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Den ursprungliga avsikten med detta inlägg var
en recension av Hella Schulzes (2004) samman -
ställning av 30 års undersökningar i Köpingsvik,
men under arbetets gång dök det också upp
andra intressanta frågor rörande detta område
som jag vill ventilera. Jag väljer därför att här
framlägga de senaste resultaten av mina egna
forskningar och därefter endast ta upp vissa för
mig angelägna problem med utgångspunkt i
Schulzes utmärkta bok.

Jag har här avstått från att behandla Köpings
roll i Östersjöhandeln och dess uthamn Sikavarp
(Petersson 1964). Skälet är att jag håller på att
slutföra ett manuskript om S:a Britas kapell för
Sveriges Kyrkor. Inte heller har jag berört S:t
Knuts kapell, då min beskrivning av det och
Ölands alla andra s.k. köpmanskyrkor och kapell
skall ingå i kommande publikationer.

Köpings kyrka och runstenarna
Många runstenar har använts som byggnadssten
i Köpings kyrkor: först i den stora tidigmedelti-
da kyrkan och sedan på nytt i 1805 års ersättare.
Den senare revs sånär som på tornet 1953–54,
varvid stenarna kom fram (Jansson & Anderson
1954; Gustavson 1977; Owe 2002). Runstenar
ingår också i kyrkogårdsmuren och har påträf-
fats på senare år bl.a. vid gravgrävning. Så sent
som 2004 hittade Hanna Menander en runsten i
västra kyrkogårdsmuren och 2006 påträffades
två runristade fragment i samband med förbere-
delserna för en tillbyggnad av kyrkan. Förhopp-
ningsvis skall ytterligare fynd kunna göras
under 2007, när tornets nordmur bryts igenom
för en passage till den nya »lillkyrkan».

Schulze (s. 34, 96) efterlyser ett gilleshus på
kyrkogården (Boström 1977, fig. 25, 28). Av det-
ta saknas alla spår sedan kyrkogårdens omlägg -
ning 1808, då man bl.a. använde sten från den
medeltida kyrkan, bitar av runstenar och grav -
stenar samt sannolikt också sten från gilles huset.

Sölve Göransson (muntl. medd. 2002; jfr fig.

1) har funnit att kyrkogården haft samma ut -
sträckning som idag så långt tillbaka som man
kan följa den i lantmäterihandlingarna. Den är
enligt hans analyser utlagd med en inhemsk kort
aln om 47 cm, som användes redan under folk-
vandringstiden för måttsättning av husgrunder
och fornborgar på Öland (Göransson 1973, s.
135–142, 206-208, noterna 86a-h; 1975a, s. 404
ff; 1988b). Storleken 240 x 240 korta alnar inne -
bär en yta på närmare 13 000 m2, vilket är unge-
fär fyra gånger så stort som en genomsnittlig
öländsk kyrkogård. På gamla kartor antyds
stigluckor i väster, söder och öster (Boström
1977, fig. 5–7).

Den ståtliga runstenen Tingsflisa (Öl 46, f.ö.
min nära granne) omtalar den kristne Gunfus
som begravdes på tingsplatsen. Jag finner för
troligt att han skulle ha fått sin sista vila på kyr -
kogården, knappt 200 m därifrån, om en sådan
funnits på hans tid. Runstenen dateras till »ti -
den före 1050» (Thorgunn Snædal, brev 2006-
07-28). Då fanns alltså ännu ingen kyrkogård.

Kyrkornas skeva placering på kyrkogården
(fig. 1; Boström 1977, fig. 8–9) förutsätter en
ännu äldre kyrka, som bör ha legat parallellt
med de södra och norra bogårdsmurarna. Jäm-
för Källa gamla kyrka, där två gravar påträffades
1971/72 under de förkolnade resterna av en trä -
kyrka (Sundnér & Edling 1978, s. 23, fig. 35). De
låg ca 15° mer i NNO-SSV än den medeltida
stenkyrkans nordmur. Träkyrkan stod kanske i
30–40 år, inte 100 (Schulze s. 52). (Beträffande
soluppgångens symboliska betydelse och kyrkor -
nas och gravarnas orientering, se Enblom 1938;
Cinthio 1964; Högberg 1965; Holmberg 1977;
1990; Johannsen & Smidt 1981; Eide 1986;
Brunius 1987; Lindström 2005. Jfr Boström
1988, s. 136, not 60.)

Köpings mycket rymliga kyrkogård tyder på
att också den förmodade träkyrkan där varit stor
utöver det vanliga. Som en jämförelse kan
anföras Södra Möckleby kyrka på södra Öland. I
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dess västtorn upptäckte Johnny Roosval 1908 tre
sekundärt använda stavkyrkoplankor av ek (an -
teckning och skisser i Sveriges Kyrkors arkiv).
Deras synliga längd är ca 5,3 m. Ändarna är
inmurade i tornväggarna, varför virkenas totala
längd kan beräknas till ca 6,5 m. Det ansenliga
längdmåttet tyder på att plankorna på ett ålder-
domligt sätt har varit jordgrävda, liksom i Maria
Minor i Lund (Ekhoff 1914–16, s. 165 ff, fig.
146–150; Lundberg 1971, s. 63, bild s. 65). Med
en beräknad vägghöjd av ca 5,80 m har stav -
kyrkan i Södra Möckleby varit upp seendeväck -
an de stor. Jämför stavkyrkorna i Hemse och
Föra, som har haft 4,45 respektive minst 3,74 m
höga väggar (Ekhoff 1914–16, s. 112; Boström
1972, s. 570). I dessa och i de flesta andra hittills
kända svenska stavkyrkorna har väggplankorna
varit infällda nedtill i en syll, vilket är en yngre
konstruktion.

