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A. 0—0,4 m Lövkärrtorv. 
B. 0,4—e),6 m Brunmosstorv. 
C. 0,6—1,6 m Lövkärrtorv. 
D. 1,6—1,85 m Agtorv. 
E. 1,85—1,95 m Vass-kärrbräkentorv 
F. 1,95-2,05 m Gyttja. 
G. 2,05- m Stenig sand. 

I lager F" påträffades rikligen träkol, eldskadat trä och bearbetad flinta. Lag
ren E och D var fria från kulturrester. Boplatsen har således varit bebodd dä 
öppet vatten funnits nära fastmarken och övergivits, när vassbältet brett ut sig 
över sjöytan. 

Pollenanalytisk datering visar att kulturresterna tillhör äldsta delen av den 
boreala tiden, 8 000-7 5°° f' ^ r -

Bland fynden finns elt flöte av tallbark (fig. 1), funnet i gränsytan mellan lag
ren ¥ och E, som är det äldsta påträffade flötet i Sverige. Det är jämngammalt 
med fiskenätet frän Antrea socken i Finland (Sauramo 1951). Frötet är 11X9 cm 
.stort, 1,5-2 cm tjockt och hålets diameter är 1,5 cm. 

Stig Welinder 
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Summary 

The author describes a pine bark float found in the gyttja at the bottom of the 
peat bog Bare Mosse, well known for its settlement finds belonging to the 
Maglemosian Stone Age culture. The bark float has been dated by pollen ana
lysis to an early part ol the Boreal Period, c. 8000-7500 B.C. 

Translaled by Richard Cox 

Några skulpturer från Öland identifierade 

Den energiske landskamreraren J. A. Södermark1 i Kalmar, som var en av stiftarna 
till den år 1871 bildade fornminnesföreningen i länet och den egentlige skaparen 
av museet i Kalmar slott, lyckades intressera flera församlingar och enskilda i lä
net att överlämna föremål som inte längre hade nägon uppgift att fylla i ur
sprungsorten till museet. De synes emellertid ej alltid ha införts i museets liggare 
1 M. Hofrén, Hembygdsrörelsen i Kalmar län, Svensk bygd och folkkultur . . . Hl, Sihlm 
1947, s 214. 
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omedelbar t vid över lämnandet , vilket ledde till förväxlingar. Fotograferingskons

ten var fiir 100 är sedan alltför exklusiv för att användas i katalogiseringsarbetet 

och ej heller gjordes några egentliga beskrivningar eller skisser. I en del fall an

tecknades endast namnet på den person, som överlämnat föremålen, ej kyrkans 

namn, vilket har försvårat identif ieringen. 

Unde r det nu pågående inventariseringsarbetet fiir Sveriges Kyrkors ölandsvo

lymer har emellert id den grundliga genomgången av arkivmaterial och andra 

skriftliga källor som är en av förutsät tningarna för arbetet medfört, att flera »för

lorade fär» i Kalmar Läns Museum numera gär att identifiera. Sålunda bevisar en 

liten teckning av N. I. Löfgren 1817, interiör av Äs kyrka, att ett av de ståtligaste 

triumfkrucifixen i länsmuseet kommer frän denna kyrka, medan ett par blyerts

teckningar av N . M. Mandelgren 1848 klart visar, att en skulptur, kallad S:t Olof 

(fig. 3), som i KLM katalogiserats under Algutsrums kyrka, i stället kommer från 

Kallad 

U n d e r arbetet med beskrivningen av Källa kyrkor, som u tkommer unde r våren 

1969, har inventar iernas ursprung inte bara frän Källa, u tan även från andra 

Ölandskyrkor k u n n a t fastställas, tack vare det ovanligt rika källmaterialet . 

Vid ordinar ie sockenstämma 14.5 1873 lämnade Källa församlingsbor gärna sitt 

bifall till »att säväl samteliga de i Källa kyrkas Sacristi förstuga [dvs. Gamla sak

ristian] stående Träbi lder , som äfven den dervarande Runs tenen mä aflemnas till 

Fornminnesföreningen i Calmar, för att derstädes förvaras». T ranspor t en skulle 

ske per ångbåt frän Stenninge Sandvik och kyrkoherde Ringberg åtog sig a t l 

följa med. 

I museets liggare, här kallad Södermarks katalog, den 22.8.1876 läser vi föl

jande: »Källa socken 7 [senare ändra t fiirst till 6, sedan till 5] mycket skadade, liir 

kyrkan wärdelösa kyrkobilder» samt »Herr R i n g b e r g . . . Stycke af en Runsten 2 

ggr namnet Bjärn (Björn) . . .» 

