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KÄLLA  GAMLA KYRKA 
 
Öland , Kalmar län, Ölands norra mot, Åkerbo härad , Växjö stift, Ölands norra  
kontrakt, Ölands Åkerbo kommun , Källa socken  
Tillhör staten  och förvaltas av Vitterhetsakademien  

Ortnamnet  Källa1 visar, att en  helig  källa  redan i  
förkristen  tid gjort trakten  berömd (se  nedan) . Ett  
par km  längre  in  i  landet  li gger  Vi  a lva r  med  tal- 
rika domarringa r, vilka  också  vittnar om att Källa  
redan  i forntiden  varit ett religiöst centrum.  Källa- 

ham n,  ham nen  vid  Östersjön , var en  förutsättning  
för att sto ra  skaror skulle  k unna sam las här.  

Källa socken nämns första gången  1283:  de  kel do  
(S D  888).  Socknen  kallas  k<eldhe  1346  (SD  4118)  
och K x /da  1360 (Styffe s 271 ).  Sveno curatus de Käl de  
(t 1412)  omta las  i  Necrologium  Visbuense. 2  En  
kyrkoherde ,  Lau rentius E lavi,  var häradshö vd ing i  
Källa  1482,3  

Källa  var  i  ä ldre  tider  a nnex  till  Högby,  men  
sk ildes  därifrå n omkring å r  1600.4  Oestanus Petri5  

var dess förste  protestantiske  kyrkoherde.  
Källa  nä mns  bland de många kyrkor och a ltare n  

i Sverige som erhöll reliker av Erik den heli ge.6  En  
medeltida träskulptur, som troligen föreställ er detta  
helgon, harfu nnit s i kyrkan (fig 32, 33, 24 7, 248). Kyr- 

kan  torde  emellertid  ha  varit  vigd  åt  S :t  Olof,  de  
sjöfa randes  skyddspa tro n,  att  döma  av  in sk riften  
på en sedermera omgj uten  klocka (se  nedan samt  
fig  264),  av  ha ns  plats  i  altarskåpet  (fig  272)  sa mt  
av en S:t Olofsbild (fig 245- 246). Vid  detta helgons  
na mn  är äve n en källa  knuten (se  nedan).  

U nder medelt iden  ägde Alvastra  kloster i  Källa  
ett  hem man,  Skänninge  tre  och  Romak loster  två  
hem man sa mt en utjord.  Askeby kloster hade nio  
landbor i K ä ll a  och Yentlinge .7 

Offer källan, den s k S :t Olofs källa  
Nära Östersjön , sydöst om  kyrkan , ligger en  källa  
som  numera går under S:t Olofs namn . Denna be- 
näm ning är emellerti d  ej  av gammalt dat um.  Un- 

der  1600-ta let  nämn s  källan  ej  över  huvud  taget ,  
varken av  Rheze lius, R ansak ningar, H adorph ell er  
i ark ivalierna.  Första gången den omtalas är i slu- 
tet av 1700-ta let. l  Hilfelings reseanteckningar heter  
det nämli gen:  »En  skön källa  li gger ned  mot sjö n  
S:O:  från  kyrkan  som  gifv it  sok nen  namn ,  torde  
förmodl: var it offerkäll a  för den  Helige  Olof i Ca- 
tholska tiden so m flerstädes».8  

Alltifrån  Hilfelings tid  o mta las  källan st rax  norr  
om hamnen som S:t Olofs.  Det finns emellertid skä l  
som  talar  för  att  den  heliga  källan  snarare  låg  
nä rmare kyrkan, på själva  kyrkogården (fig 186: F).  

Zechielsftisan  
Omkring  150  m  sydost  om  Källa  nya  kyrka  och  
öster om gaml a  la ndsvägen står en  rest hä ll ,  kallad  
Zechiel sfl isan  eller Tingsten,9 av  grå  kalksten .  Till  
formen är den nästan rektangulär och  har upptill  
vid  vardera  sidan  en  liten  halvrund  inhuggning.  
Höjd  150  cm ,  bredd  upptill  l 03 ,  nedtill  J 30  cm ,  
tjocklek  8,5  cm.  Ingen  inskrift,  men  på  dess  mot  
öster vända  sid a  är en fördjupning,  något  på min- 
nande  om en  ha ndflata,  enli gt sägnen  avtryck av  
jättinnan Zechiels hand.  l  Ransakn ingar kallas ste- 
nen  ett  kors:  »Uthi  Källa  församblingh  finness  
inthet  a nnat  ä hn  et  Kors  af  Steen  ståe nde  wid  

Fig 183.  Källa ödekyrka. Interör mot väster.  Foto S H a llgren  1964.  

Källa abandoned church . i nterior Iaoking  W.  The 10111er features  of the western  part are 111ore  
dislinet in the interior than in the ex terior  walls.  
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kijrkian ,  men  ingen  weet  beretta  något  derom».  
Denna beskrivning är emellertid  baserad enbart på  
en muntlig uppgift av prästen, någon sakkunnig har  
ej  sett stenen  1667 (se ovan s  17). Det finns inga de- 
taljer, med vars hjälp den  kan dateras. Hednisk tid ,  
medeltid  eller  ännu  yngre  datum  är  lika  rimligt.  
Jfr  Höga  flisa  i Böda sn  (s  97).  Rhezelius  nämner  
endast »sätet», ej  flisan  (fig 6).  