Tilläggas kan att Södra Möckleby enligt Ulf
Näsman (2001, s. 255, 293) varit en välmående
bygd under vikingatiden att döma av guldmynt,
silverskatter och runstenar. Betydande folk
bodde i Södra Möckleby (»den stora byn») vid
det goda hamnläget Degerhamn (deger = stor).

Tack vare ett generöst anslag från Berit Wal-
lenbergs stiftelse har stavkyrkoplankorna i Söd -
ra Möckleby kunnat dendrodateras. Virket har
fällts mellan åren 1167 och 1190 (Linderson
2003). Dateringen är förvånansvärt sen. Kanske
har plankorna i Södra Möckleby kommit till vid
en reparation av stavkyrkan? Rester av andra
öländska träkyrkor är nämligen betydligt äldre:
14C-dateringar sätter Föra till senast 1070 (Bo -
ström 1984, s. 64; 1987, s. 44) och Långlöt till
senast 1080 (Boström 1973, s. 113, 204, not 19;
1984, s. 64).

När träkyrkan i Köping omkring 1100 skulle
ersättas med en väldig helgedom av sten måste
de talrika runristade monumenten flyttas,
särskilt de som trängdes under det heliga tak-
droppet. Många runstenar återanvändes snart:
en del höggs om i trapetsform, säkert för någon
släkting till den ursprunglige avlidne. Många av
fragmenten har så fräscha och nymålade ytor att
monumenten måste ha varit alldeles nya när de
flyttades.

En runsten placerades framför den södra
långhusportalen (Owe 2002, s. 49–50, fig. 4).

Den s.k. Hässlebystenen fick den finaste placer-
ing en runsten kan få: som altarskiva (Owe
2002, s. 127– 129, fig. 81; jfr Boström 1977, s. 19,
där jag uppfattade det som att runstenen om -
huggits till gravsten). Först höggs den om i rekt -
angulär form, kanterna profilerades och baksi-
dan finslipades – observera, med det mesta av
framsidans inskrift och kors bevarade – varefter
stenen lades på det nymurade altaret med
inskriftssidan vänd nedåt. Vid detta altare fira -
des mässan hela medeltiden igenom och ända
till 1762, då stenaltaret ersattes med ett träaltare
i tidens smak (Boström 1977, s. 50). Även i
Gamla Uppsala användes en runsten (U798) på
detta hedrande sätt.

Man har länge spekulerat om orsakerna till
den hårdhänta behandling som mycket tidigt
drabbade våra runstenar (Schulze s. 92, 94). Låg
krassa ekonomiska krav på billigt byggnadsma-
terial eller magiska föreställningar bakom för -
störelsen? Med stöd av här återgivna exempel
ansluter jag mig till den senare uppfattningen, i
gott sällskap med bl.a. J.A. Hellström (1996, s.
211).

Köpings kyrkas datering
Det är en olycklig och mycket utbredd missupp-
fattning att Köping »försvann» och han delsplat -
sen minskade i betydelse under andra hälften av
1200-talet (jfr Petersson 1964, s. 58 ff; Blom -
kvist 1979, s. 72; Hagberg 1973, s. 209, 222 ff
och senare; Johnson & Schulze 1990, s. 55;
Lovén 1996; Schulze 2004, s. 47, 52 f). Från-
varon av myntfynd och boplatslämningar räcker
inte för att avfärda Köping under hög- och sen-
medeltiden. Kyrkobyggnaden talar sitt tysta
men tydliga språk.

Sedan min monografi om Köpings kyrka
kom ut 1977 har mina kunskaper om kyrkor
fördjupats. Jag vill nu av byggnadstekniska skäl
skjuta tillbaka dateringen av Köpings kyrka
ungefär 50 år till ca 1100. För högre ålder talar:

• Murtekniken med 105–110 cm tjocka
skalmurar av kalksten: dels utvald fältsten
(»åkersten») med naturligt mjuk yta, dels
råbruten sten (»bergsten»), tuktad i hörn
och omfattningar.
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• Smått förband och jämna skiftgångar med
täta fogar, som har kvaderrits både på utsi-
dan och insidan (Boström 1977, fig. 30).

• Portalernas gångöppningar och trösklar, på
ålderdomligt vis placerade i murens ytterliv,
som samtidigt är både omfattning och dörr -
anslag (Boström 1977, fig. 33, 35, 40, 41).
Innersmygarna är rätvinkliga. Hur portaler-
nas överdelar från början såg ut i detalj vet vi
inte, men de har troligen liknat nordportal-
en i Resmo (Boström 1988, fig. 55, 57). Inga
fönster är bevarade, men på gamla avbild-
ningar återges de som rundbågiga (Boström
1977, fig. 26–28). De bör ha haft dageröpp-
ningen ungefär mitt inne i murlivet, ett
ålderdomligt drag.

