härom upplysande plancher

för att j-tterligare lätta läsarens uppfattning af desamma;

helst det är föga behagligt att vid genomseende af figurer,

hvilka åtfölja ett större arbete, finna åtskilligt, hvarom man
icke kan utan en tidsödande bläddring få någon närmare för-

klaring. Det är naturligtvis i-entaf nödvändigt att väl känna
enkla och vanliga konstformer för att kunna med säkerhet

inse deras olikartade sammansättningar, hvadan en derför er-

forderlig uppställning af dessa plancher blifvit iakttagen. Det

torde knappt behöfvas att härvid erinra, det jag för undvi-

kande af en onödig vidlöftighet blott framställt sådana före-

mål, som erfordras för bibringande af ett klart begrepp om
de konstverk, hvilka beskrifvas i detta arbete. Här bör jem-

väl anmärkas, att om samma slags konstfonner under den

klassiska forntiden ej sällan fingo skiljaktiga förhållanden, så

voro under medeltiden dylika egenheter ännu vanligare. Slut-

ligen måste noga påaktas, att vid beskrifning af en sockel en

krans en gesims eller ett annat listverk de särskilda konst-

formerne nämnas efter hvarandra nedifrån och alltuppåt. Utan

en bestämd ordning i berörda afseende kan författaren icke

meddela och läsaren icke göra sig en säker föreställning om
olika konstformers skiljaktiga sammansättningar.

I.

1 och 2 hålkälar. 3 ocli 5 räta, men 4 och 6 omvända
karniser. 7 platt. 8 vanlig och 9 skai-pryggig samt 10 öf-

verfalsad rundstaf. 11 karnisstaf. 12 fasettstaf. 13 rep-

eller tågstaf. 14 grund- och upprit ning af tandsnitt. 15

skai"pkantig rundbåge med ruUika knoppar.
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16 sockel, som består af regelbunden skråkant med 45
graders lutningsvinkel. 17 sockel, hvilken utgöres af vanlig

attisk bas. 18 sockel, som bildas af uppnedvänd karnis med
rundstaf. 19 sockel, hvilken har långsluttande skråkant med
rundstaf. 20 sockel, som framter brant skråkant och rund-

staf. 21 sockel, hvilken utgöres af hålkäl och rundstaf.

22 murhörn eller rätvinkligt språng. 23 afkantadt mur-
hörn. 24 hålkäladt murhörn. 25 rundstafvigt murhörn. 26
tre likstora murhörn eller språng. 27 tre murhörn med två

mellan stående kolonner.

II.

1—8 kransar eller gesimser. 1 uppnedvänd skråkant.

2 hålkäl. 3 rät karnis. 4 omvänd karnis. 5 rundstaf och

hålkäl. 6 hålkäl och rundstaf med åtskiljande randlist. 7

omvänd karnis och hålkäl. 8 hålkäl och rät karnis med mel-

langående randlist. Hvartdera af dessa åtta listverk afslutas

med en större platt.

9 och 10 båggesimser. 9 består af enkla rundbågar,

som hvila på kragstenar och uppbära rundstaf hålkäl och platt.

10 bildas af dubbla trebladiga ruudbågar på kragstenar samt

af karnis och större platt deröfver.

11 kolonn, hvilken har f3'rkantig och lodrät grundsten,

attisk bas med skyddsblad och tärningformigt kapital med
skråkantig krans. 12 kolonn, som utgöres af sammantiyckt
attisk bas med skyddsblad ocli veckpryddt kapital med karni-

sad krans. 13 kolonn, hvilken företer åttkantig och skråkan-

tig sockel med åttkantig och attisk bas. Dithörande skaft,

som nedtill är åttkantigt och ötvergår med åtta uppnedvända
rundbågar och lika många blad till vanlig rundning, uppbär
ett bägarforniigt kapital med fyra knopprydda blad samt hål-

kälad och rundstafvig krans.

III.

