Köping och Föra : två givande kyrkorestaureringar på Öland
Boström, Ragnhild
Fornvännen 88-102
http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1955_088
Ingår i: samla.raa.se

KÖPING OCH FÖRA
TVÅ GIVANDE

KYRKORESTAURERINGAR
PÅ ÖLAND

Av Ragnhild Boström
Att ägna sig åt Ölands medeltidskyrkor är ett både stimulerande och spännande arbete, som också förutsätter stort tålamod hos sina utövare. Av de 33 medeltidskyrkorna finns nämligen
inte mycket bevarat till vår tid. Gärdslösa, Källa och Resmo äro
de enda, som något så när oskadda räddats intill våra dagar, mn
man frånser, att hela inkråmet av valv i Källa är borta och att
Resmo östlorn kortats av till normal korhöjd. Av övriga kyrkor
återstår i bästa fall ett torn saml stundom delar av sträckmurar.
9 stycken äro helt borta, frånsett vad sora möjligen kan komma
fram under golven i samband med renoveringar av de kyrkor,
som uppförts på deras plats (jfr tabellen).
En stor del av forskningen måste därför bedrivas vid skrivbordet. De viktigaste källorna äro de avritningar och anteckningar
som gjorts rörande kyrkorna i gången tid. 1834 äro de äldsta daterade, utförda av J. H. Rhezelius (F. c. 5, KB). Trots att teckningarna äro mycket små, endast omkring 5 cm breda, kan man av
dem utläsa mycket. År 1673 färdades Johan Hadorph i samma
syfte på ön i sällskap med sin tecknare Petrus Törnevvall.
Hadorphs anteckningar (S. 30, UUB) och Törnewalls teckningar
(S. 74, UUB och F. M. 46, KB se fig. 1 och fig. 4) 1 ge många värdefulla upplysningar utöver dem Rhezelius lämnar. — 1748—53
1
Törnewalls teckningar från ö l a n d s r e s a n ha hittills ansetts förlorade,
men om man jämför ifrågavarande avritningar med H a d o r p h s anteckningar,
finner man alt de måste ha tillkommit genom intimt samarbete mellan sina
upphovsmän. Törnevvall blev sedermera präst i Gladhammar, vars kyrkböcker han förde under en lång följd av år. Samma handstil som i kyrkböckerna förekommer i teckningarnas överskrifter. Till dessa problem hoppas jag få å t e r k o m m a mera utförligt vid ell annat tillfälle.

88

KÖPING OCH

ÖLANDS

KYRKOR

KLÖVSADELS

ÖSTTORNKYRKOR

KYRKOR

FORA

UNDER

TORNLÖSA
FÄSTNINGSKYRKOR

Alböke

Segerstad

Röda

Bredsåtra

As

Egky
Källa

Föra
Kastlösa
Köping
Långlöt
N. Möckleby
Persnäs
Resmo
Runsten

MEDELTIDEN

Räpplinge
Sandby
Torslunda

ABSIDKYRKOR
MED VÄSTTORN
Algutsrum
Glömminge*
(iräsgård*
Gårdby
Gärdslösa*
Hulterstad
Högby*
Högsrum
Löt
Mörbylånga
Smedby
Stenåsa*
S. Möckleby
Venllinge

Vickleby
= 13

=2

=3

= 15

* Absidkoren ersattes med större, rektangulära kor under högmedeltiden.