• Dendrodatering med stöd av Resmo kyrka
»efter år 1102±5» (Boström & Bartholin

1990, s. 202; se även Boström 1988; 1995;
1999). Jämför även Hossmo kyrka på andra
sidan Kalmarsund, där absiden är dendro-
daterad till 1105±5 och västgaveln till efter
1114 (Andersson & Bartholin 1990, s. 190).

• Likheter i byggnadssättet med den lilla
absidkyrkan Borg, uppkallad efter en nu
utplånad fornborg som förmodligen varit
föregångare till Borgholms slott (Johnson &
Jönsson 1975; Boström 1982, s. 18; 1996, s.
98; Stibéus 2005, s. 20). Borg var, i likhet
med Köping och Böda, regal (Schück 1953, s.
19).

En ovanligt stor kyrka
Tyvärr har min monografi (1977) om Köpings
kyrka vållat några missförstånd. Kyrkan upp -
fördes som ett fredligt gudshus och fick redan
från början den stora längd och bredd som den
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Fig. 1. Köpings tidigmedeltida kyrka kunde i storlek tävla med de samtida östgötska kyrkorna i Linköping och
Vreta. Ritningar av Gunnar Redelius. —As to its size, Köping church was on a par with contemporary 12th cen-
tury magnate’s churches and cathedrals in Östergötland.
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hade ända till rivningen 1805, den förstorades
inte (jfr Schulze s. 34). Liksom Schulze (s. 84)
frågar jag mig varför kyrkan var så stor. Dess
långhusareal var inte mindre än 235 m2, så
Köpings kyrka var en av de största i dåtidens
Sverige, jämförbar med den äldsta domkyrkan i
Linköping och större än Vreta (fig. 1).

Här är det oundvikligt att nämna Florenslis-
tan (Schulze s. 86). Var möjligen den magnifika
kyrkan i Köping ett spekulationsbygge inför en
kommande stiftsindelning av Sverige? Kanske
har Lena Thunmark-Nylén (2004, s. 285) kom-
mit sanningen närmast, då hon betraktar Flo-
rensdokumentet »as a geographical manual for
planning the expansion of the Church, not a list
of existing bishoprics». Listans »liunga. kau -
pinga.» skulle enligt Thunmark-Nylén syfta på
Linköping och Kopparsvik vid Visby. Själv me -
nar jag att det handlar om Linköping och
Köping på Öland.

Åter till kyrkobyggnaden. Västtornets bot-
tenvåning, med ingång från väster och en dub -
belarkad mot öster, var en loge reserverad för
kungen eller hans troman (jfr Resmo; Boström
1988, s. 73–74, fig. 72a). Köping var som sagt ett
regalt pastorat. Kanske låg kungsgården väster
om kyrkan? Detta kan antydas av mycket höga
markfosfatvärden vid Solberga 3:44 (Hagberg
1975, Abb. 4; Schulze s. 96). Jämför med Dalby
kungsgård i Skåne, utgrävd 1965–66 av Karin
Andersson (Cinthio 1983, s. 89–100).

Långhusets västra del hade också en speciell
uppgift. Portalerna låg nämligen 6 m från väst-
gaveln när det vanliga avståndet är 1,5 m eller
mindre (fig. 2). Där fanns plats för bänkar (jfr
Sundnér 1989, s. 195). Kanske användes utrym-
met som tingslokal. Ting hölls 1315 aput Kö pings -
kyrkiu (SD3 nr 2034; Schück 1953, s. 9, 24).
»Aput» kan betyda både »i» och »vid», vilket
skulle kunna innebära att Slättbo häradsting un -
der tidig medeltid flyttade inomhus, in i kyrkan.
Jämför Butterups kyrka på Själland som hade
murade bänkar i långhuset (Als Hansen & Aa -
man Sørensen 1979).

Ombyggda kyrkor
Vad som hände med Köpings kyrka omkring år
1240 var att hela byggnadens förhöjdes, inte
utvidgades på bredden. Västtornet fick flera vå -

ningar, det redan mycket breda långhuset välv -
des i tre skepp, över valven inrättades en profan
övervåning, sydportalen moderniserades, korets
murar förstärktes, och på detta underlag restes
ännu ett torn. Därmed blev Köping en av öns
»klövsadelkyrkor». Sådana omfattande ombygg  -
nader tog tid. Beträffande tornens dateringar
kan dendrokronologin för ett par andra öländska
torn hjälpa till: Bredsättra västtorn 1207 (Bo -
ström & Bartholin 1990, s. 206–209) samt Mör-
bylånga västtorn 1209±7 (muntlig uppgift av
Torbjörn Sjögren; tornet beskrivet i Boström
1997a, s. 28 ff, fig. 28 ff). Långhusets välvning
och sydportalens modernisering, som stilistiskt
står Håkan Tanna (Gärdslösamästaren) nära,
har jag daterat till 1200-talets mitt (Boström
1978, s. 78; 1990, s. 66 ff).

Nästan alla öns kyrkor hade vid ungefär
samma tid blivit ombyggda så att de kunde tjäna
som både sockenfästningar och skyddade maga-
sin för skattepersedlar. Kaststenar är bevarade i
Föra, Persnäs och Källa gamla kyrka som en
erinran om byggnadernas försvarsuppgifter.

På andra sidan Kalmarsund byggdes kyrkor-
na om på liknande sätt. Dessa förändringar är
dendrodaterade till ca 1240 (Andersson & Bar -
tho lin 1990), vilket bekräftar den tidsbestäm -
ning av de öländska kyrkornas förändringar som
jag kommit fram till tidigare bl.a. genom bygg -
nadsanalyser.

