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ALSKOGS KYRKA 

Gotl and, Gotlands län , Garde ting, Visby stift , sudertredingens kontrakt 

Kyrkogården 
Den ä ldre delen av kyrkogå rden (fig 176 A- B- C- D ) 

närmast o mkring kyrkan o mges i öster, söder och 

väster av e n kallmur av kalksten , i no rr av planterade 

lövträd . M urens utvä ndiga högsta höjd , ca !50 cm i 

söder och lägsta , ca l00 cm i väster. l ngå ngar i öster 

söder och väste r. D en östra ingången utgöres av en 

medel tida sti glucka (fig 178) uppförd av ka lksten 

sa mt putsad och vitka lkad . Runda bågar i öster och 

vä ter. T aket täc kes av tj ä rade vattrandade bräder. 

l det inre täc kes rummet av brädta k på bjälka r. 

Vindsvå ningen a nvä nds som ma teri a lbod med upp

gång per stege genom en lucka i det no rd västra hör

net, sa mt med en rektangulär öppning i stiglucka ns 

väst ra röste med dörr av stående tjärade bräder. 

Möjligen ka n denna ö ppning ha a nvänts som pre

dik stol vid gudstjänster på kyrkogården'. 

Frå n sti glucka n löper en tra ppa av ka lk sten upp 

till kyrkogården, va rs södra del höjdes väse ntligt ge

nom på läggning av jord i sa mba nd med kyrka ns re

staurering 1964- 65. Södra sida ns ingång bestå r av 

en ka lk stenstra ppa, som löper genom muren. l väs

ter finn s två ingångar, en smal, som leder in till 

ga mla präs tgå rdens trädgå rd (nu vara nde stiftsgå rd) 

sa mt en bred ingång lä ngre å t väs ter, avsedd för fo r

do n. Krin g kyrk ogå rd smuren på a ll a sid o r planterade 

lövt räd sa mt buska r. 

E nli gt visitatio nspro to ko ll 1765 var hela kyrko

gå rdsmuren redan vid denna tid av sten. År 1850 a n

mä rkes: »Fö r a tt be reda stö rre utrymme å Kyrk o

gården ä r fråga väckt o m likens begra fnin g i ra d 

jemte hvara ndra. Mu ren dero mkring hå ll er på a tt 

omläggas.» M öjligen företogs vid detta tillfä ll e en 

utvidgning av kyrkogården åt no rr (fig 176 B- E- F

C) . Muren o mkring detta nya o mråde är av sa mma 

beska ffenhet so m omkring det ga mla , så ledes ka ll

mur av kalksten, men ä r här betydligt sma la re (ca 

65 cm, den ga mla ca 90 cm). 

Vid en biskopsvisita ti on 1888 a ntecknades föl

j a nde i pro to ko ll et: » Kyrkogårdens utrymme vo re 

ä nnu tillräckligt. H . H. Biskopen på pekade, huru

som ma n i vå r tid bo rde va ra n og uppl yst a tt icke 

lä ng re lå ta sig af gammal fördom hindras a tt be

gra fva de döda å no rra sida n om kyrka n. H . H. Bi s

kopen uppma nade ä fven Pasto r och K yrko råd 

vinnlägga sig o m a tt kyrkogå rden geno m pla nte

ringar å densa mma blefve en fridfull de dödas hvil o

o rt. » 

Fig 176. Situ atio nspl a n, l : 2000. Uppm J Söderberg 1943. 

Plan of cf111rchyard. 
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F ig 175. Trium fkrucifix frå n 1100-ta lets slut, deta lj av fig . 

230. Foto 1964. 

Rood, end of 12th century, detail. 
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Fig 177. Kyrka n frå n syd ost. Efter teckning av P A Säve 

1842 ( 1864), ATA. 

Th e Clturch from S E. A fr er a drawittg by P A Säve 1842 
(1864). 

F ig 178. Stiglucka n frå n väs ter. Medeltida. Öppningen i 
gavelröstet kan möj ligen ha tjänstgjort som friluft spredik

sto L Foto 1965. 

M edieval lychgate fro m W. The opening in the gable may 
have be2tt used as an open-air pulpir . 

Fig 179. Kyrka n och stigluckan frå n sydost. Foto 1965. 

Church and lychgale from SE. 
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longitudinal seetian Iaoking N, plan 
and skirting pro/iles. 
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Fig t 80. T vä rsektion av to rnet mo t 
ös te r, längdsektio n mo t no rr, pla n 

sa mt sockelprofi ler l :300, resp l : 20. 
Uppm J Söde rberg 1943. ändr 1965. 

Cross-seetian of tower Iaoking E, 
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Fig 18 1. Kyrka ns södra rasad, 
l :300. Uppm J Söderberg 1965 . 

Smil h front of Clwrch. 

Fig 182. Sektioner genom lå ng
huset och koret mot öster, l : 300. 
U p pm J Söderberg 1943. 

Sections of nave and chance/ /ook
ing E. 
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ALSKOGS KYRKA 

Fig 183. K yrka n frå n ·. 
västei. Fo to 1965. 
The Cl111rch ji-om W. 

Kyrkobyggnaden 
Alskogs kyrka bestå r av ett raksl utet kor, ett rek
ta ngulärt lå nghus, som en tid varit tvåskeppigt, samt 
ett torn i väster. D et stora gotiska koret gör att kyr
kan får klövsadelkaraktär (jfr gra nn kyrko rna Garde2 

och Lye, SvK Go V: l). Långhuset är kyrkobyggna
dens äldsta del uppfört under 1200-ta lets första fjär
dedel. I anslutning till långhuset uppfördes det ä nnu 
bevarade tornet under 1200-ta lets andra fjärde
del (J 239?),3 varigenom Kä rnkyrkan fullbordades. 
Omkr. 1300 ·revs den romanska kyrkans kor och ett 
stort gotiskt nybygge i form av kor och sakristia på
börjades. Avsikten var säkerligen att fullborda det 
gotiska projektet genom att bygga ett större lå nghus 

och ett torn. Av okända orsaker kom denna bygg
nadskampanj a ldrig att fullföljas. 

Material 

Kyrkobyggnaden ä r huvudsakligen uppförd av tuk
tad grå och ljusröd ka lksten i nedan angivna arki
tekturdetaljer. I vissa fall såsom i portaler, socklar 
och fönsteromfattningar ä r stenen fint h uggen. Hela 
kyrkobyggnaden är putsad och vitkalkad, vi lket se
nast skedde i samband med kyrkans restaurering 
J964-65. Hörnkedjor av huggen kalksten med puts
rand. -Tornet och lå nghuset har enkla skråkant
socklar (fig 180) medan koret och sakristian ha 
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skrå ka ntad sockel överst för edd med rundstav (fig 

180). 

Ingångar 

Långhuset ha r på södra sidan en rundbågig två

sp rångig portal (fig 184) med flankerande kolonnet

ter, som fortsä tta i en rundbågig arkivolt. Kolon

netterna uppbä ra rikt utformade kapitäl med fi gur

skulptur. På det västra kapitälet en örn (fig 185) 

med fyra ben , vilken med näbben griper om den 

nedåt avs lu tande vulsten. Det östra kapitälet utgö

res av en fl e rfigurig skulpturgrupp (fig 186) : i mitten 

ståe nde ma n med bok tryckt mot bröstet, på hans 

vä nstra sida ett lej o n, va rs huvud ha r mänskliga 

drag; till höge r knäböjande adorant samt bakom 

hono m ä ngel och draklikna nde djurfigur . Möjligen 

ska ll scenen framstä ll a eva ngeli sten Markus med sin 

symbol , lejo net, sa mt ado ranten möjligen en dona
tor. Änge ln och draken representera r förm odligen 

det goda och det o nda . Båda kapitä len är huggna i 

en ga nska primi tiv men ex press iv stil. De ha r av 

J ohnn y Roosval fört s till en grupp sk ulpturer ska

pade av en stenhugga re med a nonymna mnet Gl o

bus4 (jfr A la, SvK Go lYs 612). - Portal ens ko lon

nette r vilar på höga baser med hö rnblad. 

Den inre smyge n är uta n huggen o mfa ttning, 

rundbågig och svagt snedsrn ygig. D en synes ha 

vidga ts uppå t i sen tid . Tröskelsten av sli pad ka lk

sten inl ades vid en restaurering 1964- 65. Bomrä n

no rna ä r igenmurade. 
Dörr av stående furubräder utvä ndigt fodrad med 

li gga nde, i ka nterna pro filerade bräder. Medeltida 

po rtklapp av smidesjä rn (fig 187) rund bricka sa mt 

ring prydd av ett odjursh uvud av brons D 15, ring

ens D 14. Dörren tillkom sa nnolikt vid en resta ure

ring på 1860-ta let. 

T ornet har på västra sidan en rundbågig, två

språ ngig po rta l (fig I 90) med fl a n k era n de kolonnetter 

i språ ngen. K o lo nnette rna uppbär kapitäl med hug

gen o rna mentik (fig 188, 189) sa mt vilar på baser med 

hörnblad på höga nederst avfasade sockla r. Kolon

netterna fortsätter uppåt i en tjock rundbågig a rki

volt 

Porta lens inre smyg, som sa kna r huggen omfatt

ning, är uppå t rakspetsigt avslutad . Bomrä nnorna 

är igenmurade. - Portalen ha r nu två dörra r, båda 

frå n en resta urering 1964- 65. Den ena, fä stad på 

KYRKOBYGG ADE 

sö dra sidan, är en glasdörr m ed ram av sva rtmå lat 

järn. D en andra , med fä sten på no rra sida n bestå r 

av stående furubräder, utvä ndigt fodrad med lig

gande, i ka nterna profi lerade bräde r. 

Ko rportal en på södra sida n ä r kyrka ns största 

och stå tligaste portal (fig 193). Den är sk ulptura lt 

rikt utsmyc kad och krönes av en virnperg. Po rta l

öppn ingen är avtra ppad, i vink larna stå r slipade ko

lonnetter, som i spetsbågen fortsättes i form av 

rundstava r med sa mrna må tt. Under a rkivalten rikt 

skulpterade kapitälband (fig 191 , 192) av grågu l ka lk

sten. På en hög tröskelsten stå r porta lens poster 

uppbärande en konturerad tyrnpa nonskiva. Poste r 

och tympa nonsten täckes av en rikt ornerad ma ntel. 

Vimpergen täckes av hå lkä lade kalkstenspla ttor. 

Tra ppformigt lagda, stora tröske lstena r leder upp 

till porta lens öppning. 

Portalens ark itekto ni ska uppbyggnad och ka pi

tä lba ndens ornamentik har må nga slä ktinga r i den 

Fig 184. Långhusets söd ra portal , 1200-ta lets förra hä lft. 
Foto 1965 . 

Sportal of nave; firs t ha/f of 13th century . 
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A L SKOGS KY RK A 

F ig 185 . Långhusportalens västra kapitäl, örn som biter över 
en vulst. Foto 1965. 

W capita/ of nave portal, an eag/e bi ting over a moulding. 

go tlä ndska porta lflo ra n frå n tiden o m kr. 1300. Den 
ha r samma nställts med po rtalerna i Rone och Nä r,5 

vilka ansetts ha huggits av den a nonyme stenhugga
ren och byggmästa ren R onensis. Stö rsta överens
stä mmelsen synes den dock ha med korporta len i 
grannk yrka n G a rde,6 vars ka pitälba nd nästa n i 
va rje deta lj ä r identiska med a lskogporta lens. 

Portalens inre smyg med omfattning av huggen 
ka lksten är uppåt ra kspetsigt avslutad . Bo mrä nna i 
östra smygen med kva rsitta nde, ännu a nvänd bo m. 
Rä nna n i västra smygen är igenmurad. 

D örr av stående furu bräder, utvändigt klädd med 
liggande tj ä rade bräder, liten ingångsdörr. Hela dö r
ren ä r invändigt målad i mö rkbrun strö ppelmålning. 
Portkla pp av svartmå la t smidesjä rn . 

Fönster 

K orets östra fö nster ä r trekoppla t (fi g 194) med så
vä l yt tre som inre spetsbågiga o mfa ttnin gar av hug
gen ka lksten. Det mellersta fönstret är något högre 
ä n de fl a nkera nde. De två sidofönstren är försedda 
med några rutor medeltida glasmå lninga r (se ne
da n). 

Fig 186. Långh usportalens östra kapitäl med svårtydd figur
framställning, möjl igen avses alt avbilda evangelisten Ma r
kus med ha ns symbo l, lejonet. Foto 1965. 

E capita/ of nave portal. The figures are difficult lo interpret, 
bu t may be S t Mark and his symbol, the lion. 

Fig 187. Beslag av jä rn och brons på södra långhusporta lens 
dörr. Foto E Lagerlöf 1965. 

Iron and bronze work on S door of nave. 
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KYRKOBYGGN ADE 

Fig 188 . Tornporta lens no rra kap itä l. Foto 1965. 

N capiral ofrower pm·ra/. 

Fig 189. Tornportalens södra kapitäl med huggen väx torna
mentik. Fo to 1965 . 

S capira/ of rower porrat with earved p/anrs. 

Fig 190. Tornets västra portal, 1200-ta lets förra hälft. Foto 
1965. 

W porrat ofrower; /irsr ha/f of J J rh cenrury. 

l östra korfa adens översta del finn s ett litet rund

bågigt fön ter med omfattning av huggen grå kalk

sten. Detta fön ster har säkerligen tillhört ett äldre 

ko r, där det sa nnolikt var placerat i södra muren. 

Koret ha r även ett fön ster på södra ida n med om

fa ttning, mittpos t och masverk av huggen kalksten 

(ng 193). Ä ven detta fön ster har säkerli gen var it för

sett med gla må lninga r, varav dock nu intet å terstå r. 

Lå nghusets fyra stora fön ter, två på södra sidan 

och två på no rra , är a lla upptagna under 1800-ta let. 

De ä r spetsbågiga , uta n huggna omfattningar och 

med inre fö nsterbåga r av gråmå la t trä. 

Ur prungligen hade lå nghuset ann o likt fyra små 

rundbågiga högt sitta nde fön ster, med o mfa ttningar 

av huggen sten (jfr gra nn ky rka n Garde) . 

sakristi a n ha r på östra sidan ett fön ster med fy r

passform ad omfattning av grå ka lk sten. En svag 

2 - 68 156 1 A l.sk O(J8 k yrka 179 



Fig 19 1. Korporta lens västra kap itä lba nd. F oto 1965. 

W capita/s of c!rancd portal. 
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Fig 192. Korporta lens ös tra 
kap itä lba nd. Foto 1965. 

E capita/s of chancel portal. 

F ig 193 . Korporta len sa mt korets 
södra fönste r, omkr 1300. Foto 
1965 . 

Chancel porrat and S windo w of 
chance/, ca 1300. 
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Fig 194. K oret och sakristian från nordost. Foto J965. 

Chancel and l'estry from N E. 
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Fig 195. Ingå ng till to rntrappa n västra to rnbågens no rra 

vederl ag. Foto 1965 . 

Enrrance ro rower sraircase in N side of W rower arc/1. 

Fig 197. T o rntrappa ns ingå ng till to rnets första övervå ning. 
Täckskiva av ka lksten med trepassfo rmad nederko nt ur. Fo to 

1965. 

En trance of rower sraircase inro jirsr jfoor of rower. C overing 
s/ab of lirneslone with trefoil lower conrour. 

Fig 196. Ljusglugg i to rnets första övervå ning. Ko lo nnett 
och kapitä l av ka lksten rekonstruerades vid resta ureringen 

1964--65. Foto 1965. 

Light ho/e in firsr jfoor of rower. The limesrone co/onnerre 
and capiral were reconsrmcred during the resrorarian 1964- 65 . 
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ALSKOGS KYRK A 

Fig 198. Slavkons truktio n i to rnets första övervå ning, delvis 
tro ligen medeltida. Foto 1965. 

Timber construction 0 11 firs t floar of tower, part/y probab/y 
medieval. 

konvexitet utvändigt, a ntyder att detta fön ster varit 

avsett för en a bsid,7 där det haft sin plats i öste r 

trax ovanför a ltaret. Detta styrker a ntaga ndet att 

det ri vna ro ma nska koret hade abs id (jfr nedan, kyr

ka ns byggnadshi storia). 

Tornet 

Tornet i väster ä r de n roman ka kyrkobygg nadens 

bäst beva rade del. Det har en sto r rundbågig porta l 

i väster (se besk r. ovan). Bottenvån in gen fö renas 

med lå nghuse t genom två sa mma nfogade båga r. 

Upp till tornets övre våni ngar leder en trappa i 

no rra muren. Jngång geno m en rundbågig smal öpp

ning med o mfattning av huggen kalksten, placerad 

i den västra tornbåge ns no rra a nfang (fig 195). D är 

trappan kröker mot väster ä r en dörr p lace rad , vil

ket av a nslag och ä ldre gångjärn att döma synes vara 

den ursprungli ga a nord ningen . D en nu varande dör

ren av ståe nde, o må lade fur ubräder t ill kom vid en 

restaurering 1964-65. Tidigare va r dörren en t id pla

cerad i in gångsöppningen i båga nfanget Trappa n 

täckes av ett t unnva lv lagt av kalkstensfli s. Den be

lyses av en rundbåg ig ljusglugg i västra väggen. Vid 

trappans övre mynning e n ingång täckt av en kalk

stenssk iva med trepassformad ko ntur (fi g l97). 

Denna ingång leder till första tornvå nin gen. Dö rr 

av stående o må lade furu bräder. l södra mu re n rund

bågig tvådelad ljusglugg (fig 196). Gluggen delas av 

en ko lo nnett med rund bas och fyrkantigt kapitäl , 

so m insattes vid en resta urer ing 1964-65 (jfr lik

na nde ljusglugg i Ha lla kyrkas to rn , SvK Go lY, s 

258 och fig 295, 296). 

Våningen synes ha täckts med ett brädtak på 

bjä lklag; några bjälkar kvar på ursp run gli g plats. 

Vå ninge ns södra del ha r varit av pla nkad geno m en 

stavko nstruktio n,8 som delvis är beva rad (fig 198). 

Tre furuplankor vid västra vägge n synes va ra ur-

Fig 199. Deta lj av stavkonstruktionen tig 198 med ri stad o r
na mentik sa mt spå r av tj ä ra, vilket a ntyde r a tt dessa bräder 

ursprungligen kan ha var it placerade i en yttervägg. Foto 1965. 