Kyrkogård  och  klockstapel 
 
Kyrkogård,  kyrkplan  
Kyrkogården  har  numera sin  största utsträckning i 
norr och öster (fig  186),  men utgjordes från  början  
av  den  västra,  närmast kyrkan  belägna hälften  (fig  
184).  Den  är  inhägnad  av  en  mur,  kallmurad  av  
kalksten,  stora  gråstensblock  och  sandsten,  ca  130  
cm  bred  och  av  varierande  höjd  (i  söder  90  cm,  i  
norr och  väster  130 cm).  

1808  beslöt  man att »Muren skall  blifva 2  alnar  
Bred  i  sjelfva  Bottn ,  l  l /2  aln  i  öfversta  Kanten  

Fig 184. Kyrkan,  kyrkogården och dess närmaste omgivning.  
Detalj av karta från  J 683.  LMS.  

The  church, churchyard and  immediate surroundings.  Detail  
of map  drawn  in  1683.  

Milstolpe  
Vid  landsvägen  väster  om  kyrkan  stod  tidigare  en  
milstolpe,  varav nu endast den övre,  skadade delen  
är  bevarad  och  uppställd  inne  i  kyrkan.  Den  är  
skulpterad  av  grå  kalksten  och  bär  Fredrik  l:s  
krönta namnchiffer samt å rtalet [17]37.1° N uvarande  
mått 39 x 45  cm.  Tjocklek 9,5 cm.  

och  l O q varter  [ = 150 cm] i höjden» (st prot).  Mu- 
ren  omlades  delvis  1813,  varvid  några  runstens- 
stycken  flyttades  (se  nedan).  I  muren  ingår  även  
verkstycken från  Ödekyrkan, bl a  rester av fönster- 
omfattningar, baser m m (se nedan).  På södra sidan,  
väster  om  stigluckan,  utskjuter  ett  hästbindsle  av  
sten.  Utmed muren växer askar och över södra de- 
len  av  kyrkogården  utbreder  sig  snår  av  syrener.  
- Hur  muren  sett  ut  under . medeltiden,  vet  vi  ej.  

Fig  185.  Södra  stigluckan  från  söder,  uppförd  1756.  Port- 
pelarna är murade omkring en äldre träport (jfr fig  J 95). Foto  
R  Boström  1963.  

S  lichgate from S, erected 1756.  The portal pillars are built  
round an o/der  wooden gateway (cf fig 195).  
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KYRKOGÅRD  OCH  KLO C KSTAPEL  

Fig 186. situationsplan,  l :2000.  Upp m S Hessel- 
gren och S Fränne  1931 , komp! J  Söderberg 1964- 
1967.  A Kyrkan. - B Stigluckor. - C  Klivstätta  
(delvis igensatt). - D Grind . - E Murrester (gilles- 
hus? prästgård?). - F Brunn (S:t Olofs källa?).  

General plan. A  Church.  B lichgates.  C stile (part/y  
e/osed). D gate.  E remains of masonry (gui/dha/1,  
cicarage?)  F weil (St  Olav ' s weil?).  

/1.10  o  10  20  30  40  50  100/v\.._  
::ltuilnul::::=±--:±-=1 l L  j__;_ 

Kanske var den  hög och  möjlig att befästa , liksom  
i  Alböke  (fig  30).  På  Rhezelius'  tid  var  den  ej  så  
hög (tig  195).  

Söder om kyrkogården utbreder sig en  kyrkplan ,  
som  i  norr  begränsas  av  kyrkogårdsmuren,  i öster  
av  en  stenmur  som  hör  till  intilliggande  fastighet  
(tig  186).  

Ingångar  
Två  stigluckor  (fig  185  och  189),  murade  av  kalk- 
sten,  putsade  och  med  avtrappade  rösten  utgör  in- 
gångar i väster och  söder.  

Den  södra  byggdes  1756  av  murmästare  Skog.  
Tuktad sten i tämligen smått förband. Det på  sam- 
ma plats befintliga luckhuset av trä under sadeltak,11  

synligt på Rhezelius  teckning (fig  195), lät  man stå  
kvar,  utom  taket ,  och  murade  portpelarna  om- 
kring träluckans stolpar. Portar av tjärad furu  med  
profilerade  gångjärnsbeslag.  Dörring  med  initia- 
lerna  KA och ett bomärke.12  Portplankorna är på  
baksidan  sammanhållna  med  naror och dymlingar.  
De senare är på  framsidan  utformade som dekora- 
tiva knoppar (tig  188, kompletterade samtidigt som  
porthalvorna lagades  1953). - I röstet är inmurade  
huggna  verkstycken av  grå kalksten , vilka förmod- 
ligen  härrör från  Borgholms slott, i mitten ettorna- 
ment, troligen en  konsolsten (tig 187), liknande dem  
i  Högby  m fl (s  267,  not 7) , på sidorna två  profile- 
rade  plattor, vilka liknar  upp- och  nedvända  pilas- 
terbaser (från  spisel- eller  dörromfattning?).  

Den västra sigluckan av  putsad kalksten (tig  189)  
är  uppförd  1827  av  inhysesmannen  Pär Svensson  i  
Högnäs.  Ä ven  på dess plats fanns tidigare ett luck- 
hus  av  trä (tig  197),  vilket  man  murade  in  mellan  
stenpelarna,  sedan  taket  avlägsnats.  Portstolparna  
har  urtag  upptill  och  nedtill  för  tvärställda  virken  
och  sned stöttor.  Ä ven  överliggaren  har  urtag  för  
stöttor  under  det  forna  sadeltaket.  l denna  stig- 
lucka ingår en myckenhet huggen sten från kyrkans  
ombyggnad  1802,  bl a  flera  vackra  kvaderstenar  
med  medeltida  behuggning  av  olika  typ  (tig  216).  
Dessa  torde  härröra  frå n  långhusets  mittpelare.  l 
röstet ett hugget ornament av  röd  kalksten, en  ro- 
sett (fig 190), vilket i likhet med verkstyckena i södra  
stigluckan torde härröra från  Borgholms slott.  

l  nordöst  är  en  järngrind  mellan  granitstolpar  
från  1967.  