dateras nästa serie avritningar (Kalmar Läroverks Bibliotek),
utförda av lektorn i Kalmar Petrus Frigelius. Teckningarna äro
mycket valhänt gjorda, men äro av oskattbart värde för forskningen. Han avbildar nämligen kyrkorna både från söder och
från norr, till skillnad från sina föregångare, som nöjde sig med
att endast återge sydfasaderna. Frigelii ölandsmaterial omfattar
tyvärr ej den norra delen av ön.
Den som emellertid betytt mest i sammanhanget är Nils Isak
Löfgren. Hans stora samling (ATA) omfattar, förutom noggranna
anteckningar, ytterst prydliga och detaljrika små avbildningar,
många i färg, av kyrkornas exteriörer, interiörer (fig. 6) samt
planer. De sistnämnda, där mänga gånger måtten äro utsatta,
äro givetvis av den allra största betydelse.
Hela raden av skriftliga källor kunna ej här uppräknas, jag får
nöja mig med att även nämna Abraham Ahlqvist, N. M. Mandelgren samt sist men inte minst kyrkböckerna.
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Redan i början av detta århundrade började Johnny Roosval
ägna sig åt Ölands kyrkor, och i slutet av 1920-talet assisterades
han av William Anderson. Deras gemensamma arbete, som kommer alt ingå i Sveriges Kyrkor, bygger i stor utsträckning på alla
här uppräknade källor. Vid slutredigeringen av ölandsbanden
ha de senaste årens restaureringar givit mänga värdefulla bidrag,
samtidigt som byggnadsundersökningarna givetvis underlättats
genom tillgången av Sveriges Kyrkors material.
I B o d a upptäcktes en nordlig korsarm med en väl bevarad
portal från 1200-talets förra hälft. I H u l t e r s t a d , där endast
västtornet återstod av den äldsta kyrkan, framgrävdes grunden
till ett aldrig utfört brett torn med västlig ingång av samma typ
som projekterades vid S:t Per i Sigtuna. Därtill framgrävdes
medeltidskyrkans långhusmurar, vilka för ovanlighets skull lågo
utanför den nyare kyrkan. I G l ö m m i n g c kunde man klarlägga kyrkans äldsta, komplicerade byggnadshistoria och därtill
framkommo mycket vackra fragment av kalkmålningar från
1300-talet. Under golven i V e n l l i n g e och S ö d r a M ö c k l e b y grävdes absidkyrkornas murar fram under golvet, och samtidigt blev det klarlagt, att tornet i Södra Möckleby ej var uppfört
under 1800-talet utan var medeltida. I N o r r a M ö c k l e b y
grävdes hela klövsadelskyrkans grund fram, och i samband med
reparationer på V i c k 1 e b y torn kunde dess byggnadshistoria
klarläggas. Byggnadsundersökningarna i K ö p i n g och F ö r a
vill jag emellertid här närmare redogöra för, emedan de ur många
synpunkter hörde till de intressantaste.
K ö p i n g s kyrka revs 1953, och i samband därmed gjordes
omfattande byggnadshistoriska undersökningar. Därvid visade
det sig, att den kyrka som revs och vilken var uppförd 1805 till en
del vilade på äldre murar och att den byggts av material från
medeltidskyrkan, vars grundmurar återfunnos under golvet
(«g. 2).
Vid raseringen 1805 lämnades endast delar av nordsidans
långhusmurar kvar i jämnhöjd med fönstren. Resten revs ned så
att ungefär 50—70 cm av murarna återstodo. Rasmassorna
användes för att fylla ut området kring kyrkan, och på den sålunda kraftigt förhöjda markytan uppfördes nya kyrkan. I väster
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Fig. 1. Köpings kyrka år 1673. Teckning sannolikt utförd av Petrus Törnetvitll (S. 7i, UUB). — Köping Church in 1673. Drawing probably by Petrus
Törnewnll.
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Fig. 2. Plan av Köpings medeltidskyrka (den prickade linjen m a r k e r a r den
nuvarande kyrkan, som byggdes 1954). Skala 1:400. Uppmätning av förf.
795,7. _ p i a r t 0 f Köping Church in the Middle Ages (with dotted line showing
the present church, built in 1954). Mensurements by the author in 1953.
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och norr vilade den huvudsakligen på den gamla, men i öster och
söder slod den på egen grund. Denna var emellertid så dåligt
gjord, att kyrkans södra mur redan från början satte sig och
hotade att störta utåt. Byggmästaren, som av församlingen uppmanades att riva ned och åter uppföra södra muren, skyllde det
dåliga arbetet på en gesäll, som ej längre var i hans tjänst, och
vägrade att efterfölja uppmaningen. Kyrkan fick alltså stå kvar i
sitt redan från början bristfälliga skick. 1885 förankrades muren,
men sanningarna fortsatte, och på västra inurens södra del uppstod en spricka, som vidgade sig alltmer. Orsaken lill att sprickan
uppstod just där visade sig vid undersökningen 1952: på den punkten läg gamla långhusets sydvästra hörn. Sättningarna hade varit
så kraftiga, alt stenblock på elt par decimeters tjocklek hade
brutits mitt av.
Vid rivningen 1953 visade det sig, att 1800-talskyrkans murar
lill stor del uppförts av murstenar, delar av portaler, fönsteroinfattningar och kolonner samt elt trettiotal väl bevarade runstensfragment, vilka alla ingått i medeltidskyrkan. De sistnämnda — mänga med väl bibehållna färgspår — som redan
publicerats i denna tidskrift, ha även i detta sammanhang en stor
betydelse. De ha nämligen utgjorl gravmonument på cn kristen
kyrkogård, och vi kunna därför förutsätta, all där funnits en
ännu äldre kyrka än den framgrävda. Sannolikt var den av trä,
men inga fynd ha gjorts, som kunna ha något all göra med denna
äldsta kyrka. Den äldsta stenkyrkan däremot går tämligen väl
att rekonstruera lack vare de bevarade murresterna.
Norra långhusmuren samt den därintill angränsande delen av
den västra var bevarad lill en höjd av mellan 2—3 m. Den
var omsorgsfullt murad av medelstora, utvalda block med utstrukna fogar med kvaderrils. Även insidan av murarna hade
spår av dylika fogar. Kyrkan var alltså avsedd att stå utan puls
från början. Senare försök all pulsa den invändigt misslyckades.
På 1600-talet se vi nämligen av protokollen, atl det var omöjligt
att få puls att fästa på muren, emedan den »vätskades».
På cirka 2 meters höjd funnos 4 stycken igensatta ställningshål,
jämnt fördelade. Längst ål väster syntes spär av ett igenmurat
fönster, det som enligt arkivaliska uppgifter togs upp 1759. Ett
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nordportalen nedtill t. v., norra pelarraden» baser samt oäggpilattrarna utmed nordinuren. Foto förf. 1953. — Köping Church showing the NE section
of the nuue und the chnncd. Nole tlie north porch (bottom left), the buses
of the north row of pillar» nnd the pilasters iiguinsl the north wall.

