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Förord

Kyrkornas planer samt kartan har ritats av karto
keppsristningarna är endast en del av det stora
grafen Kerttu Palmgren. Översättningen till engelska
antal ristningar som påträffats i Gotlands kyrkor.
har utförts av arkitekten William Pardon. Utskrifter
Med hänsyn till det speciella intresse dessa rist
ningar har är det motiverat att de ristade skeppen puna har gjorts av byråassistenten Inga-Lill Persson,
Sveriges Kyrkor och av sekreteraren Nina Karlsson,
bliceras i en särskild volym. De övriga ristningarna,
Statens sjöhistoriska museum.
som kortfattat behandlas i inledningskapitlet, är till
Fotografierna av ristningarna har främst tagits av
största delen dokumenterade och kommer att publi
fotografen Franceschi-Ross på den danske konstnär
ceras inom de närmaste åren.
en Asger Jorns uppdrag. Jorn överlämnade person
Sveriges Kyrkor har inom ramen för sin projekt
ligen bildmaterialet till Erland Lagerlöf för bearbet
verksamhet utfört inventeringen och dokumentatio
ning och publicering.
nen av skeppsristningarna i samarbete med Statens
Projektet har stötts med generösa anslag från Berit
sjöhistoriska museum i Stockholm och Marinmuse
Wallenbergs Stiftelse, som också lämnat bidrag till
um i Karlskrona.
tryckningen av denna bok.
Arbetet har utförts av museirådet Peter von Busch,
museichefen Sibylla Haasum och förste antikvarien
Stockholm 1993
Erland Lagerlöf, som tjänstgjort som projektledare.
för
Sveriges
Kyrkors
redaktion
Ett varmt tack riktas till alla dem som varit be
Ingrid
Sjöström
hjälpliga vid projektets genomförande: de för kyrkor
na ansvariga kyrkoråden, prästerskap och klockare Gotlands fornsals personal: länsmuseichefen SvenOlof Lindquist, arkitekten Jan Utas och förste antik
varien Gun Westholm.

S

Skepp ristat på ringkammarens vägg i Ala kyrka, troligen
från 1200-talet. Foto Franceschi-Ross.
Ship scratched on the wall of the tower-room in Ala
church, probably from the 13th century.
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Karta över Gotland med markeringar av de kyrkor och
profana byggnader, som har skeppsristningar.
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Gotländska ristningar
ERLAND LAGERLÖF

nöd, men kunde också ristas i hopp om att det skulle
å länge människan har funnits har hon försökt
bli välsignat och därmed skyddat från förlisning.
meddela sig med andra. Det har hon gjort, först
genom tecken, så småningom med ord, men
också genom att rita eller teckna för att ge sig tillkän
na eller för att berätta något. Ofta ristade man sina
Vad ristades?
tecken på en vägg eller på en träbit, när det inte fanns
Det finns många slags ristningar i Gotlands kyrkor,
tillgång till ”papper och penna”.
inte bara skeppsristningar. De kan delas in i grupper:
Det är om sådana ristningar, graffiti, det här skall
handla - ristningar utförda med ett spetsigt föremål i
1. Ristade konstruktionsritningar.
ett mjukare material. Tillfällighetsteckningar eller
2. Ristade förlagor till målningar.
klotter skulle man också kunna kalla dem. De got
3. Ristade rutnät som hjälplinjer till kalkmål
ländska kyrkornas innerväggar är alla putsade och
ningar.
vitkalkade. Det är på denna puts ristningarna har ut
4. Inskrifter, de flesta med runor.
förts, ibland medan putsen fortfarande var våt,
5. Geometriska konstruktioner, cirklar etc.
ibland i den torra putsen. Vid det förra tillfället, i våt
(utförda med passare), konsekrationskors.
puts, var det lätt att med ett skarpt föremål, t.ex. en
6. Figurer, människor: t.ex. ryttare, män med
kniv, skissa upp ett tänkt motiv. I den torra putsen
armborst.
blev det gärna ojämnheter och sprickor som försvå
7.
Figurer,
djur: hästar, fåglar etc. samt fabeldjur:
rade ristandet.
drakar.
Ristningarna har i allmänhet gjorts utan tanke på
8. Skepp, de flesta med segel och flera master.
att de skulle bevaras till eftervärlden eller att de skul
9. Ornament, i några fall förlagor till huggen
le utsättas för konstnärlig värdering. De kan ha till
stenornamentik.
kommit som tidsfördriv när väntan blev lång, men de
10.
Labyrinter,
även kallade Trojeborgar.
kan också ha utförts som en bön om skydd mot onda
11. Kristna symboler: kors, pentagram etc.
makter. Skeppet, som ristats på kyrkans mur, kan
12. Svårtolkat klotter av skilda slag.
vara votivskepp som tack för att man räddats ur sjö

S
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Här nedan följer en närmare presentation av de olika
grupperna.

Konstruktionsritningar
Bland de mest intressanta ristningarna från medelti
den i Gotlands kyrkor är konstruktionsritningarna.
Dessa hör till den kategori ristningar som tillkommit
avsiktligt, det vill säga med församlingens goda min
ne. Man har använt kyrkväggen som ”ritbräde” och
i full skala med passare (eller liknande) utfört rit
ningar till portaler, fönsteromfattningar, masverk, gal
leriomfattningar etc. Detta för att kunna göra mallar
(av trä eller plåt), som skulle ge stenhuggaren de rät
ta måtten och den rätta vinkeln på de omfattningsblock han skulle hugga. Dessa ristade ritningar har
utförts både invändigt och utvändigt på de byggnads
delar, som skulle bevaras vid en ombyggnad av kyr
kan. I Tofta t.ex. har en stor portalomfattning ristats
utvändigt på tornets västra vägg, när det gotiska
långhuset byggdes på 1300-talet. Det romanska tor
net skulle bevaras medan det kor och långhus det
hörde samman med revs. När det nu gällde att kon
struera den nya långhusportalens arkivolt och vimperg, använde man således tornets västfasad som
”ritbräde”.
Det förekommer också att ritningar till träföremål,
t.ex. ett altarskåp, ristats i full skala på kyrkans vägg.
I Lojsta kyrka finns en sådan ritning till det retabel,
som ännu står på högaltaret i kyrkan.
Sådana ristade ritningar i full skala är kända både
från kontinenten och England. Det har också före
kommit att arkitekten eller byggmästaren av samma
skäl ristat i en gipsmassa på golvet i ett tornrum eller
liknande utrymme i kyrkan.
Det kan tilläggas att dessa gotländska konstruk
tionsritningar är de hittills enda kända ritningarna
från nordisk medeltid.

Förlagor till målningar
Åtskilliga av de medeltida kalkmålningar som finns i
Gotlands kyrkor har förberetts genom skissartade
ristningar i den våta putsen, innan själva målningen
10

utfördes. Detta gäller främst de romanska målningar
na från 1100-talet och 1200-talets förra hälft. För att
figurernas proportioner och scenernas komposition
skulle bli riktiga, skissades motiven upp på muren el
ler i valvet. I vissa fall har målningen gått förlorad,
men genom att ristningen bevarats, kan man trots
detta sluta sig till t.ex. en figurs utformning.
Dessa ristningar hör naturligtvis också till den ka
tegori av ristningar som avsiktligt och medvetet ut
fördes på kyrkväggarna.

Hjälplinjer och rutnät
De hjälplinjer och rutnät som ristades på väggar och
i valv innan man målade de stora, ofta rikt utforma
de ornament eller livsträd, återfinns i de flesta got
landskyrkorna. En ristning kunde utföras snabbt och
suddas ut om den ej motsvarade de intentioner
konstnären haft. Betydligt svårare var det att utplåna
en redan anbringad målad linje.
Ett bra exempel på sådana ristade hjälplinjer finns
i Boge kyrka, där man på korets norra vägg på 1200talet målat ett stort livsträd med hjälp av ristade lin
jer i den våta putsen.

Runinskrifter
Ristade runinskrifter förekommer i stort antal i Got
lands kyrkor. De flesta är kortfattade, t.ex. enbart
namn eller initialer. Många inskrifter är svårtolkade,
eftersom de skadats vid omputsning eller omkalkning
av väggarna. Runorna var folkets skrivtecken, medan
de latinska bokstäverna användes av prästerna och
andra lärde.
I några fall har de ristade runinskrifterna kunnat
sättas i samband med skeppsristningarna och därige
nom givit en möjlig förklaring till varför skeppen ris
tats på kyrkväggarna. Detta gäller t.ex. en nu för
svunnen, av P. A. Säve observerad och dokumenterad,
ristning på ringkammarens södra vägg i Grötlingbo
kyrka. Omedelbart ovanför skeppet fanns följande
runinskrift, som i tolkning lyder: ”Jesus nåde alla
kristna själar. Amen. - Jesus nåde — Otars (?)...
själ... Johan... Olav... Gudnåde själ (?)... Tyde.”

GOTLÄNDSKA RISTNINGAR

Ristningar i kalkputsen på ringkammarens vägg i Bunge
kyrka. Man kan urskilja ett skepp, pentagram, bomärken
och runinskrifter. Foto Franceschi-Ross.

Graffiti on the lime plaster on the wall of the tower-room
in Bunge Church. One can distinguish a ship, a penta
gram, owners’ marks and runic inscriptions.
11
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Inskriften skulle kunna vara en bön för skeppets be
sättning.
De flesta av dessa ristade runinskrifter är publice
rade i Sveriges Runinskrifter, Gotland, utgivna i två
band, omfattande södra och mellersta delen av ön.
Norra delen väntar ännu på sin utgivning.

Geometriska konstruktioner
Ristade geometriska konstruktioner, cirklar etc. ut
förda med passare är mycket vanliga på de gotländ
ska kyrkväggarna. Det förefaller som om man med
passarens hjälp har format figurer utan annan avsikt
än att utföra en geometrisk konstruktion, som ej
skulle vara synlig i kyrkorummet.
Lye kyrka har ett flertal sådana ristningar i ring
kammaren, på tornbågens norra anfang samt på söd
ra väggen i långhusets västra del. Några av dessa kan
vara ristade förslag till det gotiska korets fönsterom
fattningar och masverk.

Figurer, människor
Ristade figurer, människor, förekommer mera spar
samt i det stora gotländska ristningsmaterialet. I all
mänhet är de dessutom mycket valhänt tecknade.
Undantag finns dock. I Fide kyrka har en konstnär
med stor säkerhet ristat figurer på korväggarna, flera
ryttare, soldater och andra figurer framställs här.
I några fall har de skepp, som behandlas i denna
bok, försetts med besättning. I ringkammaren i Ala
kyrka skildras en strid mellan två män - den ene i en
båt - båda är försedda med armborst. I Rone kyrka
har skeppets rorsman avbildats och i Klinte kyrka
har ett av skeppen två besättningsmän.

”Passarristning” och ristade runor på putsen i Lye kyrka.
Foto Franceschi-Ross.

Ristad figur på ringkammarens vägg i Ala kyrka.
Foto Franceschi-Ross.

”Compass graffiti” and runic inscription in the plaster at Lye
Church.

Scratched figure on the wall of the tower-room in Ala
Church.
13
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Ristning på ringkammarens vägg i Ala kyrka. Man med
svärd, bredvid ett skepps övre del med mastkorg och
flagga (Ala nr 12). Foto Franceschi-Ross.
14

Graffiti on the wall of tower-room in Ala Church. A man
with a sword alongside the upper part of a ship with a
crow’s-nest and a flag (Ala No.12).
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Djur, fabeldjur
Djur av olika slag förekommer ej sällan bland rist
ningarna i Gotlands kyrkor. Vanligast är, av naturli
ga skäl, framställningar av hästar. För både ridning
och transporter av material var ju hästen det mest an
vända djuret. I Fide kyrka framställs ”stridshästen”
med ryttare och lans; I Garde är den dragdjuret med
vagn eller släde.
Fabeldjuren är också vanliga, t.ex. drakar med sto
ra gap och långa, slingrande stjärtar. Vi finner dem
bl.a. på norra korväggen i Lojsta kyrka. Den åttafotade hästen Sleipner framställs i en ristning i ring
kammaren i Linde kyrka. I Garde har en fågel ristats
i tornbågen.

Skepp
De ristade skeppen behandlas utförligt i denna bok
och beskrivs därför inte här.

Ornament
I flera fall har ristade ornament påträffats, vilka sä
kerligen har tjänstgjort som förlagor till den huggna
Ornamentiken på konsoler och kapital. Sådana orna
ment finns t.ex. på norra långhusväggen i Akebäcks
kyrka samt på norra ringkammarväggen i Stenkumla
kyrka.

Labyrinter (Trojeborgar)
En intressant motivgrupp bland de gotländska rist
ningarna är labyrinterna, eller trojeborgarna som de
också kallas. Labyrinten, som nämns i antika myter,
förekommer som religiös-magisk företeelse i vår nor
diska järnålder (ca 500 - ca 1050). På kyrkogården i
Fröjel har man, troligen redan på medeltiden, med
stenar byggt en labyrint strax öster om kyrkan.
Ristade labyrinter finns bl.a. i Gantem, Hablingbo
och Lye kyrkor. I Hablingbo finns också en stor må
lad labyrint på ringkammarens västra vägg.

Kristologiska symboler
Ristade symboler med kristet innehåll är av naturliga
skäl vanliga i de gotländska kyrkorna. Ofta användes

den förkortning som symbolen innebär för att rista
ett meddelande på kyrkväggen, ett kors, ett penta
gram eller en stjärna. Bredvid korset är pentagrammet den mest vanliga ristade symbolen. Det är en
femuddig stjärna som kan dras i ett streck och bildas
av diagonalerna i en regelbunden femhörning. Det
var lätt att rista och var en välkänd kristen symbol
under medeltiden.

Svårtolkat klotter av skilda slag
Graffiti (ristat, ritat eller målat) betraktas ofta som
klotter, folkets möjlighet att uttrycka sin mening,
ibland sin protest, utan att skrika ut den på gator och
torg. Det kan helt enkelt också vara ett tidsfördriv
utan djupare innebörd. Vem som helst, även den icke
skrivkunnige, hade möjlighet att meddela sig på detta
sätt. I de flesta fall lämnade man tolkningsbara bil
der, som kunde förstås av medmänniskorna, men i
flera fall blev det bara ett svårtolkat klotter utan be
gripligt innehåll.