På  1600-talet  var  ingångsportarna  i  söder  och  
väster  helt  av  trä,  ombyggda  1675- 1676  (räk),  i  
öster  en  klivstätta  (fig  195).  Ä ven  i  norr  fanns  en  
dylik, fortfarande synlig från  insidan, men blocke- 
rad  på  utsidan , ca  120 cm  bred (jfr tig 186 : C). Där  
fanns på  Rhezelius' tid och ännu när Ahlqvist skrev  
rester av  runstenar.  

Bredvid de  murade stigluckorna fanns , å tminsto- 
ne  i  mitten  av  1800-talet,  trätrappor  över  muren.  
De skulle  tjäras, enligt  beslut  1853  (st prot).  

En  flisbelagd  gång  (från  1961)  leder  från  södra  
stigluckan  till  vapenhuset.  Från  västra  stigluckan  
för endast en  upptrampad stig.  
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Fig  189.  Västra  stigluckan,  uppförd  1827,  delvis  med  be- 
gagnande av verks tycken  från  långhusets  mittpelare (j fr  fig  
2 16,  218). Po rtpela rna  är murade omkring en ä ldre  träport  
(jfr fig  197).  Foto R Boström 1960.  

W  lichgate,  erected  1827,  built  part/y  of ash/ars  from  the  
centre pier of the nave  (cf figs 216,  218) . The portal pillars are  
built round an  old  w:wden gateway (cffig 197) .  

Fig 188.  Snidade träkno ppar på väs tra po rthalvan i södra  
stiglucka n.  Foto S Ha llgren  1964.  

Carved  IVOOden fo10bs  011  W  fta/f of door  in  the  S  fichgate.  

Fig 187 T v. Orna ment av grå  huggen ka lksten på  utsidan  
av södra stiglucka ns röste (fig 185). Tro ligen va lvkonsol från  
Borgho lms slott , upp och nedvänd. F o to  R  Boström  196 1.  

Ornament of grey limestoneon the outside of the gable of the S  
/ichgate  (fig  185) .  Probably  vau/t  braeket  from  Borgholm  
Castle (upside down).  

F ig  190.  Orna ment  av  huggen  röd  ka lksten  på  utsidan av  
västra stiglucka ns röste (från Borgholms slott?). Foto S H all- 
gren  1964.  

Ornament  of red limestone on the outside of gab/e  of W  /ich- 
gate.  (From Borgholm Castle?)  
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KYRKOGÅRD OCH KLO C KSTAPEL 

Fig 191.  Kyrkogårdens sydöstra de l med liggande gravhällar. Foto A Edle 1935.  

SE part of churchyard wtth lying grave  stabs.  

Medeltida prästgård  eller  gilleshus?  
I nordöst inom den  utvidgade delen av  kyrkogår- 
den ,  nära  muren,  ligger  resterna  av  en  byggnad  av  
kalksten  och  gråsten  (fig  186: E),  möjligen  en  me- 
deltida prästgård eller ett gilleshus,IJ  samt grunder  
till  flera  uthus  e dyl.  - l början  av  1600-talet  låg  
prästgården  väster  om  kyrkan  (fig  184),  men  den  
brann ned  28/8 1630.14 

Klockstapel  
En klockstapel stod vid Rhezelius'  besök på kyrko- 
gårdens sydöstra del (fig  195).  Den hade fyra  rösten  
samt en  mittspira och  var konstruerad som en öp- 
pen  klockbock.  I  slutet  av  1500-talet  hängde  där  
en enda klocka (PB vis); dess tillverkningsår,  1455,  
antyder  att  också  stapeln  var  medeltida.  - 1662  
undergick  den  en  omfattande  reparation  (räk).  

År  170 l och följande å r  byggde smeden  Daniel  
i  Gröndal  en  ny  klockstapel , som  placerades i syd- 
väst och  sedan dess  behöll denna placering tills den  
revs  1890.  Den hade samma utseende som sin  före- 
gångare (fig  197). Flöj larna var gjorda av en  gam- 
mal  kopparkittel (räk), på den ena stod årtalet 1707  
(inv  1829).  

1781  var två spiror »aldeles förruttnade» och be- 
hövde bytas ut (vis prot).  1785 var tre  balkar odug- 
liga, varför man beslöt att reparationen skulle före- 
tagas  nästa  vår  (st  prot).  1831  genomgick  stapeln  
en grundlig reparation , den sista, av arkivalierna att  
döma.  

Sedan  den  nya  kyrkan  färdigställts  uppe  vid  Vi  
(se  nedan),  togs klockan ned för  att omgjutas. sta- 
peln, liksom  annat material som  ej  kommit till an- 
vändning  i Nya knkan, försåldes  genom  auktion  
1890.  
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""=~o=======o:4dm. 
a  b  

Fig  192.  Sku lpterade  stena r,  1656  uppstä llda  som  gavel- 
stycken till  en grav ti llhö rig  Må ns Andersson i  Vi  och ha ns  
h ustru EM D. Ska la  l : 20. Uppm S H esselgren  och S F ränne  
193 1. - a. G rå  kalksten, tro ligen got lä ndskt a rbete från  
omkr ing å r 1300.  Ursprunglig a nvä ndning okänd (gravsten?).  
- b.  Grå  kalksten,  1656.  