stycke öster därom framtogs en igenmurad portal, vars övre del
förstörts 1805. Dess botten låg ungefär 20 cm under markytan.
De raka smygarna visade märken efter senare förändringar. I
den östra smygen var ett bomhål med rester av en kvarliggande
bom. som fåll ligga kvar, när portalen någon gång på 1600-talet
murades igen. Del motsvarande hålet i västra smygen var borta.
Kyrkans (ivriga murar lågo mellan 20 och 90 cm under
golvet i 1805 års kyrka, och dess golv med enstaka nötta flisor befann sig ungefär 1 ro under det yngre golvet.
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Långhusets södra mur hade mitt för nordportalen en ingång
med den högra tröskelstenen kvarliggande i yttre murlivet. En
nött runsten låg framför som trampflisa. De yttre murhörnen som
flankerade portalen visade märken efter en bortbruten omfattning. Det vänstra basblocket med en attisk kolonnettbas med
hörnblad återfanns i långhusgolvets fyllning. Ett »Kelchblock kapital med bladornament, som skulle ha passat till basen, fotograferades av Roosval 1906, men har sedan dess varit försvunnet.
Formerna visa, att portalen stått nära Gärdslösamästarcns portaler i Gärdslösa, Persnäs och Glömminge. Tympanon med trifolieforni och en relief med en krucifixgrupp finns också kvar. Utanför sydportalen fanns ett vapenhus, som ej låg i förband mod
långhuset. Av dess murar syntes ej några spår, men några nötta
flisor lågo kvar i dess golv.
Utmed långhusets innermurar voro sekundärt insatta valvpilastrar, som korresponderade med de väl huggna plintarna lill
4 par pelare, som delat upp långhuset i tre skepp. Kapital och
baser ha sedan 1805 funnits på kyrkogården, de flesta ha ingått i
tre par grindstolpar. Andra fragment av valvstöd ha legat under
läktarstöltorna i 1800-talskyrkan. 1952—53 framgrävdes en halv
attisk bas med hörnblad, några kapitälfragment samt kolonntrummor. De stå Gärdslösamäslarens former nära, även om de
ej säkert kunna tillskrivas honom. Valvstöden ha dels haft rund,
dels åttkantig genomskärning. Det östligaste kolonnparet hade
såväl kapital som baser med rund plan. Hur de (ivriga paren fördelat sig, kunde man ej utläsa av basernas avtryck på plintarna,
ty alla baser voro kvadratiska.
Väggpilaslrarna voro av tre slag. Utmed västra muren (och troligen även utmed den östra, där de dock gått förlorade) hade de
rektangulär plan och voro murade av flera block samt överputsade med gulaktig, hård slät puts. Utmed östra muren voro de
halvrunda, alla utom en med i vinklarna utskjutande, fyrkantiga
knektar. Baserna med en enkel profilering voro omsorgsfullt
huggna monoliter, och på dessa voro murade likaså väl huggna
sektioner, en för varje skift. — Nordsidans pilastrar hade samma
genomskärning som de södra, men voro betydligt enklare utförda.
Stenarna voro grovt tuktade. Knektarna voro murade för sig av
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flera små stenar, liksom de halvrunda partierna, som också
murats för sig. Varje på så sätt sammansatt pilaster hade överdragits med ett tjockt lager gulaktig puts, sora dolde ojämnheterna.
Västtornets mur var uppförd av kraftigare stenar än övriga
murar. Den norra tornmuren hade legat i förband med långhuset,
det framgick tydligt av stora ojämnheter och ilappningar på långhusmuren. Den södra tornmuren däremot låg ej i förband med
långhusets västra mur, en stötfog markerade detta tydligt, och
längst ned vilade tornet på länghusmurens utskjutande grundstenar. Frågan om tornets åldersförhållande till långhuset gick ej
att lösa. Kanske få vi tänka oss, att det från början funnits ett
mindre, smalare långhus, vars södra mur fick stå kvar, när kyrkan i samband med västtornets tillkomst breddades och den norra
muren flyttades ut. I så fall skulle förbandet på nordsidan och