1 fyrkantig pelai'e. Grundstenen är lodrät, sockeln lik-

nar en attisk bas, stammen har i hvarje hörn en smal kolonn
med attisk bas och tärningformigt kapital, det hela krönes

med karnisad krans. 2 fyrkantig pelare har stundom fått å

hvarje sida en förstärkande pilaster, så att åtta murhörn der-

igeuom bildas, emellan hvilka fyra smärta kolonner uppstå,

och hvarje pilaster prydes å framsidan med en grof halfkoloun.

På sockeln, som är skråkantig, l)a kolonnerne och halfkolon-

nerne attiska baser med skyddsblad, och de uppbära bägarlika

kapitäler med löfverk. Omkring det hela sträcker sig en

rundstafvig och karnisad krans. 3 åttkantig pelare. Sockeln

i
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utgöres af stora men gruuda liålkälar med fina rundstafvar

derpå i två afsatser öfver hvarandra. Stammen är jemntjock.

Kransen består till nedra hälften af rundstaf hålkäl och platt

och till öfra af en uppnedvänd attisk bas.

4—16 olikartade bågar. 4 vanlig och .5 styltad rund-

båge. 6 stickbåge. 7 förtryckt båge. 8 låg- och 9 högrak-

spetsig båge. lU vanlig och 11 låg spetsbåge. 12 åsuei-ygg.

13 trebladig rundbåge. 14 rundbåge med trenne blad. hvilka

siras med näsor. 15 trebladig spetsbåge. IH spetsbåge, som
innehåller två trebladiga spetsbågar och deröfver en trebladig

17—20 olikartade korshvalf, hvilka föreställas i grund-

ritningar och genomskärningar. 17 korshvalf, som utan kant-

och korsbågar har rundbågiga och vågräta kappor och liknar

två halfcylindrar, hvilka med räta vinklar skära hvarandra.

18 korshvalf, som jemväl saknar kant- och korsbågar och fö-

reter raka uppåtgående kappor. 19 korshvalf med enkla kant-

och korsbågar samt kupiga kappor. 20 korshvalf. hvilket med
enkla kant- och trestafviga korsbågar har kupiga kappor, som
tillsammans likna ett kupolhvalf.

IV.

1. 3. 5. 6 äro yttre och 2. 4. 7 inre dörromfattningar

i rundbågsstil med grund- och uppritningar. 1 3'ttre omfatt-

ningen, hvilken är rundbågig, har å hvarje sida ett murhörn,
som uppgår från och företer lika framsprang med sockeln och

sluter sig med en vanlig skråkant till omgifningsmuren. Breda
poster på hög tröskel intaga midten af murtjockleken och

uppbära ett rakt dörrfält. 2 inre omfattningen är rundbågig
och såväl å sidorna som betäckningen nedsmygig. 3 yttre

omfattningen är tvåsprångig och rundbågig. På hög tröskel

derinnanför stå breda poster med konsoler, och derpå hvilar

ett rakt dörrfält. 4 inre omfattningen är lågrakspetsig och

till sidorna nedsmygig, men till betäckningen skarpkantig. 5

yttre omfattningen har å hvarje sida tre murhörn, hvilka upp-

gå från skråkantiga socklar och uppbära tre skarpkantiga

rundbågar. Från breda poster, som stå på hög tröskel, hö-

jer sig en likadan rundbåge med tre rullika knoppar. Inre

omfattningen liknar den sistberörda. 6 yttre omfattningen

framtar å hvarje sida tre murhöru med två kolonner deremel—
lan. Murhörnen sakna socklar. Kolounerne lia attiska ba-

ser med skyddsblad och tärningformiga kapitäler. Både mur-
hörnen och kolonnerne uppbära hålkälade kransar. Öfver

murhörnen uppstå skarpkantiga, men öfver kolonnerna rund-

stafviga rundbågar. På breda poster å hög tröskel hvilar en
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skarpkantig och ti-ebladig rundbåge med två ruUika knoppai*.