S culptured  stones,  used  in  1656  as  gables  of a  sepulchre.  a.  
G re y  limestone, probably  made on Gotland  ca  J 300.  Original  
use unknown (gravestone?).  b.  Grey limestone,  1656.  

Runstenar  
N ågra  runstena r15  har funni ts vid  kyrkan :  

l . E nligt  Rhezelius fa nns vid  norra »klifstä ta n»  
i ky rkogårdsmu ren en  runsten av  kalksten, ornerad  
med  dra kslingor och ett stavko rs med  klöve rbl ads- 
fo rmade  korsä ndar.  1000-talets  sena re  hä lft  (Sv R,  
Öl 56). - Två fragment (nedre högra  hörnet sa mt  
ett  stycke  mitt  på  vänstra  halvan  av  stenen)  över- 
lä mnades  1873 till  Fornminnesfö reningen i Kalmar,  
sa mtidigt  med  några  medeltida  sk ulpturer  (se  ne- 
dan), och fö rvaras nu i K LM . Ä nnu ett fragment av  
denna sten (det nedre vänstra  hörnet),  med  texten :  
» ... Rop  .. . », hittades 1960 i en skrä phög i kyrk ans  
västra del och förvaras i nya sak ri sti a n.  Grå ka lk- 
sten av då li g kvalitet med gropig yta. K a nterna  ned- 
t ill  och t v  förefa ller  in takta, de båda a ndra kan- 
terna är brottytor. Tydligt  huggen inskrift med spå r  
av röd fä rg.  M ått : 68 x 43 x J l cm.  

2.  Ett fragment, vilket enl igt Ahlqvist »fö r 20 å r  
tillbaka»,  d v s  o mkring  å r  J 800,  uttogs  ur  norra  
kyrkogå rdsmuren.  Ej  bevarat.  JOOO-talets  sena re  
hälft . (SvR,  Öl  57).  

F ig  193.  Samma  sten  som  i  fi g  192: a.  Foto  A  Edle  193 1.  

The same stone as in fig 192 a.  

3 a-c.  Tre  mindre  fragment  av  en  runsten  (b- c  
med  pass ning)  påt räffades också  1960 och fö rvaras  
i nya sakristi a n.  a) avslagen  runto m och  troligen  
även  på  baks idan.  Spår  av  röd  färg.  Svårtydd.  b)  
passar  till  c)  utmed  den  på  snedden  avslagna  run- 
raden. M öjligen kan de  vara delar av en  i övrigt  
försvu-nnen  runsten,  som  enligt  Rhezelius  befa nn  
sig  »Sammastädes  widh  N orre  Klifstätan  frå  sitt  
fo rna rum och  hög h förd »  (F. c. 2/3, s  Il )  och ut- 
förd  i  »ophögd t arbete» (SvR,  Öl 57).16  M ått : a)  
20 X J7 x 4,5 cm; b)  J3 x 25,5 x 6 cm ; c) 18 x JO x  
6 x cm.  

Gravar  på kyrkogården  

K yrkogå rdens  södra  och  östra  dela r  är  täckta  av  
stora,  li ggande  gravfli sor  och  enstaka  resta  stenar  
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KYRKOGÅRD  OCH  KLOCKSTAPEL  

Fig  J 94.  Kyrkan,  kyrkogårdsmuren  och  södra  stigluckan  från  söder.  Foto  
R  Bos t rö m  J 968.  
The  church ,  wall of churchyard and S lichgate from  S.  

(fig  191),  medan den norra delen är en grön , vid- 
sträckt plan utan en enda gravvård.  Gravstenarna,  
från 1600-, 1700- och 1800-talen, är av öländsk grå  
eller röd ka lksten  och  uppgår jämte inne i  kyrkan  
liggande gravstenar till ett 130-tal. Källa ligger näm- 
ligen i en  trakt där kalkstenen sedan  gammalt bru- 
tits,  sl ipats  och  exporterats.  Många stenar är  nu- 
mera överväxta av lavar och mossa och därför svåra  
att dechiffrera .  

William  Anderson17  uppger,  att  flertalet  grav- 
stenar i slutet av  I 920-talet var uppstaplade högvis  
på varandra. De har sedan dess åter lagts ut (fig J9 J). 
Detta skedde på vintern  I 93 I - 1932. De ligger där- 
för  ej  på sina  ursprungliga  platser.  - En  utförlig  
förteckning med  beskrivning av flertalet gravstenar,  
se  Håkansson, s  J32 ff.  

Följande stenar är av  speciellt intresse:  
l. Av grå, huggen kalksten , ornerad  med  i relief  

utförd växtornamentik (fig  192: a,  J 93).  I mitten en  
högskaftad palmett som  omges av  två rankar med  
halvpalmetter.  Toppbladens  mittnerv  ornerad  med  

Fig 195.  Kyrkan ,  kyrkogården och klockstapeln från  söder  
J634.  Teckning av  J  H  Rhezelius,  KB.  
The church,  churchyard and bel/ tower from  S; 1634.  

E~Stt .ts- fi~ ·"" t+ 
~~. "' 

l 
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Fig 196. Kyrkan från  sydöst 1673. Skala  l :288.  Teckning av P  Törnewall,  UUB.  

The  church from  SE; 1673.  