stötfogen i söder få sin motivering. Men så vitt jag kunde finna,
låg långhusets och korels murar överallt i förband med varandra,
och några skarvar i murverket kunde ej påträffas. A andra sidan
märks ju knappast cn murskarv på en mur av ] _•> meters höjd,
eftersom man får länka sig, att en eventuell förlängning av sydmuren knappast skulle markeras av en stötfog utan av ett hörnparli, som rivits för att den nya muren skulle få bättre förband
med den gamla.
För att bringa klarhet i dessa frågor gjordes undersökningar
under golvet, men några äldre murar slodo ej atl finna. Om
sådana funnits, ha de utplånats, kanske i samband med tillkomsten av valvslöd och gravar.
Tornets bottenvåning, som genom två rundbågar öppnade sig
mot långhuset, utgjordes sannolikt av ett enda rum. Frigelins teckning visar en igenmurad, rundbågig portal milt på tornels
västfasad, men av denna återfanns inga spår, eftersom 1800-talstornet döljer detta parti. Av försvarstekniska skäl kan knappast
väslportalen ha hört till klövsadelskyrkan, utan den har troligen
tillkommit i mitten av 1200-talet, liksom västportalerna i Vickleby
och Norra Möckleby.
Däremot är det ej troligt, att portalen funnits i tornet redan
från början. Tornbygget och utvidgningen av kyrkan skulle då
få dateras så tidigt som till 1100-talets början, med det grund95
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lagda men aldrig utförda tornet i Hulterstad som parallell. Därav
följer att den smala kyrkan skulle vara ännu äldre, vilket emellertid knappast är troligt.
öster om långhuset låg koret med sin absid. Den breda triumfbågen har troligen varit delad i två mindre bågar, i likhet med
Alböke m. fl. Det finns en lilen ållkantpelare med bas och ornerat
kapital, som kan ha hört till denna dubbla båge. Triumfbågens
vederlagsmurar voro sammanbundna med varandra under golvnivå genom en grundmur. Tornbågskolonnen kan ha vilat på
denna, men gravar, som sedermera placerats omedelbart över
muren, ha utplånat eventuella spår härav.
Korels norra och södra murar bestodo av dubbla skikt, ett yttre
i förband med (ivriga murar och ett inre som tydligt murats intill
del andra. I den södra funnos spår av en trappa och i den norra
en sekundär genombrytning lill sakristian. Denna låg ej i förband
med koret, och inga spär kunde upptäckas av den. Korets förstärkningsmurar kunna med all sannolikhet sättas i samband med
östtornets tillkomst.
Hela koret var uppfyllt av gravar. Tre gravstenar från 1600lalels milt lågo kvar på sina ursprungliga platser. En del fynd
gjordes, bland annat sidenfragment från svepningar, men det
största intresset tilldrogo sig glasmälningsfragment. över 300
glasbitar och ungefär l 1 ^ kg blyremsor sållades fram ur golvet,
några glas sutto kvar i sin blyinfatlning. Dekorationen har utgjorts av bladrosetter, mönsterbårder och draperifigurer av 1200lalskaraktär. Färgerna voro huvudsakligen brunt, gult och grönt
i flera nyanser samt nägot kornblåfl och djuprött. Professor Roosval säger sig ej ha sett något liknande vare sig på Gotland eller
tast landet men anser dateringen till 1200-talet trolig. Sannolikt ha
glasmålningarna suttit i korets stora tvådelade fönster. Ett stycke
av mittposten av grå kalkslen med fals för glas och några kvarsittande stumpar av vindjärn har kanske hört dit. Eftersom
Rhezelius underlåter att omnämna glasmålningarna, var fönstret
troligtvis borta redan vid hans besök 1634. - - Under korgolvet
hittades också några mynt, bl. a. några brakteater från 1200- och
1400-talen.
Välvningen av långhuset kan genom sambandet med Gärdslösa96
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Fig. 4. F ö r a kyrkn är 1673. Teckning sannolikt utförd nu P e t r a s Törnewall
(S. 74. UUB). — F ö r a Church in 1673. Drawing probably by Petrus Törnewall.