Borgs lilla kyrka byggdes om vid ungefär
samma tid genom att absidkoret ersattes med ett
torn, lika brett som långhuset och försett med
ett trapphus inne i sitt nordvästra hörn (Bo -
ström 1996, s. 98). Kanske var det vid samma
tillfälle som långhuset förlängdes med 6,5 m och
fick en inre areal om ca 95 m2 mot de tidigare ca
54. Kyrkans tidiga datering bekräftas av Gö -
ranssons måttanalyser (ritning 1975-03-20),
enligt vilka Borgs kyrka, utom sakristian, är
måttsatt med den korta alnen om 47 cm. Hans
metrologiska studie är särskilt värdefull efter-
som endast grundmurarna återstår av denna
kyrka, vilket omöjliggör datering genom iakt-
tagelser av skulpturala detaljer och murteknik.

Bogårdsmuren i Köping byggdes om till ett
starkt skyddsvärn (Wehrfriedhof), jfr den delvis
bevarade muren i Alböke (Boström 1966b, fig.
30; 1996, s. 74). Kanske skedde också det om -
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kring 1240, eller 1507, då Otto Rudh »be -
skansade» Köpings, Torslunda och Räpplinge
kyrkor (Boström 1977, not 41). Därmed blev
Köpings kyrka ett av Borgholms flankfästen.

Alla dessa ombyggnader tyder inte på någon
tillbakagång i Köping, utan visar att ansvarsom-
rådet hade utvidgats och förändrats. Under hög-
och senmedeltiden anskaffades också förnämli-

ga skulpturer till kyrkan från Lübeck (Boström
1977, fig. 55–59, 99). Det ekonomiska grundlaget
för dessa investeringar bör ha varit stenbrottet.

Om Köpings goda ekonomi vittnar också det
faktum att socknen tillhörde dem som omkring
1300 betalade den högsta stolsavgiften på Öland
med 4 örtugar gotl. (Schück 1953, s. 6). I början
av 1500-talet svarade socknen för två nätters
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Fig. 1. Köpings kyrka och kyrkogård i början av 1100-talet. Observera kyrkans skeva placering på kyrkogården
och det stora avståndet mellan långhusportalerna och västgaveln. Ritning av förf. —Köping church, Öland, in
the early 12th century. Note how the church is not aligned with the churchyard walls and that the portals of the
nave are placed uncommonly far from the western wall.
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gästning mot det vanliga en. I slutet av samma
sekel var Köping en av öns folkrikaste socknar
(Johansson 1954, passim). Allt tyder på att forsk -
ningen underskattat Köpings betydelse efter
1200-talets mitt.

Stenbrytning
Om kyrkan var den ena viktiga aktören i det
högmedeltida Köping så var den andra stenbrot-
tet i Köpings klint, ett nästan två kilometer långt
sår i naturen. Kalkstenen har givit kö pings  borna
säker försörjning i nästan tusen år och givit goda
inkomster åt ägaren, som för slagsvis var kun-
gen. Stenbrottet ligger nämligen delvis på Sol-
bergas mark, jfr ovan.

Tillverkningen av runstenar i stort antal på
1000-talet följdes under 1100- och 1200-talen av
fler run- och gravstenar, täckplattor till reseal -
taren, men framför allt av byggnadsmaterial till
traktens kyrkor. Många av dessa föremål slipa -
des för hand, ett tidsödande och slitsamt göra.

Den förnämligaste produkten från Köpings
klint är det ståtliga stenkorset på havsstranden
vid Sikavarp-Kapelludden i Bredsättra socken
(fig. 3). Det är hugget av kalksten från stenbrot-
tet i Köping (intyg 2006-05-30 av geologen Jan
Mi kaelsson vid Kalmar högskola). Under en
orkan den 14 januari 2007 slogs korset sönder av
kring flygande rester efter en kollapsad fiskebod
som stått knappt 30 m därifrån (Peter Boström
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Fig. 3. Korset på Kapelludden/
Sikavarp, Bredsätt ra socken. Det
3,2 m höga korset är hugget i
Köpings klint i början av 1200-
talet och slogs sönder i en orkan i
januari 2007. I fonden den grun-
da Skedstadviken. Foto Clas Hal-
lvik 1977. —The cross at Kapell -
udden in Bredsättra parish was
fashioned out of Köping lime-
stone in the 13th century and bro-
ken in a storm in 2007.
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2007). Sikavarp, med S:a Britas kapell och kor set,
be hand las närmare i Boström 2004; in press a; in
press b.

Redan från 1100-talet bestod stenbrottets
produktion mest av den obearbetad råstenen som
krävde minst arbete. Den var lämplig som ballast
och exporterades i stora mängder till kalk fattiga
områden där stenen brändes och användes till
murbruk. Till byggen på andra sidan Kalmar-
sund, t.ex. kyrkorna i Hossmo och Arby, båda
byggda av lokal sandsten, behövdes sålunda
öländsk kalksten till murbruket. Även några run -
stenar ingick i leveranserna. Viktiga mottagar-
länder för råsten var annars Tyskland och Polen.