»Kälda är en skiön och högh steenkyrkia af tälgsteen,  uthan  ändå fönster hoJen lagom högt öfuer bielkarne murade och  
steentorn , hafuandes itt  smalt trä torn mitt på . Mycket hög  passande till husen . kyrkian  är huelfd ,  hafuer uarit annexa  
murat med 2 lijka gaflar  öster och uester, såsom itt  större  till Högby men nu  ett pasto rat för sig sielf  uordet i K. Carls  
huus,  dher finnes fönsterglugga r alt  omkring ofuan , och  tijd. här ähre 2 monumenter en Runesten i  nordost stig- 
synes a tt  dhetta hafuer uarit först ärnat till ett steenhuus,  lukan , och en  munkesten på den södra, En uacker lös sten  
el ler ua ningar uppå kyrk ian ty muren är äfuen så hög ofuan  fins och i uakenhuset. Öster siön löper rätt in moot kyrkian  
hualfuet som n idan, ähre och tuerbielkar 4 a lnar ofuan hual- a llena en lij ten platz emillan.»  (Hadorph, S 30, fol  80  r:o,  
fuet  inmurade,  dher  på  uåningen  skulle  blifua,  sedan  äro  UUB.)  
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F ig  197 . K yrka n, kyrko- 
gå rdsm uren och  klocksta pe ln  
frå n  syd väst sa mt plan av  
kyrka n,  1822. Teckn ing  av  
N  T Löfgren , ATA.  

The church, churc!tyard  wall  
and bel/ to we r f rom  S W ,  
andplan  of churc!t;  1822.  

d ia ma nter.  Avslage n  nedt ill .  Har  va ri t  gavelstyc ke  
t ill  en grav frå n 1656 (nr 2 nedan), men synes  vara  
utförd på  Gotla nd  under  senare  hälften  av  1200- 
ta let eller  ca 1300.  U rsprungli g  a nvä ndning  oviss.  
H öjd 60 cm,  bredd  31  cm.  Infly ttad i kyrkan. 1873  
va r den enligt Side n res t »vid  hufv udet» och stenen  
nr 2 vid fö tterna  på en grav.  Notisen ger möjligen  
en  fi ngervisning om a tt den medeltida stenen också  
ursprungli gen ka n  ha  hört till en grav.l8  

2.  Rest  sten  av  grå,  låge rhuggen  ka lksten  ( fi g  
192: b).  Ini t ia lerna  M AS,  EM D  och  å rta let  [1]656  
ino m en  sköld  syftar på  Måns Andersson i  Vi  och  
ha ns  hustru . Tnskriften ä r hämtad  ur Ps  16:9:  
MIN  ÄHRA  ÄR  GLAD  OCH  j MIT  KÖT  SKAL  SÄKE RT  

UGG l A.  

Höjd 110 cm. H å ka nsson  nr 331.  

2 - 685412 K ä ll a  kyrkor  

KYRKOGÅRD  O C H  KLOCKSTAPEL  

3.  Röd ,  låge rhuggen  kalksten  med  ini tia lerna  
LL M,  MAS/ EMD  samt  bomärke  in o m  skö ld .  
1600- talet.  197 x  11 9 cm. H å ka nsson  nr 427?  

4.  Röd , låge rhuggen kalksten med rosetter i hör- 
nen, oläslig  inskr ift ;  mycket  skadad . 227 x 156  cm.  
Håkansson  nr 324?  

5.  Rest sten av  grå kalksten på röd  sockel,  över  
kyrko herden  C h  H Ringberg19  stå r nu i va penhuset.  
Höjd  178  cm.  På  grave n  sydöst o m ky rka n li gger  
seda n  början  av 1960-ta let en enkel kalkstenshä ll.  

Vid  Rhezelius'  besök  1634  låg  ytterli gare  grav- 
stenar på  kyrk ogården (tig 6), dels  ti g 26 1, dels tig  
285. D en ena  är nu inflyttad i  G a mla k yrkan, den  
a ndra  li gger i N ya k yrka ns golv.  

Övriga gravstena r, se  neda n.  
U n der  1700-talet  såldes  o märkta  gravstenar  p å  
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a ukti on  och gravdelning skedde fl era  gånger.  1746  
beslöt man  att uppdela gravstä llen på  kyrkogå rden  
för  de  hemman  som  ännu  ej  hade  några  samt  att  
försälja  de gravstenar som  sak nade  äga re (st  prot).  
1752  och  1756  upprepades  beslutet  med  tillägget  
att det skull e  verkställas  under den  ko mma nde vå- 

ren  (1753)  »innan  Sachenmännen  kon1a  at  segla  
bort». - 1792 di skuterades kyrkogårdens uppbryt- 
ning  vid  en  mer  än  vanligt  livlig  sockenstämma:  
»So mlige  af Sochnemäiien  påstodo at kyrkogården  
skulle brytas upp , Somlige å ter påstodo att det intet  
sk ull e ske häraf upko m en sådan tv ist, gny, oväsen- 
de , buller och o rdaträta , at man intet  kunde anföra  
deras ta lan  med  någon  redighet til  Protocollet ; ty  
e n  de l nekade a ldeles, en del  å ter sade ja, och de  
li kste na r som ingen  vidkännes och in te t ha  något  
bomärke  sk ull e  säljas  på  a uct io n  t il  den  mästbj u- 
da nde,  och  peningarne tilfa ll a  kyrka n, hvi lket  tyck- 

tes va ra billigt och äga gru nd». - 1796  bortauktio- 

nerades 27 omärkta gravstenar, va refter gravdelning  
o medel ba rt skedde (st  prot). - 1873 beslöt man , att  
a ll  på  ky rkogå rden  befintlig så  ka ll ad  lössten  med  
första  sk ull e  bortskaffas  ifrå n  gravplatse rna  och  
läggas  i  ordning  parmvi s  bredvid  norra  kyrko- 

gå rd smuren.  Även senare har lös sten  fl yttats dit.  