7 inre omfattningen är till sidorna snedsmygig, men till be-

täckningen skarpkantig och lågrakspetsig.

V.

1. 2 äro yttre dörrorafattningar i spetsbågsstil. För att

tydligare ange portalernas väsendtligaste delar uteslutas deras

nedersta partier samt planer och inre omfattningar, hvilka

kunna utan svårighet uppfattas af följande ehuru helt korta

beskrifning.

1. I uiidten af murtjockleken stå breda poster på hög trö-

skel. Derutanför ses å hvarje sida två murhörn och ytteret

framspringer en fyrkantig pilaster samt deremellan stå tre

kolonner. Enligt vanligheten äro grundstenarne och baserne

samt kapitälerne och kransarne gemensamma för murhörnen
pilastrarna och kolonnerna, men mot vanligheten äro här ka-

pitälerne och kransarne äfven gemensamma för posterna. Grund-

stenarne äro skråkautiga, baserne attiska med skyddsblad för

kolonnerna och kapitälerne krukformiga med löfverk samt

kransarne rundstafviga och hålkälade. Ofver posterna, som
siras med rundbågar, uppstår ett spetsbågigt och trebladigt

dörrfält med tre rosprydda knoppar och deröfver utbreda sig

sex rundbågar, hvilka motsvara de nyssberörda. Alla bågarue

ha rosiga knoppar och hvarje svickla fylles med ett yfvigt

blad. Murhörnen och pilastrarne uppbära skai^pkantiga, men
kolonnerna rundstafviga spetsbågar. Öfver pilastrarna uppstår

ett spetsigt roste med rundstafviga och hålkälade vattenlister,

som krönas med en liten knopp. Inre omfattningen är sned-

smygig och lågrakspetsig.

2. Poi-talen har i midten af murtjockleken poster på hög

tröskel och derutanför två murhörn å hvarje sida samt en

framspringande pilaster. Emellan posterna murhörnen och pi-

lastrarna ses å hvai-je sida tre kolonner. Hvai-dera af pila-

sti-arna prydes framtill med en kolonn. Grundstenarne äro

skräkantiga, baserne attiska med afrundade plinter för kolon-

nerna och kapitälerne bägarlika med bladpiydnader och kran-

sarue hålkälade. Från murhörnen och pilastrarna uppgå skarp-

kautiga från kolonnerne rundstafviga spetsbågar, men öfver

kolonnerne å pilastrarna höja sig helt korta rundstafvar med
spetsar och kulor. Från pilastrarna uppstår ett högt rösta

med hålkälade vattenlister och derpå en liten knopp. På po-

sterna, hvilka ha knopprydda rundbågar, hvilar ett dörrfält,

som framter sex flikar och deröfver sex rundbågar, så att de

förre motsvaras af de sednare, hvadan sex rundstycken bildas.

Inre omfattningen är snedsmygig och lågrakspetsig.
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VI.

1 och 2 äro grund- och uppritningar af tvenne fönster-

omfattningar i rundbågsstil. 1 en mycket vanlig omfattning,

hvilken är rundbågig och har till det yttre och inre sneda

platter och smygar samt i midten af murtjockleken en liten

fals för insättande af rutfack. 2 är en likadan omfattning

med den skilnad, att i midten af murtjockleken finnes å begge

sidor och å betäckningen en rätvinklig karm, som består af

sten och tjenar till fästande af rutfack. Här bör erinras, att

rundbågsålderns fönster äro merendels helt små och odelade

med undantag af somliga å stora korskyi-kors gafvelniurar.