Vem ristadef
Frågan om vem som ristade på kyrkans vägg kan inte
få ett entydigt svar. Rent allmänt kan sägas att det fö
refaller som om de flesta av de ristade fartygen är ut
förda av sjökunnigt folk, som väl visste hur en båt
var konstruerad, kanske av sjömän eller timmermän
som också var båtbyggare.
De många ristningarna i de norska stavkyrkorna
har uppenbarligen utförts av kyrkbyggarna. Martin
Blindheim som utförligt behandlat dessa ristningar
skriver: ”Stave church graffiti were drawn while the
churches were being built. The people who created
them belonged to the building team.”
Säkerligen har också en stor del av ristningarna i
gotlandskyrkorna utförts av byggarna, men här har
huvudparten ristats av andra, församlingsborna eller
tillfälligt besökande.
De ristningar, som tillkommit under byggnadsti
den eller vid ombyggnad, är främst de konstruktions15
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Labyrint (Trojeborg) ristad på ringkammarväggen
i Lye kyrka. Runinskriften ovanför lyder i tolkning: ”Jag
är en arm, syndig människa...” Foto Franceschi-Ross.
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Labarynth (Trojeborg) scratched on the wall of the tower
room in Lye Church. The runic inscription reads ”1 am a
miserable sinful human being...”
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ritningar, som påträffats i ett tiotal kyrkor. Det mås
te vara byggmästaren, arkitekten, som ristat dessa
fullskaleritningar på kyrkans mur. Även andra rist
ningar, t.ex. ornament och fabeldjur som återfinns
på kyrkornas väggar, kan ha ristats av byggfolket
som förlagor till huggna stendetaljer i kyrkorna. I
Stenkumla kyrka har t. ex. växtslingor ristats på ring
kammarens norra vägg, uppenbarligen som förlaga till en
konsol av sten.
En helt annan karaktär har de ristningar som gjor
des av den medeltida konstnären/målaren när han
förberedde en muralmålning. Hela figurer, även med
detaljer som ansiktsdrag och dräkternas veckfall,
kunde ristas i den våta putsen. Konstnären utförde
således först en ristad skiss för att proportioner och
komposition skulle bli de avsedda. Ristningen tjäna
de sedan som vägledning vid själva målningsarbetet
men följdes sällan slaviskt. Det är främst under tidig
medeltid som konstnärerna arbetade på detta sätt.
De romanska målningarna i Ekeby kyrka är ett bra
exempel på detta. Här har konstnären ristat nära nog
alla de stora figurerna på långhusets väggar innan de
målades. Scenen med den vackra, bysantinskt influe
rade madonnabilden i Mästerby kyrka har även den
ristats innan den målades. Denna målning, som nu är
svårt skadad, kan med hjälp av ristningen delvis re
konstrueras. I flera andra fall har endast ristningen
bevarats med några få färgspår, vilket innebär att
man dock kan fastställa kompositionens ursprungli
ga utformning, scenens motiv och därmed även i fle
ra fall tidsfästa den försvunna målningen.
Men skeppen, vem ristade dem? Inledningsvis
framhålls att det i allmänhet bör ha varit sjökunnigt
folk som tecknat dem, sjömän eller båtbyggare.
Skeppen är nämligen nästan alltid sakkunnigt ristade
vad skrov och tackling beträffar, även om de kan
vara valhänt utförda. Utan tvivel visste ristaren hur
skeppet var konstruerat från köl till masttopp.
Utom sjöfolket, som naturligtvis var förtroget med
skeppens utformning och konstruktion, är det tim
mermännen som anses ha kunnat rista båtarna på
kyrkornas putsade murar. Timmermännen var en

viktig del av arbetsstyrkan när en kyrka uppfördes,
byggdes om eller reparerades. De uppförde bygg
nadsställningar, men deras viktigaste arbete var att
tillverka de ofta komplicerade takstolarna och lägga
in bjälkar och golv i kyrkorummet samt i tornvåning
arna. Dessa timmermän var säkerligen också båtbyg
gare och hade därför både kunskap och intresse av
fartygens konstruktion och utformning. Att de an
vände kyrkans väggar för att rista sina båtar var na
turligt. Här erbjöds stora, lätt bearbetade ytor.
Vi skall också komma ihåg att socknens bönder,
församlingsborna, ofta var ”farbönder”. Det innebar
att de vid sidan av skötseln av gården var handels
män. Därmed var de också ägare eller delägare i
skepp, som förde dem vida omkring främst i Öster
sjöområdet, men även på Nordsjön och på de ryska
floderna. Båten var det naturliga fortskaffningsmedlet för gotlänningen och därmed det kanske mest cen
trala i hans världsbild. Skeppet gav honom möjlighet
till handel i fjärran länder och möte med omvärlden.

Var i kyrkorna finns
ristningarnaf
De flesta ristningarna i de gotländska kyrkorna åter
finns i tornets bottenvåning, kallad ringkammaren,
eftersom klockaren härifrån ringde de stora kyrk
klockorna i tornets övre våningar. Ringkammaren
var en plats, som egentligen inte tillhörde kyrkorum
met. Den kan snarast sägas motsvara de fastländska
kyrkornas vapenhus. Ej sällan användes den som
tiondelada, dvs. ett sädesmagasin där tiondet till
prästen förvarades. Senare kom den i många kyrkor
att tjänstgöra som sockenmagasin med en skärmvägg
i tornbågen, som avstängde den från gudstjänstrum
met.
Med en sådan användning av ringkammaren är
det naturligt att ristningarna i första hand återfinns
här, på den mest undanskymda platsen i kyrkan. Av
sikten var ju att ristningarna ej skulle synas. Man ris17
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Skepp ristat på ringkammarens vägg i Ala kyrka (Ala
nr 14), ett mindre klinkbyggt fartyg, troligen ett handels
fartyg från tidig medeltid. Foto Franceschi-Ross.
Ship scratched on the wall of the tower-room in Ala
Church (Ala No. 14). Probably a small merchant ship from
the early Middle Ages.

Ristat fartygsskrov, troligen en senmedeltida karavell, och
gårdarnas bomärken ritade med rödkrita på ringkamma
rens västra vägg i Gammelgarns kyrka.
Foto Franceschi-Ross.
Scratched ship’s hull, probably a late medieval caravel
(Gammelgarn No.l) and the owners’ marks drawn with
red chalk on the west wall of the tower-room in Gammel
garn Church.
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tade för nuet, ej för evigheten - annat än i undan
tagsfall.
I 16 av de 25 kyrkorna med skeppsristningar finns
dessa på ringkammarens väggar och i tornbågen,
som uppenbarligen också tillhörde ringkammaren.
Den trävägg, som avstängde från kyrkorummet, före
faller i de flesta fall ha varit placerad i bågens östra
del, således i liv med långhusväggen. Särskilt tydligt
är detta i Garde kyrka där inte bara ristningar, utan
också kalkmålningar från 1100-talet bevarats i torn
bågen tack vare en sådan trävägg. Vid en renovering
på 1700-talet skrapades och vitkalkades övriga delar
av kyrkorummet. Av långhusets romanska målningar
återstår endast fragment på grund av den hårdhänta
hanteringen vid detta tillfälle.
I kyrkornas ringkammare är det främst norra väg
gen som har ristningar, troligen av belysningsskäl.
Om ringkammaren har fönster är det nämligen alltid
placerat i södra muren, vilket gör att norra väggen
blir upplyst. Det är dock vanligt med ristningar även
på de södra och västra väggarna, liksom i västportalens innersmygar och i tornbågen.
I gotlandskyrkorna är det relativt ovanligt med
ristningar i långhuset. Här var risken för upptäckt
större. Långhuset var ju under medeltiden lekmän
nens gudstjänstrum med tillgång för alla. Några kyr
kor har dock ristningar även här, främst i den västra
delen, på västväggen eller på sydväggen mellan por
talen och västväggen. Lye kyrka har en stor mängd
ristningar, främst utförda med passare på långhusets
södra vägg strax väster om den södra långhusporta
len. I Alva, Gothem och Rone kyrkor finns på lång
husets norra mur konstruktionsritningar till portalarkivolter, samt till tornets galleriomfattningar. Andra
kyrkor med ristningar i långhuset är Fide, Gerum,
Hamra, Martebo, Sundre, Vänge och Öja.
Mot förmodan har ett flertal ristningar påträffats
på korets väggar, således i kyrkans heligaste rum.
Detta beror säkerligen på att kyrkan en tid har varit
avstängd för reparation, t.ex. efter en brand, och att
arbetsfolket under denna tid använt kyrkans väggar
som ”klotterplank”.

ty .
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Figur (narr?), ristad i putsen på Källunge kyrkas triumf
båge. De djupa, breda linjerna tyder på att ristningen ut
förts i våt puts. Foto Franceschi-Ross.
Human figure, a jester? scratched in the plaster on the
chancel arch at Källunge Church. The deep, broad lines
indicate that the drawing was scratched in wet plaster.
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Skepp med rorsman, ristat på ringkammarens norra vägg
i Rone kyrka. Troligen från 1300-talet. Foto FranceschiRoss.
Ship with a helmsman scratched on the north wall of the
tower-room at Rone Church, probably from the 14th
century.

Särskilt tydligt är detta i Fide kyrka där korets väg
gar är fyllda med ristningar: inskrifter, bomärken,
ryttare, ornament och figurer av de mest skilda slag.
Det är också i Fide som en stor kogg är ristad på
långhusets norra yttervägg. Kyrkan skövlades troli
gen av danskarna vid Valdemarståget 1361. En la
tinsk inskrift i triumfbågen lyder i översättning:
”Bränd är gården, människorna skrika slagna i smär
ta under svärdet.” Bokstävernas talvärde sägs sam
manlagda ge årtalet 1361.
Kyrkan kan efter detta en tid ha stått öde eller an
vänts av de danska trupperna. Två ristningar i koret
har soldater till häst med långa lansar som motiv, vil
ket möjligen kan tyda på detta.
I Mästerby kyrka finns alla de påträffade ristning
arna på korets väggar. Här är det enbart skepp som
framställts samt några runinskrifter. Av de sju ristade
skeppen finns sex på korets norra mur samt ett på
den södra. De är alla påfallande små till formatet (ca
10-15 cm), men mycket skickligt utförda.
Att de ristats här i koret kan ha flera förklaringar.
Det mest troliga är dock att kyrkan även här en tid
varit avstängd för reparation eller ombyggnad. På
1300-talet höjdes långhusets murar och samtidigt
välvdes både långhuset och koret. Det är möjligt att
de timmermän, som vid detta tillfälle uppförde tak
stolarna, också var båtbyggare och ristade i putsen
de skepp som de varit med om att bygga. De utförligt
tecknade detaljerna talar för att det varit båtbyggare
eller kunnigt sjöfolk som ristat.
Flera andra kyrkor har ristningar i koret: Ekeby,
Hall, Loj sta, Lye, Sundre och Väte. I Sundre finns en
hel del otydliga, delvis fragmentariskt bevarade rist
ningar i ringkammaren, medan korets norra vägg har
en stor mängd ristningar av olika slag, bl.a. några
skepp.
I Näs kyrka kunde man nyligen vid en restaurering
av kyrkans interiör, då flera putslager avlägsnades, ta
fram både medeltida kalkmålningar och en mängd
ristningar av stort intresse. Huvudparten av ristning
arna återfanns, som i de flesta andra kyrkor, i ring
kammaren och på tornbågens norra anfang, bl.a. tre
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skepp. Men åtskilligt hade också ristats på korets
murar, främst på norra väggen: ett skepp, ett kruci
fix, ornament, inskrifter och bomärken. På korets sö
dra vägg vid korportalens västra smyg hade man ristat ett hästhuvud. Även här i Näs har man rätt att
anta att kyrkan en tid varit avstängd på grund av re
paration eller av andra skäl, och att ristningarna då
tillkommit.
I Loj sta kyrka påträffades några ristade drakhuvu
den på korets norra vägg invid omfattningen till det
medeltida sakramentsskåpet. Det förefaller rimligt
anta att dessa genom ristning skissade huvuden skul
le tjänstgöra som förlagor åt bildsnidaren, som skulle
tillverka skåpets omfattning med dess utsmyckning.
I Lojsta kyrka hittades också ristade bågar som
otvivelaktigt tillkommit av nyss nämnda skäl. Bågar
na, som är ristade i putsen på kyrkans västra vägg,
har exakt samma mått och utformning som det rela
bel från 1300-talet vilket ännu står på högaltaret i
koret. De med passare ristade bågarna skulle alltså
vara en konstruktionsritning avsedd för snickaren,
som skulle tillverka reta biet.
Märkligt nog har en hel del medeltida ristningar
påträffats i putsen på kyrkornas fasader. Märkligt därför att detta måste innebära att putsen på de got
ländska kyrkorna inte sällan till stora delar är ur
sprunglig, således från byggnadstiden på 1200- eller
1300-talet.
Mest känd av dessa fasadristningar är den stora
koggen i Fide, troligen tillkommen på 1200-talet.
Den har ristats i den grova putsen på långhusets nor
ra yttervägg, inte långt från kyrkans huvudingång.
Trots att putsen naturligtvis vittrat och delvis fallit
av, kan man med stor säkerhet avgöra att ristningen
utförts i våt puts, således när den nyligen hade slagits
på muren. Av naturliga skäl var det lättare att rista i
den ännu våta putsen. Linjerna blev något grövre än
när putsen var torr, men eftersom putsen bjöd min
dre motstånd var det möjligt att improvisera, stryka
ut och göra om, vilket naturligtvis innebar en större
frihet för ristaren.
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När är ristningarna utförda ?
Ristningarna i Gotlands kyrkor har utförts under vitt
skilda tider från 1200-talet till nutid. Det kan vara
svårt att avgöra när de tillkommit, men i de flesta fall
kan de dateras med hjälp av putsens karaktär (tidig
medeltida - senmedeltida - efterreformatorisk). I fle
ra fall har ristningarna utförts i våt puts, vilket inne
bär att de är samtida med putsens tillkomst. I de
flesta andra fall är det figurernas utformning, t.ex.
skeppens konstruktion, som kan datera ristningen. I
Ala kyrka finns i ringkammaren ett stort antal ristade
skepp - 14 stycken. De är alla ristade i torr puts, vil
ket bara bekräftar att de tidigast tillkommit en tid ef
ter kyrkans uppförande på 1200-talet. En målning i
ringkammaren har kunnat dateras till 1200-talets
förra hälft, vilket innebär att putsen här är från samma
tid. Några av de många ristade skeppen har kunnat
dateras till 1200-talet, medan de flesta är senmedel
tida, dvs. från 1300- och 1400-talet, vilket framgår av
skeppstyperna.
Inte i något nu känt fall har datering, årtal med
siffror, lämnats av den medeltida ristaren. Det är
först på 1500-talet som de typiska initialristningarna
med årtal dyker upp på kyrkväggarna, där de sedan
florerar både som ristningar och utförda med rödkri
ta under 1600- och 1700-talet fram till våra dagar.

Ristningar på trä
En särställning intar skeppsristningarna på trä. De
har alla påträffats i profanbyggnader, på dörrar till
uthus vid bondgårdar. Alla hittills påträffade förva
ras nu i museer, Gotlands fornsal och Bungemuseet.
Ingen av dessa skeppsbilder är från medeltiden. De
förefaller alla vara från 1600- och 1700-talet.
De båda skeppsristningarna i Fornsalen är från
Bopparve gård i Eksta socken vid västra kusten. De
kom till museet 1967 genom konstnären Erik Olssons
försorg och har sedan skänkts till Fornsalen av ägaren
till Bopparve gård, Karl Cedergren.
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Skepp ristat på bräda från Bopparve gård i Eksta socken,
troligen från 1700-talet. Nu i Gotlands fornsal, Visby.
Foto R. Hejdström.

Det är två väl ristade fartyg, troligen utförda av
samme man, möjligen en sjöman som var väl förtro
gen med skeppens konstruktion. Det ena är ett tvåmastat skepp, det andra ett tremastat, båda av 1700talstyp, alltså två stora båtar, som ristats på uthusets
vägg.
Riggen på de båda fartygen har ristaren dock en
dast delvis återgett. På det större tremastade skeppet
har han ristat förstagssegel och ett gaffelsegel på me
sanmasten, medan han på det tvåmastade fartyget
ristat ett bramsegel (möjligen ett märssegel) på den
aktre masten. På denna mast tycks han också ha ris
tat rår till ett storsegel. Detta kan tyda på att de båda
skeppsristningarna avsetts framställa briggar.
De på trä ristade skeppen i Bungemuseet är betyd
ligt fler, hela tretton stycken. På en ladudörr från Bi
skops gård i Lärbro socken, nu i den så kallade Gam
melgården finns ett stort antal väl ristade skepp.
Ladan skall enligt en skuren inskrift vara byggd
1621, då troligen även den ”bakdörr” tillkommit på
vilken ristningarna utförts. Skeppen har dock ristats
på dörren betydligt senare, troligen vid 1600-talets
slut eller 1700-talets början.
En egenhet är att samtliga fartyg här ligger för an
kar, vilket annars är mycket ovanligt hos de gotländ
ska skeppsristningarna. Detta kan tyda på att det är
ett speciellt tillfälle som framställs, då en hel flott
eskader har ankrat upp i en vik, i så fall möjligen i
den närbelägna Kappelshamnsviken eller i Fårösund.
Allmänt kan sägas att de på trä ristade (eller skur
na) skeppen är mera omsorgsfullt och skickligt utför
da än de på puts. Detta beror troligen till största de
len på det annorlunda materialet, som kräver en
annan teknik. De på puts ristade skeppen är snabbt
och skissmässigt upptecknade, antingen i den våta
putsen med djupa linjer eller på den torra putsen i
grund ristning. Träet bjuder större motstånd och ris
taren, eller snarare snidaren, måste skära djupt för att
uppnå samma resultat.