Detail of limber collslructioll , fig . /98, with earved ornamen
lation and traces of tar, which suggests thai t hese p lanks may 
original/y have been on an externa/ wall. 
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KYRKOBY GGNA DEN 

sprungliga. De stå r på syllbjälke samt är sa mma nfo

gade med dymlinga r. Bräde rna ä r ornerade med kon

centri ska cirkla r sa mt med profi lering vid ka nterna 

(fig 199). Bred vid de tre ä ldre pla nkorna stå r ytter

li ga re tre grov t bi lade bräder, vilka sa nn o likt tillfo

gats i äld re tid. sy ll bjälkarna sträcke r sig ä nda til l 

ö stra muren, vi lket bör tyda på att hela rummet ur

sprungligen va rit avp la nka t. Väggkonstruktionen , 

som sannolikt är medeltida, ä r ej inbyggd i mura rna. 

Rummet ha r förmod li gen a nvä nts som förvarings

utrymme ell er likn a nde (jfr liknande konstruktioner 

i Lye torn, ovan s 26 sa mt Ha blingbo to rn). 9 

Till de övre torn vå ningarna ko mmer ma n med 

s tega r. På den a ndra vå ninge ns västra vägg avteck

na r sig i putsen spå r av ett ytterta k (fig 20 1 ), vilket 

tyder på att tornbygget utförts i eta pper. 

Klackvånin gen har stora rundbågiga ljudgluggar 

e n i varje väde rstreck med omfa ttninga r av hugge n 

ka lksten. De uppdelas av kolonnetter av ka lksten , 

av vi lka endast den östra (fig 200) är ursprungli g. 

D e övriga tillkom vid en restaurering 1964- 65 j ä mte 

base r och kap itäl med den östra ko lonnetten so m 

förebild . 

Den västligaste bjälken i klackvåningen är på un

dersidan dekorerad med inskurna ornament i form 

av slingor (fig 202). Det har förmodats att denna 

bjä lke till hört en stav kyrka, so m i så fa ll skulle ha 

varit de n ä ldsta kyrka n på platsen. 10 Ornamentiken 

tyder på att den kan härröra frå n tidigt 1100-tal. 

Tornet täckes av en spetsig gotisk spira , som över

går frå n fyrkant till å ttkant och krö nes av en hög 

hjärtstock (fig 179). Den ä r på gotlä ndskt sätt täckt 

med tjä rade, horisonta lt lagda bräder. N uvara nde 

spira uppfö rdes 1953, med den föregående spiran 

frå n 1802, ombyggd 1850 (räk), som förebild. Spi

rans utformning å tergå r säkerligen på ä ldre, möjli

ge n medeltida förebilder. Vid restaureringen 1964

65 igensattes rakspetsigt täckta takkupor i a lla vä

derstreck. 

sakristian 

Sa kri sti an norr om koret synes ha uppförts samti

digt med koret, så ledes omkr 1300. Hä rpå tyder bl a 

sockeln som har sa mma utformn in g som korets d v s 
rund sta v över skrå kant (fig 180). På gru nd av ni vå

sk illnaden har de båda sockla rna ej förband . Sakri-

Fig. 200. Tornets östra ljudglugg med ko lonne tt och kap itä l 
av ka lksten . Foto 1965. 

E sound ho/e of tower with limestone colonnette and capita!. 

Fig 20 1. Västra muren i to rnets a ndra övervå ning med spå r 
av tillfä lligt ytter tak. Foto 1965 . 

W wall in seeond flooroftower with traces ofa temporary roof 
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F ig 202. Bjä lke av ek med inskurna o rna ment , medeltida . Nu i klockvå ningen. H a r möjligen ur
sprungligen tillhö rt en träkyrk a. Efter tuschteckning av P O Westlund 1932. 

Oak beam with cm·ved, medieval ornamentation. Now in the bel/ chamber. May have original/y be
/ongec/to a rimber church. 

F ig 203. Ko rets no rra 
fasad och sa kri stia n 

frå n no rdost. Fo to 
1965. 

N front of chancel 
and vestry from N E. 
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stia n ä r liksom kyrkobyggnadens ö vri ga dela r put

ad och vitka lkad med unda ntag för hö rnkedjorna, 

som ä r av hugge n ka lksten. D en täckes av e tt sadel

ta k av tj ä rade bräder. 

Det fyrpass fo rmade fö nstre t i östra mure n (fi g 

203) ha r ynba rl igen tillhö rt a bside n i e tt äldre ko r 

(se ova n). lngå nge n frå n ko ret ha r en uppå t trepass

fo rmi gt avs lutad o mfa ttnin g av hugge n ka lkste n ( fi g 

204). Möjlige n ha r denna ingå ng ur prungli ge n till

hö rt det ä ld re, ro ma nska ko ret och då va rit p lace

rad på södra sida n såsom ko rporta L Dö rr beståe nde 

av två breda furupl a nk o r med o mra mning av profi 

lerade li ste r (fi g 204). l de n trifo lie fo rmade övre de

len ett liljefo rma t snidat o rna ment. Dö rren ä r äve n 

prydd med ri stade geo metri ska o rna ment i fo rm av 

ko ncentr is ka cirkla r och stjä rn o r. Möjlige n ha r den 

ursprungligen tj ä nstgjo rt som ko rdörr i det ro ma n

ska ko ret, och skull e så ledes kunna hä rrö ra frå n 

tiden o m k r 1200. 
s a kri sti a ns innermura r ä r putsade och vitka lka 

de. Rummet täc kes av ett ribblö t krysva lv av ka lk

sten med svagt kupade ka ppo r a mt med i putsen 

tydli gt synliga grater. l. no rra och vä tra vägga rn a 

finn s ni cher. Den no rra, o m ä r störst (fi g 205) är 

uppå t ra k petsigt av lutad sa mt fodrad med bräder. 

De n stä nges ge no m två dörra r av furu , av vilka den 

västra ä r fö r edd med mynthå L Nischens H 125, B 

65, Oj 36. - Nischen i västra vägge n ä r re kta ngulä r 

( li gga nde) med ra k öv re avs lutning a mt fodrad 

med bräde r. En enkelt utfo rmad lucka, som fä lles 

nedå t. stä nges med bes lag av smidesj ä rn sa mt med 

hä nglås . Denna ni sch ä r möjligen upptage n i sen tid. 

H 62, B 108, Oj 32. 

Yttertak 

Ytterta ken på lå nghuse t, ko ret och sa kri sti a n täc ks 

av va ttra ndade bräder, vilka tillko m i a nslutning till 

resta urerin gen 1964-65. Lå nghusta ket va r en tid 

täck t med tegel, meda n ko rta ket ha ft spå n so m täck

nin g. Vid en visita ti o n 1765 a ntecknade fö lja nde: 

» . ..Ä fwe n uppmuntrade Pnes ul Alskog Sockne mä n 

a tt med T egel täcka det ä nnu med bräder täck ta 

ha lfwa Kyrk o Ta ket, fö restä lla nde dem ej a llena t 

hwad nytta och be pa rin g de hä ru ta f med Tiden 

kunde fö r vä nta, uta n ock a tt den hä rtill erfo rderli ga 

ko tnad sna rt kunde ersi! ttas ige no m de hä rmedelst 

bes pa rda Bräders föryttra nde .. .» 

F ig 204. Sak ri stieingången i korets norra mur med omfatt
ning av huggen kalksten. U rsprunglig dörr med inskurna 
geometriska ornament sa mt sågad ra m och snidad krönpryd

nad. Foto 1965. 

Entrance to vestry in N wall of c/wnce/ with s11rro11nd of tool
ed limesrone. Original door with earved geometrical pallen r. 
and sawn fram e and earved architrave. 

T a ksto la rn a över både lå ng huse t och ko ret fö r

nyades i sa mba nd med re ta ureringe n 1964- 65, dock 

med a nvä nda nde a v ma teri a l frå n ä ldre ta ksto la r. 

Vid nedtagninge n av korets ta ksto l på trä ffades en 
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bjä lke med å rta let 1634, förmodligen tidpunkten för 

nybyggnad av denna takstol. 

Interiör 

K yrka ns interiör (fi g 207, 208) kä nnetecknas av sin 

tredelning: ett brett , väl uppl yst to rnrum , so m öpp

na r sig mot lå nghuset genom två sa mmanfogade 

vida båga r, ett relativ t sma lt lå nghus med pla tt trä

tak sa mt ett högt och stort kor med en trefönster

grupp i östra muren. Murar och va lv ä r putsade 

uto m å huggna stendeta lj er såso m o mfa ttninga r och 

hö rnkedjo r. Lå nghusets no rra vägg nä rmast triumf

bågsmuren ä r något förtunn ad geno m en båge (fig 

180). En likna nde båge finn s äve n på motsva ra nde 

plats i södra muren, men ä r där igenmurad . Båga rna 

tillko m sa nno likt vid det go ti ska korets uppföra nde, 

Fig 205 . In teriör av 
sa kristi a n mo t no rr . 
Fo to 1965 . 

ful erior of vesflY 

Iaoking N. 

förmod ligen frä mst fö r a tt bereda plats å t sidoalta

ren.U Den norra bågen, som en tid va rit igenmurad 

å te rupptogs vid en resta urering 1964- 65, hä rvid 

upptäck tes äve n en rek ta ngulä r öppning i båge ns 

övre del; a nvä ndning okänd. 

Bågar 

Triumfbågen, som fö rena r ko r och långhu s, ä r 

spetsbågig (fig 208) med o mfattning av fint huggen 

ka lksten. Anfangslisterna är enkelt profilerade. 

Denna båge liksom hela triumfbågsmuren tillkom i 

sa mband med det go ti ska korets uppföra nde omk r 

1300. Lå nghusets östra m u r revs vid samma t i Il fä lle. 

Lå nghus och to rnka mma re förenas geno m två 

sammanfogade rundbågiga ö ppninga r (fig 207) av 

vilka den östra är högst. D enna to rnbåge, som upp
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tagit i lå nghuset västra mur, va r före resta ure

ringe n 1964-65 betydligt vida re. D å ma n vid detta 

tillfälle borttog en förstärkning, som va r placerad på 

norra sida n i båge n, visade det sig nödvändi gt att 

göra båge n smalare och hä rigenom förstä rka lå ng

husets västra m u r. 

Valv 

T o rnkam maren täckes av ett kryssva lv med ma r

ke rade gra ter. Vid valvanfa nge n är fyra små kon so

ler av ka lksten a nbrin gade. 

Lå nghusets innertak bestå r numera av grå må lade 

bräde r, brutna i t re p lan . Detta tak inlades på 1800

ta let. Tidiga re fann s här ett förmod li gen platt trä

tak , som av beva rade rester att döma var må lat med 

aka ntusra nkar i rött och sva rt på vit botten (fig 2 11 ). 

En tid ha r dock lå nghuset va ri t vä lvt, vi lket framgå r 

av klart synliga spår av konsoler och va lvkap pornas 

markerade sträckn ing på no rra oc h ödra mura rna. 

Va lvspåre n visa r äve n att lå nghuset va rit tvås kep

pigt och indelat i tre traveer, så ledes med sex va lv 

upp burna av två ko lo nner. 12 Ett enkelt, oo rnera t 

kapitä l, se k undä rt a nvänt som piscina (fig 2 12) , på 

träffades i korgo lvet vid res ta ure ringen 1964- 65. Det 

ha r av a llt a tt dö ma tillhört den ena av ko lon nerna 

i lå nghuset. Då någo n a rkeo logisk undersökning ej 

kunnat företagas under lå nghuse ts go lv, ha r man ej 

exak t kunnat faststä lla va r ko lo nnernas base r har 

varit place rade. Va lven av lägsnades sann o li kt i sa m

ba nd med det goti ska ko rets uppfö ra nde, då lå nghu

sets väst ra m u r revs . 

Det sto ra go ti ska korrummet täckes av ett högt 

kryssva lv av ka lksten med nedtill synliga gra ter. 

Hjäss linjerna ä r endast svagt ma rkerade. 

Golv 

Ko rets go lv bestå r av slipade ka lkstenshä lla r samt 

av gravstenar av ka lksten och sandsten frå n medelti

den sa mt från 1600- och 1700-ta len (se gravstena r). 

Golvet i lå nghuset ä r av trä med unda ntag fö r den 

väst li gaste delen, so m li ksom rin gka mmarens go lv 

bes tå r av sli pade ka lkstenshä ll a r. D etta ka lkstens

go lv höjer sig två tra ppsteg (ca 30 cm) över lå ng

husets övriga go lvnivå. Med unda ntag för go lvet vid 

a ltaret i korets östra del bestod go lven före resta u

reringe n 1964- 65 av bräder. 

Fig 206. Fönsternisch i sa kristia ns öst ra mur. Den snidade 
duva n har ursprungligen tillhört prediksto len. Foto 1965. 

Window bay in E wall of ves/ty. The earved dove belonged 
originally lo 1he pulpil . 

Nischer 

l ko rets mura r fin ns tre större ni scher och en mindre: 

- l. l korets södra mur, rundbågig sittnisch (se
di/e) med omfattning av huggen ka lksten (fig 2 13), 

ba kre väggen vitka lkad. sittsten av grå ka lkste n, nå

got hå lkä lad . Denna sten kan ursprungli gen ha 

tjänstgjort so m a ltarsk iva till ett sid oa lta re i lå ng

huset. Dess högra del är avslage n. Tro ligen ha r 

denna rundbågiga ni sch tillhört det ro ma nska kor 

som revs då det nu va rande koretuppfördesP - Mått 

(inre): H 142, B 110, Dj 51. - 2. l södra muren 

strax öster o m sittnischen finn s en liten e nkel ni sch 

uta n o mfa ttning (fig 2 13). Förmod ligen ha r den 

tjänstgjort som depositorium. M å tt: H 47, B 43, Oj 

38. - 3. J norra muren bredvid a ltaret finn s ett rak

spetsigt avtäckt sakra mentsskå p, invänd igt brädfod

rat och uppdelat i två sektioner (fi g 2 14). Omfatt

ningen av trä ä r rikt utfo rmad med snidade kra bbor 

och ornament sa mt krönes av en lilja. Dörra rna har 
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Fig 207 . Interiör mot ös ter. Foto 1965. fnlerior Iaoking E. 
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F ig 208. Interiör mot väs ter. Foto 1965. Interior Iovking W. 
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F ig 209. Interiör mo t 

ös ter före res tau
re ringen 1964- 65. 
Foto N Lagergren 

1960. 

Interior Jooking E, 
hefm·e the restora
tion 1964- 65. 

F ig 2 1 O. l nter iör mo t 
väster fö re resta u
reringen .1964-65. 

Fo to N Lagergren 
1960. 

lillerior look ing W, 
hefore the restora
tion / 964- 65. 
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på utsida n ursprungliga beslag av blå må la t smides

jä rn prytt med rosetter och med liljefo rmade ändar. 

Dörrarnas insidor har vä l beva rade må lninga r av 

hög kva lite t (fig 215- 218). Nederst Bebådelsen ( ini

frå n sett). På högra dörren Ängeln Mikae l med 

språ kba nd ; på vänstra dörren Ma ri a med högra 

ha nden höjd i en vä lsigna nde å tbörd , vid hennes hu

vud en du va. Ovanför bebådelsescenen ä nglar med 

ljussta var i hä ndern a. Färgskala: g uld , rött, grö nt, 

sva rt och vitt i klara lysa nde färger, svart kontur

må lning mo t mörkgrö n fond. M å lninga rn a anses ha 

utförts av sa mme mästa re so m gjort glas må lning

a rna i korets östra fön ste r.!'' D e skull e så lunda ha 

tillkommit i sa mba nd med ko rets uppföra nde o m

kring 1300. Nischens H 120, B 64, D j 42. - 4. ( l ko

rets no rra mur väste r o m sak ri stieingå ngen.) Rak

spetsigt avtäc kt ni sch med o mfa ttning av enkelt 

profilerade bräde r. l nvä ndigt brädfod rad sa mt de

lad i två fack. Nischen so m en tid va rit igenmurad 

frilade vid en resta urerin g 1964- 65. - H 141 , B 102, 
Dj 47. 

Fig 211. Bräder och bjä lka r som ursp rungligen va rit infogade 

i lå nghusets innertak, med må lning frå n 1700-ta let. Foto 
1965. 

Boards and beams, original/y in the ceiling of the nave, with 
paintings dating from the 18th century. 

Fig 2 12. Kapi tä l av kalksten, sekundä rt a nvänt som pi c ina. 
Foto 1965. 

Capita/ of limestone, used secondCII·i/y as a pisci1w. 
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Fig 2 13. Sittnisch (sed ile) i korets söd ra mur med o mfa ttning av huggen ka lksten. Till vänster en 
kvadratisk fö rvar ingsn isch . Fo to 1965. 

Sedile in S wall of chancel, with tooled limestolle surround. Le/t a square storage niche. 

Kyrkans byggnadshistoria 
D en första kyrkan på platsen va r förmodligen en !igen tj ä nstgjort i en yttervägg. Den o rnerade bjä l
trä kyrka . Dess utseende är obekant. Möjligen kan ken i klackvåningen ka n också härröra frå n en trä
den stavko nstrukti on, so m nu ä r uppsa tt i tornets kyrka. 
första övervåning va ra en res t av den fö rmodade Under 1100-ta lets senare hä lft började en sten
träkyrkan. T re av bräderna i denna har tydliga kyrka uppföras . l en fö rsta etapp byggdes ett kor 
spå r av tjära , vilket torde tyda på att de ursprung- med a bsid (fig 264a). Detta ä r nu helt försv unnet 
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Fig 21 4. Sak ramentsskåp i korets norra mur med dö rra r och omra ttning av trä, sä llsynt vä l beva rad 
må lning, Bebådelsen, omkr 1300. Foto 1965 . 

Sacramen r cupboard in N wall of chance/ wirh wooden doors and surround; uncommonly weil-preserved 
painring, rhe Annunciarion, ca 1300. 
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Fig 2 15 . Ängel med vax ljus, deta lj av tig 214. Foto 1965. 

Angelwith candle, detail of fig 214. 

Bilderna har pl acerats så a tt kompositio nen överensstäm
mer med grupperingen sedd ini frå n då skåpets dörra r ä r 
stä ngda. 

F ig 2 16. Bebådelseängel, deta lj av tig 2 14. Foto 1965. 

Angel, detail offig 214. 
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Fig 2 17. Ängel med vaxljus, detalj av tig 214. Foto 1965 . 

Angel wirh candle, derail offig 214. 

Fig 218. Ma ria mollager beb,delsen, deta lj av tig 214. Foto 1965. 

The Virgin receiving rhe Annuncia rion, derail ofjig 214. 
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med unda ntag för några m urrester unde r det nu va

ra nde ko rgo lve t sa mt å tera nvä nda po rta l- och fön

ste ro mfa ttninga r. Det ä ldre ko ret revs i sa mba nd 

med det nu va ra nde, goti ska ko rets uppfö ra nde o mkr 

1300. Vid kyrkans resta urering 1964-65 gavs tillfä ll e 

a tt utföra viktiga byggnadshi sto ri ska undersök

ninga r fra mför a ll t i ko ret. 15 Hä rvid på träffade det 

ä ldre ko ret no rra grundmur sa mt några grund ste

na r, so m a ntydde a tt det hade haft a bsid . På södra 

sida n fö rsvå rade unde rsökningen betydligt på 

grund av de begrav nin ga r, so m företagits hä r under 

1600- och 1700-ta len ( fi g 2 19). 