Fig. 5. Plan av F ö r a medeltida k g r k a (den prickade linjen m a r k e r a r den
nuvarande kgrkan, som bgggdes 1828). Skala 1:400. Uppmätning au förf.
1955. — Plan of F ö r a Church in the Middle Ages (with dotted line showing
the present church, built in 1828). Measurements by the author in 1955.
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mästaren dateras till omkring 1230. Genom arkivaliska uppgifter
veta vi, att det över valven funnits en försvarsvåning med gluggar
under takfoten. Den bör ha tillkommit samtidigt med välvningen
och med korets ombyggnad till östtorn. Troligen byggdes västtornet härvid på med ett par våningar.
Absidkyrkans datering kan ej fixeras. Kanske bör den ej sättas tidigare än omkring 1160, såvida man ej delar upp absidkyrkans tillkomsthistoria i två perioder, med en smal, tämligen
liten absidkyrka från 1100-talets förslå decennier, vilken utvidgas
och förses med västtorn under 1100-talels senare hälft.
När vapenhuset och sakristian tillkommo är mera ovisst.
Vapenhusets portal, återgiven på de gamla teckningarna, kan dateras till 1400-talet. Sakristian kan givetvis också härstamma från
medeltidens slut, men där ha vi inga hållpunkter alls för dateringen.
Köping med sina majestätiska mätt förde osökt tankarna till
en katedral. F ö r a kyrka, som också var en försvarskyrka med
två torn och profanvåning över långhuset, var av betydligt blygsammare mått (fig. 4).
Den äldsta kyrkan i Föra var med all sannolikhet en stavkyrka
av ek; det finns nämligen några rester bevarade. När västtornet
byggdes under 1100-talet, fingo de en sekundär användning som
skiljevägg i en tornkammare. Av den bevarade plankan att döma,
var det en mycket liten byggnad med ungefär 3V-> m höga väggar.
Av klövsadelskyrkan finns numera endast västtornet kvar ovan
jord. Det är elt kraftigt torn med mänga välvda våningar av ungefär samma typ som Bjälbo. Kyrkan i (ivrigt revs 1828 och ersattes med en rymlig och ljus kyrka med trätunnvalv av en typ, som
är nästan allenahärskande på Öland. Västtornets översta del revs
också och ersattes med ett nytt murkrön samt en lanternin för
klockorna.
Under den nu pågående restaureringen erbjöds ett välkommet
tillfälle att göra undersökningar under golvet för att utröna, om
möjligen rester av äldre murar dolde sig där. Denna förhoppning
infriades: hela den gamla kyrkans grund låg kvar (fig. 5).
Murarna voro lagda direkt på den ursprungliga markytan, som
här utgörs av sjösand, utan någon egentlig grund men med en rad
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flata hällar under ytlerlivet. Långhusets och korets västra del
hade lämnats kvar till eft par decimeters höjd, medan av korets
östra parti endast återstodo ett eller två skift.
Långhusets murar, som fullt tydligt ligga i förband med västtornets och i flykt med dessa, äro oerhört tjocka — drygt 160—170
cm och bestå av tvä omsorgsfullt lagda skalmurar med en fyllning av gulaktigt bruk och småsten emellan. I sydmurens västra
del låg ingången, endast 120 cm bred och med raka smygar.
Trampflisan av grå kalksten låg kvar på sin plats milt i öppningen, mycket sliten och spräckt i mänga bitar.
Något öster om mitten av långhuset låg en plint ca 23 cm hög
och murad av flera block av grå kalkslen ovanpå medeltidsgolvet,
som befann sig ungefär V2 m under det nuvarande. Skaft och
kapital lill den kolonn, som stått här (fig. 6), äro fortfarande
bevarade.
Mellan koret och långhuset funnos dubbla triumfbågsmurar.
Den västliga låg i förband med långhuset, medan den östliga låg
i förband med ösllornel. Delta hade murar av samma utförande
som långhusets, om man får döma av det lilla som fanns kvar.