Att bränna kalken innan den exporterades
var omöjligt av två skäl. Dels är sjötransport av
bränd kalk synnerligen riskabel då det blir en
våldsam kemisk reaktion om kalken blir våt
(Strandh 1996, s. 34). Dels var ölänningarna
från slutet av 1000-talet och långt in i medelti-
den upptagna av sina egna byggen: 34 kyrkor,
åtta kapell och den väldiga borgen med kastal
och rundkyrka i Borgholm.

Ölänningar åtnjöt tullfrihet i Lübeck i bör-
jan av 1200-talet (Schück 1926, s. 158). Franz
Killig (1933, s. 11 ff) framförde som en orsak
där till att det skulle ha rört sig om import av
huggna arkitekturdetaljer och gravstenar i tyska
kyrkor. Denna import ligger dock senare i tiden.
Vad ölänningarna under den tidiga medeltiden
exporterade till Nordtyskland var, så vitt jag kan
förstå, råsten som efter leveransen brändes till
kalk för murbrukstillverkning. Mycket av det
Killig skrev om den öländska kalkstensproduk-
tionen har fortfarande sitt intresse, men han var
ingen geolog. De medeltida dopfuntar som han
betraktade som öländska har i själva verket
importerats från Gotland. Under mer än 30 år
hade jag förmånen att få följa med Erik Åhman,
förste statsgeolog vid SGU, till Ölands kyrkor,
där han bl.a. fann minst 27 dopfuntar, tre al -
tarskivor och en kolonn med kapitäl, allt av
gotländsk kalksten. Två dopfuntar fann Åhman
vara hämtade från Småland och en från Mel-
lansverige.

En liten kyrka krävde enligt Lars Strandh
(1996, s. 39) 13–16 ton kalksten, d.v.s. 5–6 m3,

bara till murbruket. För att bränna kalken kräv -
des ofattbara 25–36 m3 ved enligt beräkningar

utförda för min räkning av Jakob Lindblad på
grundval av Strandh. (För kännedom om Strandhs
viktiga arbete tackas Olof Holm.) Att bygg -
nadsverksamheten medfört svår skogsskövling
framgår t.ex. av Rhezelius fornminnesinventer-
ing på ön 1634: landskapet var då så kalt att han
kunde göra vinkelmätningar mellan kyrktornen
kors och tvärs över hela ön, utom från Böda i
norr och Ås i söder (Boström 1966a, s. 66; 1997b).
Även på Sjökarteverkets kartor i Krigsarkivet
från 1600- och 1700-talen (t.ex. V:28) ser man
att Öland är skogfattigt.

Slipad golvsten
Något som inte producerades redan på 1100-
talet i Köping var golvsten slipad i skurkvarn.
Spår efter stenslipning och fragment av slipad
sten påträffades 1971. Ulf Erik Hagberg (1973, s.
209, 222 ff; 1975, s. 25 f; 1979, s. 82; 1985) pub-
licerade fynden, tolkade dem som rester av en
skurkvarn och daterade dem till 1100-talet.
Göransson (1975b) invände mot den tidiga
dateringen, men först 1994 (s. 24) nämnde Hag-
berg skurkvarnen utan att ange någon datering.
Schulze (s. 194) anger att dateringen är osäker
och snarare ligger omkring 1200 eller senare på
grund av lagerföljden (uppmätning s. 183).

I början av 1970-talet reste Hagberg och ett
par geologer till Polen där de i några medeltida
kyrkor fann slipad golvsten (Schulze s. 192).
Kenth Larsson konstaterade att några stenar hade
»konvexa slipspår» på undersidan och Anders
Martinsson fann att stenen var hämtad från
Köpings klint. Om dessa golvstenar legat där
sedan kyrkorna byggdes eller tillkommit senare
kunde dock inte bedömas.

Göransson (1975b, s. 74; 1987, s. 105 f;
1988a, s. 250; 2004, s. 115 ff) har framhållit att
termer som »skura», »skurad sten» och »skur -
kvarn» inte förekommer i skriftliga källor om
Öland förrän på 1600-talet. De detaljerade tull-
registren för utförseln från de öländska hamnar-
na under 1600-talets två första årtionden omta-
lar stensorter som »rug» (rå) samt huggen eller
släthuggen alnesten och fotsten, men inte sku-
rad eller slipad golvsten (Göransson 2004, s.
116). Om den »anstrak», d.v.s. golvsten, som
omnämns på Öland redan från början av 1500-
talet möjligen ibland kan ha varit slipad kan inte
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fastställas (Göransson 1975b, s. 75). Svårigheten
att datera slipad golvsten och därmed använd-
ningen av skurkvarnar har understrukits även av
Eva Wilson (1983; 1996), som grundligt under-
sökt förekomsten av skurad ölandssten i engels-
ka byggnader från 1600- och 1700-talen.

Jag har inte träffat på någon slipad golvsten i
de medeltida öländska kyrkorna. I Köping var
det gamla golvet kvar när kyrkan revs 1953: det
bestod av råbrutna flisor, oregelbundet forma -
de, lagda i sand. Sådana golv var vanliga. I några
kyrkor har golven i stället bestått av flisor eller
små kullerstenar lagda i kalkbruk, i andra av
huggna stenplattor lagda i sand. Det är sna rare
regel än undantag att golven är yngre än de
omgivande murarna.