Brunnar  
l kyrkogå rdens  nordvästra  hörn  och  i  fl ykt  med  
kyrk ans  väst ra  gave l  upptäcktes  1960  en  igenväxt  

Kyrkobyggnaden  
Plan,  material  
Va re  sig  man  nännar  sig  Kä ll a  ga mla,  nu  öde  
ky rk a frå n sjön, e ll er - vilket för de fl esta besökare  
numera är det va nligaste - på la ndsvägen fr{tn Vi,  
rese r  den  sig  högt  över  omgivningen  och  upphör  
inte att göra ett sta rkt intryck  på  ås kådaren.  Det ä r  
en  rektangulär,  sadeltäckt,  mycket  hög  byggnad ,  
mer lik ett medeltida fa st  hus ä n en  kyrka (fig  194,  
198, 200,  221 ) . Västra delen är äldst, den  utgörs av  
ett torn frå n  1100-ta lets a ndra  hä lft, som  från  bör- 

jan  möjligen  kan  ha  varit  en  fristående  kastal. 22  

Dess båda östliga hörn skjuter ut  ur murlivet i norr  
och  söder  drygt  4  m  över  marken  och  6  m  uppåt  
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brunn, o mkring  l  m i diamete r och  kringsatt med  
kalkstensflisor (fig 186: F).  Det är möjligt , att detta  
är  en  från  hednisk  tid  övertagen  offerkäll a ,  efter  
vilken  sock nen  få tt  sitt  na mn .  Up pgifter  om  en  
brunn på  kyrkogården sak nas visserligen i äldre ar- 

kivalier, men  1866 heter det o m den fö rfa llna  brun- 

nen,  att  den  »efter  äldre  personers  berättelser  har  
hå llit  vatten  i  vad  tid  som  hä lst  på  året,  hvilken  
brunn  kan  med ett mindre a rbete blifva å ter i gått  
sk ick». 20  Detta  förh å llande  drogs  fram  som  argu- 

ment i di skussionen o m kyrkans vidare öden av dem  
so m  ö nskade  behålla  kyrkan  på  dess  ga ml a  plats  
(se  nedan) .  

Även  inne  i  kyrkan  har  det  troligen  funnits  en  
brunn , en  sjä lvk la r  nödvändighet i en  försvarskyr- 

ka .2L  På detta tyder även förefintligheten av en sta rk  
källåder  under  go lvet i lå nghusets västra  del.  

Solvisare  
En solvi sa re  stod i ä ldre tider på  kyrkogå rden.  Den  
va r  troligen a nskaffad  1660, då 2 da ler  16 öre be- 
ta lades  för  en  »Time-Steen»,  troligen  av  huggen  
ka lksten  (räk).  Stenen  vi lade  på  en  ekstolpe ,  nu  
u ppstä lld  i vapenhuset , höjd 200 cm.  Den  bär upp- 

t ill  svaga spår av en tand snitt so rner ing.  1857  teslöt  
man  att »Timstenen ... ska ll med  första i stå nd- 

sättas  med  ny  flissten  och  visare ,  dock  a nsågs att  
den  gam la  eksta lpen  ä nnu kan begagnas» (st prot) .  

(fig 198, 202).  Den egentliga ky rk a n  består av lå ng- 
hu s och kor (fästningskoret), båda av to rnets bredd,  
sa mt  öve r  dem  två  övervå ningar,  mellanvåningen  
och skyttevå ningen, tillk om na  i  försva rets  tjänst  i  
etapper under Il 00- och 1200-ta len. Det i söder till- 
fogade va penhuset är frå n  1200-talets mitt.  l korets  
no rra  mur ligger gamla  sak ri st ia n innesluten , no rr  
därom skjuter nya  sakrist ia n ut , byggd 176 1.  Före  
1804  stod mitt på taket en hög takryttare (fig  195,  
196), som troligen var samtidig med skyttevå ningen .  

Mura rna  är av  kalksten  i vanlig ska lmursteknik .  
Stenen är dels å kersten (ma rksten), dels tuktad sten ,  
som enli gt en  ännu levande  tradition  hä mta ts  från  



F ig 198 . Kyrka n frå n no rdöst.  Längst t h på nord fasa den syns  västtornets no rel- 
östra  h örnkedj :~ sc m en lodrä t  li nje . Fo to S Ha llgren  1964.  

The church from  N E.  On the extreme right  of the  N front, the  N E quoins of the  W  
tower  can  be seen as  a vertica/ Iine.  
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S EKTI ON A-A 

SEKT ION B- 6 

DM IO O 1 2 3 4 5 

d SEKTI O N D - D 

e  SEKTION C - C  9  
1C  l?  20 AC.  

Fig 199. a- g.  Uppmätninga r,  skala l :300, S Hesselgren  och S  Fränne 1931 , kompletterade 1960  
R  Boström . a .  Bottenvå ningen . - b. Mellanvåningen och tornets a ndra våning. - c. Skytte- 
våningen. - d. Längdsektion mot söder. - e. Längdsektion mot norr. - f. Tvärsektion genom koret  
och nya sa kristian mo t öster. - g. Tvärsekti on genom långhuset och vapenhuset mot väster.  

a- g.  Scale drawings.  a.  Ground floar (ehureh). b.  Middle storey and seeond store y of tower.  c.  Arehers   
storey. d. Longitudinal seetian Iaoking  N.  f.  Cross-seetian  of chancel and new vestry Iaoking  E. g .  
Cross-seetian of nave and porch Iaoking  W.  
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KYRKOBYGGNADEN 

västra sidan av Öland vid  Kalmarsund. Korets och  
vapenhusets  hörnkedjor  är  av  huggen  sten ,  ehuru  
senare överputsade.  