Det yttre murlivet var bevarat på alla sidor, liksom absidens mantelmur; korels inre var däremot mycket skadat. Den södra yttre
vinkeln mellan ösltornct och långhuset var utfylld med en murklack, men på motsvarande punkt på nordsidan saknades dylik.
En sådan kan dock ha funnits även där men tagits bort i samband med sakristians tillkomst. Östtornets södra mur företedde
en egendomlighet: ungefär V-i m innanför det yttre murlivet fanns
ännu ett, mot vilket det yttre murskalet var murat. Det inre murlivet var mera omsorgsfullt gjort och bestod av större och
jämnare block än det yttre. Kanske har kormuren förstärkts under
byggets gång, eller ocksä ha vi här de enda resterna av ett ännu
äldre kor.
Absiden var ovanligt djup: ungefär % cirkel till planen. Dess
golv, belagt med flisor, låg något högre än korets. Mantelmurens
block voro stora, väl huggna och sammanfogade. Längst in till
väster och höger saknades emellertid dylika block. Troligen har
det på dessa ställen i absiden varit ingångar till små celler, som
voro utsparade i östtornets båda östra hörn. Paralleller härtill
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finns bl. a. i Visby Helgeands och öja. Någon säkerhet på denna
punkt gick emellertid ej att få, eftersom murarna här voro mycket
fragmentariska. Av de eventuella cellernas begränsningsmurar
fanns ej några spår, ej heller syntes några golvflisor.
Var trappan till korets övre våningar gick, var omöjligt att fastställa. Kanske låg den i söder. På norra sidan fanns en genomgång till en sekundärt tillbyggd sakristia, varav ett stycke av
östra muren slod kvar. Triumfbågens norra vederlagsinur hade,
som Löfgrens teckningar visa, en genombrytning, säkerligen
sekundär, i vilken fanns en trappa till predikstolen i långhusets
nordöstra hörn. Härigenom försvårades iakttagelserna i denna mur.
Utanför sydportalen låg ett vapenhus, varav ett stycke av de
västra och östra murarna blottades. De fortsatte under det nuvarande långhusets .sydmur. Vädret tillät ej en undersökning av
vapenhusets södra mur med dess portal. Det var mot denna ingång
som stigluckan i kyrkogårdsmurens sydväslra del riktade sig.
Skall man försöka reda ut byggnadsförloppel, tordet man få
dalera långhuset samt västtornets nedre del lill omkring 1160. Att
ej hela västtornet uppfördes från början, framgår bland annat av
att det finns holkar för klocklinor i båda nedersta våningarnas
valv, men ej högre upp. Sådana knubbiga torn voro ej ovanliga
på Öland. I Gårdby fanns exempelvis ett liknande torn i förband
med ett långhus av samma bredd. Långhuset saknade från början
valv och hade i väster en liten läktare, till vilken man kom från
tornets andra våning. Tornet och långhuset hade i bottenvåningen
förbindelse med varandra genom två vida rundbågar.
Det förhållandet att man byggt dubbla triumfbågar skulle jag
vilja förklara på följande sätt. När den äldsta stenkyrkan byggdes,
fick stavkyrkan stå kvar som kor till att börja med. När den sedan
revs, byggdes östtornet utanför långhusets östra mur. Att man ej
lät östtornet rida på långhusgaveln kan bero på att man saknade
en tekniskt kunnig byggnadsledare och helt enkelt inte visste, hur
man skulle lösa problemet. Murklacken i den södra vinkeln mellan östtornet och långhuset gör också ett mycket primitivt intryck. Sannolikt revs den västra triumfbågen — mittkolonnen står
nämligen mitt i långhuset, om man räknar detta ända fram till
den östra triumfbågen. Å andra sidan var man på denna tid ej så
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Fig. 6. Interiör mot öster au F ö r a kyrka är 1817. Teckning av N. I. Löfgren (ATA). - - Interiör of Föra Church in 1817 looking east. Drawing by
N. I. Löfgren.