Den viktiga fråga n o m koret ur prungli gen ha ft 

a b id e ll er va rit ra kslutet i öster, besva ras dock ej 

enba rt geno m gräv ningsundersöknin gen. s a kri sti

a ns östra fö nste r (fi g 203) med fyrpass fo rmad inner

kontu r ha r ursprungli gen va rit place ra t i en a bsid . 

Detta fra mgå r av de n tydliga konvex itet fönsterom

fa ttn ingen ha r utvändigt. Av a llt a tt döma ha r fön

stret ursprung li gen haft sin pla ts i ö ter ra kt ovan

fö r a lta ret i den fö rsvunna kora bsiden. 

Det lilla rundbågiga fö n ter, som nu ä r placera t i 

östra ko rfa aden röste, h a r äke rli gen också ti ll 

hört det ro ma nska koret, där det förm odligen va rit 

placera t i södra muren bredvid en po rta l. Möjli gen 

ha r äve n den nuva ra nde ingå ngen frå n ko ret till sa k

ri sti an (fi g 204) tillhört det ä ldre ko ret, dä r det i så 

fa ll tj ä nstgjo rt som sydpo rta L Tro ligen bibehöll s 

lå ngh u et a v trä en ko rta re tid . U n der den n a bygg

nadsperi od ( Il 00-ta lets sena re hä lft) a n ka tTades en 

do pfunt av sa ndsten (fi g 237) sa mt ett triumfkru

c ifi x (fi g 230). 

U n der 1200-ta lets första fj ä rdedel fo rtsa tte ma n 

uppföra ndet av den ro ma nska kyrka n. Nu tillko m 

lå nghuse t, det nu va ra nde. Det gjo rdes någo t sena re 

tvås ke ppigt med två ko lo nner ( fi g 264 c ett ka pitä l 

bevara t, fig 2 12) gö rdelbåga r oc h konso le r, av vilka 

spå r fi nnas på norra, västra och södra mura rna . 16 

Detta bö r ha utfö rts unde r 1200-ta lets a ndra fj ä rde

del. Upp till vin den ko m ma n geno m en sma l ingå ng 

i lå nghu ets syd vä tra hö rn med en ko rt t ra ppa , so m 

mynna r i den västra murens krö n (jfr likna nde tra p

po r i Sj o nhem SvK G o IV s 906, sa mt i Öja kyrkas 

lå nghus) . Möjli gen a nvä ndes lå nghusv inden en tid 

so m refu gium. När to rnet uppfö rde under 1200

ta lets a ndra fj ä rdedel blev denna tra ppa överflödig 

och murades igen. Den å terupptogs vid en restaure

ring 1964- 65, va rvid e n g rå må lad trädö rr insa ttes i 

ö ppningen i sydvästra hörnet (se fi g 208). 

Till denna lå nghusbyggnad hör nu va ra nde syd 

po rta l, som geno m sin uppbyggnad och sina fi gur

prydda ka pitä l ka n da teras till 1200-ta lets fö rsta 

fj ä rdedel. Mäs ta ren til l re li eferna på ka pitä len ha r 

få tt a no nymna mnet »Gio bus» på grund a v de klo t

runda form erna hos ha ns skulpturer. Ha ns verk

sa mhet va r fra mför a llt förl agd till ö ns ö tra del, dä r 

ha n uto m i Alskog ha r utfört po rta l kulptu r i Ala, 

Ardre och La u.17 

Alskogs fö rsta tenk yrka fullbo rdades, so m ova n 

a ntytts, under 1200-ta lets a ndra fjä rdedel geno m a tt 

ett to rn uppfördes i väster. Hä rvid fi ck lå nghusets 

vä tra mur stå kva r, va rfö r to rnka mma ren nu för

ena med lå nghuset geno m två båga r (fi g 208). T o r

net erhöll en rundbågig po rta l i väste r, va rs a rk i tekto

ni ska uppbyggnad och ka pitä lfo rmer ha sto ra öve r

ensstämmelse r med Visby Ma ri a kyrkas väst po rta l, 

som da teras till tiden strax fö re 1225. 18 Ett i T ax us

li sta n a nteckna t å rta l fö r Alskog, 1239, kulle kunna 

gäll a invigningen av kärnk yrka n i samba nd med to r

net fullbo rda n. 

Vid tiden o mkr 1300 a nsåg för a miingen den ro

ma nska kyrka n va ra för lite n och på började ett nytt 

stort bygg nadsföretag. F ö rmodligen uppfördes det 

nya stö rre ko ret på sedva nligt sä tt uta nför det ga mla 

ko rets murar, som revs fö rst eda n det nya fullbo r

da ts. Fö r a tt ge pla ts å t den nya höga triumfbågen 

blev det nödvä ndigt a tt även ri va lå nghusets ös tra 

mur vilket i sin tur medfö rde a tt lå ngini e ts va lv 

måste av läg nas. 

Ko ret to ra rikt skulpterade po rta l (fi g 192) ha r 

må nga stilfrä nder i den go tlä ndska kyrkokonsten. 

Den ha r sa mma nstä llts med po rta lern a i Ro ne och 

Nä r, men ha r även sto ra öve re nsstä mmelse r med 

ko rporta len i gra nnk yrka n G a rde, som i sto rt se tt 

ha r a mma a rkitekto ni ska ko mpos itio n och va rs 

huggna bladdekor i ka pitä lba nden uppvi a r s to ra 

öve rensstä mmelser. Det är dock ov iss t o m de båda 

po rta lerna t illko mmit sa mtid igt. Po rta len i Alskog 

med sin någo t enkla re utformning fö refa ll er a tt till

hö ra en tidiga re fa s i ut vecklingen. Ko rpo rta len i 

G a rde ha r, främ t med utgå ng punkt frå n Kri tu s

figuren i Vimpergen, till skri vit s den a nonyme sten

mä ta ren »Egyptic us» och bör så lunda hä nföras till 

tidigast 1300-ta lets andra fjärdedel. En så sen date

198 



ring fö r A lskogs goti ska ko r ä r dock kna ppa t möj

li g. Tro li ga re är a tt denna po rta l, till ko mmen vid 

1300- ta lets bö rja n, ha r tag its so m fö reb ild då ko ret 

i G arde till ko m. 

Glas må lninga rna sa mt målninga rna å sa kra ments

skåpets dö rra r ha da terats till o mkr 1300 då så ledes 

ko ret mås te ha va rit fullborda t. 

D å man insåg a tt den nya go ti ska kyrko byggna

den ej skull e kunna fullbo rdas i enlighe t med de 

uppgjo rda planerna, fö renades det nybyggda ko ret 

med det ro ma nska lå nghuset geno m proviso

ri ka mura r på norra och södra ida n (fig 180). Efter 

denna sista medeltida byggnadsperiod ha r kyrka ns 

mura r förb li vi t o rö rda med unda ntag fö r fö nster

upptagninga r i lå nghuse ts norra och södra mura r. 

l a nslutning till ko rbygge t uppfö rdes nu va ra nde 

a kri ti a, va rvid ma teria l från det ri vna ro ma nska 

ko ret a nvä ndes, bl a fö nstret i öster. Ko rets och sa k

ri sti a ns sockel ä r li kartat utfo rmade, rund stav över 

skrå ka nt, men ha r ej fö rba nd , vilket förmodligen ä r 

betingat av ni våfö rhåll a ndena. 

Vid 1800-ta lets mitt hyste fö r a miingen pla ner på 

en ganska radika l ombyggnad av kyrka n, vilken 

framför a llt skull e berö ra lå nghuset. 10 Befo lknings

ö kningen va r vid denna tid myc ket sto r, vilket fra m

tvingade na bba å tgä rder för a tt vinna utrymme å t 

gudstj ä nstbe öka rna. Vid en bisko psv isita ti o n 1861 

a ntecknade fö lja nde: »utrymmet ä r mycket kna ppt 

och torde sna rt blifva o tillräck li gt. För a miingen 

ha r derfö re och geno m Pasto r vid tagit förberedande 

å tgä rder fö r winna nde af bä ttre utrymme och finnes 

ritnin g till Kyrka ns förändring och utvidgning re

da n fas tstä lld . D ock ha r vid besi ktning af sa kkun

nig person betä nkligheter uppstått a ngående werk

ställigheten a f den föres lagna o mbyggnaden. Herr 

Bisko pen uppfo rdrade försa mlingen at t med första 

gå i befa ttning o m kyrkans anordnande, så a tt till

räckligt rum beredes för de Kyrko besö kande, och 

a tt dervid noga betä nka at t icke geno m en fö r kna pp 

utvidgn ing för det nä rwa ra nde möjligen na rt å ter 

nödgas bereda ·tö rre utrymme och dermed ådraga 

sig större kos tnader, och fäs tade uppmä rksa mheten 

på den ta rka till vex t fo lkmä ngden in o m försam

lingen, enligt de deröfve r upprä ttade ta bell erna, 

eda n lå ng tid tillba ka å rli gen vunnit.» 

D en ritning (fi g 220) so m o mta las i ova nstående 

pro toko ll sutdrag hade uta rbeta ts av handla nden C. 

KY RK A S BY GG ADS HI STO RI A 

Petter son, Ljuga rn , vilken äve n lä mnat ett sk ri ft 

li gt o mbyggnadsfö rslag. Enligt detta för slag sk ull e 

det romanska lå nghuse t rivas och ett nytt betydligt 

breda re och högre lå nghus uppfö ras. Ritningen god

kä ndes och tad fäs tes av Kungl Maj :t va refter en 

byggmästa re Lindqvist i Sa nda utsåg till entrepre

nö r. Seda n denne hade gjo rt en g rundlig undersök

ning av kyrka n, förkl a rade han a tt to rnet kunde 

stö rta sa mma n, o m det stadfäs ta o mbyggnadsfö r

slage t geno mfördes. Förmod li gen va r det må nga av 

sockenborna o m mottog detta besked med stor till 

fredsställel e. Större delen av fö rsa mlingen vill e be

hå lla sin ga mla kyrka i ursprungligt skick . Det fram
gå r av de beva rade pro to ko ll en a tt det fra mfö r a llt 

va r prästerska pet, so m på grund av befo lkningsök

ningen vill e geno mdri va kyrkans ombyggnad . Vid 

en sockenstä mma i maj 1855 a ntecknades följ a nde: 

» Ha ndla nden Petterssons utl å ta nde a ngående hä r 

fö restående reparati on å kyrka n upplästes och för

kastades helt och hå ll et, emedan Hemmansega rne ej 

wille medgifwa någo n slags förä ndring, uta n a llt 

skulle fö rblifwa häda n efter so m hittill t. o. m. ga mla 

fensterö ppninga rna. Häremo t pro testerade ordfö

ra nden af äga nde sig a ll befa ttning med såda n kyr

ko repa ra tio n som ingen nytta fö r fra mtiden med

förer och korne r a tt detta förh å lla nde Biskops-E m

betet meddela.» 
Ombyggnaden kom lyckligtvis ej till tå nd . Ma n 

nöjde sig med a tt försto ra fö nst ren i sa mba nd med 

en resta ure ring på 1860-ta let. 

Restaureringar 

U n der 1800-ta let genomgick kyrka n å t killi ga re

parationer och smärre res ta ureringa r. År 18 16 putsa

des och vitkalkades hela kyrkorummet, varvid mede l

tida må lninga r d oldes och till största delen av lägs

nades. Sa mtidigt bes tröks a nnolikt interiörens 

huggna stendeta ljer såsom fönstero mfa ttnin ga r och 

båga r med ferni ssa. 

År J860 synes fö nstren i långhuse t ha försto ra ts 

( rä k) och 1871 insa ttes färgade glas i ko rfönstren. 

Läktare och o rgel uppsa tte i lå nghusets västra del 

J891. Orgeln hade do ne ra ts av ha ndla nden M. Ka hl , 

Visby. Äve n under 1900-ta let ha r kyrka n repa rerats 

vid fl era tillfä ll en. 1938- 39 införde vä rmeledning, 

sa mtidigt renoverades och fl yttades prediksto len, 
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F ig 2 19. Reste r av det ro ma nska ko rels grundmura r, fra mtagna i sa mba nd med res ta u
reringen 1964-65. Uppm E Lagerlöf 1964. 

Re mains offoundarions of rlie Romanesque chancel, revealed in conjuncrion wilh rhe resfora 
lian 1964- 65. 

som en tid varit placerad i ko ret, till sin ur prungli ga 

plats i lå nghusets sydös tra hö rn. Bä nka rn a gjo rd es 

bekväma re geno m breddnin g av itsa rn a och lut

ning av ryggstöde n. 1953 uppfö rdes en helt ny torn 

hu v, doc k med den ga mla som förebild och å r 1955 

putsades och ka lkades kyrkan s mura r utvä ndigt. 

En omfat ta nde inre resta urerin g företogs 1964- 65 

e ft er förs lag av a rkitek ten Karl Erik Hja lmar o n, 

Stockholm. Ko rets södra mur, so m uppvisade spric

kor, förstärktes. En stödmur vid tornbåge n bo rttogs 

och i dess stä ll e murades en sma la re rundbågig torn

båge i lå nghu sets väst ra mur. Kyrk o rummets väg

garomputsades och de få reste rn a av den ursprung

li ge n ri ka medeltida må lningssk ruden framtogs (fig 

22 1 ). Dopfunten fl yttades frå n ko ret till sin ur

sprung li ga p lats i kyrkan väst ra del. Ringka mma

ren, som n u fick ljus ge no m en glasdörr i väster, in

rättades so m a ndaktsrum med ett a ltare av trä vid 

södra muren (fig 228) . Läk ta re och o rgelfasad frå n 

189 1 av lägs nades och i dess ställ e a no rdnades e tt 

o rgelpodium i lå ng husets no rd väs tra hö rn . 

Inred ning och inve nta ri er renoverades. Fyra me

deltida träskulpturer, ursprungligen i ett a lta rskåp , 

frigjordes frå n a lta ruppsatsen dä r de va rit inko m

po nerade och p lacerades i en nyupptage n ni sch i 

lå nghusets no rd väst ra hö rn (fig 225). 

Uppvärmning 

Kyrka n, so m tidigare helt sa knade uppvärmnin gs

a no rdnin g fick vid resta urerin ge n 1938- 39 vä rme

lednin g med lågtrycksånga. Pa nnrum a nord nades i 

marke n strax no rr o m lå ng huset in vid sa kristians 

väst ra mur. V id restaureringen 1964- 65 infö rdes o l

jeeldning. 

Kalkmålningar 
Vid restaureringen 1964- 65 k unde endast fragment 

av den en gå ng rika m ede ltida m å lningssk t uden 

fra mtaga . Det enda so m var bevarat i såda nt ski ck 

att det ku nde kon se r ve ras, va r tre scener på korets 

no rra vägg (fig 22 1), vilka sa nn o liktavslutaten pa

sio nsf ri s, va rs hu vudscener t ro li ge n va ri t placerade 

på lå nghusets no rra mur. De bevarade scenerna 

framstä ll er: - l . Abrahams offe r (?) - 2. M aria 

m ed skyddsma ntel21 - 3. M o nstrans. Trots må l

ninga rnas fragmentar iska till stå nd kan de utan tve

ka n till skri vas »Pass io nsmästa ren» eller ha ns verk 

stad , verksam under 1400-talets enare h ä lft. 

Vid resta urerin gen framtogs äve n några kalk

m å lnings rester på lå nghusets no rra mur, hu vud

sak lige n storfi guriga apostla bilder amt fragment 
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F ig 220. Förs lag till ombyggnad av kyrka n utfö rt av ha ndla nelen C Pettersson, Ljuga rn 1856. ViLA . 

Proposal for the rebuilding of the church, by C Pe11ersson, merchant, Ljugarn, 1856. 

av en passionsfris . lnna n de åte r överkalkades av

tecknades de av konservator E rik Olsson (fi g 222). 

Må lninga rna synes ha överkalkats 18 16. Enligt 

in v 1830 fanns nä mligen ovanför triumfbågen fö l

jande inskrift: »År 1816 reparerad i pastor Joh. West
bergs tid. » Denna reparatio n inneba r bl a innermu

rarnas putsning och kalkning (räk) . 

Trots a tt så ledes nästan a lla kalkmålningar nu är 

försvu nna kan vi tack va re ä ldre besk ri vninga r få en 

ganska god bild av det ursprungli ga till stå ndet. Bis

ko p Jöra n Wallin , som va r mycket intresserad av 

st iftets kyrko byggnader, gjo rde vid 1700-ta let mitt 

fö lja nde beskrivning (Wallins Analecia l, s 58 1): 

»Mitt i Kyrkia n står på ena wäggen Christi upstå n

delse med a lla Pass ions l nst rumenter sa mt å rata l 

1494. - Under må lninga rna iCho ret stå r på Södra 

sida n 148 1. - På no rra sida n i Kyrkia n ä r Christi 

Pinos och död sa mt upståndelsehi sto rien må lad , och 

ofwa nföre alla 12 a postla rna, och der åfwa n på den 

yttersta do men. Alra nederst på sa mma sida äro 3"• 
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Fig 22 1. K <: lk!11ä lnir.g på ko re ts no rra mur : l . A bra ha ms offer (?). 2. M a ria med s kyddsma n te !. 3. 

Mo nstrans med ka lk. M å lningen utfö rd av » Pass io nsmästa ren» e ller ha ns ve rksta d under 1400
ta le ts sena re hä lft. Foto 1965. 

M urals on N wall of ehaneel: J. Abraham sacrifie ing Isaac (?). 2. The Virgin wirh proleeli ve mamle. 
3. Monsfrance wirh clwliee . Painrings by rhe " Passion Masrer" or his workshop, seeond ha/f of 15rh 
eenrury. 

a fdelninga r gio rde. - uti den fö rsta stå r en Kiä rring mest utgå ngne. - På westra gafwelen af sie lfwa 
so m miö lka r en K o, och 2ne diefl a r, en röd och en K yrcka n ä ro Himmelriket på den ena och Helwe tet 
grön bredewid henne. J den andra stå r sa mma Kiä r på den andra sida n målade. - Sielfwa Himmelriket 
ring och Kiä rna r, sa mt förenä mbda diefl ar wid ha r en dö r, der ifrå n ä ro tra ppor med ledstänger 
henne, so m ä ro henne behielpelige och l den Tredie gio rde. U to m, eller neda nfö r t rappan, ko mmer de 
ligger Kiärringen na ken fra mstupad, den röda dief sa lige och en Engel (e l. sna ra re S. Pär i en nattrock, 
wulen rider på henne, och den grö na ha r ett rött tåg och tage r emot dem nederst på trappa n). Ibla nd de
o m ha lsen på henne, med hwilket ha n dra r henne till ras a ntal, ä r en På fwe den fö rsta, hwil ke n har en tre
helwe tit . - På hwa rdera af dessa 3 delninga rna ha r dubbel Kro na på hufw udet. H o nom nem!. P·"fwe n 
stå tt något sk rifwit, men mi..icke bokstäfwe rne ä ro räcke r S Per l : so m stå r på trappan med na tt råck : l 
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F ig 222. Spår av ka lkmåln ingar på lå nghusets norra mur. ( l . grö n mantel , 2. cinnober, 3. grå och röd 
mantel, 4. grönt , 5. grön mantel, 6. röd mantel. ) Efter tuschteckning av E O lsson 1964. 