Exteriör  

Yttermurarna  är  överdragna  med  en  ljusgrå  sprit- 
puts,  men  kyrkan  har  ej  från  början  varit  putsad ,  
möjligen slammad, att döma av långhusmuren , syn- 
lig  inifrån  vapenhuset  (fig  211)  samt  av  kormuren  
sådan  den  kan  studeras  från  nya  sakristians  vind  
(fig  222),  se  nedan.  Även  Hadorphs23 uppgift  om  
att  kyrkan  är  »af  tälgsteen»  tyder  på  att  kyrkan  i  
varje  fall  J 673  var  oputsad .  Troligen  vitlimmades  
kyrkan  första gången  1694- 1696 (räk).  

Sockel  saknas,  men  en  sula  skjuter  ut  utanför  
murlivet runt hela kyrkan, i väster under markytan ,  
i öster i marknivå.  

Tre  rundbågiga  portaler  för  in  i  kyrkan,  en  i  
väster  (fig  205),  en  i  långhuset  (fig  206,  211  tf), in- 
nanför vapenhuset ,  vars  portal  också är rundbågig  
(fig 203, 229)  samt en  i korets södra mur (fig 204).  
De beskrivs  nedan.  

Fönstren  är i  bottenvåningen  nio  till  antalet,  ett  
större och ett litet  romanskt i öster (fig  223,  224) ,  
närmare  beskrivna  under fästningskoret och gamla  
sakristian ,  tre  spetsbågiga  på  vardera  långsidan  
(från  1802- 1807,  fig  199:d,  e)  samt  ett  segment- 
bågigt  i  väster  (från  1760,  fig  199: g,  200).  Ä ven  
nya sakristian har ett segmentbågigt fönster (fig 198) .  
Inifrån  vapenhuset  samt  på  insidan  ovanför  lång- 
husportalen  skymtar  ett  delvis  igenmurat  rund- 

bågigt fönster (fig 212).  Högre upp på södra sidan  
syns  yttersmygarna  till  två  små  rundbågiga ,  igen- 
murade  fönster  (fig  194,  199: g).  (Från insidan  är  
dessa , jämte ännu ett, väl synliga, fig  199:d.) Längre  
åt öster,  nära sydöstra  hörnet , är en  liten fyrpass- 
formad  glugg  (fig  221) .  På  korets  östra  sida,  nära  
nordöstra hörnet, är i ungefär samma nivå en  rund  
glugg (fig  198).  

Under  takfallet  i  norr  och  söder,  ungefär  mitt  i  
fasaderna ,  är  två  med  träluckor  stängda,  fyrsidiga  
öppningar.  r samma  nivå  på  öst- och  västgavlarna  

befinner sig rundbågiga breda öppningar eller  mar- 

keringar  av  sådana  (fig  J98,  200).  Överst  i  västra  
gavelröstets spets är en rund glugg  med omfattning  
i form  av en fyrklöver (fig 201).  

Yttertaket  på  själva  kyrkan  är  klätt  med  tjärad  
ekspån sedan  1950, dessförinnan med bräder (sedan  
1911 - 19 J 2).  U n der den yttre  beklädnaden ligger en  
ännu  äldre  kvar,  också  av  kluven  ekspån.  Enligt  
alla  äldre  handlingar  var  taket  klätt  med  tjärad  
spån  (jfr  fig  195).  r nya  sakristian  förvaras  några  
spån av ek ,  rakt avskurna, 44 x 14  cm.  

Takstolarna  är  24  till  antalet,  samtliga  utförda  
av bilat virke och sammanfogade med trädymlingar,  
utom  nr  Il  från  väster  som  är  modern.  De  flesta  
är kryssade, sex  är snedstöttade (från väster räknat  
nr  9,  17,  19,  21,  23  och  24).  Flera  bindarebjälkar  
har tomma  urtag för stödben.  Någon ingående un- 

dersökning  av  hela  takstolen  har  hittills  ej  varit  
tekniskt möjlig.  

De båda gavelspetsarna  pryds  nu  av  enkla järn- 
spiror  med  förgyllda  klot.  1966  placerades  åsk- 
ledare på långhusets  och  vapenhusets gavelspetsar.  
Nockändarna  pryddes  1634  av  kors,  troligen  av  
smidesjärn (fig  195) ; om man får lita på Törnewalls  
teckning, kröntes korsen av flöjlar  i form  av  vimp- 
lar (fig  196).  J början av  1800-talet synes gavelpryd- 

naderna ha haft formen av tuppar (fig  197).  
Vapenhuset och nya sakristian är täckta av stora ,  

råbrutna flisor av grå  kalksten.  

Interiör  
Kyrkobyggnadens  olika  delar  - den  östra  delens  
horisontella tredelning och det västra partiets karak- 
tär  av  självständig  byggnad  - framträder  numera  
ej  så  tydligt  i  exteriören.  Desto  klarare  urskiljer  
man  de  olika  delarnas  individuella  karaktär,  när  
man  träder  in  i  kyrkan.  Efter  att  ha  passerat  det  
lilla  mörka vapenhuset,  befinner sig  besökaren  helt  
oförberett  i  en  stor,  mycket  hög  och  tämligen  ljus  
och luftig hall , som i sig har uppslukat långhus , kor,  
övervåningar  och  västtorn  med  alla  dess  våningar  
och  utrymmen.  Stående på  kyrkans  flistäckta  golv  

Fig. 200. Kyrkan från väster.  Västra delen  ingick ursprungligen  i ett västtorn , jfr fig  
231-233,  236:a.  Foto S  Hallgren  1964.  