3 är grund- och uppritning af en fönsteromfattning i

spetsbågsstil. Denna omfattning, hvilken jemväl är ganska van-

lig, har spetsbågig betäckning samt ut- och invändigt sneda

platter och smygar med en temligeu bred men föga fram-

stående karm och en motsvarande midtpost, som uppbär två

spetsbågar och derpå en ring. Både karmen posten bågarne

och ringen, hvilka intaga midten af murtjockleken och bestå

af sten, ha likaledes till det yttre och inre sneda smygar och

falsar för anbringande af rutfack. Här bör anmärkas, att

enkla odelade fönster utan karmar äfveu tillkommit under

spetsbågsåldern, men att de vanligtvis äi'o mycket större än

de, som härröra från ruudbågsåldern.

4 uppi-itning af ett rundfönster. Omfattningen, hvilken

ut- och invändigt är likadan, består, såsom uppritningen visar,

af två skai*pkantiga och denunanför ett snedsmygigt språng.

Rosverket, som står i midten af murtjockleken, är till det yttre

och inre snedsmygigt. Se vidare härom Första delen och si-

dan 178.

VII.

1 och 2 äro uppritningar af rundfönster, hvilka till om-
fattningar och till deri inneslutna ringar utgöras af sten. 1.

Denna omfattning, som ut- och invändigt är snedsmygig, upp-

tages af tre ringar, hvilka bilda en helt liten midtöppning,

men tre stora svickelöppningar. 2. Till det yttre liksom till

det inre består denna omfattning af tvenne afkantade språng

och deri inrymmas sex ringar, som i midten ha en större ros

och utomkring sex små genombrytningar.

Flere af Gotlands kyrkor prydas med rundfönster, hvilka

hålla från 10.0 till 2.0 i inre tvärmått. Dithörande rosverk

äro mycket olikartade och till följe af större eller mindre ut-

rymmen mer eller mindre tillkonstlade. Både omfattningarne

och rosverken ha falsar för fasthållande af rutfack. Små rund-



368

fönster, som bestå af hela hällar, äro suedsmygiga och sakna

rosverk.

3 och 4 äro gruud- och upprituiagar af gluggar i rund-

bågsstil. De yttre omfattiiingarne äro rundbågiga, men de inre

merendels lågrakspetsiga och utan undantag både ut- och in-

vändigt rätvinkliga. I midten af murarna, men ganska sällan

i deras ytterkanter stå smärta kolonner, hvilka ha attiska baser

med skyddsblad och tärningformiga kapitäler med kransar och

uppbära små j-undbågar. Någon gång äro omfattningarne till

det yttre tvåsprångiga, men aldrig till det inre.

5 och 6 gruud- och uppritningar af en glugg i spets-

bågsstil. Af upprituingarna visar 5 gluggens yttre och 6 dess

inre utseende. Äfven här är hela omfattningen rätvinklig, men
betäckningen utåt spetsbågig och inåt lågrakspetsig. I midten

af murtjockleken står en kolonn, hvars bas utgöres af en hål-

käl med ring derpå och hvars kapital är bägarlikt med knop-

prydda blad och derpå krans. Kolonnen uppbär två små spets-

bågar, och deröfver ses eu fyrbladig ros. Gluggarne, som van-

ligtvis äro föga mindi^e än döiTÖppniugarne i rund- och spets-

bågsstil, räknas i hvartdera af tornen från fyra ända till tju-

guåtta.

7— 12 äro ljusöppningar, hvilka merendels hålla vidpass

2.0 i inre tvärmått. Dessa omfattningar, som utgöras af hela

hällar, intaga murarnas ytterkanter och äro utåt suedsmygiga,

men öppna sig inåt mot stora rätvinkliga fördjupningar med
lågrakspetsiga betäckningar. 7 och 8 äro fyrbladiga ljusöpp-

ningar, af hvilka den förra står öfver hörn, men den sednare

våg- och lodrätt. 12 är trebladig med vanlig ställning. 9

har grekisk och 10 latinsk korsform, som någon gång begag-

nas till mindre fönster. 11 liknar ett inutåtsvängdt Andreas-

kors, hvilket är ganska ovanligt.

VIII.