Amatörarkeologer
Schulzes bok (2004) inleds med en översikt av
mer än 400 års antikvarisk verksamhet i Kö -
pingsvik, från 1634 till 1970. Det är impo -
nerande och betydelsefulla insatser. Jag vill ut -
öka raden av amatörarkeologer med följande.

Sven Erik Sjöholm (1889–1970; Schulze s.
246), chefredaktör för Ölandsbladet, riksantik-
variens ombud, kulturpersonlighet och förfat -
tare, bl.a. till »Ölandssången», 1929 en av
grundarna till Ölands forngård, numera Borg -
holms stadsmuseum.

Elis Peterson (1887–1969), en mångsidig bygg -
nadssnickare och stenhuggare. Han hade ärvt
intresset för forntiden av en farbror och kände
till förhållanden beskrivna i Rannsakningarna,
som ännu inte var utgivna på hans tid. Alltså en
levande traditionsbärare! Genom Elis observans
togs många runstensfragment till vara (Schulze
s. 246). Efter sin pensionering brukade han följa
efter plöjarna ute i åkrarna och hittade många
stenyxor. Han kallade dem »mortelstötar» och
sålde en och annan till turisterna för fem kronor
styck. Jag sammanförde honom med Louise Ce -
der schiöld vid Historiska museet i Stockholm,
med vilken han hade korresponderat, så att hon
fick se hans samling. En del finns i Stadsmuseet i
Borgholm .

Bertil Peterson (1916–2002), son till Elis, var
även han byggnadssnickare och delade fa derns
intressen. Han har berättat för mig att myntfyn-
den 1910 (Schulze s. 16) hade gjorts av Elis bror

Axel och dennes kamrat när de kärrade grus
nedför Köpings klint för den nya järnvägs-
banken. Bertil hade också i klart minne att fyn-
den av runstenar 1925 (Schulze s. 246) gjordes i
samband med att fadern byggde ett bostadshus
åt handlanden Alfred Ohlson på Klinta 5:4.

Bengt Boman (1914–2004), handlande. Un -
der de hektiska veckorna före jul 1953 fick han
rasmassor från rivningen av 1805 års kyrka för
att med dem fylla igen en »surhåla» på tomten
Klinta 17:1 bakom affären. Han granskade varje
lass noggrant och lyckades rädda några frag-
ment av runstenar och skärvor av en dopfunt.
Sven B.F. Jansson förmådde med sin charm och
en årgång av Fornvännen Bengt att lämna över
sin lilla samling till kyrkan. Fynden pryder nu
museet i kyrktornet. Nancke-Kroghs beskriv -
ning (1992, s. 143) av arbetena vid kyrkans riv -
ning 1953 är en grov förolämpning mot dem
som var med. Han kom till Köping först många
år senare.

Bäck, väg och vall
De centrala delarna av den vikingatida och me -
deltida handelsplatsen med sin hamnbassäng låg
nere vid den grunda Köpingsviken och omfat-
tade bl.a. fastigheterna Solberga 4:8 och 4:11
(Schulze s. 149–170, 171–195). Hantverk be -
drevs i grophus och stolpburna hus där nu ho -
tell- och konferensanläggningarna Solhyddan
och Ölandsborg ligger. Vid västra gränsen av
Solberga 4:11 slingrade sig bäcken Prästerännil,
vars nedre lopp tyvärr lades i kulvert 1971/72
och i mitten av 1980-talet. Den hade ett mycket
starkare flöde före 1951, då vattentornet bygg -
des. Det har berättats att under torrår på 1920-
talet kom vattenvagnar ända från Källa för att
hämta vatten ur bäcken. Med strandens fina
sand och bäckens vatten bedrevs stenslipning för
hand redan under 1000-talet.

I bäckravinen fanns spår av en stenlagd väg
(Schulze s. 43, 53, bild s. 184). Jag vill också rikta
uppmärksamheten på en annan gammal väg
uppe på Köpings alvar. Den ligger direkt på
berghällen och kan följas några tiotal meter från
bäckens övre lopp mot väst-sydväst och mot
Borgholms slott.

Bland de rester av murar som har omgivit
samhället vill jag tolka Raä 169, en rad av stora
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gråstenar söder och sydväst om kyrkogården,
som grunden till en jordvall besläktad med den i
Västergarn på Gotland, inte som en kyrko gårds -
mur (Schulze s. 52, 96, 110; jfr Carlsson 1999, s.
115 ff).

Referenser
Als Hansen, B. & Aaman Sørensen, M. 1979. Den

usynlige kirke. Butterup kirkes indre i middel -
alderen. Egevang, R. (red.). Strejflys over Danmarks
bygningskultur. Festskrift til Harald Langberg. Na -
tionalmuseet. Köpenhamn.

Andersson, K. & Bartholin, T., 1990. Några medelti-
da kyrkor vid Kalmarkusten i dendrokronologisk
belysning. Kirkearkæologi i Norden 3, Åbo, Finland,
1987. Hikuin 17. Højbjerg.

Blomkvist, N., 1979. Medieval Eketorp and contem-
porary turnover places. Näsman, U. & Wegraeus,
E. (red.). Eketorp. Fortification and settlement on
Öland, Sweden. The setting. KVHAA. Stockholm.

Boström, P., 2007. Stormen tog historiskt kors. Ölands  -
bladet 2007-01-16. Borgholm.