Ship graffiti scored in wood from Bopparve farm in Eksta
parish, probably from the 18th century. Now in Gotlands
fornsal.
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Något om ristningar i det övriga
Europa
Naturligtvis är Gotland inte ensamt om att ha rist
ningar på kyrkväggarna. Några inventeringar har
ännu ej gjorts i det övriga Sverige, men enstaka fynd
i Uppland, Skåne och på Öland, tyder på att före
komsten är ganska allmän i de kyrkor där den medel
tida putsen bevarats.
I Norge är en stor del av ristningarna publicerade,
dvs. ristningarna på trä, stavkyrkornas ristningar.
Detta har skett genom Martin Blindheims försorg i
”Graffiti in Norwegian Stave Churches” (1985). Det
är ett stort och viktigt material, som Blindheim här
har presenterat. Det har stora överensstämmelser
med de gotländska ristningarna, bl.a. genom motiv
val och utformning, men skiljer sig också markant
från dessa på en viktig punkt, upphovsmännen.
Blindheim visar nämligen övertygande att det stora
flertalet av dessa kyrkors ristningar har utförts av de
män som uppförde stavkyrkorna, stavkyrkobyggarna. Som framgått av det ovanstående är det troligen
endast ett fåtal av de gotländska ristningarna, som
tillkommit när kyrkorna byggdes eller vid ombygg
nadsarbeten. Det är enbart de ristade konstruktionsritningarna som med säkerhet kan sägas ha utförts av
byggfolket.
Även i Danmark har man observerat ristningar på
de medeltida kyrkväggarna, men någon systematisk
inventering har ännu ej utförts. Några ristade skepp
har publicerats i det stora verket Danmarks Kirker,
utgivet av Nationalmuseet. I en uppsats av arkitekten
Elna Møller, ”Tegn och underlige gerninger” (1968),
anmäls ett stort antal äldre ristningar.

<- Fartyg, flöjt, ristat på dörr till lada från Biskops gård i
Bunge socken, nu i Bunge-museet. Foto Franceschi-Ross.
Ship, flöjt (fluit), scored on a barn door at Biskops farm in
Bunge parish, now in Bunge museum.

Inte heller i Finland har man genomfört någon in
ventering av de äldre ristningarna. Däremot finns en
intressant skrift som behandlar de finska senmedelti
da målningarna av ”ristningskaraktär”, Anna-Lisa
Stigell, ”Kyrkans tecken och årets gång” (1974). Bo
ken behandlar de ”primitiva” kyrkomålningarna från
1400-talet. Märkligt enkelt tecknade målningar, som
i flera kyrkor i Sydfinland och på Åland finns både i
valv och på väggar. De har stora överensstämmelser,
främst i utformningen, med de ristningar vi påträffat i
Gotlands kyrkor. Motiven är också desamma: skepp,
kristna symboler, labyrinter, djur- och människofigurer.
De äldre engelska ristningarna, som liksom på
Gotland och på kontinenten främst finns i kyrkorna,
väckte tidigt intresse. Redan 1915 publicerades en
del av det rika materialet av G.G. Coulton i ”Media
eval Graffiti”. En betydligt mer omfattande invente
ring har utförts av V. Prichard, presenterad i boken
”English medieval Graffiti” (1967). Här finner vi en
stor mängd ristningar av i stort sett samma karaktär
som på kontinenten och i Skandinavien. Mest fram
trädande i det engelska materialet är kanske de
många symboltecknen, vapensköldarna, djur- och
människofigurerna av allehanda slag. Här finns ock
så som på andra håll, skepp, labyrinter och konstruktionsritningar i full skala, främst till fönsteromfatt
ningar och masverk.
Det stora antalet äldre ristningar i Frankrike har
sedan länge väckt berättigad uppmärksamhet. Här
har flera inventeringar genomförts och publicerats.
Detta har också medfört att ett museum för graffiti,
Musée Vivenel, öppnats i Compiegne norr om Paris.
Här visas kopierade ristningar främst från medelti
den, men även från senare tider. Dessutom har man
ej sällan utställningar på andra håll i landet av på
träffade ristningar av olika slag, främst skeppsristningar. Just nu, mars 1993, pågår en sådan utställ
ning i Marseille av ristade medelhavsskepp från ön
Delos: ”Les graffiti marins de Delos.”
Vid universitetet i Paris har några avhandlingar
som behandlar ristningar från olika tider ventilerats.
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Det är omfattande skrifter (stenciler) med en textdel
och en katalogdel som beskriver tusentalet ristningar
främst från 1600- och 1700-talet, men även från me
deltiden. Intresset för dessa svårupptäckta bilder från
äldre tiders vardag växer uppenbarligen och ger an
ledning till att även i det övriga Sverige fullfölja den
på Gotland gjorda inventeringen.
Det var också i Frankrike som konstnären Asger
Jörn fick upp ögonen för de många ristade figurerna
och tecknen på kyrkornas väggar. Han publicerade
redan 1964 sin bok ”Signes gravés sur les églises de
l’Eure et du Calvados” (Normandie) om dessa om
rådens ristningar.

De ristningar man främst ägnat sitt intresse åt i
Tyskland är de medeltida konstruktionsritningarna i
full skala, som ju också återfinns på Gotland (se
ovan). Dessa ristade ritningar som främst gäller fön
steromfattningar och masverk, har inventerats av W.
Schöller och publicerats i skriften: ”Ritzzeichnungen.
Ein Beitrag zur Geschichte der Architektur im Mittelalter.” I denna inventering, som alltså främst gäller
tyskt område, medtas även ristade ritningar från bl.a.
Frankrike, Italien och England. Norden har ej medtagits i denna undersökning.

Skepp ristat i putsen på ett medeltida hus i kvarteret Fregatten, Visby. Skeppsristningar återfinns således ej endast
i kyrkorna. Foto G. Svahnström.

Ship graffiti in the plaster on a medieval house in the
Fregatten block in Visby. Ship graffiti was thus not confined solely to the churches.
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Gotländska skeppsristningar
Sibylla Haasum

åtars utveckling i olika länder och i olika re
gioner - i olika geografiska områden - är ett
spännande och många gånger komplicerat

B

ämne.
Skepp och sjöfart har alltid varit förknippade med
sociala, ekonomiska och politiska faktorer. Att själva
båten eller fartyget betytt mycket i alla samhällen och
genom alla tidsåldrar är mycket påtagligt, inte minst
återspeglas detta i skeppsristningarna i de gotländska
medeltida kyrkorna.
Båten är också en del av arkitekturhistorien och
den avspeglar respektive tidsålders utveckling, hant
verk och tradition.
Hav, båtar och segel har alltid lockat och fascine
rat människan. De sätter fantasin i rörelse. Det är
inte märkligt att det kring båten och sjömanslivet
uppstått så många myter, sägner, skeppshistorier och
avbildningar.
Tre fjärdedelar av världens befolkning lever ju ock
så vid havet.
I ca 30 av Gotlands nära 100 medeltida kyrkor har
vi dokumenterat drygt ett hundratal skeppsristning
ar. De finns inte bara i kyrkorna längs kusten utan
även i inlandskyrkorna. Det är kanske inte så märk
ligt eftersom det överallt på Gotland är rätt nära till
havet, och havet och sjöfarten genom alla århundra
den haft mycket stor betydelse för hela Gotland.
Nästan alla skeppsbilderna är ristade. Några en
staka är målade. De är ristade mycket grunt med kniv

eller något annat metallföremål i väggarnas puts, of
tast på undanskymda ställen. Det krävs ibland ett
starkt släpljus för att ristningarna skall framträda.
Skeppsbilderna varierar i storlek alltifrån 1 dm
upp till 2 m. De är konturtecknade, sedda från sidan,
vilket gör att de saknar perspektiv. De varierar i ålder
från 1200-talet fram till 1700-1800-tal.

Fide kyrka
Några ristningar var givetvis kända innan vi började
uppteckna dem, t.ex. skeppsristningen från Fide kyr
ka. Den är ristad i kyrkans norra yttermur, troligen
någon gång på 1200-talet, innan putsen torkat. Den
föreställer en kogg. Bilden visar en klinkbyggd, enmastad båt med stävroder. Stävarna är högt upp
dragna, likt stävarna på vikingatidens båtar. Båten
har ett kort och kraftigt skrov, som i förhållande till
sin längd är mycket högt. Masten för ett råsegel, med
markerade våder och stöttas av ett stag föröver och
fyra vant akteröver. Den är försedd med mastkorg
(märs). Märsen tillkom under tidig medeltid.
Koggen dominerar Nordeuropas sjöhandel från
början av 1200-talet. Den avbildas ofta på de euro
peiska stadssigillen från denna tid. Teorierna om dess
ursprung är flera. Troligen utvecklades den på frisiskt område eller i Nordtyskland redan under vi
kingatiden men fick sin stora betydelse under medel27
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tiden. Koggen behöll sin dominans fram till slutet av
1300-talet, då dess roll övertogs av holken, som hade
ett fylligare och mera lastdrygt skrov.
De medeltida sigillen är en viktig källa vid studium
av de medeltida skeppen, men det finns även båtfynd.
I Sverige har gjorts ett 25-tal fynd av medeltida båtar.
Tre av dem är koggar; en på Helgeandsholmen i
Stockholm, en på Mollö i Bohuslän och en på Boss
holmen utanför Oskarshamn i Småland. De är date
rade till 1200-1300-tal. Den mest kända och bäst
bevarade koggen i Europa är dock den från Bremer
haven i Tyskland. Den är 23,5 m lång och 7 m bred,
daterad till 1380. I Danmark har man funnit inte
mindre än 5 koggar. I Holland, i Zuiderzeeområdet
utanför Amsterdam, har totalt påträffats 350 skepps
vrak, varav ca 50 är medeltida och av dessa är några
koggar.
Men båtfynden i all ära. De saknar oftast riggde
taljer, vilket gör att de gotländska ristningarna blir
en särskilt viktig källa när det gäller att studera rig
garnas utförande.

Hablingbo kyrka
Fideristningen är troligen den äldsta i det gotländska
materialet. I Hablingbo kyrka finns några intressanta
fartygsristningar, som dock är betydligt senare än Fi
deristningen, troligen från 1400-talets senare del.
Ristningarna är utförda på ringkammarens södra
vägg. Det är två större skepp, tremastare, samt en li
ten, enkelt byggd båt med en mast. En av ristningar
na visar en klinkbyggd båt med högt uppbyggt kas
tell i fören. Akterkastellet är oklart ristat. Samtliga
master har troligen märsar. På stormasten finns ett
råsegel. Båten liknar en kogg. Den större båten är
troligen en karack. Båten har ett högt kastell över
förskeppet och ett litet akterkastell samt stävroder.
Stormasten har ett enkelt råsegel samt märs och vim
pel.
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Sproge kyrka
I kalkputsen på ringkammarens södra vägg i Sproge
kyrka finns två enmastade skepp, av vilka det ena har
bogspröt, beslaget segel, mastkorg och vimpel samt
antydan till akterkastell. ”Sproge I” tillhör de äldsta
ristningarna. Den avbildar ett koggliknande fartyg,
som visar stora likheter med ”Kalmar I-fyndet”, ett
litet tidigmedeltida handelsfartyg.

Tofta och Klinte kyrkor
Ristningarna i Tofta kyrka skulle kunna vara medel
tida holkar och i Klinte kyrka finns i tornrummet inte
mindre än åtta skeppsristningar, varav några före
ställer inhemska båttyper, andra karacker.

Lye kyrka
Lye kyrka har fyra skeppsristningar. Två avbildar
koggar. En föreställer troligen en holk från 1400-talets slut. Skeppet är försett med stort råsegel och möj
ligen att toppsegel. En av de andra fartygsristningarna föreställer ett stort tremastat fartyg, möjligen en
s.k. karack, med för- och akterkastell och med en
grov stormast samt med vevlingar i vanten. Vantvevlingar finns på avbildningar som går ända ned i
1200-tal, vanligast är de dock på ristningar från
1400- och 1500-tal.

Skeppstyper
Koggen, det välkända hanseatiska handelsskeppet
med rak köllinje och raka, utfallande stävar, börjar
uppträda längs våra kuster i tidig medeltid. Den har
klinkbyggda skrovsidor och kravellbyggd botten.
Holken var, som nämnts, det fartyg som slog ut
koggen under senmedeltiden. Några arkeologiska
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Skeppsristning på ringkammarens vägg i Ala
kyrka (Ala nr 5). Fartyget har mastkorg och
flagga samt en aktre mast med litet råsegel.
Medeltida holk. Foto Franceschi-Ross.

A ship on the wall of the tower-room in Ala
Church (Ala No.5). The vessel has a crow’s-nest
a flag and a stern mast. A medieval hulk.
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fynd av holkar finns ej. Däremot finns avbildningar
av olika slag bl.a. på stadssigill. Holken hade ett fyl
ligare skrov än koggen. Den var mera flatbottnad
och hade en rundad köllinje med bukigare för- och
akterskepp samt speglar i för och akter. Skrovet var
nästan cirkelformat. Holken var den vanligaste
skeppstypen i t.ex. handeln mellan England och kon
tinenten. Dess utveckling är relativt dåligt känd men
under senmedeltiden hade den utvecklats till ett fullriggat fartyg.
Stora förändringar skedde inom skeppsbyggeriet
under slutet av medeltiden. Kravellbygget infördes.
Med kravellbygget förändrades tekniker, former och
framförallt riggen. Skeppen blev större, lastdrygare
och sjövärdigare. Det klinkbyggda skrovet gav inte
längre tillräcklig styrka och den allt mer växande se
gelytan måste delas upp för att kunna hanteras.
Skeppen försågs med två till tre master, stor-, fockoch mesanmast. Under 1400-talets senare del före
kom att stora skepp riggades med fyra master. Vid
slutet av medeltiden hade varje mast två råsegel och
den aktre ett latinsegel. Vid denna tid hade även en
s.k. blinda (litet fyrkantigt segel över och under bogsprötet) tillkommit. Även sådana finns på ristningar i
de gotländska kyrkorna.
Karacker och karaveller börjar under medeltiden
uppträda i medelhavsområdet och givetvis så små
ningom även här uppe i Norden. Karacken var kravellbyggd. Den hade ett fylligt skrov med höga över
byggnader och stormast, fockmast, och en till två
mesanmaster. 1500-talskaracker finns avbildade i
bl.a. Lye och Klinte kyrkor.
Flertalet av ristningarna i de gotländska kyrkorna
är från medeltiden. De ger oss rika insikter i skeppsbyggnadskonsten vid denna tid. De ger oss också en
god uppfattning om vilka fartygstyper som seglade
kring Gotland under medeltiden. Det var koggen,
holken, karacken, karavellen, lodjan och flöjten och
dessutom givetvis ett antal inhemska båttyper. En av
dem var t.ex. byrdingen. Man har i Visby funnit ett
bryne med en båtristning samt inskriften Birding. Bå
ten har åror och segel. Birding, byrding eller börding
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var benämningen på ett medeltida handelsfartyg. Det
finns t.ex. omnämnt i Gutalagen från 1200-talet.
Byrdingen var en bred och relativt kort båt. Den var
mindre än den vikingatida knarren. Den kunde ha
från 12 upp till 30 mans besättning. En annan båttyp
som förekom här i Norden under medeltiden var
bussen, som från början var ett krigsskepp men som
under 1300-1400-talen blev benämningen på ännu
en typ av handelsskepp. Den var ungefär lika stor
som vikingatidens knarrar även om den var av en an
nan karaktär. Den hade t.ex. inte vikingatidens
smäckra stävformer. Bussen föregick byrdingen som
handelsskepp.
De gotländska skeppsristningarna är inte unika.
Skeppsristningar finns i kyrkor i många länder såsom
Frankrike, Irland, England, Holland, Bulgarien, Itali
en m.fl. och givetvis i övriga Norden. De är för oss en
viktig källa för vår båtforskning, forskning kring se
der och bruk och mycket annat. Båtar är dock inte
bara sig själva nog, de är också en del av vår kultur
historia och de avspeglar sociala, ekonomiska och
politiska faktorer för den tid de representerar. Got
land har varit ett mycket viktigt handelscentrum un
der flera tidsåldrar, främst medeltiden.
Det måste ha varit sjökunnigt folk som ristade bå
tarna. De visste verkligen hur båtar och skepp var
konstruerade, ofta in i minsta detalj. Ibland ser rist
ningarna ut som om de tillkommit mycket snabbt
men oftast är de trots allt detaljrika. De är realistiska,
om än ganska naiva. De är ristade i ståhöjd.