Notisen i Södermarks katalog om runs tenarnas ursprung är signifikativ. »Herr 

Ringberg», ej Källa kyrka, anges som runs tenarnas ursprung. Detta missvisande 

sätt att ange proveniensen upprepas i museets första tryckta katalog/ ' Där upptas 

t. ex. som nr 46 en Pietå-bild på följande sätt: »Af konsul Mathiesen i Borgholm 

1875. N o 46. Maria med den frän korset nedtagne Frälsaren. 1 f. 6 t.» Den bild 

som avses (lig. 1) är obetydligt högre än vad som uppges i katalogen, 49 i st. f. 

45 cm, men eftersom museet endast äger en enda skulptur med detta motiv, är 

identifieringen klar. 

H a r även det ta föremal kommit frän en kyrka, trots att givaren är cn privat

person? Ahlqvist4 uppger, att det i tornet till Köpings kyrka fanns en dylik skulp

tur. L iknande uppgifter är att finna i Inventar ium 1830 fiir samma kyrka. 

1 Ragnhild Boström, Kyrkor på Öland. Inledning, översikt av ele skriftliga källorna 
(Sveriges Kyrkor Öland L i , vol. 108), Sihlm 1966, s. 42, 60 samt fig. 22-23 o c r l 32-33- — 

Densamma, Källa öelekyrka, Svenska fornminnesplatser nr J J , 2:a uppl., Sihlm 1964, s. 29, 

fig- '9-
' Kalmar läns fornminnes-förenings historiska och etnologiska samlingar på Kalium 
slott. Kort beskrifning . . . [av Herman Horn], Häfte 2, Kalmar 1880, avdelning IV; 
Medeltiden och nyare tiden: kyrkliga föremål. Nedan citerad Horns katalog. 
1 A. Ahlejvist, Ölands historia och beskrifning 2:1, Calmar 1825, s. 163. 
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Fig. i. Pietä (Marie klagan), skulptur av ek, nordtyskl e-lle-r sstnskl arbete, 1400-talets 
förra hälft. Har troligen tillhör! Köpings kyrka, Öland, nu i Kalmar Fäns Museum 
(Kl.M). Foto Sveriges Kyrkor S. Hallgren 111(14. — Picta. firsl halt of 15U1 c. 

Såvitt mig är bekant, var det endast tvä ölandskyrkor , som hade skulpturer 

föreställande Marie klagan, nämligen Köping och dess annexförsamling Egby. Den 
senares skulptur är bevarad och uppstäl ld i kyrkan. Upplysningen i Horns katalog, 

att en borgholmsbo skänkt bilden i fig. 1 till Kalmar, ger en vink om att denna 

en gång kan ha ti l lhört Köpings kyrka. Den lilla staden hade nämligen ingen 

egen kyrka pä konsul Mathiesens tid, borgholmsboma använde Köpings kyrka 

ända till 187c), då deras egen kyrka äntligen invigdes. 

Låt oss återgå till Källa-skulpturerna. Varken i Södermarks katalog eller i soc-
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Fig. 2. S:t Olof, skulptur av ek 
gotländskt arbete, omkring är 
1300. Har tillhört Källa kyrka, 
nu i KI.M. Foto Sveriges Kyr
kor / S. Hallgren 1964. — St. 
Olov, c. 1300. 

kc-nstämmoprotokollet frän 1873 anges, som vi sett av citaten ovan, vad bilderna 

föreställde. Lyckligtvis räknar Ahlqvist (a. a., s. 93) u p p dem: »Flera Helgonbi lder 

lörwaras i kyrkan. Desse utgöra en större Mariae bild, lik Altarets, 2:11c slörre 

bilder framställande St Olof äfwen lika Altarets, och en bild som synbarl. t illhört 

ett Större Crucifix samt nägra smärre bi ldgrupper». 

Inventar ium 1829 innehål ler ungefär samma uppgifter: »1 Kyrkan förvaras 

2ne bilder af S. Olof, och en bild som til lhört ett större Crucifix, samt 4m mindre 

bildgrupper». 
H u r s tämmer nu det ta med uppgifterna i Södermarks och Horns kataloger? Av 

orsaker som jag av utrymmesskäl ej närmare kan gä in pä, förmodar jag, att krnci-

fixresterna aldrig fördes till Kalmar5 . Om vi sammanställer de uppgi t te r vi hit-

" Ragnhild Boström. Källa kyrkor (Sveriges Kyrkor, Öland /;./), Sthlm 1969, under tryck
ning. 
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Fig. 3. S:t Erik, tidigare kallad S:t Olof, lövträ. 
Nordtyskt arbele (Dan/ig?) omkring år 1400. Har 
tillhört Källa kyrka, nu i Kl.M. Foto Sveriges 
Kyrkor / S. Hallgren 19(14. — St- Erik, c. 1400, 
North Germany (Danzig?). 

tills har om Källa-skulpturerna och accepterar antalet 7 i Södermarks katalog, 

skulle listan bli följande: 1) M a d o n n a n på mänskäran (Horn n r 44). - 2) Bebådel

sen (Horn nr 72). - 3) Jesu födelse (Horn nr 73). - 4) Omskärelsen (Horn nr 45). 