Boström, R., 1966a. J.H. Rhezelius’ resedagböcker.
Några randanmärkningar. Konsthistoriska studier
tillägnade Sten Karling. Stockholm.

– 1966b. Kyrkor på Öland. Inledning. Översikt över de
skriftliga källorna. Öland I:1. Sveriges Kyrkor 108.
Stockholm.

– 1972. Föra kyrkor. Öland I:6. Sveriges Kyrkor 142.
Stockholm.

– 1973. Långlöts kyrkor. Öland II:1. Sveriges Kyrkor
151. Stockholm.

– 1977. Köpings kyrkor, Slättbo härad, Öland. Sveriges
Kyrkor 170. Stockholm.

– 1978. Gärdslösa kyrka. Öland II:3. Sveriges Kyrkor
177. Stockholm.

– 1982. Ölands kyrkor. Svenska fornminnesplatser
53. Raä. Stockholm.

– 1984 (antedaterad 1981). Några öländska kastal-
torn samt tvärvetenskap, knep och andra hjälp -
medel. Festskrift tillägnad Matts Dreijer på hans 80-
årsdag 31.01.1981. Mariehamn.

– 1987. Kyrkorna i Föra under nästan tusen år. Föra
från kust till kust. Föra hembygdsförening.

– 1988. Resmo kyrka, Algutsrums härad, Öland. Sve -
riges Kyrkor 203. Stockholm.

– 1990. Förbindelserna Gotland – Öland under ro -
mansk tid i den kyrkliga konsten. Gotlandia irre-
denta. Festschrift für Gunnar Svanström zu seinem 75.
Geburtstag. Sigmaringen.

– 1996. Borgs kyrka. Axelsson, R. et al. (red.). Det
medeltida Sverige 4:3, Öland. Raä. Stockholm.

– 1997a. Mörbylånga kyrkor. Algutsrums härad, Öland.
Sveriges kyrkor 222. Stockholm.

– 1997b. Rhezelius, Jonas Haquini. Svenskt bio gra -
fiskt lexikon XXX. Stockholm.

– 1999. Is Resmo church the earliest stone church in
medieval Sweden? Blomkvist, N. & Lindquist,
S.O. (red.). Europeans or not? CCC Papers 1. Visby.

– 2004. Birgittakulten i Sikavarp på Öland – kort
meddelande. Fornvännen 99.

– In press a. Ölands kapell. Gudshus och varulager.
Tegnér, G. (red.). Gråborg, Sankt Knuts kapell och
Borgs by. KVHAA. Stockholm.

– In press b. S. Birgittas kapell, S. Margaretas kapell.
Rättelser och tillägg samt register till Öland, band II.
Öland II:6. Sveriges Kyrkor.

Boström, R. & Bartholin, T., 1990. Dendrokronolo-
gisk datering av några öländska kyrkor. Kirke ar -
kæo logi Norden 3, Åbo, Finland, 1987. Hikuin 17.
Højbjerg.

Brunius, T., 1987. Kyrkan och väderstrecken. Uppsala
Nya Tidning 1987-12-17.

Carlsson, D., 1999. Harbours and farms on Gotland.
Blomkvist, N. & Lindquist, S.O. (red.). Europeans
or not? CCC Papers 1. Visby.

Cinthio, E., 1964. Kyrka. Kulturhistoriskt lexikon för
nordisk medeltid 9. Malmö.

– 1983. Dalby kungsgård. Medeltidsarkeologien som
historisk vetenskap. KVHAA:s årsbok 1983. Stock-
holm.

Eide, O.E., 1986. Om kirkers orientering. Arkeologiske
skrifter fra Historisk museum 3. Bergen.

Ekhoff, E., 1914–16. Svenska stavkyrkor jämte iaktta gel -
ser över de norska samt redogörelse för i Danmark och
England kända lämningar av stavkonstruktioner.
KVHAA Monografier 9. Stockholm.

Enblom, R., 1938. Den forntida nordiska orienterin-
gen och Wulfstans resa till Truso. Fornvännen 33.

Gustavson, H., 1977. Runmonument. I Boström 1977.
Göransson, S., 1973. Kyrkans metrologi. I Boström

1973.
– 1975a. Löts och Egby kyrkors metrologi. Bo -

ström, R. Löt och Egby. Öland II:2. Sveriges Kyrkor
163. Stockholm.

– 1975b. Hur gammal är skurkvarnen och hur upp-
fanns väderskurverket på Öland? Kalmar läns forn-
minnesförenings årsbok. Kalmar.

– 1987. Bygd, by och gårdar i Föra socken i äldre tid.
Föra från kust till kust. Föra hembygdsförening.

– 1988a. Skurverk och stenslipning i Källa socken.
Malm, B. (red.). Källa. En sockenbeskrivning. Källa
hembygdsförening.

– 1988b. Om alnen i Norden. Ett bidrag till den his-
toriska metrologin. Saga och Sed. Kungl. Gustav
Adolfsakademiens årsbok. Uppsala.

– 2004. Det öländska skeppslaget. Om »collegium
dictum skiplagh». Saga och Sed. Kungl. Gustav
Adolfsakademiens årsbok 2003. Uppsala.

Hagberg, U.E., 1973. Köping på Öland. Tor 15 (1972-
73). Uppsala.

– 1975. Köpingsvik – Handel und Handwerk auf Öland in
der späteren Wikingerzeit und dem frühen Mittelalter.