Aktre delen av ett fartyg, karavell från 1500-talet, ritad
med rödkrita på Gammelgarns kyrkas norra ringkammarvägg. Foto Franceschi-Ross.
The stern part of a vessel, a caravel from the 16th century
(Gammelgarn No.2), drawn with red chalk on the north
wall of the tower-room in Gammelgarn Church.
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Självklart har skeppet och sjöfarten alltid haft stor
betydelse för en ö som Gotland. Det visar ju också de
vikingatida bildstenarnas många skeppsbilder. Likaså
har kyrkorna alltid spelat en viktig roll på denna ö,
inte bara för religionens skull, utan många gånger
som magasin eller som tillflyktsplats i orostider.
Varför ristade man? Var det för dekorationen, var
det att jämföra med dagens klotter, grafitti, eller
handlade det om rena uppmätningsritningar? Kom

ristningarna till för att önska lycka och välgång eller
skydda och välsigna, dvs. var motiven ungefär de
samma som för ett antal av våra votivskepp eller ristades de helt enkelt i samband med att man berättade
om sitt skepp eller beskrev någon annans? Teorierna
är många och motiven kan givetvis vara flera.
Och vilka ristarna än har varit så har de till oss gi
vit stora och viktiga kunskaper om de medeltida
skepp som seglat i våra farvatten.

Skepp ritat med rödkrita på
Linde kyrkas norra ringkammarvägg (Linde nr 3),
troligen en karack från 1500talet. Foto Franceschi-Ross.

Karack drawn with red chalk
on the north wall of the
tower-room at Linde Church
(Linde No.3), probably a ka
rack from the 16th century.
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Skeppstyper i Norden 1200-1700
Peter von Busch och Sibylla Haasum

Busse
Litet klinkbyggt handelsfartyg från
1000-talet. Bussen, som påminner om
knarren, har t.ex. fortfarande sidoroder. Den har dock inte vikingabåtens smäckra stavformer. En mast med
stag, vant och råsegel. Brassar och bo
liner.
Båttypen föregick byrdingen.

Byrding
Skandinaviskt handelsfartyg från
1200-talet. Byrdingen var en bred, re
lativt kort, klinkbyggd båt. Den kunde
ta 12-30 mans besättning. Stävrodret
kom i slutet av 1100-talet. Bogspröt.
En mast med stag och vant. Råsegel
med brassar och boliner och revsejsingar. Revsejsingar tillkom på 1200talet.
Båttypen var mindre än vikingati
dens knarrar. (Knarr var benämningen
på det havsgående, lastdryga vikinga
tida handelsskeppet.)

SKEPPSRISTNINGAR PÅ GOTLAND

Kogg
Koggen var en fartygstyp som troligen
utvecklades i slutet av vikingatiden på
frisiskt område. Den fick stor betydel
se i medeltidens hansahandel. Koggen
var i bruk som handelsfartyg under
hela medeltiden men övergavs på
1500-talet.
Det var ett kraftigt fartyg med rela
tivt kort, högt skrov med rak, fallande
akter. Koggen var flatbottnad med
klinkbyggda skrovsidor och kravellbyggd botten.
Den var i tidig medeltid försedd
med en mast med råsegel, stag, vant
och brassar. Senare två master.
Marsen kom redan på 1100-talet.
Rund mårs med utåtsvängda sidor hör
hemma i 1400-talet.
Revsejsingar och bogspröt finns re
dan under tidig medeltid, 1200-talet.
På 1300- och 1400-talen kom vantvevlingarna. På koggen byggdes de ti
digare stridsplattformarna i för och
akter ut till regelrätta kastell.
Bilden visar en kogg från 1300-/
1400-talen.

Holk
Holken avlöser koggen i slutet av
medeltiden. Holken blev den vanligas
te skeppstypen i handeln mellan Eng
land och kontinenten.
Holken var från början ett enmastat
fartyg med råsegel men utvecklades
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under medeltiden till ett fullriggat far
tyg med fock-, stormast- och mesan
mast med latinsegel. Latinseglet till
kom i slutet av 1300-talet. På bilden
avbildas också en blinda, ett litet segel
under eller över bogsprötet. Blindan,
som var ett litet fyrkantigt segel, bör
jade uppträda på 1400-talet och för
svann omkring 1700.
Holken hade ett fylligare och lastdrygare skrov än koggen. Skrovet var
halvcirkelformat med en bred botten
planka och med såväl för- som akter
spegel.
Inget arkeologiskt fynd av en holk
har påträffats. Fartygstypen finns dock
återgiven på bl.a. de medeltida stadssigillen.

Karack
Karacken börjar uppträda i medel
havsområdet på 1300-talet. Den vann
dock insteg i Norden först på 1400-talet.
Karacken var kravellbyggd. Kravellbygget kom till Norden på 1400-talet.
Den hade ett fylligt skrov med höga
överbyggnader och var riggad med
fock-, stor- och en eller två mesanmas
ter. Mesanmasterna förde latinsegel.
Den hade märsar på fock- och stor
mast. Vanten hade vevlingar.
Bilden visar en märstyp med utåtsvängda sidor som kom i slutet av
1300-talet. Den har toppläntor som
kom i bruk under 1400-talet. Då kom
även de sluttande kastellen liksom
blindan under bogsprötet på bilden.
Bilden visar en karack från 1400/
1500-talen.
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Karavell
Karavellen fanns också i Medelhavet
under 1300-talet. Den var smäckrare,
elegantare och snabbare är karacken.
Den hade två till tre master och
segelföringen var densamma som på
karacken.
Bilden visar en karavell från 14001500-talen.

Lodja
Lodjan var ett östeuropeiskt, klinkbyggt transportfartyg. Ryska lodjor
med borden sydda samman förekom
på 1500- och 1600-talen. Det är en
fartygstyp som i olika storlekar före
kommit från sen medeltid ända in på
1800-talet.
I sin enklaste form var lodjan ett enmastat, flatbottnat fartyg som på bil
den. Senmedeltida lodjor kunde ha
ända upp till tre master med råsegel på
fock- och stormast samt gaffelsegel på
mesanmasten.

7nr~iT
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Galjon (galeon)
Galjonen förekom på 1500- och 1600talen. Det var den verkliga galjonen galjonsfiguren - som givit fartyget dess
namn. Det var ett smäckert och lättmanövrerat fartyg. Skrovet var relativt
lågt. Rigg och segelsättning framgår av
bilden.
En stor mängd skeppstyper börjar
uppträda på 1500- och 1600-talen och
galjonen börjar utkonkurrera de hög
re, större fartygen.

Brigg
Briggen började uppträda på 1600talet. Det var ett mindre, tvåmastat
fartyg med rår, gaffelstorsegel och
stagsegel.
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Flöjt
Flöjten var ett rundgattat, flatbottnat,
tremastat fartyg från 1600-talet, kon
struerat av holländarna för Östersjö
handeln och Helsingörstullen. Det var
ett lastdrygt skepp med smalt däcks
utrymme.
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ALA KYRKA

Ristningarna, främst skepp (14 st.), återfinns i ring
yrkan har en för gotlandsförhållanden ovanlig
kammaren
samt i tornbågen på norra sidan. Putsen
planform. Äldst är långhuset uppfört omkr.
1200. Detta hade ursprungligen ett kor med absid synes här till stora delar vara ursprunglig, vilket inne
bär att ristningarna kan ha tillkommit tidigast omkr.
från samma tid. Denna romanska kyrkobyggnad full
1250. En målningsrest i ringkammarens valv invid
bordades genom att tornet byggdes till vid 1200-tatornbågen dateras till 1200-talet. Av skeppsristninglets mitt. Under gotisk tid, 1300-talets förra hälft,
arna kan flera dateras till 1200-talet. De flesta är
moderniserades kyrkan, genom att ett nytt kor, lika
dock senmedeltida.
brett och högt som långhuset, uppfördes.

K

1

Del av skrov - styrbords sida.
Markerade bord.
Rak stäv.
Litet överhängande förkastell.
Mast.
1. 15 cm
h. 13 cm
Medeltida kogg.
Runor ristade under båtristningen
samt t.h. om skrovet, nederdelen av en
ristad människofigur.
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2

Skrov med markerade bord och raka,
höga stävar.
1. 13 cm
Medeltida kogg. (Ej avbildad.)

3
Skrov - babords sida.
Markerade bord.
Raka, fallande stävar.
För- och akterkastell - (snarast platt
formar).
En mast med stag och vant.
1. 74 cm
h. 68 cm
Medeltida kogg.

4
Skrov med markerade bord.
Babords sida.
Rak för- och akterstäv.
Bogspröt.
Mast med mastkorg.
Två rår eller firad rå och lastmarke
ring.
1. 17 cm
h. 17 cm
Medeltida kogg.
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5
Skrov med markerade bord.
Babords sida.
Böjda stävar.
Överhängande akterkastell.
Akterroder.
Två master - stormast med vant och
stag och vantvevlingar.
En aktre mast med litet råsegel med
våder - (papegoja även benämnt bonaventura).
Mastkorg och flagga (bulsan?).
1. 14 cm
h. 14 cm
Medeltida holk.

6

Skrov med markerade bord.
Styrbords sida.
Bogspröt och rodermarkering.
En mast med stag och vant.
Överrå - råsegel med våder.
Svällande segel - båten länsar.
Flagga i masten.
1. 34 cm
h. 27 cm
Busse, litet handelsfartyg från tidig
medeltid.
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7
Skrov med markerade bord.
Babords sida.
Böjda, lätt utåtsvängda stävar.
Mast - möjligen med beslaget stor
segel.
Inga övriga riggdetaljer.
Man med armborst står i aktern och
strider med man för om båten.
1. 33 cm
h. 28 cm
Går varken att typbestämma eller da
tera.

8
Skrov med markerade bord.
Styrbords sida.
Raka stävar.
Överhängande akterstäv.
En mast - står i röntgengestaltning på
kölstocken.
För- och akterstag, 1 vant.
Mastkorg.
Flagga (eller vimpel).
1. 30 cm
h. 24 cm
Går varken att typbestämma eller da
tera.
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9
Skrov markerat med endast skrov- och
däckslinjen.
Mast - står i röntgengestaltning på
köllinjen.
1. 17 cm
h. 19 cm
Helt schematiskt ristad - går varken
att typbestämma eller datera.
(Annan tolkning är armborst.)

10

Skrov med markerade bord.
Styrbords sida.
Rak utåtfallande förstäv.
Fragmentariskt akterparti.
Bogspröt och ankarlina? i aktern.
En mast markerad i röntgengestaltning
ned till kölstocken.
För- och akterstag.
Vant.
1. 30 cm
h. 24 cm
Går varken att typbestämma eller da
tera.
Troligen samme ristare som nr 9.
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11

Skrov med markerade bord.
Styrbords sida.
Fallande rak för- och akterstäv.
En mast - i röntgengestaltning marke
rad ned till kölstocken.
För- och akterstag.
Vant.
1. 30 cm
h. 17 cm
Medeltida kogg.

12

Skrov med markerade bord.
Styrbords sida.
Rak akter och svängd förstäv.
Stora överhängande för- och akterkastell.
Roder.
En mast - i röntgengestaltning marke
rad ned till kölstocken.
Stag och vant.
Riggen - proportionerligt för låg.
Mastkorg med utsvängda sidor.
Tredelad flagga.
Runor ristade vid mast och förstag.
Pentagram ristat invid masten.
Mansfigur med svärd ristad för om
mastkorgen.
1. 73 cm
h. 55 cm
Holk från 1300-1400-tal.
46
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13
Skrov ristat med endast skrov- och
relingslinje.
En mast - inga övriga riggdetaljer.
Går varken att typbestämma eller da
tera. (Ej avbildad.)

14
Skrov med markerade bord.
Babords sida.
Böjda stävar.
En mast.
Stag och vant.
Vantvevlingar.
Överrå med råsegel med vertikala
våder markerade.
Flagga i masttoppen.
1. 11 cm
h. 18 cm
Inhemsk båttyp från tidig medeltid,
busse eller byrding.
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BRO KYRKA

Ristningar har främst påträffats på ringkamma
yrkans äldsta byggnadsdel är tornet som är en
rens
södra vägg, vars puts kan vara ursprunglig, dvs.
kvarstående del av en romansk kvaderstenskyrka med absidkor från omkr. 1200. Vid 1200-talets från tiden omkr. 1200. Putsen, som är slät och jämnt
påstruken, är gulaktig till färgen. Jämte några fartyg
mitt ersattes absidkoret med det nuvarande rakslutna
finns här häst med ryttare samt inskrifter (minuskler)
koret och omkr. 1300 byggdes långhuset med dess
inom ristade ramar.
rikt utformade portal samt med en bönekammare
De två skeppsristningarna återfinns på ringkam
med ”hagioskop” i hörnet mellan långhusets västgamarens södra och västra vägg.
vel och tornet. Kyrkans fönster har ej förstorats se
dan medeltiden och en stor del av den medeltida put
sen är bevarad, vilket bl.a. framgår av de medeltida
kalkmålningarna i både långhus och kor.

K

1
Skrov med markerade bord.
Babords sida.
Böjda för- och akterstävar.
Överhängande för- och akterkastell.
En mast - i röntgengestaltning ned
dragen till kölstocken.
För- och akterstag.
Vant.
Mastkorg.
Flagga.
1. 90 cm
h. 57 cm
Holk.

2

Skrov - fragmentariskt.
Styrbords sida.
Böjd för- och akterstäv.
Överhängande för- och akterkastell.
En mast.
Stag och vant.
Flagga.
1. 30 cm
h. 32 cm
49
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Ristningarna återfinns till allra största delen på
ornet är kyrkans äldsta byggnadsdel, tillkommet
ringkammarens väggar. Putsen är här mestadels ur
vid 1200-talets början invid en liten romansk
stenkyrka, som revs när det nuvarande gotiska koret sprunglig: en slät, grågul, fint utstruken puts, som så
ledes kan dateras till 1200-talets början.
och långhuset byggdes omkr. 1300.
Alla skeppen (11 st.) är ristade på ringkammarens
Tornet kan ha tjänstgjort till socknens försvar på
väggar med koncentration till södra väggen (6 st.).
samma sätt som kastalerna i andra gotländska kust
Västra väggen och portalsmygen har två skeppsristsocknar (jfr Gothem, Gammelgarn, Fröjel). På detta
ningar och norra väggen tre.
tyder den till stora delar bevarade kyrkogårdsmuren,
som är försedd med skyttespringor.

T

1
Skrov, styrbords sida, fragmentariskt.
Böjd förstäv och rak akterstäv, frag
ment.
Tre master jämte ev. bovenblindemast
på galjonen. Samtliga master försedda
med stag och vant. Vevlingar på storvant. Svårtydd rigg. Tvådelad flagga
på stortoppen.
1. 51 cm
h. 46 cm
Karack från 1500-tal.
2
Skrov, styrbords sida, med markerade
bord.
Rundad förstäv, rak akterstäv med
roder.
För- och akterkastell.
Tre master.
Stormasten, röntgengestaltad, står på
kölstocken. Stormast med mastkorg
och korsflagga.
Samtliga master försedda med stag
och vant.
Rutmönstrad dekor på förstäven.
1. 83 cm
h. 80 cm
Karack från tidigt 1500-tal.
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3
Skrov, styrbords sida, med markerade
bord.
Rundad för- och akterstäv.
Förstäv försedd med galjon.
Tre master med stag och vant.
1. 105 cm
h. 92 cm
Holk från tidigt 1600-tal.

4
Skrov, styrbords sida, med markerade
bord, fragment.
Trol. tre master med vant, fragment.
1. 57 cm
h. 25 cm
Odaterbar till tid och typ.
(Ej avbildad.)

5
Skrov, babords sida, med markerade
bord, fragment.
Fallande förstäv, rak akterstäv med
roder, rorkult.
Bogspröt.
Två master.
Stormast med stag och vant.
Mesanmast med skråmönstrat råsegel.
1. 98 cm (med aktersegel)
h. 75 cm
Kogg från 1400-tal.
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6

Skrov, babords sida, med markerade
bord.
Rundad förstäv, rak akterstäv.
För- och akterkastell.
Bogspröt.
Tre master. Stormasten röntgengestaltad. Fock- och stormast med vant med
vevlingar.
Mesanmasten har troligen fört latin
segel.
Fock- och stortopp med randiga flag
gor. (Revals, Wismars el. Königsbergs
flagga?)
1. 48 cm
h. 45 cm
Ev. holk, odaterbar.