Traces of murals 0 11 N wall of nave, a/ler pen-drawing by E Olsson 1964 . 
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ha nden, ber hono m uta n twifwel wara wä lkommen, 

nest Påfwen följ er en Cardinal med sin sto ra ha tt , 

seda n fö lja 2 K onunga r med Krono r, och en Förste, 

de öfri ga äro Fruntimber. Uti döre n a f Himmelri ket 

s tå M usica nter och spe la (på tro rnpet) e tc. - På 

a ndra sida n emo t ä r helwetit, ifrån hwilket en Kä

di a ä r utsträkt o mkring a ll a de fördömbda , hwilka 

ha fwa efter sig, en g rufweli gen förbittrad di efwul. 

Här ä r ä fwen så må nga rn enni ski o r so m på a ndra i

da n målade, och jern wäl sa mma a tt det a ll ena ob

serve ras a t här på wägen till helwet it äro Påfwen 

och Cardina len de sid ta , och sluta Troppen.» 

Ä ven H ilfeling redogör för kyrka ns medeltida må l

ninga r vid sitt besök i Alskog 1797 ( Hilfelings Jour

nal 1797, s 11 2): »Aidskogs kyrka besågs, som t il 
tak och vägga r var må lad a ll Fresco frå n 15de Seclet. 

- ( Hilfeling besk ri ver fö rst utförligt scenerna med 

tjuvmjö lkerska n och fo rtsä tter) : » Må lningen i kyr

kan bestod för öfri gt af Apostla rne sa mt å tsk illige 

H elgo ne billder, och på södra vägge n fants å rta let 

1485 . - C horet hade en hög och stor Coupole so m 

öfwer a lt var må lad med Bibliske Historier och på 

södra väggen under st Jörans bild sågs å rta let 1489 

KALK MÅLN I NGA R 

och lite t dä rifrå n Hans Brekell'o!t , fö rmodligen M å

la rens e ll er Byggmä ta rens na mn .» 

Av dessa båda besk ri vninga r a tt d ö ma synes 

törs ta delen av må lninga rna ha ut förts av » Pass io n

mästa ren» ell er ha ns verkstad , så ledes a v sa mme 

rn ~i stare som utfört de beva rade må lninga rna på ko

rets no rra vägg. D et ä r dock ej t ro li gt a tt denne ut

fö rt hela den beskrivna må lningssv iten.22 Hilfelings 

beskri vning av korvalvets må lninga r tyder på a tt 

äve n andra mästa re varit verk sa mrna hä r. »Passions

mästa rens» sto ra nu fra mtagna oevre o mfa tta r nä rn

Iigen ej en enda va lvmå lning och endas t en fra m

ställning av Yttersta do men (Lummelunda). Möjli

ge n kan ko rva lvets må lning ha va ri t en mo tsva ri g

het till va lvmå lninga rna i L ye (ovan s 43 , fi g 46) från 

1300-ta lets andra fj ä rdedel, medan scenen med Yt

tersta d omen ka n ha varit utförd av » Mästaren frå n 

1520», som må la t motsva rande fra mstä llning 

grannkyrka n La u.23 

Hil fe ling förmodar att nam net Hans Brekewolt på 

korets södra vägg »under St Jörans bild» a nger må

la ren eller byggmästaren. Att det skulle avse bygg

mästa ren, så ledes vä l korets skapa re måste a nses 

i 
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Fig 223a. a tt va rdens instifta nde, glasmå lnin g i ko re ts östra 
fönster, o mkr 1300. Foto A Edle 1942. 

The instirurion of rhe Ho/y Communion, srained g lass in E 
window of chance/, ca / 300. 

utes lutet. Dä remot ka n det möjligen a nge na mnet 

på må lnin ga rnas upph ovsma n. Eftersom å r ta le t 

1489 (Wa llin läs te 148 1) synes ha va rit a nbrin ga t i 

direkt a nslutning till na mnet ka n det i så fa ll ge e n 

viktig finge rvisning o m da teringen av » Passio nsmäs

ta rens» ve rk . De ha r hittill s da tera ts till å rti ondena 

o mkring 1400-ta lets mitt ( 1430- 60). 

Glasmålningar 
l ko rets ös tra treko pplade fönster finn s fem medel

tida glas må lningsruto r, vilka delvis o mplace ra ts i 

sen tid . Det ursprungli ga beståndet i dessa fön ster 

h a r va rit 5 +6 +5 rutor av samma fo rmat. D e beva-

Fig 223 b. Kri sti inrida nde i Jerusa lem , glasmå lning i ko rets 

östra fönster, o m kr 1300. Foto A Edle 1942. 

Christ enrering Jem w /em, srained g lass in E window of chancel 
ca 1300. 

rade ruto rna ha r fra mstä llnin ga r hä mtade ur Nya 

testa mentet : Kri sti offent li ga li v (3 ruto r) och Kri sti 

lida ndes hi sto ri a (2 ruto r) . Sä kerli gen ha r hä r äve n 

funnit s må lninga r med mo ti v ur Kri sti ba rndo ms 

hi sto ri a . Dessa ha r dock gå tt fö rl o rade. 

D e beva rade fem ruto rna innehå ll er fö lj ande sce

ner : - l. Brö ll o pet i Ka na (fi g223 c). - 2. Kri sti in 

rida nde i Jerusa lem (fi g 223 b) . - 3. Na ttva rdens 

instiftande (fi g 223 a) . - 4. Kri sti giss lande. - 5. 

Kri sti uppstå ndelse. 

F ä rgs kal a n do mine ras av ljusgrö nt och rö tt , so m 

stå r i verkningsfull ko ntras t till de gul a , vita och blå 

färgerna i fonden. 

Mästa ren till dessa glas må lninga r, a nses äve n ha 

utfört må lninga rna i Klinte kyrkas ko rfönster (SvK, 

G o 111 , s 317, fig 391 - 393). M a n ha r även fö rmoda t 

204 



Fig 223 c. Vinundret vid bröllopet i K ana, glasmålning i korets östra fönster, omkr 1300. Foto A 
Ed le 1942. 

The miracle of 1he wine al 1he wedding in C ana, Slained glass in E window of chance/, ca 1300. 
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a tt a mme mästa re må la t fi gurscenerna på sa kra

mentsskå pets dörra r (ng 21 4-2 J8). Så ledes ett exem

pel på a tt en g las må la re inte ba ra fö rsåg kyrka ns 

fönster med sina må lninga r uta n äve n bidrog till den 

nyuppförda kyrka ns övriga ut myc kning. M äs ta ren 

a nses ha tillhört en ve rk stad i Vi sby med på verka n 

frå n Westfa len och N ordtys kl a nd sa mt med rötter 

i den fra n ka höggotiken.24 Allt ta la r för a tt glas

må lninga rna tillko mmit i o medelba rt sa mba nd med 
korets uppfö rande o mkr J300. 

Vid P A Säves besök i Alskog o mkr 1860 ( Berätt 

1864, 227) fa nns ännu medeltida gla målnings

rester i ko rets södra fön ster. l fyrpa set s yttre 
svickla r gult g la och i la nse ttfönstrens övre del vin

lövsmönster i gri sa ille, blå bandorna ment och en 

omra mning bes tående av en inre gul och en yttre vit 
bå rd. 

l SHM i Stockholm för vara en ruta, Aposteln 

Petrus (inv. nr 20667 :4), som möjligen ka n hä rröra 

frå n Alskog. l sa mba nd med en repa ra tion av kyr

ka ns fön ster 1871 till ägnade sig gla mäs ta ren en 

fragmenta ri sk medeltida ruta , Kri ti inrida nde i Je

rusa lem, som kompletterades och sa lubjöds. Den in

köptes sena re av församlingen och infogades i ko
rets östra fön ster. 

Runristningar 
På ringka mma rens norra mur finn s några runrader 

ri stade i putsen. De ä r delvis överka lkade och dä r

för vå rl äs ta .24"- l. Ca 190 cm ovanfö r golve t, in

skriftens L 45, runorna H ca 3,5. l nskriften lyder i 

öve rsä ttning: » Hjä lpe oss den heli ga Kyrka n.»- 2. 

N ågot ova nför och till vä nster om inskrift nr l stå r 
med små runor : »M a ria». 

Inredning och inventarier 
Altaranordning 

Alta rbo rd mura t och fri ståe nde, med unda ntag för 

hö rnkedjo rna av huggen ka lksten putsa t och vitkal

ka t. Alta rbo rdet täckes av en lipad , hå lkä lad ka lk

stenski va (262 x 133) med fem grunt ri stade invig

ningsko rs. På altarbordets fra msida finnes en liten 

ö ppning (reli kgö mma) fö rsedd med täcksten ( H Il , 

B 13, Dj 35). På ba ksida n en to r nisch (depos ito
rium). H 40, B 85, Dj 45. 

På a lta rbo rdet stå r en hög a lta ruppsa ts av sn ida t 

och må la t trä (ng 224). Den ä r uppbyggd i två avdel

ninga r, nederst fl ankerad av två ka pitä lkrö nta ko

lo nnetter, a lta ruppsa tsens hu vud cen, en na ttva rd s

fra mstä llnin g må lad i mö rk a fä rge r. Ö ve rstycket 

med fl a nkera nde ko lonnetter ha r i mittfä ltet en ått
ka ntig pla tta med må lad fi gurscen, Kri ti himmels

fä rd. Alta ruppsa tsen krönes av ko nung Ado lf Fred

riks na mnchiffer. In krifte r : - l . ( under na ttva rd s

scenen) c u ra pastaris Johann is N . H. Lut teman25 - or

nat a 1759 - Erecta 1757 ( = Pas to r Jo ha nnes Lutte

ma n: - må lad 1759 - till ve rkad 1757) - 2. (på a l

ta ruppsa tsens ba ksida) »J oh: Dunderha ke26 hetthen 

ma n: som thena tafl an gio rde l och M agn u Möller27 

wa r ha ns namn som l henne utstoferde. Till Dunder

ha ke kyrka n gaf l just o tta tij o da ler, men Möller 

hundrad tiugi i feck l a tt kyrki a n sielf beta ler l wid 

sa ma tid fö re tå nda r wa r wid kyrkia n l these fyra 

wiste hogit(?) hielpa till med kyr l ko ns sa ke r styra 

Pehr Anningå ker, Bå tel N ästwid l Rommunds- -- Of. 

Stenstu , Jaco b l Leffrede sidst a ft hem tro ppen sät

ta r(?). (psa lmcitat) sa mt nederst: » 1759». Må tt : H 
ca 500, B 262. 

N ågra snidade och må lade fi gure r av trä, vilka ti

diga re va rit placerade på nyss bes krivna a lta rupp

sa ts, ä r nu uppsa tta i en ni sch i lå nghu ets nordöstra 

hö rn (ng 225). De ha r ursprungli gen tillhört ett me

deltida a lta r kå p. - l . Kri tus med vä rldsklo t. Hö
ge r a rm sa mt vä rldsklo tet sekundä rt , tro li gen frå n 

1759. H 71 - 2. Ka ta rina av Alexandria t ro ligen 

kyrka ns skydd shelgo n.28 Helgo net ha r förm odligen 

ursprungli gen hå llit sitt attribut, ett hjul i vä nster 

ha nd där nu den uppslagna bo ken ä r placerad. Må

lad inskrift på bo ken : » Magnus l Mö ll er l Pickto r l 
frå n Vi by l 1759.» H 68. - 3- 4. T vå manliga fi

gurer fö rmodligen a postl a r. Båda a kna r dock a tt

ribut. Utförda i betydligt mindre ska la ä n de två fö

regående oc h i ga nska tunn reli ef. H 53 . Om sa mt

li ga fi gurer gä ll er a tt må lningen hu vudsa kligen hä r

rö r frå n 1759, då de öve rfö rdes till Dunderha kes a l

ta ruppsa ts. Hä rvid fö rsågs Ka ta rina fi guren med 

skägg varj ä mte en bo k placerades i hennes vä nstra 
ha nd. 29 

D essa fyra medeltida skulpturer synes va ra det 
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T T 

Fig 224. Altaruppsa ts av trä tillverkad 1757 av Jo ha n Dunde rha ke, må lad 1759 av Magn us Möller. 

Foto 1965. 

Reredos, wood, made in 1757 by Johan Dunderhake, painred 1759 by Magnus Mö/ler. 
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Fig 225. Träskulptur frå n ett ej beva ra t a lt a rsk å p, Kristus med vä rldskl o tet sa mt Ka ta rina av 
A lexa ndria fl a nke rade av två a postl a r, o mkr 1300. Fo to 1965 . 

Wooden [1g11res from a lost triptyc!t; Christ 1vitlt the g /obe, and Katherine of A lexandria, with t wo 
apostles, ca 1300. 

e nda so m å terstå r av det alta rskå p so m tro ligen fö
regick nu va ra nde a lta ruppsa ts. Av a llt a tt döma va r 

det utfört o mkr 1300, så ledes i sa mband med det go
ti ska ko rets uppföra nde. 

Vid bi skop Jöra n Wallins besök i Al skogs kyrka 
1737 fa nns tre medeltida a lta rskå p beva rade. H a n 
skri ver (Wa/lins Analee/a J, s 589 f) : »l K yrkia n 
hafwa warit 3 a lta ren, 1mo uti Choret, den ä r på 

ga mla ma neret uthuggen uti trä , och förgiild , inne
hå lla ndes Christi lida ndes Historia . På samma Ta fta 
s tå r och S Catha rina såsom Pa trona Templi . 2. Det 

a ndra Alta ret har stå t uta nför Ch oret på N o rra Si
da n fra mme fö r qwinfo lk s benka rna . - 3. och det 

tredie på Södra sidan stå r ä nnu qwa r, uppå hwilket 
Predikasto len nu stå r. Till dessa sedna re finnas ä nnu 
2ne ga mla Alta rta fl o r. På den ena stå r de 5 wisa och 
de 5 fåwtiska Jungfrur mest förfa llen, den a ndra ha r 

wa rit mycket härlig med kos telig målning och wäl 
förgy ld . Innehåll a ndes hela S Ca tha rina lefwe rnes 
Hi storia. Mitt uppå stå r S. Ca tha rina hel och hå llen 
i full drägt, med 12 smerre afdelninga r, 6 på hwa r
dera sida n om henne, och uppå hwa r a fd elning stå r 
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innehå llet med Greki ska eller R ys ka bokstä fwer, 

detta ha r wa rit fo rdo m et kosteligit stycke, och ha r 

fo rdo m ko mmit ifrå n fi erra n La nd.» 

Alta rskrank av trä (fi g 224), ra kt med ko nturså

gade dockor och ra m med ta ndsnitt och äggstav 

sa mt o rna ment i pla ttskä rningsteknik. Må lningen, 

ma rmo rering i blått , grönt , vitt och sva rt , hä rrö r tro

ligen frå n 1759 då Magnus Mö lle r enligt inskrift må

lade alta ruppsa tsen. Skra nket tillkom fö rm odligen 

vid 1600-ta lets slut . Enligt in v 1830 fa nns vid denna 

tid fö lja nde inskrift på skra nket : » Ko mer ä ter a f 

mi tt brödh och dricker a f winet, som jag skä nker. » 

I N R ED N I NG OC H I N V EN TARI E R 

Bekännelsepa ll av snida t och må la t trä (fi g 227). 

fyllningen följ a nde inskrift : » PS:95. v. 6. Ko mer 

lå ter l oss tilbedi a och knäböija och ne l derfa ll a fö r 

Her l ra no m then oss giordt l ha f- we r. » F ä rge r : 

brunt, blått och rött sa mt förgyllning. 1700-ta lets 

mitt. H l 06, B 75. 

Vid korets östra mur strax söder o m a ltaret upp

stä lldes i sa mba nd med resta ureringen 1964- 65 en 
piscina av grå ka lksten, bestående av medeltida 

ihå li g kolonnett med bas sa mt en nyhuggen piscina

skå l (fi g 226). Pi sc in an ka n ursprungli gen ha va rit 

uppställd på samma pla ts ell er i direkt a nslutning 

F ig 226. Pisc ina vid ko rets ös tra mur, ko lonnett och bas me
deltida, skå len utförd i sa mba nd med res taureringen 1964
65 . Fo to 1965. 

Piscina at E wall of chancel, medieval colonnette and base, 
bowlmade in conjunction with restoration 1964- 65. 

Fig 227. Bekännelsepall av trä , 1700-tale ts m itt. Foto 1965. 

Wooden confess ional stool, middle of 18th century . 
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till a lta ret (jfr Ardre, SvK Go IV s 816). N uvara nde 

H l 06, skå len 26 x 26,5. 

ringka mma ren a no rdnades vid resta ure ringe n 

1964- 65 ett a ndakts rum med ett a lta rbord av trä30 

v id södra vägge n (fig 228), utfö rt efter ritning av res

ta ureringens a rkitekt Ka rl Er ik Hja lma rson. Altar

prydnaden utgö res av ett brett kors på vi lket en me

deltida fragmentarisk träskulptur, Kri stusfi gur, in

passa ts (fig 229). Den ha r tro li gen ursprungligen till

hört ett processio nskrucifix frå n 1400-ta let. Spå r av 

medeltida färgläggning: ljusbrun karnation, svart 

hå r och skägg samt rött lä ndkläde med förgyllning. 

F igurens H 40. 

Triumfkrucifix 

Triumfkrucifi x av snidat, må lat och förgyllt trä (fig 

230). Kri stu sfiguren ä r bågböjd , benen parallella 

Fig 228. Alta rbo rd av trä vid ringkamma rens södra mur, ut

fört efter ritn av a rkitekt Ka rl Erik Hja lma rson. Foto 1965. 

A /rar table, wood, ar S wall of ringing chamber, execured af/er 
drcnvings by Archilec/ Karl Erik Hjalmarson. 

med brett mella nrum , de smala fötte rna stå r på ett 

suppedaneum. Korset är fö rsett med fjällmön string 

och runda träknoppar. Må lningen är i stort sett ur

sprunglig och så ledes mycket vä l bevarad. Ländklä

dets och kor ets förgyllnin g är dock fö rn yad. Ka r

nationen är gråv it och skägg och hå r sva rt . Mått : H 
220, B 170, figuren H 149. 