1 uppritning af ett triumfkors. Christusbilden framter lifs-

storlek och har liljekrona och korsgloria samt en spik geuom

begge fötterna. Ringen betecknar en segerkrans, och före-

ställer alltså frälsarens segervinning. Korsets ändar prydas med

fyrbladiga fördjupningar, och deri inrymmas evangelisternas

sinnebilder. Se Tredje delen sid. 3t)0, 3G1.

2 grund- och uppritning af en fial, som företer höga

baldakiner och löfprydda rösten och knoppar samt en fyrkan-

tig spira med bladverk å kanterna och en större och en min-

dre korsblomma å spetsen. Se Tredje delen sid. 349, 350.

3 uppritning af eu inkörsport. Liksom Gotlands kyrko-

gårdar under medeltiden fått större och mindre portar, måste
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sådana då blifvit uppförda vid prestgårdar och bättre hemman.
Vi ha ofvanföre sett vid kyrkogårdar ganska många portar, af

hvilka de fleste likna små byggnader med rösten och kropp-

åstak och ha tunn- eller korshvalf samt sittnicher och poster

med dörrfält. Af portar, som infört till boningshus, äro der-

emot få öfriga, och af dessa stå de fleste enstaka utan tillstö-

tande hägnader eller närbelägna bostäder. Här angifne in-

körsport ses ett stycke vester om Bro kyrkogård och är syn-

nerligen väl bibehållen både till sidomurar båge och tinnar

samt ett krönande ringkors. Se Andra delen sid. 6, 7.

IX.

1 och 2 äro grundritningar af S. Laurentius eller S. Lars

i Wisby. Då kyrkan företer ganska sällsynta egeudomligheter,

hvilka ingalunda kunna rätt uppfattas af perspektiviska teck-

ningar, ha vi ansett oss böra här meddela säkra grundritnin-

gar, helst inga sådana hittills blifvit bekantgjoi-da. Väl fram-

ter kyrkan en grekisk korsform, men då södra vestra och

norra korsarmarne äro nära dubbelt så breda som långa och

ett vida lägre kor med halfrundt utsprång intager östra kors-

armens plats, så visar sig denna anordning vara hiigst ovan-

lig. Härtill kommer, att fyra grofva pelare blifvit så upp-

förda, att de ha öfver hälften mindre afstånd från korsarmarnas

hörn än sinsemellan. På detta sätt har den egentliga kors-

byggnaden fått fyra mycket stora och ett hälften mindre kors-

hvalf, och de fyra qvadraterne, som bildas af korsarmarnas

vinklar och samma pelare, ha deremot blifvit betäckta med
fyra synnerligen små sådana. Då korshvalfven ha högst olika

storlek men alldeles lika höjd, visar sig denna betäckning både

ovanlig och oharmonisk. 1 ganska betydlig mån ökas dessa

egenheter genom vidsträckta gallerier, hvilka inåt ha mycket

olika bågöppningar och från golfplanen ej mindre olika höjd.

Oss veterligen är Throndhjems domkyrka i Skandinavien den

enda, som framter liknande, men ingalunda fullt likadana gal-

lerier. För att åskådliggöra denna egna anordning i S. Lars

lemnas en nedre och en öfre grundritning, af hvilka man kan
ej allenast få ett klart begrepp om samma anordning utan

jemväl nogsamt inse byggnadens öfriga förhållanden till dörr-

och fönsteröppningar samt uppgång till korets takhvalf m. m.

Se vidare härom Första delen sid. 227—244.

24





Slutord.

Enär en och annan forn- och konstforskare af mig begärt

uppgifter på mina ski-ifter och jag derom lemnat upplysnin-

gar, får jag till undvikande af ömsesidigt besvär här meddela,

att jag utom akademiska disputationer och programmer förfat-

tat och utgifvit nedannämnda arbeten.

Elegi sseculares in reformationem Lutheranam Lundse recitati

1817. l>/g ark. Holmise 1820.