7
Skrov med markerade bord.
Rundad för- och akterstäv.
En mast med stag.
1. 22 cm
h. 23 cm
Läktare, odaterbar.
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8
Skrov, styrbords sida, med markerade
bord, fragment.
Rundad förstäv, rak akterstäv med
roder.
Tre master, fragment.
Rigg, vant och stag, fragment.
Förtopp med randad flagga.
1. 65 cm
h. 48 cm
Karack från 1500-tal.

9
Skrov, styrbords sida, med markerade
bord.
Överhängande för- och akterkastell.
Rundad för- och akterstäv.
Tre master med stag och vant, an
tydan till vevlingar.
1. 92 cm
h. 75 cm
Holk från tidigt 1600-tal.
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10

Skrov, styrbords sida, med markerade
bord.
Överhängande för- och akterkastell.
Rak för- och akterstäv.
Tre master.
Fockmast med mastkorg och rå.
Stormast med vant med vevlingar.
Mesanmast med råsegel.
1. 48 cm
h. 43 cm
Karack från tidigt 1600-tal.

11

Skrov, babords sida, med markerade
bord.
För- och akterkastell.
Fallande förstäv, rak akterstäv med
roder.
Tre master? Fockmasten saknas.
Stormast med stag och vant med vev
lingar, fragment, flagg och vimpel på
topp.
Mesanmast med vant och flagga på
topp.
Aktertåg.
1. 47 cm
h. 45 cm
Karack från tidigt 1600-tal.
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Bungemuseet
Bungemuseet finns fjorton skeppsristningar, alla
skurna i bräder från gotländska gårdar. Nio skepp
återfinns i museets tröskvandring, på bräder som se
kundärt infogats i norra väggen (några upp och ned).
Fyra skepp har ristats på dörrar i södra väggen till

I
1

Skrov, förskepp, babords sida med
markerade bord, fragment.
Förkastell.
Rundad förstäv.
Trol. tre master, synlig fockmast med
vant med vevlingar och flagga på
topp.
Stormast saknas men bär stor- och
märssegel jämte tvärrandad flagga
(kan vara Wismars, Revals eller Kö
nigsbergs).
Samtliga segel har våder och är väl
fyllda.
Bogspröt med blinda.
1. 20 cm (fragm.)
h. 33 cm
Flöjt från 1600-tal.

2
Skrov, babords sida med markerade
bord.
Överhängande akterkastell.
Rak förstäv, akterstäv med roder.
Tre master med randade flaggor på
topp (se ovan). Fock, storsegel och
stormars beslagna.
1. 23 cm
h. 19 cm
Flöjt från 1600-tal.
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gården Biskops (Bunge sn) lada, enligt inskrift upp
förd 1621. En skeppsristning finns på stallets södra
innervägg i samma gård. Samtliga skepp, de flesta lig
gande för ankar, synes ha tillkommit på 1600-talet.

BUNGEMUSEET

3
Skrov, babords sida med markerade
bord, fragment.
Överhängande akterkastell.
Rundad förstäv, rak akterstäv.
En mast, stag och vant saknas.
1. 21 cm
h. 14 cm
Flöjt från 1600-tal.

4
Skrov, babords sida med markerade
bord.
Förkastell, överhängande akterkastell.
Rundad förstäv, rak akterstäv med ro
der.
Tre master med stag och vant med
vevlingar jämte horisontalt randade
flaggor på topparna.
Fockmast med fock.
Stormast med stor och märs.
Mesanmast med mesan.
Bogspröt med blinda.
Samtliga segel fyllda.
1. 29 cm (med flagga)
h. 25 cm
Flöjt från 1600-tal.

5
Skrov, babords sida med markerade
bord.
Överhängande akterkastell.
Rund förstäv, rak akterstäv med ro
der.
En mast, rigg saknas.
1. 21 cm
h. 15 cm
Flöjt från 1600-tal.
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6
Skrov, babords sida med markerade
bord.
För- och överhängande akterkastell.
Rund förstäv, rak akterstäv.
Tre master, delade master med stag
och vant, mastkorgar och flaggor på
topp, flaggspel på akterstäv.
Bogspröt med blindmast med boven
blinda och waterblinda.
Från förskeppet ankartross ner till an
kare.
1. 33 cm
h. 26 cm
Flöjt från 1600-tal.

7
Skrov, babords sida med markerade
bord.
Överhängande akterkastell.
Rund förstäv, rak akterstäv med ro
der.
Tre master, delade master med stag
och vant och rår, randade flaggor på
toppar och akterskepp.
Bogspröt.
1. 28 cm
h. 23 cm
Flöjt från 1600-tal.

58

BUNGEMUSEET

8

Skrov, babords sida med markerade
bord.
Överhängande akterkastell.
Rund förstäv, rak akterstäv.
Tre master med delade master, stag
och vant med vevlingar.
På fock- och stormast mastkorgar.
Horisontalt randade flaggor på stor
topp och flaggspel på akterstäv.
Bogspröt.
Från förskeppet ankartross ner till
fragmentariskt ankare.
1. 31 cm
h. 24 cm
Flöjt från 1600-tal.

9
Skrov, styrbords sida med markerade
bord.
Överhängande akterkastell.
Fragmentarisk förstäv, rak akterstäv.
Tre master.
Stormast delad med stag och vant med
vevlingar. Fyllda stor- och märssegel.
Fockmast med fylld fock.
Mesanmast med rå.
Bogspröt.
1. 26 cm
h. 17 cm
Flöjt från 1600-tal.
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10

Skrov, styrbords sida med markerade
bord.
Förkastell och överhängande akterkastell.
Rund förstäv, rak akterstäv.
Tre master, delade master med mast
korgar, stag och vant.
Rutdelade flaggor på fock och stor
topp.
Mesanrå med beslaget segel.
Bogspröt med utbyggd galjon.
1. 75 cm
h. 49 cm
Flöjt från 1600-tal.

11

Skrov, styrbords sida med markerade
bord.
Högt akterkastell.
Rak för- och akterstäv med stort ro
der.
Fyra master med stag och vant med
vevlingar.
Fockmasten delad, märsrå.
Stormast med mastkorg.
Mesanmast mastkorg och rå.
Bogspröt med bovenmast och blinda.
Flaggor på fock- och mesantoppar och
akterskepp horisontalt randade (Wis
mars, Revals eller Königsbergs flag
gor).
Från förskeppet ankartross ner till an
kare.
1. 35 cm
h. 27 cm
Flöjt från 1600-tal.
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12

Skrov, babords sida med markerade
bord.
Förkastell och överhängande akterkastell.
Rund förstäv, rak akterstäv med ro
der.
Tre master, stag och vant med vevlingar.
Bogspröt.
Fockmast med rå och beslaget segel.
Stormast med stor- och märsrå med
beslagna segel.
Mesanmast med beslaget segel.
Samtliga masttoppar prydda med hori
sontalt randade flaggor. Flaggspel på
akterstäven (Wismars, Revals eller
Königsbergs flaggor?).
Från förskeppet ankartross ner till
ankare.
1. 23 cm
h. 25 cm
Flöjt från 1600-tal.

13
Skrov, styrbords sida med markerade
bord.
Rakt för- och akterkastell.
Rak för- och akterstäv.
Tre master med tvådelade master med
stag och vant med vevlingar.
Masttoppar med korsflaggor.
Markerade märsar.
Samtliga master bär ett rå med besla
get segel.
Bogspröt.
Från förskeppet ankartross ner till
fragmentariskt ankare.
1. 25 cm
h. 22 cm
Flöjt från 1600-tal.
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14
Skrov, babords sida med markerade
bord.
Fallande för- och akterstäv med roder.
Akterkastell.
Bogspröt.
Tre master med stag och vant.
Rår med beslagna segel.
Förtopp med tvådelad flagga.
Förligt ankare utlagt.
1. 18 cm
h. 11 cm
Flöjt från 1600-tal.
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tad konstruktionsritning, säkerligen tillkommen som
yrkan i Etelhem har ett rakslutet kor i öster, ett
förlaga till korportalen från tiden omkr. 1300.
nästan kvadratiskt långhus med mittpelare, samt
i väster ett brett torn. Det kraftiga tornet är kyrko På långhusets västra vägg söder om tornbågen
finns ett målat fartyg av samma karaktär som de risbyggnadens äldsta del, uppfört vid 1200-talets bör
tade skeppen. Endast masten med segel, krönt med
jan. Koret och långhuset tillkom under en och samma
flagga och ett kors återstår nu av målningen. Putsen
byggnadsperiod omkr. 1300.
är här ursprunglig, således från omkr. 1300.
I ringkammaren finns på norra väggen en stor ris-

K

Skrov saknas, styrbords sida, förstäv
fragmentarisk. Målat.
En mast med stag och vant.
Rå med rack och segel med våder och
revsejsingar.
Tredelad flagga och kryckkors i mast
topp.
. 25 cm
h. 22 cm
Knarr från 1300-tal?
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terats till 1200-talet. Ett stort antal ristningar åter
yrkobyggnaden, uppförd av sandsten, är byggd i
finns på korets innerväggar, främst på norra och öst
etapper. Långhuset och det i öster rakslutna ko
ret synes ha tillkommit under 1200-talets förra hälft, ra sidan. Detta är en ovanlig plats för ristade bilder
(jfr dock Mästerby - Lojsta). Även på långhusets
medan tornet tillfogats senare, troligen vid 1200-tanorra
innervägg finns en stor ristning.
lets slut. Alla kyrkans fönster är ursprungliga och har
Den
medeltida putsen på långhusets och korets
ovanligt nog ej förstorats i senare tid.
norra ytterväggar lagades och fästes samt vitkalkades
Både utvändigt och invändigt har den medeltida
vid kyrkans yttre restaurering 1986-87. Två av de
putsen till stora delar bevarats. Putsen på korets och
ristade skeppen, den stora koggen på norra långhus
långhusets norra ytterväggar är uppenbarligen ur
väggen
och holken på korväggen, synes båda ha ut
sprunglig. På långhusets norra vägg har flera skepp
förts
i
våt
puts, medan karacken ristats i torr puts.
ristats, bl.a. en skickligt, djupt ristad kogg, som da

K

1
Skrov med markerade bord.
Styrbords sida.
Rak akter.
Böjd förstäv.
Stävornament.
Roder.
En mast.
Stag och vant.
Råsegel med våder.
Svällande segel.
Mastkorg.
1. 115 cm
h. 92 cm
Tidigmedeltida handelsskepp, kogg
1200-tal.
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Skrov med markerade bord.
Fallande raka stävar.
Mast markerad med en linje.
Inga riggdetaljer.
Ristningen fragmentarisk.
Går varken att typbestämma eller
datera.

*c\
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3
Skrov med markerade bord.
Styrbords sida?
Raka stävar.
För- och akterkastell.
Tre master.
Mastkorg på stormasten.
Bovenblinda.
Papegoja (?)
1. 56 cm
h. 62 cm
Karack från 1500-tal.
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Fröjels kyrka
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röjel är en s.k. klövsadelkyrka, dvs. med torn i
väster, ett litet lågt långhus samt ett stort kor i ös
ter. Långhuset med dess huggna kvadrar och enkla
rundbågiga portaler på norra och södra sidan är
äldst. Till detta fogades tornet i början av 1200-talet,
vilket fullbordade den romanska kyrkan. Hundra år
senare, omkr. 1300, moderniserades kyrkan genom
att det stora gotiska koret uppfördes. Säkerligen

F

Skrov med markerade bord.
Styrbords sida.
Rak akter, svagt uppböjd förstäv.
Överhängande akterkastell.
Mast med förstag.
1. 60 cm
h. 44 cm
Medeltida handelsfartyg. Holk.

70

hade församlingen planer på att ersätta hela den ro
manska kyrkan med en större gotisk, men detta kom
inte till utförande.
Kyrkans enda ristade skepp, troligen en holk, åter
finns på ringkammarens norra vägg vid tornbågens
anfang. Putsen är här medeltida, möjligen från 1200talet.

Gammelgarns kyrka
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na byggnadsdel på 1200-talet, men kan även härröra
yrkan har uppförts i etapper. Äldst är den västli
från den gotiska kyrkans invigning på 1300-talet.
gaste delen, som nu bär en takryttare. Denna del
är den bevarade resten av ett romanskt långhus från Kyrkan brandskadades på 1400-talet men putsen sy
nes ej ha förstörts, eftersom medeltida kalkmålningar
1200-talets förra hälft. Det gotiska långhuset och ko
på långhusets norra vägg bevarats.
ret tillkom under 1300-talets förra hälft.
Det stora skeppet (1) har ristats på ringkammarens
De medeltida ristningarna, främst ett stort skepp,
västra vägg, medan det mindre skeppet (2) har ritats
återfinns på de västra och norra väggarna i den väst
med rödkrita på norra väggen strax öster om portal
ligaste (äldsta) delen. Putsen skulle här kunna vara
smygen.
från 1200-talet. Ett ristat konsekrationskors på väst
ra väggen kan ha tillkommit vid invigningen av den

K

1
Skrov, styrbords sida med markerade
bord.
Rund förstäv, rak akterstäv med ro
der.
Förkastell med galjon, arkadutsmyckning.
Del av överhängande akterkastell,
beskuter.
Trol. tre-fyra master, masterna sak
nas.
Del av vant till stormast med del av
vevlingar.
1. 175 cm
h. 68 cm
Karack från 1400-tal. Ritning till be
ställd båt?
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2

Skrov, styrbords sida med markerade
bord. Tecknad i rödkrita.
Rund förstäv, rak akterstäv med ro
der.
Överhängande akterkastell. Förkastell
fragmentariskt.
Trol. fem master. Delade master.
Bonaventura, mesanmast, stormast
med stag och vant. Mesan- och stor
mast med mastkorg.
Del av fockmärs på fockmast som är
mycket otydlig.
Bogspröt med bovenmast med rå.
1. 125 cm
h. 110 cm
Karack från 1500-tal.
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Ristningar finns i stor mängd i ringkammaren samt
en romanska delen av kyrkan i Garde, långhuset
i
tornbågen.
Putsen synes här till stora delar vara ur
och tornets nedre del, räknas till de äldsta sten
kyrkorna på Gotland. På detta tyder de smala portasprunglig, en slät, gulaktig puts, på vilken de bysan
tinskt influerade målningarna från 1100-talet har ut
lerna, att sockel saknas samt de små högt sittande
förts.
fönstren i långhuset. Troligen har den tillkommit un
De sju ristade skeppen återfinns på tornbågens sö
der 1100-talets andra fjärdedel, kanske om kr. 1140.
dra
anfang (1-2), på tornportalens södra innersmyg
Det stora gotiska koret byggdes på 1300-talet. Tor
(3)
samt
på ringkammarens norra vägg (4-7).
net påbyggdes med ett par våningar redan på 1200talet.

D

1

Skrov, styrbords sida med markerade
bord.
Rund förstäv, rak akterstäv.
Förkastell och överhängande akterkastell.
Fem master med stag och vant och
mastkorg på fock- och stormast.
Papegoj-Zbonaventura- och blindmast.
Galjon med stävprydnad.
1. 95 cm
h. 70 cm
Karack från 1500-tal.
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2

Skrovlinje, styrbords sida.
Rund förstäv, rak akterstäv.
Överhängande akterkastell.
Trol. tre master, stormast med förstag,
fockmast fragmentarisk.
Pentagram för om stormasten ingår
inte i skeppsristningen direkt.
1. 33 cm
h. 30 cm
Oidentifierbar.

3
Skrov, styrbords sida med markerade
bord.
För- och akterkastell.
För- och akterstävar utplånade.
En mast med stag och vant.
Stormast med rå med storsegel och
mastkorg.
1. 20 cm
h. 15 cm
Holk från 1500-tal.
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Skrov, babords sida med markerade
bord.
Rund för- och akterstäv.
Akterstäven har troligen roder under
rester av ett akterkastell.
En mast med stag och vant.
Vimpel på stortoppen.
1. 33 cm
h. 38 cm
Senmedeltida holk från 1500-tal.