Krucifixet tillhör en grupp träskulptur av mycket 

hög kvalitet, sa nnolikt utförd av en tysk mästa re 

verksa m på Gotland under Il 00-ta lets sista fjärd e

del. Till gruppen räknas även krucifixen i Hemse, 

Vä te och E ndre samt den berömda madon na n frå n 

Vikla u, efter vilken skulptören få tt sitt a no nym

na mn , Viklaumadonnans mästare. 31 

Krucifi xet renoverades 1961 av ko nstnär Erik Ols
so n.32 H ärvid av lägs nades sentida övermå lning sa mt 

en törnekro na av rep, so m lagts utanpå krona n. Kor

setsändplattor och krona ns spetsa r vilka bortsåga ts, 

kompletterades, må lnin g och förgy llning fö rbättra

des, korsets fjällmön string och träk noppar rekon

struerades och de igenfyllda hå len efter bergkri stal

ler i kronan och på lä ndklädet upptogs och fylldes 

med glas imita tioner. 

Predikstol 

Predikstol bestående av korg, ljudtak och trappa 

(fi g 232). Den polygo nala ko rgen (fem sidor av en 

å ttka nt) ä r uppdelad geno m profilerade li ster. l fyra 

av fälten äldre figurm å lning, eva nge li sterna med si na 

symbo ler : Matteus med ä nge ln , Lukas med oxen, 

Markus med lejonet sa mt Jo ha nnes med örnen. 

Färgska la: gult, rött, blå tt , grö nt , brunt och vio lett. 

Må lninga rna utfördes av Joha n Bartsch 1662 (räk). 

Tro li gen å tergå r dessa må lninga r på pr dikstolens 
första bemå lning på 1500-ta let. Hä rpå tyder bl a 

färgska la n. D et femte fä ltet avv iker helt frå n de 

fyra övriga både i fråga o m utföra nde och fä rg

ska la. D ä r fra mstä lles en sta ty på piedesta l sa mt 

dä r över ett ä ngla hu vud . Färge r : gul brunt, gult 

och grönt. Denna må lning utfördes tro li gen 18 17 

då »Mäster Målare n G M Mö ller»33 fick ersätt

ning för a tt ha n må la t prediksto len. Längst ned på 

korgen finn s följande lat in ska insk rift , so m hä mta ts 

ur Joh ev 8:5 1. .. .quis serrnanem l meum servaverit 
l mortem non videbit in aeternum (Den som hå ll er 

mitt ord , ha n skall a ldrig någo nsin se döden) . 

Det platta polygonala ljudta ket är prytt med ägg
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Fig 229. Kristusfigur, tro ligen ur
sprungligen på el! processionskruc ifix , 
1400-ta le t, nu fas tsa ll på a lta rbo rdet 

fig 228 . Fo to 1965 . S 2 1 O. 

Figure of Christ, probably original/y on 
a processional cross, nolV fixed to the 
altar table jig 228. 15th century. 

stav och ta nd snitt sa mt med målade ornament i fl era 

färge r. På undersida n en må lad duva in om koncen

tr iska mo ln format io ner. Må lningen utfö rd av Jo ha n 

Bartsch34 1662. 

Trappan och dess ba rriä r, so m ä r må lad i brun 

och grö n ma rmo re ring sa mt med blommor och ro

setter i gult, tillko m vid en resta urering 1939. l sa m

ba nd härmed fl yttades predik stolen från koret där 

den tro li gen varit uppställd seda n 18 17, ti ll sin nu

varande pla ts i lå nghusets sydöstra hörn. 

Prediksto lens ä ldsta del ä r ko rgen , tillkommen 

reda n 1586,35 så ledes en av G otlands ä ldsta beva

rade prediksto la r (jfr Grötlingbo 1548, F ide 1587 

4 - 68 J:j6 1 Al•koy• ky·rka 

I NREDN I NG O C H I VE TAR l E R 

och Martebo, SvK G o l s 83, fig 80). Ljudta ket sy

nes ha tillko mmit strax före dess målning 1662. 

Vid prediksto len ä r fä stat ett timglas med foder 

av mäss ings plå t för fyra glas. Stå nda re av spira lvri

det smidesjä rn . In köpt o mkr 1860 (rä k). H 30. 

K yrka n ägde tidiga re ett timglas av sil ver, inköpt 

18 16 (räk). Detta bortsta ls 1856 (rä k) . 

Bänkinredning 

Bä nkinredningen är sluten (fi g 207). Dess öve rli g

ga re ä r prydd med snidade orna ment, tand nitt , de 

främre bänkarna äve n med äggstav (fig 236). Bän

karnas ra mve rk ä r må la t i brun ströppelmå lning, 
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F ig 230. Triumfkrucifix av trä (asp? 
och a lm), sa nno likt utfört av tysk 
mästare verksa m på Gotla nd vid 11 00
ta lets slut. Foto 1965. 

Wooden road (aspen? and e/m) made 
probably by a German masler working 
on Carland ar end of 12rh cenrury. 

F ig 23 1. Kristushu vud , de talj av fig 230. 
Foto 1965. 

Head of Chrisl, derail fig 230. 

li sterna i blå tt . Fyllninga rnas akantuso rna ment ä r 

må lade i g rö nt och rött på gul botten. Två bänkdör

ra r ä r fö rsedda med »musse lmå lning» i rött, bl å tt, 

vitt och grönt på blå bo tten. Bä nkinredningen synes 

till stö rsta delen ha tillko mmit under 1700-ta let, 

men kompletterades till en del under 1800-ta let. 

M å lni ngen utfördes på 1740-ta let (v is prot) . 

1739 fick Ni ls Suta rfve beta lt » För Stolen ... so m 

står för a ltaret.» Den må lade 174 1 (räk). Möjligen 

åsyftas en skriftesto l,36 ell er bekännelsepa ll en (fig 

227). 

Kyrka ns bä nklä ngd ä r a nteck nad i Visita tionsbo 

ken för å ren 1737- 1910 : »Sänke-Delningen uti A l

l R EDNING O C H INVENTAR I E R 

schog Kyrck ia ä r Förli kt och co mpo nerad af Ven: 

Prae pos: Do m : Gregor io: Pas t : in Fardhem Ao 

1678 den 8 D ecembri s. Vikä nd och gill ad ... l739 . .. 

sa mt stadfästad och i Pro tokollet vid Härads Rä t

ten a ntecknad ... 1740. 

M a nd-fo lcks-sto la rna 


Anningå ker och Smidts. 


2 Stenst ugu och Tiengvede 


3 Guffrede och Ha llgårds. 


4 Sixarfva och Ra ngsarfva. 


5 Rud vijo r och Leffrede. 


6 Snofvalds och Ma ll gå rds. 
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F ig 232. Pred iksto l till ve rkad 1586 (korgen), må lad 1662 av 
Jo han Ba rtsch sa mt 18 17 av G Magnus Möller. Foto 1965. 

Pulpit made in 1586, painled 1662 by Johan Bar/sch, and 18 17 
by G Magnus Mö/ler. 

7 Utalschog och Olleips. 


8 Bofrede och Lassa rfva. 


9 Ro mmunds och Bo te. 


JO M agnuse och Snosarfva. 

Quinfo lk s-Sto la rna i Alschog 


l Stenstugu och Hallgå rds 


2 Ro mmunds och Olleips 


3 U ta lschog och Anningåke r 


4 Sixarfva och Tiengvede 


5 G uffrede och Leffrede 


6 Rud vijo r och Snofvalds 


7 Bofrede och Rangsa rfva 

8 Smidtz och Ma llgå rds 

9 Lassa rfva och Magnuse 

lO Bo te och Snosa rfva 

Il Scholmästar- och K lockar bänken. 

Thesuto m ä ro 4 bänckar för Bå tzmäns - Handt 

La nga re - främmand , Inhyses och Andre Quin

folck , som behöfva Rum 

Jo han Lutteman Nilsson. » 

K orbänk av snida t och må lat trä (fig 234). Bröst

ningen ä r rikt o rnerad med bågfä lt och pilastrar 

samt tandsnitt. Båga rnas plattskärn ing ä r målad i 

guld- och sil verfä rg, meda n ramverket ä r röd brunt. 

l fä lten blo mste rmå lning i rött , grönt och gu lt mot 

mörkbrun fo nd. På dörrens öve rsta del må lad in 

skrift : H :MTS f ANNO 1688. Bänken ä r nu place

rad vid korets no rra mur. Fö re res ta ureringen 19 64

65 stod den in vid korportalen på södra sida n. 

Orgelpodium 

Ett o rgelpodium ä r ano rdnat i lå nghuse ts nord väst 

ra hörn. D et ti llko m vid res ta ureringen 1964- 65. 

D et fick ersätta en o rgelläk ta re i nygot ik uppförd 

1892 med rikt utfo rmad bröstning (fig 2 10). l inv 

1830 o mta las ytterli ga re en lä kta re: »En Lä kta re på 

Yestra ga fveln med in sk riptio n : ' Denna läktare är 

giord och må lad 1755 in pastore S T Jo ha n Nil s 

Luttema ns tid ' , innehå ller 8 bä nka r.» (se not 25). 

Orgel 

Kyrka ns nu va ra nde o rge l (1967) ä r et t provisorium 

so m byggdes till åte rin vigningen efter res ta urerin gen 

1964- 65. Avsikten ä r a tt den inom de nä rmaste å ren 

ska ll ersä ttas med ett nyt t o rgelve rk . 

Den o rge l som borttogs vid nä mnda res ta urering 

hade fem stämmor, en ma nua l och biha ngspeda L 

Trakturen och regist ra turen va r meka nisk. Den 

byggdes 189 1 av o rge lfirman Åke rma n & Lund, 

Stockho lm . Den delvis ljuda nde fasa den (se fig 2 1 O) 

var utfö rd i nygotik i öve rensstämmelse med den 

sa mtidigt uppfö rda lä ktare n efter ritningar av arki

tekten Gustaf Pettersso n 1888. Denna o rgel re nove

rades 1934 av O Ha mma rberg, Göteborg. Orgeln 

hade do nerats av ha ndlanden Ma rtin Anton Ka hl,37 

Ljugarn (vis prot). 
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F ig 233 . Pred iksto lens ko rg, 1586, med må lninga r av Joha n Ba rt sch 1662. Foto 1965 . 

Pulpit , 1586, with paintings by Johan Bartsch 1662. 

N ummertavla Dopredskap 

N ummertav la av snida t, må la t och fö rgyllt trä (fi g Do pfunt av grå sa ndsten, beståe nde av cuppa , fo t 

235). Ö ve rstyc ket rikt ut fo rma t med snidade blo m oc h plint (fi g 237). Cuppa n och fo ten ä r rikt deko

mor och blad må la t i guld och sil ve r. Pro fil erade rerade med skulpterade fi gurer i re li ef. Cuppan ä r vid 

ka ntli ster må lade i rödbrunt och sil ve r, sva rt siffe r mynningen försedd med repstav, på undersidan 

f ä lt. T ro li gen till ve rkad av kyrk snicka ren Jo ha n fj ä llo rna mentik . Scene rna o mra mas av rundbåga r 

H ernell. 38 N ä mns fö rsta gå ngen i inv 1748. - H uppburna av ko rta ko lonnetter med ka pitä l. l sv ick

100, B 59. la rna ä ngla r och väx to rna ment l scenerna fra m
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stä ll s : - l . Bebådelsen (fig 238), M a ri a och ä ngeln 
stående vända mot va ra ndra, ä nge ln höjer höger 
ha nd i vä lsigna nde åtbörd , till vänster stili sera t 
träd. - 2. Marias och Eli sa bets möte (omslagsbild) 
kvinnorna stå r omfa mna nde va ra ndra mellan två 

F ig 234. Ko rbän k, enlig t inskrift frå n 1688 . Fo to 1965 . 

Chance/ bene/i , according to inscription, da ting from 1688. 

to rn (G yllene porten). - 3. Kri sti födelse. Ma ri a 
li gga nde i sto lpsäng, dä r ova n ba rnet i rikt utfo rmad 
a rkadfö rsedd krubba samt oxen och ås na n. - 4. Jo
sefs dröm39 (Matteus Jl : 13, fig 239), Josef mottager 
sittande ängelns budska p. - 5. F lykten till Egyp
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t en, Ma ria med barnet sitta nde på en häst, som leds 

av Josef. - 6. Änge l uppva kta nde de sova nde tre 

ko nunga rna, som ligge r i en bred sto lpsäng (fi g 240). 

- 7- 8. Ko nunga rnas tillbedj a n, i första scenen två 

av ko nunga rna va ndra nde med gåvor i händerna , i 

den a ndra scenen den frä mste konungen, so m fra m

räc ker sin gåva till M a ria med ba rnet i sitt skö te. 

Det bö r på pekas a tt scenerna förs i två riktnin ga r 

runt cup pan. - l . å t vä nster med bö rj a n i scen l 

Ma ri e bebåde lse. - 2. å t höge r med bö rj a n i scen 6 

Änge l uppvak ta nde de tre sova nde vise mä nnen. 

Lika rta t ä r fö rhå lla ndet i de öv ri ga funta r, so m 

till skr ives mästa ren (se neda n). 

På do pfuntens fo t fyra sta rkt fra mspringa nde hu

vuden, av vilka två ä r odjurshu vuden (lejon) det ena 

med ett djurhu vud i ga pet. Av de två övri ga ä r det 

ena ett mä nniska hu vud med fl ä ta t hå r, fö rmodligen 

en kvinna (fi g 241 ) , det a ndra ett bockhu vud . - F un

ten vil a r på två baser av vilka den undre ä r hå lkä

lad , båda tillkomna vid res ta ureringen 1964- 65. 

Fä rgläggnin g, enligt visita ti o nspro to ko ll ut fö rd 

o mkr 1846, ljusa pastellfä rge r, grö nt, ljusrö tt , grå tt , 

brunt. Möjligen å tergå r fä rgsä ttningen på den ur
s prungli ga bemå lningen. 

F unten ha r till sk ri vits stenmästa ren »Semi-Byza n

tios», ve rksa m vid 1100-ta lets slut.40 Till sa mme 

mästa re kan funta rna i T oft a (Sv K G o III fi g 26 1

Fig 235 . Nummertav la av trä, 
tro ligen utförd av Johan Hernell 
p, 1740-ta let. Foto 1965. 

Hymnboard, wood, made probably 
by Johan Hem eli in rhe 1740's. 

F ig 236. Norra bä nkk va rterets 
frä msta rader, 1700-ta let. Foto 1965. 

From rows of N pews, 18rh cenlury . 
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Fig 237. Dopfunt av 
sa ndsten. På cuppan 
scener ur Kristi 
ba rndoms historia . 
1100-ta lets slu t. 
Foto 1965. 

Sandstone f on! . Sce
nes }i-om r !te c!tild
!tood of Christ on 
t/te bowl. End of 
l 2t!t century. 

Fig 238. Bebådelsen, 
deta lj av dopfun
tens cu ppa . Foto 
1967. 

The Annunciation, 
detail on bow/ of 
fon t. 

Fig 239. Josefs d röm, 
deta lj av do pfunten s 
cuppa. Foto 1965. 

Josep!t '.1· Dream , 
derai/ on bow/ of fon t. 
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Fig 240. Heliga tre konungars dröm, detalj av do pfuntens cuppa. Foto 1965 . 

Th e Dream of the Three Kings , detail on bo w/ off on/ . 

263), Ha mra, Linde (nu i GF) sa mt i Jumkil i Upp

la nd föras. Mått: H 8 1, cuppa ns D 76. 

Funtens nu va ra nde placering i to rnbågen hä rrö r 

från resta ureringen 1964-65, då den fl yttades från 

koret (invid sakri stieingången). D en bör ursprungli

gen ha va rit uppstä lld i lå nghuse ts västra del. Vid 

en visitat ion 1744 beslöts enligt protokollet a tt fun

ten skull e fl yttas »fra m i kyr ka n» seda n ma n utsett 

pla ts för den vid prediksto lstrappa n. 

Dopfa t av dri ven och punsad mäss ing (fig 242). l. 
botten en figurscen , syndafa llet, i dri ven relief, om

given av en fyra gånger upprepad bo kstavsse ri e. Det 

breda brättet ä r prytt med stansade bladornament 

och likarmade kors. Troligen sydtyskt a rbete, s k 

Niirnbergsfat, från 1500-ta let. '11 Fatet ä r troligen 

identi skt med »et triickt bäcko n» upptage t som till

lägg till in ve nta riet 1594 och där nä mnes so m skänkt 

av Herr Hans Powhelson, kyrkoherde i Alskog från 

1595 (levde ä nnu 1617). 

Nattvardskärl 

Kalk av delvis förgyllt silve r (fig 243) med bäga rfor

mad cuppa upptill ornerad med enkla geo metriska 

ornament, vulstformad nod och vid rund fot kring 

220 



nederkanten prydd med stan ade blomornament 

E nligt stämplar t ill verkad 1786 av Joha n Lindbom 

(mästare i Visby 1784-1803). - H 23 ,cuppans D 12,5. 
Pa ten av delvi s förgyllt sil ver (fig 243). Stämpla r 

som föregåe nde. D 15. 
Sockenbudstyg av tenn (fig 244), ka lk med klock

formig cuppa och balusterformat skaft , vid fot. H 

12, c uppans D 8. Paten, oornerad, D 9. Uta n stä mp

lar. Enligt räke nskaperna inköpt 18 15. 
Vinflaska av tenn (t ill sockenbudstyg), uppå t lätt 

avsma lna nde, kru vlock (fig 246). Graverade in

sk rifter: runt behå llarens övre kant , » Denne:Fiaske: 

INRED ! NG OCH I NVENTA RI ER 

er:k i0 bt :tii :Aisko :Kirke.» där under, »H :Oiuf:Ras

muss0n.» sa mt dennes bomärke och å rtalet 1630, 
under botten: »Oiavs Erasm. Rodevs - Salvo Misra 

svd o re.» N u i SH M, Stockholm (inv nr 137 14). H 

13,7, D 4,8- 3,7. 
Vin sked av si lver (jfr Lye , Sv K Go V fig 88) med 

graverade initialer A K ( = A lskogs K yrka). Enli gt 

stämplar tillverkad 1826 av Magnu Söderberg 

(mästa re i Visby 1797- 1834). - L 13,5. 
Oblatask av trä , ova l spå ntad och rödmålad. På 

locket inskrift: Anno 1720 f O l S. - L 14,5, B 9, 
H 6. 