De Diis Arctois libri sex. 8^/4 ark. Holmise 1822.

Nordiska fornlemniugar med J. G. Liljegren såsom medarbe-

tare. 14 ark med 100 plancher. Stockholm 1823.

Nordens äldsta metropolitankyrka eller historisk och arkitek-

tonisk beskrifuing öfver Lunds domkyrka. 23 ark med
6 plancher. Lund 1836.

Omarbetad och mycket tillökad upplaga. 38'/j ark med 6

plancher. Lund 1851.

Antiqvarisk och ai'kitektonisk resa genom Halland Bohuslän

Dalsland Vermland och Vestergötland år 1838. 23^/, ark.

Lund 1839.

Kort Efterretning om Dalby Kirke og Kloster i Skaane. 1*/^ ark.

Glimminge fäste Steenhuus i Christianstads Lehn i Skaane.

3*/g ark med tre Tegniuger.

Anm. Begge sistnämnda beskrifningar i Historisk Tidsskrift.

Kiöbenhavn 1840. 1844.

Historisk och arkitektonisk beskrifning öfver Helsingborgs

Kärna. 8 ark med 5 plancher. Lund 1845.

Tal vid en minnesfest öfver Lunds domkyrkas invigning för

700 år sedan. 3^/^ ark. Lund 1845.

Skånes konsthistoria för medeltiden. 45 ark med 16 plancher.

Lund 1850.

Konstanteckningar under en resa år 1849 från Lund om Lin-

köping och Strengnäs till Fahlun och åter om Upsala
Stockholm och Vexiö. 50 ark. Lund 1851.

S:t Olofs kyrka i Skåne. 1 ark med plancher.
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Christianstads kyrka. 1 ark med plancher.

Tullstorps nya kyrka, ^/j ark med plancher.

Anm. Tre sistnämnda beskrifuingar i Tidskrift för praktisk

byggnadskonst och mekanik m, m. Stockholm 1851,

1852.

Om renaissans- eller barockstilen i Skåne, inträdestal 1853 i

Kongl. Vitterhets- Historie- och Antiqvitets-Akademien.

2'/j ark. I Kongl. Akademiens handlingar. Ny följd.

Föi'sta delen. Stockholm 1857.

Poémata, partim jam ante, partim nunc primum edita. 16 ark.

Lundse 1857.

Koi-ta anteckningar på en genomresa af Blekinge till Kalmar
1854. 2 ark.

Blick på domkyrkan i Tlu'ondhjem, l^/j ark.

Anm. Begge sistnämnda beskrifningar i Nordisk Universi-

tets-tidskrift. Lund 1859, 1860.

Konstanteckningar under en resa till Bornholm år 1857. 15
'/g

ark. Lund 1860.

Om de allmänna grunderna för en sanitär byggnadslag, före-

drag på den hygieniska kongressen i Köpenhamn i Juli

1858. 1 ark.

Genarps kyrka i Skåne. 1 ark med plancher.

Christinehamns nya kyrka. 2^|^ ark med 5 plancher.

Berättelse om förbättringar å Lunds domkyrka under sistför-

flutna tre årtionden. S^/j ark med plancher.

Kjellstorps nya kyrka. 1 ark med plancher.

Iståndsättning och utvidgning af Lackalänga kyrka i Malmö-

hus län. ^/j ark med plancher.

Anm. Sex sistnämnda afhandlingar i Tidskrift för byggnads-

konst och ingeniörvetenskap. Stockholm 1859 , 1860,

1861, 1863.

Gotlands konsthistoria. Första delen 2V|^ ark. Lund 1864.

Andra delen 25^/^ ark. Lund 1865. Tredje delen med

förklaring öfver konstord. 24 ark med 9 plancher.

Lund 1866.

Försök till förklaringar öfver hällristningar är en färdigskrif-

ven men outgifven afhaudling. som kommer att utgöra

omkring 10 tryckta ark med många plancher.

C. G. Brunius.
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