Skrov, styrbords sida med markerade
bord.
För- och akterkastell fragmentariska,
förkastellet dekorerat.
Rundad förstäv, rak akterstäv.
En mast med stag och vant. Rå med
segel och tvådelad flagga på topp.
1. 60 cm
h. 55 cm
Holk från 1500-tal.
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Skrov, styrbords sida med markerade
bord.
För- och akterkastell.
Stigande förstäv med galjon,
terstäv.
En mast med stag och vant, rå
fyllt segel.
1. 90 cm
h. 75 cm
Holk från 1500-tal.

Skrov, styrbords sida med markerade
bord.
För- och akterkastell.
Rundad förstäv, rak akterstäv med ro
der.
Tre master, fockmast med stag, vant
och rå och toppflagga. Övriga frag
mentariska.
Bogspröt.
Vid kölstocken akter om stormasten
teckning av häst, som inte hör till
skeppsristningen.
För om fartyget mindre ristning av enmastad båt.
1. 90 cm
h. 75 cm
Karack från 1500-tal.
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slut eller omkr. 1200. Tornportalen på västra sidan
v den romanska kyrkan i Grötlingbo åtestår
har
i tympanonfältet huggna djurframställningar,
bara tornet. Det stora gotiska långhuset och ko
tillskrivna
den anonyme mästaren Calcarius.
ret tillkom på 1300-talet. Rester av den romanska
Kyrkans enda bevarade ristning, ett fartyg, åter
kyrkan, bl.a. en lång relieffris av sandsten har inmu
finns på ringkammarens norra vägg. Den ursprungli
rats i den gotiska kyrkans sydfasader. Det kvarståen
ga puts som här är bevarad kan vara från 1200-talet.
de tornet byggdes under 1200-talets förra hälft och
fullbordade den romanska kyrkan från 1100-talets

A

Skrov, styrbords sida med markerade
bord.
Raka fallande stävar.
Överhängande för- och akterkastell.
En mast med rest av råsegel. Mast i
röntgengestaltning står på kölstocken.

Akterroder.
Stag och vant med vevlingar.
Våglinje under båten.
1. 100 cm
h. 63 cm
Karack.
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bågens anfang. I ringkammaren kan den ursprungliga
v Hablingbo romanska kyrka återstår tornet,
putsen, som till stora delar är bevarad, vara från
som uppförts omkr. 1200. När den stora gotiska
kyrkan, nuvarande kor och långhus, byggdes vid 1200-talets början. Utom skeppen finns här ristade
runinskrifter, labyrinter samt figurer som hästar och
1300-talets mitt, återanvändes en rikt utformad por
människohuvuden.
tal - nu på norra sidan av långhuset - och ett antal fi
Alla skeppen (1-4) har ristats i den torra putsen på.
gurreliefer, som inmurades i den gotiska kyrkans
ringkammarens södra vägg.
sydfasad.
De ristningar som påträffats i Hablingbo är alla
koncentrerade till ringkammarens väggar och till torn

A

1

Skrov, babords sida, fragmentariskt.
Överhängande akterkastell.
Rak akterstäv med roder.
Fyra master (trol.), fockmasten sak
nas.
Stor- och mesanmast med stag och
vant och mastkorgar.
Flagga på stortopp.
Papegoj-mast (även kallad bonaventura).
1. 52 cm
h. 60 cm
Kogg från 1400-tal.
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Skrov, babords sida med markerade
bord.
För- och överhängande akterkastell
dekorerade.
Rund för- och akterstäv med roder.
Tre master med stag och vant.
Stormasten med mastkorg, rå och
segel med våder.
Samtliga master med vimplar.
1. 70 cm
h. 73 cm
Karack från 1400-tal.
3

Skrov, babords sida med markerade
bord.
Överhängande för- och akterkastell.
Rund förstäv, rak akterstäv med ro
der.
Tre master med stag och vant.
Stormasten med rå och segel med vå
der.
Bulsan på stortopp.
Bogspröt.
1. 62 cm
h. 58 cm
Karack från 1400-tal.
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4
Skrov, styrbords sida med markerade
bord.
Överhängande dekorerat förkastell
med galjon, akterkastell.
Rund förstäv, rak akterstäv med ro
der.
En mast med stag och vant med vevlingar.
1. 52 cm
h. 30 cm
Karack från 1400-tal.

Halls kyrka
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et tvåskeppiga fyrvälvda långhuset och det i ös
De på innerväggen ristade och målade skeppen
ter rakslutna koret har av allt att döma uppförts
(1-4) finns alla på norra muren i koret. Här finns
under 1200-talets andra fjärdedel, medan tornet till också målningar, som tillkommit strax efter korets
kommit något senare under samma århundrade. Det
uppförande, således under 1200-talets förra hälft. Put
är således ett efter gotlandsförhållanden påfallande
sen är här till stora delar ursprunglig, men har lagats
enhetligt byggnadsverk på gränsen mellan romansk
och överkalkats vid flera tillfällen. Det är ovanligt att
och gotisk stil. Korportalen är utpräglat romansk till
ristningar utförts i koret, jfr dock Fide, Mästerby.
sin uppbyggnad, medan långhusportalen företer klart
gotiska stildrag.

D

1

Skrovet markerat med en däckslinje.
Babords sida.
Rak akter med roder.
Förstäv med stävfigur.
Mast med för- och akterstag.
Väderflöjel.
Båten är målad med breda linjer på ur
sprunglig puts, d.v.s. från 1200-1250tal.
1. 55 cm
h. 50 cm
Inhemsk båt med vikingatida traditio
ner.
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2

Skrov, babords sida, med markerade
bord.
Fallande för- och akterstäv med roder.
Bogspröt med blindrå.
Tre master med stag, vant med vevlingar.
Mesanmasten fragmentarisk.
Delade master.
Stor- och märsrår.
Mastkorg på stormasten.
1. 57 cm
h. 44 cm
Holk omkr. 1600.
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3
Skrov, babords sida, med bordmarke
ringar.
Böjd förstäv, rak akterstäv med roder.
Överhängande för- och akterkastell,
vars övre bordgångar är rutdekorerade.
Utbyggd galjon.
Stor- och fockmast, lejdare.
1. 14,5 cm
h. 14,5 cm
Karack från slutet av 1500-talet.

4
Skrov, babords sida, med markerade
bord.
Fallande för- och akterstäv.
Bogspröt.
Två master med stag och vant.
Mesanmasten fragmentarisk.
1. 20 cm
h. 19 cm
Lodja från tidigt 1600-tal.
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Den skeppsristning som återfunnits här i Hangvar
ela kyrkan i Hangvar byggdes vid 1200-talets
är utförd på långhusets norra yttervägg. Den påträf
mitt. Den är således en ovanligt enhetlig ro
mansk kyrkobyggnad. Troligen har dock tornet uppfades när ett yngre putslager (troligen från 1700-talet) avlägsnades vid en yttre renovering av kyrkan
förts något senare än långhuset och koret. Det har en
1991-92. Putsen kan här vara ursprunglig, alltså
skråkantad sockel medan övriga byggnadsdelar helt
från 1200-talet. Jfr bevarad yttre puts på Fide kyrka
saknar sockel. Tegel har använts i portalernas bågar
(ristad kogg från 1200-talet). Över ristningen har ett
och i tornets ljudöppningar, vilket också tyder på en
skepp
ritats med rödkrita (2), troligen på 1700-talet.
datering till onikr. 1250.

H

1

Skrov med för- och akterkastell. Ristat
på samma yta, men under det målade.
Babords sida.
Upphöjd back med ornamenterad gal
jon.
Rund förstäv, rak akterstäv med
roderantydan.
En mast, fragment av stormast.
1. 125 cm
h. 42 cm
Karack från 1400-tal.
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Foto Jan Utas.

2

Skrov, fragment, babords sida, tecknat
med rödkrita.
Akterskepp med bordmarkeringar.
Överhängande akterkastell.
Tre master. Stor- och mesanmast med
mastkorg, vant med vevlingar. Väl
fyllda segel, vådmarkeringar, fockmast
fragmentarisk.
På akterskepp korsflagga (dansk?) och
besättningsman, kapten?
1. 145 cm
h. 147 cm
Holk från tidigt 1600-tal.

Klinte kyrka
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kyrkorna - koncentrerade till ringkammaren, där de
yrkan är uppförd i två till tid och byggnadsstil
anträffats i stort antal. Här finns, vid sidan av skep
vitt skilda delar. Äldst är tornets nedre del, upp
förd under 1200-talets förra hälft i klart romansk pen, runinskrifter, figurer, symboler och ornament.
Den ursprungliga putsen, som till stora delar beva
stil. Det är den enda bevarade resten av en liten ro
rats, kan vara från 1200-talets början.
mansk kyrka. Kor och långhus byggdes under en
Skeppen återfinns på ringkammarens södra mur
byggnadsperiod omkring 1300. I samband härmed
på
ömse sidor om portalöppningen (1-3), på mur
påbyggdes tornet för att uppnå bättre överensstäm
trappans rundning i det nordvästra hörnet (4-6)
melse med de gotiska byggnadsdelarnas resning.
samt på norra muren (7-8).
Ristningarna är här - liksom i de flesta gotlands

K

1

Skrov med markerade bord.
Styrbords sida.
Raka fallande stävar.
Roder.
Bogspröt.
Akterkastell.
Fyra master - samtliga med segel.
Stormast med stag och vant och vantveviingar.
(Fockmast, stormast, mesanmast, även
kallad bonaventura, papegoja.)
Ritat med rödkrita.
1. 105 cm
h. 78 cm
Karack från 1500-talet.
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2

Skrov med markerade bord.
Babords sida.
Otydlig akter, böjd, fallande förstäv.
Ankartåg förut.
Två master med stag och vant.
1. 36 cm
h. 27 cm
Går ej att typbestämma eller datera.

3

Skrov med markerade bord.
Styrbords sida.
Roder.
Möjligen ankartåg.
Överhängande för- och akterkastell.
Två master.
Stag och vant på stormasten.
Flagga på stormasten.
Tecknad i rödkrita.
1. 30 cm
h. 23 cm
Karack från 1400-1500-tal.
4
Skrov med markerade bord.
Styrbords sida.
Höga, böjda stävar.
Bogspröt.
Masten i röntgengestaltning markerad
ned till kölstocken.
1. 28 cm
h. 30 cm
Handelsfartyg från tidig medeltid.
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Skrov med markerade bord.
Styrbords sida.
Rak akter, rundad förstäv, dekorerat
stänkbord.
Roder.
Bogspröt.
En mast, i röntgengestaltning marke
rad ned till kölstocken.
Rå med beslaget råsegel.
Förstag, vant och vantvevlingar.
Mastkorg.
Besättningsman vid förstaget.
1. 74 cm
h. 72 cm
Tidigmedeltida fartyg med vikingatida
traditioner.
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6

Skrov med markerade bord.
Styrbords sida.
Rak akter och svagt fallande förstäv.
Sluttande akterkastell.
Överhängande förkastell.
Bogspröt.
Fyrmastare som går för fulla segel.
Stag och vant.
Vantvevlingar.
Märsar.
Fock och storsegel med bonett.
Marssegel.
Bovenblinda (kom i slutet av 1400talet, försvann igen 1600/1700-tal).
Mesanmast med latinsegel.
Papegojmast med latinsegel.
Akterspröt.
Ritat med rödkrita.
1. 55 cm
h. 41 cm
Karavel från 1500-tal.

7
Skrov med markerade bord.
Styrbords sida.
Rak akterstäv med roder.
Böjd, fallande, högt uppdragen förstäv
med bogspröt.
Akterkastell.
Ankartåg.
En mast med för- och akterstag.
Masten i röntgengestaltning dragen
ned i båten.
Sejnfall.
Mastkorg.
Vimpel.
Besättningsman i fören.
Fragment av ytterligare två besätt
ningsmän på varsin sida om masten.
1. 85 cm
h. 71 cm
Medeltida kogg.
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8

Skrov med markerade bord.
Styrbords sida.
Rak akter med roder.
Böjd förstäv.
För- och akterkastell.
Bogspröt.
Tre master.
Stag och vant.
Fragmentarisk teckning i rödkrita.
1. 55 cm
h. 33 cm
Troligen en karack från 1500-talet.
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Linde kyrka
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yrkan i Linde är en helt igenom romansk anlägg
Ristningarna återfinns på ringkammarens väggar, i
tornbågen samt i tornportalens södra innersmyg.
ning, som dock uppförts under flera byggnadsetapper. Äldst är koret med absid från 1100-talets Utom skeppen finns här runinskrifter, figurer, bl.a.
hästar med ryttare, och ornament, livsträd.
slut. Till koret fogades under 1200-talets förra hälft
det tvåskeppiga långhuset och vid samma århundra
De tre skeppen har ristats på ringkammarens sö
dra vägg (1), på tornportalens södra innersmyg (2),
des mitt fullbordades kyrkan genom att tornet till
byggdes i väster.
samt på ringkammarens norra vägg (3).

K

1

Skrov med markerade bord.
Babords sida.
Rak akter med antydan till roder.
Böjd förstäv.
Markerade röstjärn.
Mast med stag och vant.
Antydan till märs.
Liten jolle på släp.
1. 35 cm (med jolle 57 cm)
h. 28 cm

2

Skrov med markerade bord.
Babords sida.
Rak akter, böjd förstäv.
Flaggspel i aktern.
Nedre bordet fortsätter i en kraftig
uppsvängd linje?
1. 46 cm
h. 36 cm
Linde 1 och 2 är små inhemska båtar
- kanske läktare?
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Skrov med markerade bord.
Styrbords sida.
Antydda för- och akterkastell.
Två master - stormast och fockmast.
Stormast med stag och vant.
Beslaget storsegel - råsegel.
Fockmast.
Focksegel - råsegel med revsejsingar
och markerade vertikala våder.
Vimpel på fockmasten.
Teckning i röd krita.
1. 91 cm
h. 85 cm
Karack från 1500-tal.
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100

LYE KYRKA

ye kyrkas äldsta del är långhuset, byggt redan på
1100-talet. Till detta fogades tornet under 1200talets förra hälft och härmed var den romanska kyr
kan fullbordad. På 1300-talet revs det romanska ko
ret och ersattes med nuvarande stora gotiska kor.
Avsikten var att förnya hela kyrkan i gotisk stil. Lye
kyrka är främst känd för sina glasmålningar: Nor
dens största bevarade medeltida glasmålningssvit.
Den tillkom när koret byggdes på 1300-talet.
Ristningar har främst påträffats i ringkammaren

L

men också på långhusets södra vägg (västra delen)
och i tornbågen. Utom de fyra skeppen finns här run
inskrifter, figurer, passarristningar och labyrinter.
Putsen i ringkammaren och på södra långhusmuren
synes till stora delar vara ursprunglig, dvs. från 1100och 1200-talen.
Av de fyra rista de skeppen finns två (1-2) på ring
kammarens norra vägg och två (3-4) på tornbågens
norra anfang.