- 5) Kvinnligt helgon Horn nr 71). - 6) En s.k. Olofsbild, numera kallad S:t Frik 

(lig. 3, Horn nr 60). De behandlas utförligt i förf;s arbete om Källa kyrkor. 

Det fattas alltså en Olofsbild. I KLM finns sammanlagt fyra framställningar av 

de- nordiska he lgonkonungarna . En av dem ingår i ett altarskåp (Horn nr 37) och 

kan därför uteslutas nr diskussionen, och Horn n r 60 är redan identifierad (fig. 3). 

De tvä återstående är de i fig. 2 och fig. 4-5 återgivna. Den förras u rsprung anges 

som »Okänd gifvare», men uppges föreställa St Olof. Den andra, som saknar varje 

at t r ibut , kallas endast tör »kyrkbild» (Södermark) och »bild» (Horn) , och som ur

sprung anges »af Löj tnant Fr. v. Schéle 1877». 

En av dem kommer alltså från Källa. T a c k vare privatarkeologen J o h a n Wall

man,1 ' som omkr ing 1820 utförligt beskrivit de båda s.k. Olofsbilderna i Källa, 

" Wallman saml., NorelM. 
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Fig. 4. Helig konung (S:t Erik?), skulptur 
a\ ek, 1200-lalets senare del. Har troligen 
tillhört Runstens kyrka, nu i KEM. Foto 
Sveriges Kyrkor / S. Hallgren 1964. — St. 
Erik (?), second half of 1 gth c. 

blir valet lätt: fig. 4-5 skiljer sig frän Källa-bilderna, den saknar nämligen krona 
och andra attribut, ej heller trampar den på någon fiende. Den i fig. 2 återgivna 
bilden är alltså den sjunde Källa-skulpturen. 

Ändringarna i Södermarks katalog har troligen samband med senare invente
ringar (i samband med Horns katalogisering?), dä två av Källa-skulpturerna fick 
felaktig ursprungsbeteckning. 

Varifrån slutligen kom bilden i fig. 4-5? Frägan hänger samman med givaren. 
Löjtnant von Schéle synes ha varit bosatt pä mellersta Öland (jag har ej kun
nat finna honom i Elgenstierna), han skänkte nämligen 1877 en yxa frän 
Långlöt till KLM, (Södermark: »F. O. [ = fyndort?] Länglöth), och han dog i 
Mörbylånga 1891 (enligt uppgift i Westrinska saml., KLM). Någon bild, lik fig. 4-5 
synes ej ha funnits i Långlöt, men i grannkyrkan Runsten fann Ahlqvist (a.a. 2:1, 
s. 255) »en S. Olofsbild nästan i kroppsstorlek». Bilden i fig. 4-5 är emellertid en
dast 83 cm hög - en sittande vuxen person är minst 120 cm hög. Lägger man till 
en hög krona av samma typ som den i fig. 2, blir bilden avsevärt mycket högre-. 



44 Smärre meddelanden 

Fig. -,. Samma som fig. 4. När bilden kom till 
KLM, var den försedel ined etl plåtfat (offer-
fai?). Foto Sveriges Kyrkor / A. Edle 1931. — 
Like Fig. 4. 

Betänker man därtill , att bilden stod i en mörk to rnkammare i den gamla klöv-

sadelskyrkan, kan uttrycket »nästan kroppsstorlek» accepteras. Kanske föreställer 

skulpturen S:t Erik, Runstens kyrka, liksom Källa, ägde nämligen en relik av 

detta helgon. - När bilden överfördes lill Kalmar, vilade ett plåtlock (liir kollekt?), 

lik en sombrero, pä dess hjässa (fig. 5), ej nämnt av Ahlqvist, 

Ragnhi ld Boström 

Summary 

With the help of old records and journals from previous centuries the author has 

managed to determine the provenance of various wooden sculptures, nowadays 

preserved in the museum in Kalmar. 