Fig 24 1. Kvinnahuvud samt odj urshuvud med huvud i gapet, detalj av dopfuntens fot. Foto 1965. 

H ead of woman and head of monster with a head in i r s mourh, detail on fao r offont. 
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Monstrans av koppar (fig 245) med sex passformig 

fo t och nod med sex romboida fält med blado rna

ment Ö vre delen i geno mbrutet a rbete sa mt med 

enkla geometriska o rna ment. Mell a n de två hå ll a rna 

ä ngel med uppåtri ktade vinga r. Hå ll a rna har runda 

och hjärtformiga geno mbrytninga r. Senmedeltida. 

Monstransen sa mmansa ttes och försågs med glas i 

sa mba nd med res ta ureringen 1964- 65. - H 37, fo

tens D 13,7. Förvaras nu i Got lands Fornsa l (in v nr 

Dep C 1424 : 1). 

Försvunna nattvardskärl 

in v I 594 är följande nattva rdskä rl förtecknade : 

»E n forgylt Ka lk och Disk. - En tijn ka lk och Disk. 

- E n tijn fi aske (att förvara vin i).» l in v I 680 upp

tages sa mma kärl med unda ntag för kalk och paten 

av tenn, som tro ligen förslitits . Hä r nämns att kal-

Fig 242. Do pfat av 

mässing, i bo tten en 
figurfra mställn ing, 
Syndafallet. 1500

ta lel. Fo to 1967. 

Brass boplismal bowl, 
wilh a represelllation 
of the Fall in the 
bollom. /61/t cenlury. 

ken och patenen av sil ve r tillsammans vägde 16 lod . 

- I vis prot 1765 an märktes att »kalken fa ns vara 

lös och ostad ig i Fo ten så att den ej kunde stå ell er 

holl as rätt ; ty tillsades Pas to r och kyrkowärdarna 

att låta den amma laga .» 

Ljusredskap 

Ljuskronor av ma lm ell er mäss ing: - l . (i ringka m

maren) för sex ljus i en krans, runda droppskålar. 

Profil erad sta m krönt med ma n som i den höjda 

högra ha nden hå ll er en klu bba , nedåt avs lutad i le

jonhuvud som biter över ett ha ndtag. 1600-ta lstyp. 

H ca 46. - 2. (i lå nghusets västra del) för fjorton 

ljus i två kransar samt tretton prydnadsarmar i två 

kransar. Skaftet avs lutas nedåt i kula. E nligt in

sk rift på ku la n skänkt av Charlotta Smitterberg 

1895. - H ca JOO. 

l 
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ig 243 . Kalk och Pa ten av silver. till ve rkade a Johan Lind

blom, i by 17 6. Foto 1965 . 

Chalicl' and pall'n, silver, by Johan Lindhlom, Visby 1786. 

ig 244 . Sockenbudstyg av tenn , inköpt 18 15. Fo t 1965. 

Pew1er l' i(lficum , purellased 18 15. 

Fig 245 . Monstra ns av koppar, 1400-talet, glaset modernt. 
oto Lagergren 1966. 

Cappar numslrance, 15111 cenlury, modern g lass. 

Armatur delvi av mä i ng ( e fig 208), fyra t var

dera fö r å tta ljus i en krans, monterade förelektrisk 

bely n ing. Ritade av a rkitekt Karl E rik Hja lma r

son i <unband med restaureringen 1964- 65. 

Lju krona a vbrons(fig247), defekt,u r prungligen 

av edd för sex ljusarmar, enda t e n bevarad. Denna 

lju arm ä r rikt prydd med tili serad bladornamen

tik i geno mbrutet arbete, av edd för ett lju . Rund 
dropp k· l för edd med ned triktade liljeformade 

prydnader. - H ca 30, ljusarmen L 19. 1400-ta let. 

u i Gotland Fornsa l (inv nr Dep C 1424 :3). 

Lampetter av mässing. - l . rikt utformad rek

tangulä r väggb ricka med ova lt mittfä lt, stan ade 

och pun ade ornament, över tyc ke format om en 
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mussla . s-svängd ljusa rm fästad vid väggbrickan ge
nom en knuten ha nd. - H med överstycke ca 70, 844, 
ljusa rmens L ca 20. - 2. ett par med enkel rek
ta ngulär väggbricka krönt av stjä rna, två ljusa r
mar för va rdera ett ljus sa mt a rm för elekt ri sk 
la mpa . - H 26, B 30, lju sa rmens L 12. M oderna. 

Ljussta kar. - l. Ett pa r av tenn , vardera för ett 
ljus (fig 248). Stor rund fot skaft med vul st sa mt tor 
droppskå l. Senmedeltida form , troligen 1500-ta lets 
början. H 31. - 2. av mässi ng, för ettljus(fig249). 
med stor rund fot och vid dro ppskå l, ra kt ska ft med 
två vul ster. Skaftet avbrutet vid fästet. 1600- talet. 
H 23. Förmodligen identi sk med den » Messings 
Liustake» som ä r upptagen som tillägg till inventa
riet 1594 och där nämnes som skänkt av försa m
lingens kyrko herde OlufT Rasmusson.42 - 3. Et t par 
av mässing, vardera för ett ljus med balusterfo rmat 
skaft och rund vid fot ornerad med rundbåga r vid 
ka nten , djup droppskål med punsade orna ment. 
1600-talstyp. H 41 . - 4. Gueridoner, ett par av 
brons, va rdera för ett ljus, på tre fötter formade som 
rovfågelsk lo r, stammen formad som urna med ä ng-

Fig 246. Vi nbehå lb re 
av ten n, skä nk t av 
kyrkoherden Ol of 
Rasmusson 1630. 
N ui S HM . Fo toATA . 

Pewrer wine /lagon, 
presenred by Vicar 
Olof Rasmusson /630. 

Fig 247. Ljusk ro na 
av brons, ursprung
ligen med sex a rma r, 
senmedeltida . u 1 

GF. Fo to 1965. 

Br.7!1ze candelabra, 
bad six arms origi
nal/y, /are M icklie 

Ages. 
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Fig 248. Ljussta ke av 
tenn , sen medeltida form, 
förm od ligen från 1500
ta let. Foto 1965. 

Pewter candiestick , late 
medieval design, prob
ab/y dating from 16th 
century. 

Fig 249. Ljusstake av 
mäss ing, 1600-ta lstyp. 
Foto 1965. 

Candlestick, brass, 17th 
century type. 

la hu vude n i re li ef, vriden rund trattformig dropp

skå l sa mt lju spigg. 1800-ta lets lut. H (med pigg) 70. 

Textilier 

Mässha kar: - l. Av sva rt sa mmet ka ntad med sil

ve rga loner. På framsidan litet kors med strå la r av 

a pplicerade sil verba nd sa mt på baksida n sto rt kors 

a v breda sil ve rba nd . 1800- ta let. - 2. Av ljusgrönt 

linne med gaffe lko rs på fram- och baksida bildade 

av breda guldba nd , modern . - 3. Av vitt mönster

vävt konstsiden med breda röda band formade so m 

ga ffelko rs på fra m- och baks idan. Skänkt av kyrko

adj unk t Gösta Lindskog vid kyrkans å terinvigning 

1965 tillsammans med en ko rkå pa av sa mma mate

ria l och utförande. 

Håva r, ett par, av rö tt sa ffianläder i rak modell 

med bottenplatta (fig 250). Dekor av hu vud sak li gen 

guldbroderi: Sveriges lill a rik svapen, la mmet med 

ko rsfa na (Gotl a nd s vape n) , sa mma nflätade initi a ler 

M J L (Magnus Jo ha n Luttema n) o mgivet av roko

koorna ment. Nederst inskrift : »Constantinopel 

1775». l botten bl o mo rna mentik av på de båda hå

va rna o likfo rmade kransar. Gu ldbroderi et utfört i 

en slags ko mbinerad pla tt- och läggsö m av o rienta

li sk typ med fl erdubbel, mycket fin förgylld tro li gen 

ursprungligen även vit sil ve rwire. Riksvapnets skö ld 

av ursprungli gen blå tt silke i läggsö m. T ofsa r av 

guldsnodder, guldh ängen och co rdonnesilke. 

Bred kraftig ring av mäss ing med re kta ng ulärt ut

fo rmade udda r nederst. På ska fth ylsa n tro li gen se

na re ti llfogad pla tt skå l av vitmeta ll. Skaft av svar

va t svartmå la t trä. Må tt : H ca 2 1, D 17, skaftens L 

130. Skänkta av lega tionsprästen i Ko nsta ntin o pel 

Magnus Jo ha n Lutteman , död 1775. Lsa mba nd med 

resta u re r i n gen 1964-65 konserverades hå va rna a v 

Libraria , Stockholm. 

Försvunna textilier 

I den ä ld sta beva rade inve ntarieförteckningen frå n 

1594 ä r följ a nde nu förkomna tex tili er upptagna: »it 
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Fig 250. Ko llekt håva r av rö tt saffia nläde r med guld broderier, t ill verkade i Konstantinopel 1775. 
Foto Lagergren 1965. 

Collection bags of red morocco leather with go/d embroidery, made in Constantinopel 1775. 

Alter : Kläde och een Alter duck - een Messha ke 
it Röcklin , then a ndra a ldele fö rsliten - een lå ng 

Fäge43 och et Ha ndlacken - T wå messeskio rter. » 

1 in ve nta riefö rteckningen 1748 upptogs fö lj a nde 

tex tili er : »En ny Mäs hage l a f rödt Sa mmetz-pleus, 

kr ingsa tt med silfve r pit za r. - En Dito ga mma l 

o brukeli g - En Mäss kio rta fö rä rad a f Hindrich 

Gudfrede. - E tt ga mma lt Linnet Kläde på Alta ret, 

öde och bo rt kä nkt. - En se rviet på Alta ret fö rä rad 

a f Pas t : Loci. - Ett stycke röd t Sa mmets-pleus Dito 

lä mnad t öfver Mäss hage len. - Ett gamma lt hand

kl äde till F unten. - Ett lessingskläde a tt bä ra uti 

Kalck och disk vid Socknebod. - Ett ha ndkläde 

vid F unten fö rä hra t a f Kyrki ovärda re Bo tel R o

munds Hustru .» 

Övriga inventarier 

Ko llekttav lo r: - l. Av ek med fra mtill tri fo liefo r

mad penningsko pa och rektangulä r gavel upptill 

prydd med tra ppade tinna r och två ha kfo rmiga de

kora ti va ö ppninga r (fi g 25 1 ). Fra mfö r gaveln snidad 

och må lad t räs kulptur, tro na nde Ma ria med ba rnet. 

Ma ri a hå ll er i höge r ha nd en urna. Den ursprung

li ga bemå lningen ä r tä mligen vä l bibehå llen, hu vud

sa kligen rö tt , grö nt och förgy llning. Mått : L 23, 

H 24 B 15. Nu i G otla nds Forn a l (inv nr Dep C 

1270). - 2. Av ek, endast gavelfig uren bevarad , 

tro na nde S Ol of med rik säpple i vä n ter ha nd , yxa n 

som fö rmodligen funnit s i den högra bo rta (fig 

252). Olof tra mpa r på en li gga nde fi gur, tro llet 

Ska ll e. Den ursprungliga fä rgen är vä l bibehå ll en, 
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hu vudsa kligen rött sa mt förgy llning. Mått : H 28. 

N u i Gotla nds Fornsa l (in v nr Dep C 1269) . - 3. 

Av ek med pennings kå l delad i två avdelninga r 

geno m en tvä rslå med pennin ghå l i nedre vä nstra 

hö rnet. D et inre ha r lock av trä. Spå r av fi gurmå l

ning på locket och kring ka nterna , sva rt , rö tt och 

gult. - M ått : L 15, B 8. - Sa mtliga dessa ko ll ekt

tav lo r to rde ha tillko mmit under senmedeltiden, tro

li gen under J400-ta let. 

Rö kelseka r av bro ns (ng 253) , å ttka ntigt med ge

no mbrutet lock i tre avdelninga r, to rnfo rm . 1400

ta lets sena re del. - H 18. Nu i G o tl a nds Fo rnsa l 

(inv nr Dep C 1268). 

F a ttigs tock av må lat trä (ng 254), bes tåe nde av 

grov stock med jä rnbes lagen lucka och penninghå l 

sa mt tri a ngulä rt öve rstyc ke med profil erad ra m. På 

F ig 25 1. Ko llekttav la av ek med mado nna bild vid gaveln, 
1400-ta let. Foto 1965. 

Collection tray, oak, with a pic11.o·e of the Virgin on the gable, 
J5th century. 

I N R E D N I NG O C H I N V EN T A RI ER 

mittfä ltet målad ngurfra mstä llnin g: D en fatti ge La

sa rus, so m slickas a v hunda r. Inskrift : »Gifwe r så / 

wa rder eder f gifwit. Luc. 6» M å lning i mö rkbrunt 

med lj usröda li ster. 1600-ta let. Mått : H 76, B 33, 

tav la ns H 55, B 85. 

Matbudsklubba4 ~ av trä (ng 255) tra pezo ida l, 

upptill fö rsedd med hå l fö r upphä ngning. F ylld med 

in skurna inskrifter : å rta l, bomä rken och bo kstäve r, 

bl a: »År 1790 d 29 M : RX XM 2.» Mått : L 20, B 
15,5, resp 6,5. 

Ringklubba av sva rva t trä (ng 256), klockfo rmad, 

uppå t avs lutad med kno pp. Runt ka nterna skurna 

inskrifter : å rta l, bomä rken och bo kstäver. Bl a 

» 1750: D : 25 : M a rsi: D : K : F. - Anno 1792. D . 29. 

M a r . . . »- H 14,5, D 7. 

Möbler i sa kri sti a n : Bo rd av furu med ova l ski va , 

F ig 252. Tronande S :t Olof, träskulptur urspru ng li gen på 
ko llektt av la , 1400-ta let. Fo to 1965. 

S t Olof enthroned, wooden ftgure original/y on a collection 
tray, 15th century . 
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kontursågade stå nda re, fo tbräda . 1700-ta let. H 84, 

skiva ns mått 115 x 78. - Sto la r, tre st, va rav en blå

må lad , övri ga o må lade. Insk rift under sitsen på två: 

»Anska ffad å t Alskog K yrka 1902.» D en tredje sto

len ä r förm odligen frå n 1700-talet och ha r a nvänts 

som förebild till de två övri ga . M ått : H 103, B 43, 

sitthöjd 52. - M o t östra väggen under fönstret stå r 

en bä nk av trä med knäfa ll spa lL D en a nskaffades 

vid resta ureringen 1964-65. M ått : L 320, B 43, H 
45. - Pall av furu med ko ntursågade ben, klädd 

med rött ylletyg förse tt med broderade blad- och 

Fig 253. Rökelseka r 
av brons, 1400
la le ts sena re del. 
Foto 1965. S 227. 

Bronze censer, /aller 
ha/f of /5th cenlury. 

bl o morna ment i blå tt och grö nt. Broderade initia ler : 

lP DB. M ått : H 32, B 30, L 45. 

Skrin av trä, jä rnbeslaget samt in vä ndigt och 

kring ka nterna klä tt med tunt läder. M ålat i sva rt , 

rött och gult bl a väx torna ment, invändigt rödlil a. 

Mått: L 28, B 17, H 17,5. 

Ask av sva rvad ek, rund och bukig med pla tt en

kelt profilera t lock och tunn täckski va o rnerad med 

ri sta t geometri skt mö nster, omå lad. M ått : H 9, D 

16. 

R yggstycke till medeltida helgonskå p (?).Två sam
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ma nfogade bräder, av vilka den övre ursp rungligen 
vari t ra kspet igt avslutad . Spå r av målning på kre
dering: röt t, sva rt, vitt samt fö rgyllning, fragment av 
fig urmå lning med svarta ko nturer. Mått : H 24, B 
33. 

I sa mba nd med resta ureringen 1964- 65 påträ ffa
des vid röjning i to rnets fö rsta övervå ning någ ra fö
remå l av sto rt intresse. - l . E tt av envidjo r fl ä ta t 
sta ket (hägnad), som till sin typ ä r medeltida (fi g 
258). H ca 155, L ca 21 O. - 2. F ragment av träfö re
må l, rikt snida t på båda sidor (fi g 257). Orna menti
ken, fl ä tad väx t och djuro rna mentik, tyder på a tt 
fö remå let tillko mmit under ro ma nsk tid , troligen 
1100-ta let. - B 17, H 12. 

Gravstenar 

l . Av grå ka lksten (fi g 259), rektangulä r med blo m
mo r ino m rundel i de fyra hö rnen. Öve rst lage rkra ns 
o mslu ta nde JHS, två pa ra ll ella ka ntlinjer. På mittfä l
tet huggen insk rift : »H er under dutze r45 8 sto r oc 
smaa fpi ger a fprres tlig sta m me / paa D o m me D agska l 
de o pstaa l oc for Guds a nsict komme l Ah! Af Blod
so t oc Pre t s0rgli g l M o nne de lifhet ende l derfo r 
ha r de nu himmeri g l Gud os Din nade sende.» Dä r
under å rta let 1663 o mkring ett hjärta med initia lerna 
VPM (möjligen stenhugga rens signering). L 150, B 
95. - 2. Av grå ka lksten, rektangulä r med pa ra llella 
linjer kring ka nterna. Överst IHS (sa mma nfl ä tade), 
nederst initia lerna VPM (jfr fö reg) sa mt dä runder 
timglas och dödska lle mot ko rsade kno to r. På mitt
fältet huggen inskrift : »Anno 1650 13 ia n hensof j 

Herre n l Erlig oc Gudfructig Quinde Bea ta l S Ma t
ti s Po uelson fordum Bo rge rske l i Ha lmsted i Ha l
la nd Gud Gifve Hende l en glredelig o pstandelse.» 
L 167, B 114. - 3. Av ljusgrå ka lksten, svagt tra pe
zo idal, med evangeli stsy mbo lerna i de fyra hö rnen. 
Överst I HS in o m lagerkra ns, lä ngst ned initia lerna 
MT in o m sköld . l mittfä ltet fö lj a nde inskrift : »Her 
under ligger begravet l den fordum hrederlige och l 
ve ll re rde ma n nu hos Gud l sa lig sa li g H. Thoer Mat
thi l s0n H a lmstadius som hensof l i herren den 26 
iunii A nno 1680 l naa r ha nd disse forsa miinger l 
ha fde tient i 37 Aa r Gud gifve l ha nnem med a lle 
troende een l glredelig o psta ndelse l Ligtex ten l leg 
troe r legemens opstandelse l och efter d0den de 
revige lif.»- L 233, B 105, resp 100. - 4. Av grå sand
sten, svagt trapezoida l, med evangelistsymbolerna i 

F ig 254. Fa ttigs tock med tria ngulärt överstycke, må lad fig ur
fra mställ ning: Den fattige Lasa rus va rs sår slickas av hundar. 
1600-ta let. Foto J965. S 227. 