1

Skrov med markerade bord.
Styrbords sida.
Kraftigt, högt skrov med rak akter och
böjd förstäv.
Överhängande för- och akterkastell.
Tre master.
För- och akterstag på samtliga.
Vantvevlingar till stormasten.
Vimplar på samtliga master.
Svällande segel.
1. 63 cm
h. 57 cm
Senmedeltida karack från 1300-1400-tal.
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2

Skrov med markerade bord.
Styrbords sida.
Rak akter, böjd förstäv.
Roder.
Bogspröt.
Överhängande akterkastell.
Två master.
Stag och vant på stormasten.
Rutat råsegel på stormasten.
Stag på fockmasten.
Råsegel med vådmarkering på fock
masten.
Vimpel på stormasten.
Svällande segel.
1. 51 cm
h. 42 cm
Holk från slutet av 1400-talet.
(Se sid. 101.)
3
Skrov med markerade bord.
Babords sida.
Rak akter, böjd förstäv.
Överhängande för- och akterkastell.
Roder.
En mast.
Stag, vant och vantvevlingar.
Mastkorg och vimpel (bulsan) - hol
ländsk?
Rå på masten.
1. 60 cm
h. 52 cm
Medeltida holk.
4
Schematisk ristning.
Skrov med något markerade bord.
Babords sida.
En mast med vant, stag och vantvev
lingar.
Rå.
1. 47 cm
h. 53 cm
Medeltida kogg.
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kyrkan en tid troligen var avstängd för ombyggnad.
oret med absid samt långhuset är uppförda av
Putsen i koret kan vara ursprunglig, alltså från omkr.
finhuggna kalkstenskvadrar, troligen i en enda
byggnadsetapp omkr. 1200. Tornet i väster tillkom 1200, men har säkerligen lagats och kompletterats se
nare under medeltiden. Skeppsristningarna är samla
vid 1200-talets mitt. Detta innebär att hela kyrkan är
de till korets norra mur. Här finns också ristade bo
romansk. Den moderniserades dock under gotisk tid
märken
och figurer, bl.a. några huvuden.
- 1300-talet - då långhusets murar höjdes och både
Ett
enda
ristat skepp (7) har påträffats på korets
kor och långhus välvdes. Samtidigt infogades ett
södra
mur,
öster
om korportalen. Alla de övriga (1-6)
stort spetsbågigt fönster i långhusets södra mur.
har
ristats
på
korets
norra mur, väster om ingången
De ristningar som påträffats i Mästerby är helt
till sakristian.
koncentrerade till koret, märkligt nog (jfr Fide). Möj
ligen kan de flesta ha tillkommit på 1300-talet, då

K

1

Skrov med markerade relingslinjer.
Styrbords sida.
Överhängande för- och akterkastell.
Roder.
Flagga i aktern.
En mast med stag, vant och vantvevlingar.
Stående figur akter om masten.
Denna ristning avviker helt från de
övriga i Mästerby - skrovet är annor
lunda - riggen högre - går ej att typ
bestämma eller datera.
1. 22 cm
h. 19 cm

2

Skrov med markerade bord.
Babords sida.
Höga stävar.
Mast med stag och vant.
Flagga.
1. 19 cm
h. 14 cm

x \ .
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3
Skrov med markerade bord.
Babords sida.
Böjda stävar.
Mast med stag och vant.
Råsegel med markerade våder.
1. 10 cm
h. 10 cm

4
Skrov med enstaka bordmarkeringar.
Babords sida.
Höga stävar.
Mast med stag och vant.
1. 12 cm
h. 13 cm

5
Skrov med enstaka markerade bord.
Babords sida.
Höga stävar.
Mast med vant och stag.
Vantvevlingar.
Stående figur i förstäven.
1. 16 cm
h. 18 cm
106

MÄSTERBY KYRKA

6

Fragmentarisk del av båt.
Skrov med markerade bord.
Del av råsegel.
Stag och vant.
Seglet, möjligen diagonalrutat.
Större delen av ristningen överputsad.
Den synliga delen har måtten:
1. 10 cm
h. 16 cm

7
Skrov med enstaka bordmarkering.
Styrbords sida.
Höga stävar.
Mast med stag och vant.
Rå.
Flagga.
1. 10 cm
h. 10 cm
Samtliga ristningar med undantag för
nr 1 har likartad skrovform och rigg små enkla farkoster med vikingatida
drag - medeltida, ev. 1300-tal.
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1800-talsputs, som säkerligen döljer både medeltida
ärs kyrka, vid östra kusten, har tydliga förmålningar och ristningar. Vid en inre restaurering av
svarsanordningar (jfr Bunge), i tornets första
övervåning i form av skyttegluggar, som är riktadekyrkan på 1980-talet gjordes provundersökningar
som visade att det finns målningsrester under det
mot landsvägen. Detta torn är kyrkans äldsta del,
tjocka putslagret, men de var så fragmentariska, att
byggt vid 1200-talets mitt till en liten romansk kyr
det ej ansågs möjligt att konservera dem, varför de
ka. Med undantag för tornet revs denna första sten
åter överkalkades.
kyrka och nuvarande gotiska långhus och kor upp
Den skeppsritning som påträffats finns i tornpor
fördes omkr. 1300.
talens
norra smyg. Det är endast övre delen av skep
Putsen i ringkammaren där ristningen påträffats
pet som bevarats: masten samt vant som löper åt
kan vara ursprunglig, dvs. från 1200-talet, men den
både för och akter. Putsen kan här vara från 1200-tahar lagats och överkalkats vid flera tillfällen. I lång
let.
huset och koret är väggar och valv täckta av en tjock

N

Fragment av mast med stag och vant
med vevlingar.
Tecknat med rödkrita.
1. 30 cm
h. 45 cm
Oidentifierbart. Nu överkalkat.
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i tornbågen, men även i koret. Den ursprungliga put
äs kyrka består av ett kvadratiskt kor, ett ensen, således från 1200-talet, har till stora delar beva
skeppigt långhus och ett lågt torn. Det förefaller
som om hela kyrkan byggts under en enda byggnads-rats, men lagats och överkalkats vid flera tillfällen.
Ristningarna kom i dagen vid en inre renovering av
period under 1200-talets sista decennier. Enligt tradi
kyrkan 1990, då flera kalklager avlägsnades.
tionen skall tornet ursprungligen ha varit betydligt
De fyra skeppsristningarna återfinns på ringkam
högre. Dess övre del skall ha raserats vid en kraftig
marens södra mur (1), på tornbågens norra anfang
storm. Troligast är dock att det aldrig blev fullbor
(2-3) samt på korets norra vägg (4).
dat.
Ristningarna återfinns främst i ringkammaren och

N

1
Kraftigt, högt skrov med bordmarke
ring.
Styrbords sida.
Rak akterstäv.
En aning böjd förstäv.
Markerade balkar.
Små för- och akterkastell.
En mast - i röntgengestaltning marke
rad ned till kölstocken.
För- och akterstag.
Vantvevlingar.
Beslaget råsegel.
Mast med mastkorg och vimpel.
Två ankartåg förut.
Runristning ovanför rån.
1.114 cm
h. 136 cm
Tidigmedeltida kogg.
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2

Kraftigt, högt skrov med markerade
bord.
Styrbords sida.
Rak för- och akterstäv.
Höga, överhängande för- och akterkastell.
Bogspröt.
Tre master.
Stormasten i röntgengestaltning mar
kerad ned till kölstocken.
Fock-, stor- och mesanmast.
Stag och vant på samtliga master.
Vantvevlingar på stormasten.
Samtliga master har mastkorg.
1. 106 cm
h. 56 cm
Karack från 1400-tal.
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3

Skrov med markerade bord.
Babords sida.
Raka för- och akterstävar.
Stora för- och akterkastell.
Roder.
Tre master.
Fock-, stor- och mesanmast.
Stormasten delad.
Stor- och fockmast i röntgengestalt
ning markerade ned till kölstocken.
Stag och vant.
Två ankartåg i fören.
1. 55 cm
h. 40 cm
Senmedeltida karack.

4

Skrov med höga för- och akterstävar.
Styrbords sida.
Roder.
En mast.
För- och akterstag.
Svällande råsegel med vådmarkeringar.
Markerad last över relingen eller täckt
last?
1. 19 cm
h. 13 cm
Går varken att typbestämma eller da
tera, avviker helt från Näs 1-3.
Möjligen en lodja.
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Skeppsristningen återfinns på ringkammarens nor
one kyrka har sedan medeltiden tjänstgjort som
ra
mur invid tornbågen. Den ursprungliga putsen
ett säkert märke för sjöfarande under namnet
Lang Jaku. Det höga tornet, ca 60 m, är kyrkobygg torde här vara från 1300-talet då tornet påbyggdes
av ”Egypticus”-verkstaden. En stor ristad konstruknadens yngsta del, tillkommet vid 1300-talets mitt
tionsritning på långhusets norra mur visar att bygg
som en påbyggnad av ett lägre torn från omkr. 1300.
mästaren/arkitekten använde långhuset som ”ritkon
Koret med sakristia och det tvåskeppiga långhuset
tor”
när tornet byggdes på 1300-talet.
uppfördes i ett sammanhang vid 1200-talets slut.

R

Fragmentarisk skrovdel med markera
de bord.
Styrbords sida.
Böjd akterstäv med roder.
Ristad figur i aktern - håller i rodret,
vänd akteröver.
1. 47 cm
h. 35 cm
Går ej att typbestämma eller datera.
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De tre skeppsavbildningarna är spridda i kyrko
yrkan i Sanda är uppförd i etapper. Äldst är tor
rummet. Två av skeppen är ritade med rödkrita och
net, som utgör den enda bevarade delen av en
romansk kyrka, vilken var färdigbyggd vid 1200-ta- det tredje ingår i en kalkmålningsscen: ”S:t Nicolaus
stillar stormen”. Här finns således inga ristade skepp.
lets mitt. Det nuvarande gotiska långhuset uppfördes
De tre skeppen har ändå medtagits eftersom de ritade
omkr. 1300 och till detta fogades koret vid 1300-taär av samma karaktär som de ristade och det målade
lets mitt.
skeppet är intressant därför att det ger en detaljerad
Putsen i hela kyrkan är till stora delar ursprunglig,
bild av ett skepp från tiden vid 1200-talets slut.
alltså medeltida. Den har dock lagats och överkal
kats vid flera tillfällen, senast vid en inre restaurering
\\ ^
av kyrkan 1956. Putsen på ringkammarens väggar
och valv har nu (1983) lagats och vitkalkats.

K

1
Fragmentarisk ristning - ett fåtal kon
turer markerade.
Skrov med enstaka bord markerade.
Styrbords sida.
Rak akter, ev. med rodermarkering.
Högt uppdragen, rak, fallande förstäv.
Akterkastell.
Målad i rödkrita.
Troligen en tvåmastare.
1. 70 cm
h. 60 cm

2

Fragmentarisk teckning.
Skrov med enstaka bord markerade.
Styrbords sida.
Uppsvängd för.
Rak akter, ev. med rodermarkering.
Akterkastell.
Två master.
Stag och vant.
Målad i rödkrita.
1. 85 cm
h. 50 cm

Båda avbildningarna är alltför frag
mentariska för att typbestämning eller
datering skall kunna göras.
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3
Skrov med markerade bord.
Styrbords sida.
Rak akter med roder.
Rak fallande förstäv.
Ankare vid förstäven.
För- och akterkastell.
Enmastat med stort råsegel med
våder.
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Rå och rack markerade.
Flagga i masttoppen.
Våglinje.
Målad, ”S:t Nikolaus stillar stormen”.
1. ca 370 cm
Medeltida kogg.

Sproge kyrka
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yrkan i Sproge består av ett kor med absid, ett
rektangulärt långhus, uppfört i ett sammanhang
under 1200-talets förra hälft, samt av ett torn som
tillfogades i slutet av 1200-talet. 1839-1840 var kyr
kan föremål för en genomgripande ombyggnad långhusets fyra valv, uppburna av en mittkolonn revs
och ersattes av ett flackt trätunnvalv. Södra portalen
flyttades och förstorades, medan korportalen mura
des igen. Fönstren förstorades betydligt.

K

1
Skrov med markerade bord.
Babords sida.
Rak akter.
Böjd förstäv.
Bogspröt.
En mast.
För- och akterstag.
Vant.
Beslaget råsegel.
Mastkorg.
Vimpel.
1. 76 cm
h. 54 cm
Inhemskt handelsfartyg likt ”Kalmar
1”, från 1200-talets början.

2

Endast konturerna av skrov.
Styrbords sida.
Rak akter.
Rak, fallande förstäv.
Mast.
Vant eller stagmarkering.
1. 60 cm
h. 33 cm
Inhemskt handelsfartyg från tidig me
deltid.
120

Ristningarna återfinns i ringkammaren, som ej be
rördes av ombyggnaden på 1800-talet. Putsen kan
här ha bevarats från byggnadstiden, således från
1200-talets senare del.
De två skeppsristningarna återfinns på ringkam
marens södra vägg.

Stenkumla kyrka
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tornbågens norra anfang ristade konstruktionsritornet i Stenkumla uppfördes ursprungligen till
ningar i full skala till fönsteromfattning. Detta inne
en äldre kyrka under 1200-talets förra hälft, men
höjdes betydligt i samband med det nuvarande lång bär att ringkammaren vid långhusets tillkomst omkr.
1300 användes som ”ritkontor”. Putsen kan här till
husets tillkomst omkr. 1300. Koret torde ha uppförts
stora
delar ha bevarats från byggnadstiden, dvs.
vid 1200-talets mitt, men moderniserades när lång
1200-talets
förra hälft. Då ristningarna synes vara
huset byggdes genom att ett stort spetsbågigt fönster
utförda i våt puts, kan en omputsning ha skett i sam
insattes i östra muren.
band med långhusbygget omkr. 1300.
Kyrkans ristningar återfinns i tornets ringkamma
Skeppen har ristats på ringkammarens södra mur
re, som alltså är kyrkobyggnadens äldsta del, från
(1)
och på dess norra mur (2-3).
1200-talets förra hälft. Vid sidan av flera stora
skeppsristningar finns här på norra muren och på

T
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STENKUMLA KYRKA

1
Skrov, babords sida med rutmarkerade bord.
Rak för- och akterstäv.
För- och akterkastell.
Fyra master med vådmarkeringar eller
mastkorg på fock-, stor- och papegojmast.
Går inte att skilja för från akter.
1. 178 cm
h. 100 cm
Karack från 1500-tal.

SKEPPSRISTNINGAR PÅ GOTLAND

Skrov, babords sida med markerade
bord.
Rund förstäv, rak akterstäv.
En mast med vant och stag. Masten
röntgengestaltad med väderfana och
vimpel.
Bogspröt.
Förlig ankarförtöjning.
1. 70 cm
h. 65 cm
Handelsfartyg, odaterbart.

Skrov, styrbords sida, fragmentariskt
med markerade bord.
Förhöjt akterskepp med roder.
Förstäv med fragmentarisk, rutmönstrad galjon.
En mast med mastkorg, vant och rå.
Antydan till vattenlinje vid aktern.
1. 65 cm
h. 45 cm
Kogg från 1500-tal.
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ängst ner på Gotlands sydspets ligger Sundre kyr
ka i öns sydligaste socken. Kyrkan är uppförd av
sandsten, liksom de flesta kyrkorna på öns södra del.
Portaler och fönsteromfattningar är dock av kalk
sten. Kor och långhus uppfördes under 1200-talets
förra hälft, medan tornet tillfogades något senare,
troligen vid 1200-talets mitt. Kyrkan i Sundre är allt
så ett enhetligt romanskt byggnadsverk.

L

Skrov med markerade bord.
Babords sida.
För och akterparti saknas.
Tre master.
Stag, vant och vantvevlingar på storoch fockmast.
Mastkorg och flagga på stormasten.
Rå och flagga på fockmasten.
Mesanmast med rå.
1. 27 cm
h. 24 cm
Går ej att typbestämma eller datera.
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Ristningar förekommer i Sundre både på ringkam
marens och korets murar. Putsen i koret kan till sto
ra delar vara ursprunglig, alltså från 1200-talets förra
hälft. Här finns ornamentala målningar från bygg
nadstiden, vilket bekräftar detta antagande. Skeppsristningen återfinns på korets norra vägg. I ringkam
maren har man ristat bomärken, geometriska figurer
och ornament. Putsen kan här åtminstone delvis vara
ursprunglig, alltså från 1200-talets mitt.
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samt på tornets västra yttervägg. Putsen i ringkam
ofta kyrkas torn uppfördes till sina nedre delar i
maren torde ha tillkommit då kryssvalvet slogs vid
början av 1200-talet och fogades då till en min
dre romansk kyrka, vars grundmurar påträffats un 1200-talets mitt, medan putsen på den västra ytter
muren troligen tillkom sedan portalen flyttats till
der den nuvarande kyrkans golv. Vid mitten av 1200långhusets norra sida då långhuset uppfördes på
talet höjdes tornet, varvid samtidigt ett tunnvalv över
1300-talet. En ristad konstruktionsritning i full skala
ringkammaren ersattes av det nuvarande kryssvalvet.
till långhusets sydportal har upptäckts på tornets
När nuvarande kor och långhus uppfördes på 1300västra yttermur, där tornportalen ursprungligen hade
talet igenmurades tornets västportal och dess omfatt
sin plats.
ning flyttades till långhusets norra mur, där den
De två skeppsristningarna återfinns i ringkamma
tjänstgör som nordportal.
ren, ett på dess södra vägg (1) och ett på dess västra
Ristningar har i Tofta påträffats i ringkammaren
vägg (2).