105Debatt

Fornvännen 102 (2007)

Debatt UA:Layout 1  07-06-21  10.24  Sida 105



Early Medieval Studies 8. Antikvariskt arkiv 57.
KVHAA. Stockholm.

– 1979. Den förhistoriska Kalmarbygden. Kalmar
stads historia I. Kalmar.

– 1985. Ports and trading places on Öland and in
the Kalmarsund area. Lindquist, S-O. (red.). Socie-
ty and trade in the Baltic during the Viking Age. Vis-
bysymposiet för historiska vetenskaper 1983. Acta
Visbyensia VII. Visby.

– 1994. Utsiktspunkt Öland – tusenåriga perspek-
tiv. Alla Östersjöns stränder. Högskolan i Kalmar.

Hellström, J.A., 1996. Vägar till Sveriges kristnande.
Stockholm.

Holmberg, R., 1977. Den skånska Öresundskustens me -
deltid. Acta Archaeologica Lundensia, series in
octavo 11. Lund.

– 1990. Kyrkobyggnad, kult och samhälle. Landskyrkan i
Lunds forna ärkestift genom tiderna. Lund Studies in
Medieval Archaeology 8. Lund.

Högberg, F., 1965. Medeltida absidkyrkor i Norden. En
studie särskilt anknuten till Västergötland. Skövdeor -
tens Hembygds- och Fornminnesförenings skrif t -
serie 10. Skara.

Jansson, S.B.F. & Anderson, I., 1954. Om runstens-
fynden vid Köping på Öland. Fornvännen 49.

Johannsen, H. & Smidt, C.M., 1981. Danmarks ar -
kitektur. Kirkens huse. Köpenhamn.

Johansson, K.H. (utg.), 1954. Linköpingsbiskopen Petrus
Benedictis visitationsbok. Kalmar.

Johnson, M. & Jönsson, K., 1975. Borghs kyrka. Kal -
mar Län 1975. Kalmar.

Johnson, M. & Schulze, H., 1990. Köpingsvik på Öland.
Medeltidsstaden 77. Raä. Stockholm.

Killig, F., 1933. Ölandskalksten. Samlade uppgifter om Ölands
gamla stenhantering. Acta Oelandica 5. Kal mar.

Linderson, H., 2003. Rapport 2003:31. Nationella la -
boratoriet för vedanatomi och dendrokronologi
vid Lunds universitet. Förvaras i Kalmar läns mu -
seum.

Lindström, J., 2005. Påsk, höstblot och jul. Samban-
det mellan årliga högtider och forntida gravars
orientering. Fornvännen 100.

Lovén, C., 1996. Borgar och befästningar i det medeltida
Sverige. KVHAA. Stockholm.

Lundberg, E., 1971. Trä gav form. Studier över byggnad-
skonst vars former framgått ur trämaterial och träkon-
struktion. Sveriges arkitekturmuseum. Stockholm.

Nancke-Krogh, S., 1992. Shamanens hest. Tro og magt
hos vikingerne. Köpenhamn.

Näsman, U., 2001. Södra Möckleby socken. Hagberg,
U.E. & Stiernquist, B. (red.). Ölands järnålders -
grav fält IV. Stockholm.

Owe, J., 2002. Runfynden vid Köpings kyrka. Bro.
Petersson, K.G., 1964. Det vikingatida Köping på Öland.

Stencilerad licentiatavhandling. Institutionen för
nordisk fornkunskap. Uppsala.

Schulze, H., 2004. Köpingsvik på Öland. 30 undersök -
ningar 1970–1994. Kalmar läns museums arkeo -
logiska rapporter 2004:2. Kalmar.

Schück, A., 1926. Studier rörande de svenska stadsvä sen -
dets uppkomst och utveckling. Uppsala.

Schück, H., 1953. Det medeltida Öland. Provtryck ur en
historisk-topografisk översikt av »Det medeltida
Sverige». KVHAA. Stockholm.

SD3. Svenskt Diplomatarium 3. KVHAA. Stockholm.
Stibéus, M., 2005. Borgholms slott grävs ut på nytt.

Populär arkeologi 2005:2. Lärbro.
Strandh, L., 1996. Det murade huset. Uppsats för arkeo -

logi C, VT 1996. Institutionen för kultur och
humaniora, Mitthögskolan, Östersund.

Sundnér, B., 1989. Medeltida byggnadsteknik. En
kronologisk studie av Ystadsområdets kyrkor.
Andersson, H. & Anglert, M. (red.). By, huvudgård
och kyrka. Studier i Ystadsområdets medeltid. Lund
Studies in Medieval Archaeology 5. Lund.

Sundnér, B. & Edling, I., 1978. Källa ödekyrka, Källa sn,
Öland. Raä & SHM UV Rapport 1978:31. Stock-
holm.

Thunmark-Nylén, L., 2004. Visby – ett pussel med
gamla och nya pusselbitar. Fornvännen 99.

Wilson, E., 1983. Swedish limestone paving in 17th-
and 18th-century English buildings. Post-Medieval
Archaeology 17. London.

– 1996. Ölandssten i Christopher Wrens London.
Fornvännen 91.

Ragnhild Boström
Katarina Bangata 37

SE-116 39 Stockholm

106 Debatt

Fornvännen 102 (2007)

Debatt UA:Layout 1  07-06-21  10.24  Sida 106