Poorbox lVit/i triangular rop; painred representation of Laza
rus with dags Iicking his sores, 17th century. 

de fyra hö rnen. l mittfä ltet följa nde inskrift (övre 
delen av tex ten nästa n helt utplå nad): »Anno 1663 16 
octo b hensof i l H erren rerlig oc Gud fructig 
Quinde Anna Peders datter der l hun hafde lefuet 
met sin Husbo nde l 41 aar. Gud gifve dem en salig l 
oc rerefuld opsta ndelse.» K ring ka nten : » .... Gud 
sende icke sin son til verden a t l do m me Verde n men 
Verden sk u Ide blifve sa lig ved ha n ...» M ått : L 203, 
B J 14 resp 103. - 5. Av grå ka lksten, rekta ngulä r, 
oo rnerad. Huggen inskrift : »Ha ndelsma n l Petter 
Engeda hl l född den 14 M ajii År 1746 l Död den 5 

l 

229 



ALSKOGS KYRKA 

Fig 255. Ma tbudsklubba av trä med insk urna å rta l, bomä r
ken och bokstäver. Foto 1965 . S 227 . 

Wooden food club inscribed with years, owners' mark s and let
ters. 

Julii År 18 16.» l Sa mt dä runder: »Eli sa beth Chr : 

Engeda hL l född Strö mberg den 9 febr J 753 l död 
den 9 octo: Å r 1805. 1 Hvil a hä r. » - L 197, B 143. 

6. Av sa ndsten, rekta ngulä r, oornerad, med fö lj a nde 
huggna inskrift : »The so m redeliga for sig wa n l d ra t 
hafwa ko mma tiL frid och hwilas uti theras ka mra r 

ESA :57 v 2 l Sa mma lunda l K yrko herden Jo han 
N il sson Luttemann l och Thes Hustru l Eva Eli sa
beth Må rtens-do tter Fries l Födde l Ha n i G othem 

1712 d 28 iul. l H o n i Ca rl serona 1716 d 20 a ug. l 
Gifte på Länna 1738 d : JO Oct : l fl yttade til Alskog 
J744 D : l Maji l Döde l Ho n 1773 D : 24 dec: Ha n 
J786 D : 9 Ma rt.»- L 21 5, B 145. 

F ig 256. Ringk lubba av trä , kl ock formig, med sk urn a inskrif
ter. Foto 1965. S 227. 

Wooden ring ing club in t/re form of a bel/, with earved inscrip
tions. 

Några medeltida gravs tena r med bo rtnötta in
skrifter li gger nu i ko rgo lvet sa mt uta nfö r kyrka n 
på kyrkogå rden ell er i dess nä rhet. l ko rgo lvet : 
l. Av grå ka lksten, tra pezoida l. L 185, B 91 res p 63. 
- 2. Av röd ka lksten, trapezoida l. L 188, B 86 resp 

57. - 3. Av grå kalksten, tra pezoida l, med grunt 
ri stade pa ra ll ell a linjer vid ka nterna, upptill någo t 
stympad . L 182, B l 00 resp 74. - So m tra mpsten 
vid södra lå nghuspo rta len : - 4. F ragment av grå 

ka lksten med nästa n helt utplå nad minuskelinskrift 
vid ena ka nten. Nuvara nde mått : L ca 82, B 42. 
Vid södra kyrkogårdsmuren, delvis i stiftsgå rdens 
trädgå rd 3 st gravhä ll a r av grå ka lksten, samtliga 
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Fig 257. Träföremå lmed skuren o r
namen ti k på båda s idor, tro ligen från 
tidig romansk tid . Foto N Lagergren 
1965 (före konserveringen). S 2~9 . 

Wooden object with earvings on both 
sides; probob/y of ear/y Romanesque 
orig in . 

Fig 258. Staket 
(hägnad) av en, på
träffat i to rnet vid 
resta ureringen 1964-
65 . Medeltida till 
s in typ . Foto 1966. 

Fence ofjuniper, 
fotmd in the tower 
duri11g the restOI·a
tion 1964--65. M e
dieval i11 clwracter. 
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A LS KO GS K YRK A 

trapezo ida la och med hå lkä lade ka nter, in skrifterna 

utpl å nade. Gravs tena rna va r till resta ureringen 

1964-65 inlagda i den tra ppa so m på södra sida n le
der upp till kyrkogården. Mått : L 200, J87 (någo t 

stympad), B 11 2 re p l 06 res p l 05. - l sti glucka n 

som tra mpstena r 2 st tra pezoida la grav hä ll a r av grå 

ka lksten : - l. M ed helt bortnö tt inskrift. Mått : L 

J98, B J05 resp 68. - 2. M ed grov t huggna pa ra ll ell a 

linjer kring ka nterna . Nästan helt bortn ött sekun

dä r inskrift. 

Bildsten 

Rekta ngulä r hä ll av ka lksten, som fö r inläggning i 

i kyrkgo lve t stympats till näs ta n kvadra ti sk fo rm 

(fi g 260) . I skåde ida ns rika bildfra mstä llning sä r

skilj e bl a en fyrhjuli g vagn, en str idsscen, fågla r 

Fig 259. G ravs ten till minne av å tt a 
flickor »a f Pnestelig Sta mme» som 
dött i pesten, J663. Foto J965. 

Graves/one in menw1y of eight g ir/s wlw 
died of the plague in 1663. 
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I R ED I G OC H I NVENTA RI ER 

F ig 260. Bildsten, som tjänat som underlag för dopfunten, 700 -900-talet. Foto ATA. 

Pictw·e stone, used as a foundation for the fon t, 8- /0th century. 

m m. Möjligen illustreras Vö lund s hä mnda kter. 46 

Det konformiga hå let i stenens nedre ka nt betyder 
a tt den en tid tjä nat som underlag fö r do pfunten. 
M ått: 105 x 11 2 cm . N u i SHM (inv nr 5038). 

Klockor 

K yrka ns klocka (fig 261, 262), so m ha r sin pla ts i 
to rnets tredje våning ha r fö lj a nde inskrift runt ha l
sen : IN HON OR E BEATISSIM E M ARI E VIR
GI N IS IU BlLE M US DOMIN O ( = Till den saliga 
jungfru Ma ri as ä ra. Låt oss lovsjunga H erren). 

Klockan sakna r gjuta rmä rke och ä r därfö r svå r a tt 
tidsbestä mma. Den tillhö r dock Apengetergru ppen 
och ha r troligen gjutits vid 1400-talets mit t. På kloc
ka ns kropp finns en avgjutning av en sitta nde ma
do nna.47 - D 95,5, H 102, vikt ca 550 kg. 

Primklocka av malm (fi g 263) med klä pp av jä rn , 
oornerad . Fästad vid sekundä r up phä ngningsano rd
ning av furu med jä rntyngd. Förmodligen identi sk 
med den lilla klocka som enligt inve ntarieförteck
ningen 1748 brukades i prästgå rden. Senmedeltida. 
D 14,5, H ca 15. 
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Fig 26 1. Kl ocka av ma lm, gjute n vid 1400-ta lets mi tt. Foto 

1965. 

Bell east in middle of 15th century. 

Fig 262. Klocka ns k rona och ha ls med lat insk inskrift. 
Fo to 1965. 

Crown of bel/ with Latin inscription. 
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Fig 263. Medeltida 
primklocka med 
sekundär upphäng
ningsanordning. 
Foto 1965. 

M edieval pri111e bel/ 

with secondw·y 

headstock. 
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Noter 


l . 	 Li kna nde friluft spred iksto la r ha r kunna t påv isas i o li ka 
delar av la ndet. Så ledes ha r man fö rmoda t a tt stigluc
ko rna i Edsbro och Ria la i Uppland a nvänts som predik
sto lar fö r en större menighe t (Sv K Up lll s 436, resp l s 
609 fig 623). Även i F inla nd är likartade a no rdninga r 
kända. J . Rinne, Uber die Jnnen- und Aussenk anzeln in 
den miltela lterlichen Kirchen Finn lands, i: F inska Forn
minnesfö reningen Tidskrift XXVI, .1 912, s 167. 

2. 	J . Roosva/, Kirchen s 98 f. 
3. 	 Delta å rta l fö rekommer i Taxuslistan. 
4. 	 J. Roosval, Globus, en gotländsk stenmästa re verksa m 

omkr. 11 60- 80, i: Gotländskt Arkiv 1942, s 40 ff. D en 
tidiga datering Roasval givit denne mästa re ha r av stilistis
ka och ark itekturhisto riska skä l måst revideras till 
1200-ta lets fö rra hälft. 

5. 	 J. Roosval, Kirchen, s 180 ff. Roasval da te ra r Alskogs go
ti ska ko r ti lltiden omkr 1290, Rone omkr 1295 sa mt När 
omkr 1305 . A lskogs ko rpo rta l skulle så ledes höra till de 
fö rsta i den grupp po rta ler, som till skrives » Ronensis.» 

6. 	 J. Roosval, K irchen, s 213: » ... vie lie ich t e in friihes Werk 
des Mcisters Egypticus, o bgleich die Kapitellre ihen a lter
tlimlicher a ussehen, etwa wie Ronensis. Wa hrscheinlich 
um 1229» (ska ll va ra 1329) . 

7. 	 Sveriges Kyrk ors f. utgiva re, riksa ntikva rieSigurd Cunnan 
på pekade delta fö r fö rfa tta ren vid ell besök i A lskog 
a ugusti 1964. 

8. 	 E Eklroff, Svenska stavkyrk o r, Sth lm 19 14-16, s 344. 
9. 	 E Ek /rolf a a, s 342 tf. Se även E Lagerlöf, Kyrka n och 

kyrkogå rden, i: Boken om Hablingbo, Visby 1966, s 62. 
10. E Ekhaffa a, s 344 not l . Ek/wfl konsta tera r a lt bjä lka rna 

ej ligger på ursprunglig pla ts. 
Il . Jfr liknande båga r e lle r murförtullninga r i Lye (ova n s 37, 

fig 7), Bultle (Sv K Go IV s 389), och i grannkyrkan 
G a rde. 

12. 	G Svalmström, S:ta Ka ta rina kyrka i Alskog, föredrag vid 
kyrka ns å te röppnande den 7 febr 1965, Visby 1965, s 2. 

13. En likna nde rundbågig s ittnisch, men betydligt rikare ut
fo rmad, fin ns i Ba rlingbo kyrkas södra ko rmur (Sv K Go 
l , s 478 f, fi g 562) sa mt i e tt fl erta l andra go tländska kyr
kor. En spetsbågig sittnisch finns bl a i Österga rns kyrka 
(Sv K Go IV s 659, fig 723) på sa mma pl ats sa mt i G am
meJga rns kyrka (Sv K Go IV s 707). 

14. 	Corpus Vitrearum M edii Aevi Skandinavien, s 87. 
15. Grävningsundersök ningen utfördes av förf under ledning 

av la ndsa ntikvarie Gunnar S vahnström. Grävningsrapport 
och ritning i ATA . 

16. 	 Välvningen synes va ra sek undär. Härpå tyder de ia ktta 
ge lser som gjo rdes av la ndsa ntikvarie Gunnar Svahn

strÖIII vid innerputsens avk nack ning i sa mba nd med res
ta ure ringen 1964-65 . Ha n kunde hä rvid konstatera a ll 
va lven var o regelbunde t slagna och ej utfö rda med den 
gedigenhe t som bruka r kä nneteckna de va lv som tillkom
mi t sa mtidigt med murverket. 

17. 	 Jfr no t 4. 
18. 	 J Roas val, Kirchen, s Il O tf. 
19. 	 G Svahnström, S:ta Ka ta rina kyrka i A lskog, Visby 1965, 

s 14 f. 

20. 	 Konserveringsrapport av konstnären Erik 0 /sso/1 i A TA . 
21. 	 Ma ria med skyddsmante l va r ett oft a förekommande mo

ti v under senmedeltiden. Se hä rom V Sussman, Maria 
mit dem Schutzmante l, i: Marburge r Ja hrbuch flir Kunst
wissenschaft , 1929, s 285 tf. - l Swartling, Ma ria såsom 
förebedjerska , i: Frå n Gästrikland 1963, s 45 tf. 

22. 	B Söderberg, Passionsmålninga rna, s 3 17. Söderberg fö r
moda r a tt dessa målninga r ej utfö rts av »Pass ionsmäs ta 
ren» e ller hans ve rkstad. 

23. 	 B Söderberg, Got lä ndska kyrkom ln ingar från den dan
ska tiden, i: Gotländskt Arkiv 196 1 (Från Got la nds 
dansktid) s 47 er. 

24. 	 Corpus Vitrearum M edii Aevi Skandinavien, s 87. Se även 
J Roosval, Got ländsk vitria rius s 154 f. Roos1•al anser a ll 
»Aiskoga rn» i sin konstart ä r stenmästa ren »Fabula tors» 
fö regånga re. Han da tera r dock glasmålningarna i A lskog 
så tidigt som till 1270- 88 ( inbö rdeskrigets å rta l). 

24:1. Sveriges Runinskrifter bd Il , G o tlands Runinskri fte r Tav 
S B F Jansso/l och E Wesse11 , Sthlm 1962, s 188 (G l 08). 

25 . Johannes Nilsson Luttema11 , f i Gothem 1712. Kyrkoherde 
i Alskog 1744 till sin död 1786. G 1738 m Eva Elisabet 
Mårtens dotter Fries f 1716, d 1773. - Lemke. 

26. 	Joha11 Dunderlwke, snicka re och bildskära re, verksa m på 
G o tland vid 1700-ta lets milt. Tillverkade bl a prediksto
len i Burs 1756. - E Lundmark, K yrklig konst e fter re
fo rma tionen, s 22. 

27. 	 Magnus M ö/ler, f i Ystad 171 O, d i Visby 1755, deko ra
tionsmåla re, verksam på Gotland under 1700-ta lets se
na re hä lft. Mäller målade 176 1 tak, pred ikstol och bänk
inredning i Fårö kyrka (Sv K Go H s 7) samt he la inred
ningen i G a mmeJga rns kyrka 1768 (Sv K G o lY s 755 no t 
2) . 

28. 	 Enligt Wo /lins Analee/a ([ s 580) sk ulle S :ta Ma rgareta , 
»el. Magdalena», vara kyrkans skyddshelgon. Kyrko
mässodagen firades enligt sa mma kä lla den lO Trinita 
tis d v s den lO söndagen efte r Trefa ldighet. Kyrkomäs
sodagen hölls i a llmh på å rsdagen av kyrkans invigning, 
men kunde med biskopens tillstånd ändras till anna n 
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dag. Kulturflist Lex f Nord Medeltid bd l X a rt Kyrk
mässa. 

29. 	 G Svahnström, S:ta K ata rinaskyrka i Alskog, Visby 1965, 
s J2. 

30. 	Alta rbordet skänktes till kyrkan av kyrk oadj unkten 
Gösta Lindskog, d i A lskog 1967. 

3 1. 	A Andersson, Yiklaumadonna ns mäs ta re, Antik variskt 
Arkiv 18, tri Lund 1962, s 8 ff, pi 8, 9. Andersson lämna r 
en utförlig beskrivning och place ra r k rucifixet i dess 
konsthisto ri ska sa mmanhang. - Se även G Ask, A 
Woodcarver on Gotland in the 12th Century, i: Formae, 
Tidskrift för konstvetensk ap, vo l. 36, Borås 1962, s 21 
ff. - P Norrby, Triumfkrucifixe t i Alskog, i: Julhäls
ninga r, Visby 1961 , s 105. 

32. 	 Konserveringsra pport av konstnären Erik Olsson i A TA. 
33 . G M Mö/ler, må la re, verksa m på Gotland under J 800

ta lets förra hä lft. Må lade bl a en alta rtavla till Kräklingbo 
kyrka J820 (Sv K Go IV fig 538). 

34. 	 Johan(nes ) Bartsch, konstnä r av västtysk e ller neder
ländsk hä rkom t, va r under 1650- 60-ta len ve rksa m på 
Got la nd , stadsmå la re i Visby. Han må lade främst a lta r
tavlor, t ex i R oma (Sv K Go I s 576) och Björke nu i Ala 
(SvK Go IV s 627 no t 2, fig 690). G. Svahnström, Bur
meisterska huset, et t köpmanshus frå n 1600-tale ts Visby, 
St hl m 1942, s 89 f f. 

35 . Enligt in v J 830 ska ll prediksto len ännu vid denna tid även 
ha burit insk riften : »Dex ima nder 1586», vilket torde a nge 
träsnida ren och tillkomstå ret. 

36. Skriftestol 	 (b iktstol) torde ha funnits i a lla got lands
kyrkor. D e fl esta synes ha tillk ommit vid 1600-ta lets mitt. 
Se ova n s 78 not 2. 

37. Manin Anton Kall/, f 18 18, d 1888. Handlande på Lju
garn, og. - Nyberg. 

38. Johan Herne/1, tr äsnida re och måla re frå n Växjö, verk
sa m på Got la nd v id 1700-ta lets mitt. 

39. 	 Påpeka t av professor Ar111in Tuulse, som fö rbereder e tt a r
bete om detta iko nogra fi ska problem. Ma n ha r tidiga re 
a ntag it a tt stenhugga ren av misstag upprepa t bebåde lse 
scenen. 

40. 	 J Roosval, Ste inmeister, s 11 7 fl" 
41. 	H Kje/lin , Ornerade mäss ingsfa t och deras insk rifte r, i: 

Studier utgivna med a nledning av kyrkliga utstä llningen 
i Ma lmö 19 14, s 201 - 245. 

42. 	 O/uff Rasmusson, kyrkoherde i Alskog omkr 1630, näm
nes 1636. Troligen f i Hangvar. G m Maren Didriks dot
ter. 

43. 	 Fäga , got lä ndskt o rd för den lå nga kommunionduk, som 
kom i bruk under medeltidens sista å rhundrade. Den 
hölls av två akolyter (korgossar) under hakan på de knä 
böjande na ttva rdsgästerna för a tt förhindra smul o r av 
hostian a tt fa lla på kyrkgolve t. Se Sv K Go Yl :l no t 42. 

44. 	 Matbudsklubba anvä ndes av socknens fa ttiga på deras 
va ndring me llan gårda rna, dä r de utspisades i den ord 
ning som a ngavs på klubba n. l Nordiska Mu eets sam
linga r fi nns likna nde träklubbor med ungefär sa mma an
vändningsområde. De benämns där : tiggark lubba, ma t
st icka, sko lsticka och skolklubba . - l Österga rns kyrka 
fö rva ras en » Ma tbudkawel» (SvK Go IV s 689). 