hårt bunden av idéer om symmetri, så del är givetvis tänkbart,
att mittkolonnen placerats öster om mitten och att triumfbågen
varit dubbel. Samtidigt som långhuset välvdes, inrättades en försvarsvåning över valven, och västra tornet förhöjdes med etl par
våningar, den ena med en utgång till långhusets profanvåning.
Föra kyrkas förvandling till en klövsadelskyrka torde ha skett
omkring 1220—30. Efter denna tidpunkt inträdde lugnare tider.
Denna datering passar också för mittkolonnens kapital (fig. 6)
med ungefär samma grundform som somliga av Köpingskapitälen,
liksom också för basen. Fragment av en dopfunt med uttömningshål men utan ornering kunna också dateras till denna tid. Av de
över 50 mynt som sållades fram ur korgolvet, kunna några dateras till omkring 1220, vilket också stöder antagandet om dateringen.

SUMMARY
Ragnhild Boström:

Köping and Föra. Valuable Restorations of
Two Öland Churches.

Köping and F ö r a on Öland were so-called »pack-saddle» churches in the
Middle Ages, i. e. tbeir towers rose up from the low näve like the pommel

101

R A G N H I L D

B O S T R Ö M

and canlie of a pack-saddle. They were pullcd down early in the 19th
century and replaced by larger churches. In 1953 lhe Köping church of
1805 was demolished and the walls of lhe medieval church were uncarthed
benealh the floor. This consisted of a wide näve, a tower erected lo lhe
west of il and an apsidal chancel to the east, supporting a tower. The walls
of lhe demolished church were largely built of material from the medieval
church and conlained piéces of the actual fabric as well as fragments of
runic stones bcaring traces of painl. Several valuable finds were also made
beneath the floor; these included remains of a porch, the base of a column
and parts of a stained-glass window.
T h e history of the building is somewhat complicalcd. There was no ineans
of determining whether lhe earliest näve had originally been n a r r o w e r or
not. T h e näve whose walls were extant bad not been vaulted and was
probably built during lhe first half of the 12th cenlnry. Al the east end
there was a chancel wilh apse. After 1150 a massive lower was added to the
west, the ground floor of which was connected with lhe näve by two
semicircular arches. About 1230 the walls of the chancel were reinforced
on the inside lo cnable Ihem to support an east lower; this was also
eonstrueted. At the same time the näve was covered wilh a vault and
provided wilh a profane upper slorey. T h e west lower was probably raised
a couple of storeys. T h u s lhe church became a »pack-saddle» church.
Thirleen of the thirly-three churches on Öland belonged to this catcgory.
F ö r a also belonged lo the same calegory. W h e n it collapsed in 1828 the
west tower remained standing, and a larger and wider näve was built on
to il. In the course of the present restoration lhe walls of tlie medieval
church were excavaled beneath lhe floor. T h e näve was found lo have been
of lhe same width as lhe west tower and bonded into il. The chancel al the
east end was contained in an east lower and had a decp apse let into the
Ihickncss of the wall. There are likely lo have been two small cells on
each side of the apse.
T h e building history of the church was roughly as follows. The oldest
church was a so-called slave church of oak, a very small building perhaps
erected already in the l l t h or early 12th century. It was retained us the
chancel of a näve of stone Ihat was eonstrueted c. 1160. The näve was
unvaulted and at its west end adjoined a low west tower. About 1220 the
stave church was pullcd down and on its site was built an east tower outside the east gable of the näve. At the same time lhe näve was covered with
four vaulls supported on a central column, a profane storey was eonstrueted
above them and the west tower was raised. T h u s , this church also became
a »pack-saddle» church.
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