T

1

Skrov med markerade bord.
Styrbords sida.
Böjd för- och akterstäv.
Akterkastell.
Mast.
Stag och vant.
Vantvevlingar.
Mastkorg.
1. 75 cm
h. 57 cm
Senmedeltida holk.
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2

Skrov med markerade bord.
Babords sida.
Rak akter.
Böjd fallande förstäv.
Akterkastell.
Mast med råsegel.
Seglet har markerade våder.
För- och akterstag.
I skrovet två stående figurer strax för
om masten.
1. 60 cm
h. 40 cm
Senmedeltida holk.
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ÖJA KYRKA

återfinns, kan till stora delar vara ursprunglig, alltså
ja kyrka på öns sydligaste del hör till Gotlands
från 1200-talets senare del.
största och märkligaste kyrkobyggnader. Äldsta
byggnadsdelen är koret med inbyggd absid tillkom Det målade skeppet på långhusets västra vägg (3)
är endast delvis bevarat: mast, segel och toppflagga.
met under 1200-talets förra hälft. Långhuset med
De två ristade skeppen (båda fragmentariska) finns
stor gotisk portal på södra sidan, torde ha uppförts
på långhusets södra mur (1-2) strax väster om por
vid 1200-talet slut, medan det höga tornet tillkom
talöppningen. De sistnämnda skeppen påträffades
vid 1300-talets mitt, ett mäktigt bygge av ”Egyptivid en inventering 1985, men kunde ej återfinnas vid
cus”-verkstaden.
förnyat besök i kyrkan 1992. Kyrkorummets väggar
Ristningar har påträffats på korets östra yttermur
rengjordes, lagades och kalkades vid en inre restaure
samt på långhusets södra innervägg (två skepp). På
ring 1988-89.
långhusets västra innervägg finns även ett målat
skepp. Putsen i långhuset, där skeppsristningarna

O

1
Skrov, styrbords sida med markerade
bord.
Fragment av överhängande akterkastell.
Rund förstäv, rak akterstäv med ro
derfragment.
Master, stående och löpande gods sak
nas.
Ristningen överkalkad vid besiktning
1991.
1. 102 cm (fragm.)
h. 36 cm
2

Skrov, babords sida med markerade
bord.
Rund förstäv, rak akterstäv med ro
der?
Fragment av mast med stag, vant och
mastkorg.
Bogspröt.
1. 85 cm
h. 74 cm
Lodja från 1600-tal.
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3
Skrov, styrbords sida med markerade
bord. Målat.
Rak fallande förstäv, akter saknas.
Fragment av för- och dekorerat akter
skepp.
En mast med vant och vevlingar, bulsan.
Bulsan i blått, vitt och rött (holländska
färgerna).
Fragmentarisk mastkorg.
1. 112 cm
h. 174 cm
Holk från 1400-tal.
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VISBY, KRUTTORNET

Kruttornet. Teckning av P.A. Save, 1850-tal. ATA.

Visby, Kruttornet
I det nedersta av de två tunnvälvda rummen finns
et äldsta tornet i Visby stadsmur, det så kallade
ett
stort antal putsristningar, skepp, runinskrifter och
Kruttornet eller Lammets torn som det hette ti
bomärken.
Detta rum anses ha använts som fängelse
digare, är beläget vid den gamla hamnens inlopp vid
under tornets fortifikatoriska tid, varför det är rim
nuvarande Almedalen. Det är ett försvarstorn, som
ligt anta att ristningar utförts av fångar.
har stora överensstämmelser med de kastaler som
De äldsta putslagren kan vara medeltida, men de
finns vid flera gotländska landskyrkor, Fröjel, Gam
har
lagats och överkalkats vid flera tillfällen. De fles
melgarn, Gothem och Lärbro. Kruttornet i Visby kan
ta
av
ristningarna har utförts i våt puts.
vara förebilden till dessa. Det är ett stort, i plan kva
dratiskt, ca 20 meter högt torn med tjocka (upp till
2,5 m) murar av kalksten. Det anses ha uppförts vid
1100-talets slut.

D
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1

Skrov, babords sida, med markerade
bord.
Rund för- och akterstäv.
Roder och kölmarkering.
Tre master med stag, vant och vevlingar.
Rutflaggor på toppar och akterstäv.
Bogspröt, fragment.
Ankare utlagt i för och akter.
1. 42 cm
h. 45 cm
Båt, odaterbar till tid och typ.

2

Skrov, babords sida med bordmarke
ringar.
Rak för- och akterstäv.
Roder med kölmarkering.
Tre master med stag, vant och rå.
Flaggor på toppar och akterstäv.
Bogspröt?
Dubbla ankare utlagda i för- och ak
ter, fragment.
1. 67 cm
h. 63 cm
Båt, odaterbar till tid och typ.
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3
Skrov, styrbords sida.
Höga, runda för- och akterstävar.
En mast med vant och stag.
Masten i röntgengestaltning står på
kölstocken.
Råsegel med skot. Vimpel i topp.
Besättningsmän? i form av P och B vid
babords skot.
1. 52 cm
h. 48 cm
Handelsfartyg från 1400/1500-tal.

4
Skrov, babords sida med markerade
bord.
Rund för- och akterstäv.
Mast med stag och vant med fragmen
tariska vevlingar.
Bogspröt.
Två ankare.
Rund för- och akterstäv med roder
och trolig rorkult.
Tre master med vant och vevlingar.
Stor- och mesanmast i röntgengestalt
ning, fragment av mesanmasten.
Flaggor, rutig, randig och enfärgad på
toppar och akterstäv, blåser i kontra
kurs.
Troi. lodja, odaterbar.
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5
Skrov, babords sida med markerade
bord.
Rund förstäv, rak akterstäv.
Mast med stag och vant med fragmen
tariska vevlingar.
Bogspröt.
Vertikalt tredelad flagga på akterstäv
(holländsk?).
Två ankare utlagda midskepps (behö
ver inte höra till denna ristning).
1. 23 cm
h. 36 cm (med ankare)
Trol. lodja, odaterbar.
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Visby, ”Huset med målningarna ”

<- Notera skeppet!

Ur E. Ekhoff och O.
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ammanbyggt med stadsmuren, ca 50 m norr om
Söderport, ligger detta hus, som försetts med mål
ningar och även har en skeppsristning. Huset anses
vara äldre än stadsmuren och har alltså funnits här
redan vid 1200-talets mitt. Muren är byggd intill hu
set, så att största delen av byggnaden ligger utanför
muren.

S

I husets andra våning finns fragmentariska renäs
sansmålningar, figur- och växtmotiv i svartgrått, gult
och rött i två nyanser. Dessa målningar har troligen
täckt både valv och väggar. På norra väggen i samma
våning finns ett ristat skepp på ett äldre putslager.
Denna puts kan vara medeltida, möjligen ursprung
lig, alltså från 1200-talet.

x
Skrov, styrbords sida, med markerade bord.
Rund för- och akterstäv med antydan till
roder?
Fragment av överhängande för- och akterkastell.
Enmastat med stag, vant med vevlingar.
Rå.

Från masttoppen fladdrar en lång bulsan.
1. 170 cm
h. 130 cm
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Visby, kvarteret Fregatten

ett medeltidshus vid Strandgatan i kvarteret Fregat
ten påträffades vid en restaurering 1959 två ristade
skepp. Huset torde ha uppförts på senmedeltiden då
man återanvände äldre byggnadsdelar såsom portaloch fönsteromfattningar. Det ombyggdes på 1600-ta-

I

let. Skeppsristningarna återfanns på den bakre ga
velns ytterputs, som ursprungligen kan ha varit en
innervägg. Ristningarna överkalkades och är nu ej
synliga.

1
Skrov med markerade bord.
Styrbords sida.
Böjd för- och akterstäv.
Överhängande akterkastell med föns
ter.
Förkastell.
En mast med stag, vant och vantvevlingar.
Medeltida holk.
2

Skrov med markerade bord.
Böjda höga stävar.
Livbåt till nr 1 eller läktare?
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Visby, kvarteret Börsen

y’Jpyile.

]/f7J

Vy

sK

x
Teckning av P.A. Save 1873
1
Skrov från styrbords sida.
Böjd för- och akterstäv.
För- och överhängande akterkastell.
Bogspröt.
Vattenlinje markerad.
Tre master.
Stag och vant.
Rå på stormasten.
Märs på stormasten.
Vimpel på stormasten.
Flöjt från 1600-talet.
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2

Skrov med markerade bord.
Styrbords sida.
Markerad vattenlinje.
Rak akterstäv och fallande förstäv,
Bogspröt.
Två master - delade.
Stag och vant.
Märskorgar.
Galeas från 1600-talet.

X. — »»■-w >:

B opp arve i Eksta socken
Gotlands fornsal finns två skeppsristningar på trä
från Bopparve i Eksta socken. De kom till museet
1967 genom konstnären Erik Olssons försorg och har
sedan skänkts till Fornsalen av ägaren till gården
Bopparve, Karl Cedergren. Det större skeppet har sut

I

1
Skrov, babords sida med markerad
vattenlinje med roder och rorkult.
Rund förstäv, rak akterstäv med två
fönster på akterskeppet.
Något överhängande akterskepp.
Översta bordet och skrovet under
vattenlinjen jämte popen dekorerade
med Andreaskors.
Tre master. Delade master med stag
och vant med vevlingar.
Runda märsar.

tit i gårdens ladugård, ett gammalt bulhus med agtak,
rivet 1905. Det mindre fartyget återfanns i den gamla
svinstian, riven på 1920-talet, placerad så att bildsi
dan var osynlig.

Masterna går i röntgenskärning ner till
kölstocken.
Bogspröt.
Fockmasten för jagare, yttre och inre
klyvare. Flagga på toppen.
Mesanmast för gaffelmesan med korsdekor.
Vimpel på stor- och mesantopp.
1. 51 cm
h. 25 cm
Tremastat skepp från mitten av 1700talet.
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2

Skrov, babords sida med markerad
vattenlinje.
Rund förstäv, rak akterstäv med roder
och rorkult.
Överhängande akterskepp.
Två master. Delade master, runda
märsar med puttingvant.
Fockmasten för jagare, yttre och inre
klyvare.
Stäven och popen har markerad
dekor.
1. 29 cm
h. 32 cm
Tvåmastad brigg från mitten av 1700talet.
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Summary
Ship graffiti on the island of
Gotland, Sweden
During the last decades a large quantity of graffiti
had been discovered in the churches on the island of
Gotland. The reason why these graffiti have not been
observed previously is partly because they are only
shallowly scratched into the wall plaster - using a
knife or some other sharp instrument - and partly
because they are usually located in out of the way po
sitions in the interiors of the churches. A strong light
shone obiquely on the wall plaster is required in or
der for the graffiti to become properly visible - and
then, suddenly one discovers interesting drawings,
which in many cases have not been seen since they
were scratched in the plaster many hundred years
ago. The graffiti which unexpectedly confront us
consist of runic characters, people and animals,
ships, geometric figures, dragons and horses.
”Nothing more than scribbles and scrawls” is per
haps the first reaction of the viewer, but these are in
fact very valuable ”scribbles” which provide us with
an interesting insight into both the way of thinking
and the conditions of life during the Middle Ages.
These thin, scratched drawings have occasionally
been noticed in the course of restoration work, when
medieval murals were being exposed, but generally
speaking, until recently no documentation was made
of them.
One person who did, however, appreciate and un
derstand the value of these graffiti as signs and illu
strations from medieval daily life, was the Danish ar
tist Asger Jörn. At the beginning of the 1970’s, he
visited the country churches on Gotland, accompani
ed by a talented French photographer, where he do
cumented and photographed more than one hundred
examples of graffiti.
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This became the signal for a much greater interest
in these puzzling drawings on the walls of churches.
We began to search more systematically - and with
great success - now we also found full-scale ”dra
wings” of architectural details. It appears that the
medieval master-builders had used the older church
walls as ”drawing-boards” when designing an exten
sion to a church. These are the only now known sur
viving medieval construction drawings in the Nordic
countries. Similiar scratched drawings have also been
found in England and on the continent.
The many ship graffiti - to which this book is de
voted - have awakened great interest. We have now
succeeded in discovering over one hundred of these,
the majority of which are from the Middle Ages. It
proved that these drawings of ships can provide us
with important information with regard to rigging
details and how the sails were set etc. - subjects on
which archaeological investigations can provide us
with no more than scanty information. Otherwise
the only other source of information that we can turn
to are the few medieval depictions of ships which
murals, reredos paintings and seals have to offer and these are in many cases highly stylized.
One of these graffiti vessels, a cog - probably from
the Hanseatic period - was known earlier. It was fa
mous, partly because it was an important and valua
ble supplement to our knowledge about this type of
vessels - one which played such an important part in
the trading activities of the Hanseatic period. The
”Kaupskipet” in Fide church is scratched in the plas
ter on the exterior face of one of the walls, and was
obviously done before the plaster had dried at some
point during the 13th century - that is more than 700
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hundred years ago. It is truly remarkable that this ex
ample of ship graffiti had defied wind and weather
all these years and is still preserved today. We have,
however, discovered external medieval graffiti on
further six churches, which means that the original
plaster - particulary on the north side of the churches
- has been preserved for longer than one had pre
viously supposed was possible.
The types of ships which these graffiti portray date
from the 12th-13th centuries until at least the end of
the 18th century. There are vessels from the transi
tion period between the Viking period and the Midd
le Ages, medieval cogs and hulks, and late medieval
karacks and caravels. There are also certainly local
Gotland types of craft such as ”bussen”, ”byrding
en” and different types of ”jakter” and ”skutor” etc.
All of the graffiti would appear to be illustrations of
merchant vessels, and it is not possible to distinguish
any warships in the material.
The graffiti show hulls and rigging, sails and ship
building techniques, and perhaps even certain aspects
of navigational knowledge.
The majority of the graffiti are late medieval, by
which time the construction of the churches had alre
ady been completed for many years. The question is,
therefore, were the graffiti made at the same time as

some form of repair work, for many of them have
been scratched in wet plaster, or were they made by
inhabitants of the parish who had fled to the church
for safety, since the churches were used on occasion
both as storehouses and as places of refuge in times
of unrest.
Why did people scratch these graffiti? Were they
the wall scribblings of the times? Did the person who
drew them wish to portray his own ship, perhaps a
vessel on which he had sailed? Or did he wish to tell
a story about a particular happening, or did these
graffiti have the same function as the votive ships
had? - and were they therefore perhaps intended as a
protection against shipwreck or other misfortunes?
Who were the people who scratched these graffiti
in the churches? They must have been very familiar
with the ships and had seafaring experience. The
ships and hulls are most often very correctly illustra
ted, and the drawings are very detailed - so that the
artist who drew them really knew what a vessel loo
ked like down to the last detail. Perhaps the carpen
ters who built the churches were also shipbuilders.
The large numbers of graffiti provide us with both
a good insight into the medieval art of shipbuilding,
and a good understanding of the vessels which sailed
the coasts of Gotland during the Middle Ages.
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Karack från
1400 -1500-talet

Skeppsristningar
på Gotland
i Gotlands medeltida kyrkor har på senare tid en stor
mängd ristningar upptäckts i putsen på kyrkornas inner
väggar. De är i allmänhet grunt ristade och har därför ej
tidigare observerats. Här finns inskrifter och bomärken,
ornament och figurer av allehanda slag.
Av särskilt intresse är de många ristade skeppen - de
flesta medeltida - som påträffats på undanskymda platser
i kyrkorummet. Båten var ju för gotlänningen det viktigaste
fortskaffningsmedlet, vilket delvis förklarar det stora anta
let skeppsristningar.
Dessa skeppsbilder ger oss rika och unika inblickar i
skeppsbyggnadskonst, riggning och segelsättning vid denna
tid. Trots att många av ristningarna är summariskt teck
nade eller delvis utplånade kan de ge oss ovärderliga upp
lysningar om de skepp som seglade vid den gotländska kus
ten under medeltiden.
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