45. 	Dutzen av dusa = sova, lät t slumra, ä v dåsa (numera 
sä lla n a nvänt) . »Jag få fängt sökt a tt somna f Jag endast 
dusat lä tt.» Wennerberg 3: 109 ( 1883). Sv Akad:s Ord
bok, Bd VII , D 2993. 

46. S Lindqvist , Gotlands Bildsreine 11, Sthlm 1942, s l3 f. 
Dens, Forngut niska a lta ren och därtill knutna studier, 
i: K Hum Vetenskaps-Samfundet , å rsbok 1962- 63. 

47. 	 L M Holmbäc k , Visby stift s kyrkklockor Jlf, i: Jul
hälsninga r, Visby 1959, s 56. 
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1964-65. - BSt: l bl ut vidgn ing mm 1856; l bl o rge lläk
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s t pro t soc kenstämmo pro to ko ll . 

Sv K Sve riges Kyrk o r, K o nsthisto riskt in venta rium 
utg på uppdrag av VHA A, Stockho lm 19 12

VHAA K Vitterhets Histo rie och A ntikvite ts Aka de mie n, 

Stockh o lm . 
ViLA Visby la ndsa rki v. 
vis pro t visita tio nspro to ko ll . 
Öl Ä Ö verintendents Ämbetet (efter 19 18 BSt), Stock

ho lm . 

LANDSKAPSNAMN E NS FÖRKORTN ING A R 

Bl B lekinge Nä Nä rke 

Bo Bohuslä n Sk Sk å ne 

D r D a la rna Sm Små la nd 

D s Da lsla nd Sö Söderma nla nd 

G o G o tla nd Up Uppla nd 

G ä Gästrikla nd V b Väs terbo tten 

Ha Halla nd V ä Västergötla nd 

H s Hä ls ingla nd Yr Vä rmla nd 

Hr Hä rjeda len Vs Västma nla nd 

J ä Jä mtla nd Å n Å ngerma nla nd 

La La ppl a nd Ö g Ö stergötla nd 

Me Medelpa d Öl Öla nd 

N b N o rrbotten 

239 



Surnmary 


The fi rst chu rch in the parish of Alskog on the east side o f 
Gotla nd was probably a simple limber struct ure, the appear

a nce of which is unk nown. T he l im ber constructio n now o n 
the fi r t fl oor o f the p resent tower (fig 198) may be pa rt o f 

a wooden chu rch. Th ree of the boards have dislinet traces o f 
ta r, which p ro ba bly ind ica te tha t they were o rigina lly part 
o f a n ex terna t wa ll. A n o rna ment a l beam in the be ll cha m ber 

may a lso be fro m a woode n churc h (fig 202). 
Du ring the seeond ha lf o f the 12th cent lll·y the erect io n of 

a sto ne church was begun . A cha ncel with a n apse was built 
in the fi rst phase (fig 264a). Except fo r a few rema ins o f 

wa lls under the fl oor o f the p resent c hancel a nd porta l sur
ro unds a nd wi ndow surro un ds used aga in , thi s cha ncel has 

d isa ppea red complete ly. Jt was demolished in conj unctio n 
wit h the e rectio n o f the presen t Gothic cha ncel a bou t J300. 
l t was poss ible during a resto ra tio n in 1964- 65 to perform 

important resea rch o n the histo ry o f the buil d ing, above a ll 
in the cha ncel. T hen, the no rth fo undat ion wa ll o f the o ld 
cha ncel a nd some sto nes sugges ting that it had had a n apse 

were fou nd (fig 2 19). T he study of the sout h side was more 
difficul t, owing to the buria ls made the re du ring the 17th a nd 
18th centuries. T he importa nt p roblem of whe ther U1e cha n

cel had a n a pse o r whether it was stra ight-ended to the eas t 
is not settled o nly by excava tio ns. T he east window o f the 
vestry (fig 203) wit h its fo ur- fo il interna t o utline, was o rigi

na lly in an apse T his is shown by the dislinet convex ity the 
window surro und has ex te rna lly. As far as ca n be judged, 

th e window was in the east, immed ia te ly a bove the a lta r in 
the now disa ppea red cha ncel a pse. 

The sma ll ro und-headed window now in the ga ble o f the 

east fro nt o f the cha ncel was undo ubtedly in the Roma n
esq ue cha ncel, where it was pro ba bly in the south wa ll by a 
port a l. The presententra nce to Ole vestry (fi g 204) may have 

be lo nged to the o l de r ch a ncel; if so i t served as a c hance l po r
ta l. Jt is Iike ly tha t the wooden nave was reta ined fo r a sho rt 

period a nd was j o ined to the Ro ma nesque stone c ha ncel. 
The erec tio n o f the Ro ma nesque church was continued 

during the fi rst qua rter o f the 13th century. Then the present 
nave was built. Somewha t la te r the nave was di vided by two 

columns, with widea rehes a nd brackets, traces of which ca n 

be seen in the no rth a nd south wa lls. This was pro ba bly do ne 
du ring the seeond qua fler o f the 13th century. The a ttic was 
reached by way o f a na rrow doorway in the south-western 

corner o f the nave a nd a sho rt sta ircase leading to the co rner 
of the west wa ll. The nave a ttic may have been used fo r a 

time as a refu ge. When Ole tower was bu i l t d u ring the seeond 
quafler o f the 13th centu ry, this sta ircase beca me superfluo us 

a nd was c losed . Il was opened aga in du ring the resto ra tio n in 
J964-65, w he n a door was insta lled in the o pe ning in the 
south-western corner (fig 208). 

T he present south porta l, the principa l entrancc to the 
chu rch, be lo nged to this nave. T he design o f the doorway 

and the decora ted capita ls (fig 185, 186) da te the porta l to 
the fi rst ha lf o f the 13th centu ry. The scul pto r who executed 

the reliefs o n the cap ita ls is unknown, but isca lled " G iobus" 
o n accoun l o f the sphe rica l fo rms in his work . Most o f his 

work was executed o n the eas tern side o f the island , where, 
in additio n to Alskog, he has made po rta l scul pture in the 

churches a t A la , A rdre a nd La u. 
The firs l sto ne chu rc h al Alskog was thus com pleted d ur

i ng the seeond q uafler o f the 13th centu ry , when a west 
tower was erec ted . The western pa rt o f the nave was left 

sta nding a nd the tower cha m bers are now connected wit h 
the nave by two combined a rches. The tower had a ro und
headed wes t po rta l (fig 190), the a rchitec tu re a nd capita ! o r

namen ts o f which a re la rge ly the same as in St Ma ry's 
C hurch , Visby, wh ich da tes fro m the period immed ia tely 
prior to 1225 . A da ted na te fo r A lskog C hurch , 1239, might 

refer to the conseera tio n o f the church when the tower was 

com pleted . 
Arou nd 1300, the co ngrega tio n decided tha t the Ro ma n

esq ue church was too sma ll and a new, ta rger bu ilding was 
begun . T he new chancel was pro bably built o utside the wa ll s 

o f the o ld one, in the usua l way in those days , a ft er w h ich the 
o ld cha nce l was demolished . To provide space for the new, 

high rood arch, il a lso beca me necessa ry to pull down the 
eas t wa ll o f the nave, which mea nt tha t the va u lti ng o f the 

nave had a lso to be removed. 

A 

B 

c 

Fig 264. K yrka ns pla n
utveck ling, l: 1000. 

Deve/opmenl of church, 
l : 1000. 
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SUMMAR Y 

The richly decora l ed po rta l o f the c ha ncel (fig 193) is simi

lar in s tyle to ecclesiastica l a rt in o ther pa rts o f Got la nd. 
ll seems to be most simila r to the c ha nce l po rta l in the 
neighbo uring church a t Garde, which has practically the 

same architectura l com positio n ; the leaves earved in the ca pi
ta ls there a re very much like those at Alskog. lt is uncer

ta in , however, whe ther the po rt a ls were execu ted a t the sa me 
time. The porta l a t A lskog, with its si mpler des ign, seems to 

belo ng to a n ea rlier phase o f develo pment. 
The sta ined glass a nd the pa intings on the doors of the 

sacra ment cupboard h ave been d a ted to the period a ro und 

1300, and the c ha ncel must, therefo re, have been finis hed 

then. 
There seems no doubt tha t the inte nti o n was to complete 

the Goth ic building wit h nave a nd tower, but whe n it was 
rea li zed th at thi s could no t be d o ne, the new chancel was 
j oined to the Ro manesque nave by mea ns o f tempo ra ry wa lls 

o n the no rth a nd south sides (fig 180). After this last med ie
va l buil ding perio d , the wa lls o f the ch urch re ma ined un

touched except fo r new windows in the nave. 
In conjunctio n wi th the building o f the cha ncel, the new 

vestry was built , in wh ich building ma teri a l fro m the Ro

manesque c hance l was used, including the eas t window (tig 
203). The skirtings in the cha ncel and ves try a re simila r in 
form (tig 180) , but no t in bond , which is pro ba bl y due to 

d ifferences in leve l. 
ln the middle of the 19th cen tury the pa ri sbio ners were 

planning a ra the r ra dica l reco nst ructio n o f the c hurc h, 

m a inly the nave. The po pu la tio n o f the parish was increas
ing ra pid ly the n, which made it necessa ry to ta ke steps to 

provide morespace for c hurch-goers . Accord ing to o ne pro
posa l, approved by the cen tra l a utho rit ies, the Roma nesque 

nave was to be de mo lished to ma ke room for a muc h wider 
a nd higher nave. A ca reful study of the church revea led , 

however, tha t if this was done the tower wo uld colla pse, a nd 
the pla ns were rejec ted . 

An ex tensive ex terna! a nd interna ! restora tio n o f the 
c hurch was ma de in 1964-65 under the supervi io n o f Ar

chitec t Ka rl Eri k Hja lma rson . A suppo rting wa ll by the tow
e r a rch was re moved a nd in its place was built a na rrower, 

ro und-headed tower arch in the wes t wa ll o f the nave. The 
wa lls o f the church were replas tered a nd the few remna nts o f 
the med ieva l mura ls were revea led . The ringing c hamber, 

wh ich was no w ligh ted by a glass door in the west, was filled 
o ut as a room fo r worship , with a wooden a lta r a t the so uth 
wall. The ga llery a nd o rga n fro nt , da ting fro m 189 1, were 

removed a nd instead a n o rgan loft was insta lled in the no rth

west earner of the nave. 

PA INT!NGS 

At the restora tio n in 1964-65, o nly sma ll remna nts o f the 
fo rmerl y rich med ieva l mura ls were revea led . The o n ly pa int

ings tha t could be preserved were three scenes o n the no nh 
wa ll o f the cha ncel (tig 221), which were probably the fi na l 

scenes in a Pass io n frieze, the principal scenes of which had 
pro bably been o n the no nh wa ll o f the nave. The scenes 

preserved a re: l . Abraham sacriti cing lsaac (?), 2. The Vir

gin with protecti ve ma ntle, 3. Monstrance. In spite o f the 
fragmenta ry cond ition o f the pa inti ngs , they ca n, witho ut 
do ubt , be att ributed to a master o r worksho p ac ti ve on G o t

land during the la tter part o f the 15th cen tury, the " Pass io n 
Master" . 

Jn the three-light wi ndow o f the ch ance l a re fi ve medieva l 

pa nes of s ta ined glass, pa rtl y re-a rra nged in recent yea rs (tig 
223). Origina l ly these windows had 5 -t 6 1 5 pancs o f the 

same size. The pa nes preserved have subjec ts from the New 
Testa ment : the public Iife o f C hrist a nd the Pass io n. The re 
we re pro ba bly pictures of the c hildhood o f Christ former ly, 

but they a re now lost. The master who execu ted the s tai ned 

glass pro ba bly be lo nged to a workshop in Visby, infl uenced 
by Westpha lia and No rth G erma ny, bu t with roo ts in F renc h 
High Gothic. l t has been assumed t ha t the sa me mas te r pa inl

ed the figure scenes o n the d oors o f the sacrament cupboa rd 
(tig 2 14-2 18). Thus a n exa mple o f a worker in s tained glass 
who a lso contributed to the rest o f the decora tio n o f the new 

c hurc h. Everyt h i ng suggests t ha t t hese pa intings were execut
ed in conjunclio n wi th the erectio n o f the cha rlCel abou t 1300. 

M EDI EVAL FU RNISHI NGS 

A lskog C hurc h has a number o f medieva l o bjec ts of grea t in
terest. In the fi rs t place the rood must be men tioned (ti g 230). 

ll belo ngs to a gro up o f wooden sculptures o f ve ry high qua l
ity, executed pro bably by a German master ac ti ve o n Got

land during the las t quaner o f the 12th cen tury. T he fa mOLrs 
Virgin fro m Vikl a u C hurch, a fter whic h the scul ptor has been 
given the soubriquet " Master o f the Vikl a u Virgin", belo ngs 
to the ra ther !a rge cruc ifix gro up. 

Four preserved medieva l scu lptures (tig 225) seem to be 

a ll tha t rem a ins o f a triptych, wh ich was pro bably a forerun
ner of the present o ne. As fa r as can be judged, it was exe
c uted a bo ut 1300, thus in immedia te conjunction wi th the 

erec tio n o f the Gothic nave. Old in vento ries te ll tha t the 
church a lso had two o ther medieva l triptychs. 

The sa ndsto ne f o nt (tig 237) is richly decora ted with ea rved 

reliefs. The scenes, within ro und-headed a rc hes, depicl 
vivid ly the childhood of Christ. On the foot o f the f o nt are 

fo ur heads, two o f which a re mo nsters (Iio ns) one with an 
a nima l' s head in its mo uth. Of the o ther two, o ne is a huma n 
head w ith plaited ha ir, pro ba bly a woman, a nd the o the r is 

a goat. 
Amo ng o ther medieva l o bjects a re a da maged candela bra 

fro m the 15t h century (tig 247), oa k co llectio n trays wi th fig
ure sculptures (tig 251 , 252), a la te 15th cenlury censer a nd 

a bell , still in use, dating fro m the 15th century. 

POST-R E FORMAT!ON OBJECTS 

The ta ll reredos, pa inled in dark colo urs, was execu ted in 

1757 and pa inled in 1759 (tig 224). In the centre fi eld o f the 
reredos is a na ive ly pa inled representa tio n o f the Last Sup
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ALSKO G S KYRKA 

per.- The o ldest part of the pulpit is the body, made in 1586, 
one of the o ldest on Got land. The fi gure pa intings of the four 
a pos tles with their symbols (fig 233) are by Johan Bartsch, 
1662, an a rtist of West German o r Netherlands o rigin , ac ti ve 
o n Gotland a round the middle of the 17th century.- Most 
of the pews da te from the 18th century, while the chancel 
sea ts, now on the north s ide by the ent rance to the vestry 
were, according to a n inscription, made in 1688 (fi g 236) .

The hymnboa rd , the top of which is richly decorated with 
ea rved fl owers and leaves painled in gold a nd sil ver, was 
made in the 1740's (fi g 235). The baptisma l bowl in chased 
brass with a scene of the Fa ll in the bottom is proba bly 
south German wo rk da ting from the 16th century.- Two 
collection bags in red morocco lea ther with go ld embro idery, 
the small coat-of-arms of Sweden and the Agnus Dei, were 
made in Constantinople in 1775 (fig 250). 
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FÖLJ AND E KYRKOR P Å GOTLAN D H AR UTKOMMIT l S ERI EN S VE RIG ES KYRKOR , 

KO N STHIS TORISKT INV E NTARIUM: 

Akebäck, band I: 5, volym 35 

Ala, band l V: 4, volym 84 

Alskog, band V: 2, volym 11 8 

Anga, band IV:4, volym 84 

Ardre, band IV: 5, volym 97 

Atlingbo, band III, volym 54 


Bara, band IV: l , volym 61 

Barlingbo , band 1:4, volym 33 

Björke, ba nd I : 5, volym 35 

Boge, ba nd Il , volym 42 

Bro, ba nd l : 3, volym 31 

Bunge, band Il, volym 42 

Burs, band VI: l , volym 115 

Buttle, band IV: 3, volym 68; tillägg i band IV: 6, 


volym 101 

Bä!, band II, volym 42 


Dalhem, band IV: 2, volym 66 


Ekeby, band I:4 , volym 33 

Elinghem, band U , volym 42 

Endre, band 1:4, volym 33 

Eskelhem, band III, volym 54 

Etelhem , band V: l , volym 105 


Fleringe, band II , volym 42 

Fole, band 1:3, volym 31 

Follingbo, band 1: 5, volym 35 

Fröjel, band III, volym 54 

F å rö, band II, volym 42 


G ammelgarn, band IV: 5, volym 97 

Gann, band II, volym 42 

Ganthem, band IV: 2, volym 66 

Gnisvärds kap, band III, volym 54 

Gothem , band IV: l , volym 6 1: tillägg i band IV: 6, 


volym 101 

Gotska sandöns kap, band II , volym 42 

Guldrupe, band IV: 3, volym 68 

Gunfiauns ka p, band IV: 5, volym 97 


Halls kap, band II, volym 42 

H alla , band IV: 2, volym 66 

H angvar, ba nd II, volym 42 

H ejde, band III, volym 54 


H ejdeby, band I: 4, volym 33 

H ejnum, band II, volym 42 

Helgemannens kap, band II, volym 42 

H ellvi, band II, volym 42 

Hogrän, band III , volym 54 

Hörsne, band IV: l , volym 61 


Klinte, band III , volym 54 

Krä klingbo, band IV: 4, volym 84 

Kä llunge, band Il, volym 42 


Lokrume, band J: 3, volym 31 

Lummelunda, band I: l , volym 3 

Lye, band V: l , volym 105 

Lä rbro, band Il , volym 42 


Martebo, band I: l , volym 3 

M ästerby, band III, volym 54 


N orrla nda, band IV: l , volym 61 


Othem, band H, volym 42 


Roma sockenkyrka, band I: 5, volym 35 

Rute, band II, volym 42 


Sanda, band III , volym 54 

S Olofs holms kap, band II , volym 42 

S Äulas ka p, band II, volym 42 

Sjonhem, band IV: 3, volym 68; tillägg i band IV: 6, 


volym 101 

Stenkumla, ba nd III , volym 54 

Stenkyrka, band I: l , volym 3 


Tingstäde, band J: 2, volym 21 

Tofta, band III, volym 54 

Träkumla, band III , volym 54 


Vall , band IIJ, volym 54 

Vallstena, band II , volym 42 

Viklau , band IV : 3, volym 68 

Vänge, band IV: 3, volym 68; tillägg i band IV: 6, 


volym 101 

Västergarn, band III, volym 54 

Västerhejde, band III, volym 54 

Västkinde, band J: 3, volym 31 

Väte, band IH, volym 54 


Östergarn , band IV: 5, volym 97 


UND ER UTARBETN I N G : Alva, F ardhem, G arde, H emse, Lau, N är, Stånga . 
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