The church .fi'om W.  The W part was original/y part of a W tower; cf'jigs 231- 233,  
236 a.  

297  



KÄLLA  GAMLA  KYRKA  

Fig 201.  Fönsteromfatt ning  av huggen  ka lksten,  sekundärt  
a nvänd  i  väs tra  gavelröstet  (f ig  200).  Ursprungligen  i  det  
ä ldsta stenkorets abs id(?).  Foto S  Ha ll gren  1964.  

Windo •v surround of earved limestone, used secOJulari/y in the W  
gable  (Jig  200).  Original/y  in  the  apse  of the  oldest  stone  
chancel (?).  

ka n  besökaren  uppleva  byggnadens o li ka dela r på  
u ngefär  samma  sätt so m vid  stud ium av  sekt ions- 
ri tninga r (fig  183, 2 14).  

Den  nu varande  interiören  ä r  res ul tatet  av  den  
ut rensning  som  skedde  1888- 1890,  när  kyrkan  
övergavs  fö r  den  nybyggda  uppe  vid  Vi.  D essfö r- 
innan va r hela bottenvåninge n täckt av ett enda frå n  
väster t ill  öster gående  trä tunnvalv från  1802. D ess  
ko nturer  ka n ännu lä tt  u rsk ilj as  i öster och  väster  
och  a nfa ngslinjerna  i  norr  och  söder  befinner  sig  
ca 5,5 m över golvet (fig 199: d- g, jfr fig  242).  

Trätunnva lvet i sin  tur ersatte gjutna  kalkstens- 
valv.  Deras buktade a nsatser ä r mest tydliga i norr  
och söder,  över och  under t rätunn valvets  ho ri son- 
tala anfa ng (fi g 212,  2 19, 220, 227).  

Väggarna  visar sålund a  tydli ga spår av ä ldre vå- 
ningsi ndelning.  Över  stenvalve n  är  muren  mycket  
skrovlig,  kullersten  och  bruks massor  utv isa r, att en  
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stenpack ning  vilat  på  va lve n.  Den  avslu tas  uppåt  
av  en  horisontal  linje,  som  a nger,  va r  mellanvå- 
ningens  golv  varit  beläget.  Ännu  högre  upp  visar  
rader  av  bjälkhå l  i  norr  och  söder  läget  fö r  den  
krenelerade övervå ningens trägo lv,  vil ket samt idigt  
utgjorde tak  i mell a nvåningen.  

Ä ve n  ky rkans vert ika la  indelning fra mträder tyd- 
li gt  i  det  inre.  Kla rast  uppfatta r  ma n  västto rnets  
avgrä nsning  frå n  lå nghuset,  ty  rester  av  to rnets  
öst ra  mu r ä r ännu bevarade och full t synliga i norr  
och söder, i synnerhet de övre de la rna (fig 183,  219) .  
Därt ill  är torn bågens  mittpelare markerad  i torn- 

partiets  golv,  so m  li gger  ca JO cm högre än lång- 
husets .  

Korgo lvet li gge r också högre ä n lå nghusets, sk ill - 
naden utgö r o mkring  15 cm.  Två låga murstycke n  
marke ra r nu den trå nga t riumfbåge n och dess veder- 
lagsmura r.  På grund av att norra ko rmuren ä r  ca  
l  m  tjocka re ä n lå nghusets , ä r  koret i det inre sma- 

la re ä n lå nghuset (fig 2 14;  jfr fig  199:a).  
Hur kyrkans inre sett ut före a ll a de förä nd ri nga r,  

va rav  ma n  nu  ser  tydl iga  spår,  fra mgår  av  äld re  
besk ri vninga r.  Äldst  är  den  sk ildring,  som  Johan  
Hadorph gjorde, nä r han  1673 besökte Käll a i säll - 
ska p  med  sin  teck nare  Törnewa lL  D en  återges  i 
bildundersk riften till fig  196.  

Kondu ktö ren  C  G H il fe ling  besökte K äll a  några  
dagar i j uli  1797  och gjo rde anteck ningar o m kyr- 
kan  och dess inve ntarier.  Kyrko byggnaden sk ild rar  
ha n  på fö lj a nde  sätt: »Kyrkan  måtte va ra gamma l,  
äger  nästan sama  structur so m  H ögby med  Pelare  
midt ut i och små  hvalf emella n, men  det besynner- 
li gaste är at öfver kyrko hvalfvet fo rdom varit Rum  
till beboende  inrättade,  hvil ket 2"" Bjelke lag samt  
fl ere fö nste r ö ppningar å båda sidor tyckes bev ittna;  
sägen ä r,  at här vari t k loster.  Vid högra  sidan  af  
C horet är upgång på  s tentrappor dertill , och öfve r  
desse  båda  Bjelkelagen  ko mmer  förs t  kyrkatakets  
höga resning».  (F m 57 :2, s 68 ff). 

När  Löfgren  och  Ahlqvist  besök te  Källa  o m- 
kring  1820, hade redan den o mfatta nde o mbyggnad  
ägt rum , so m  1802-1807 fö rva ndlade  fäst ningskyr- 
ka n  till ett ljust  och  luftigt kyrkor um  i tidens smak.  
Ahlqvist beskri ver  helt_ ko rt den o mbyggnad som  
ägt  rum  och  ger  som  sluto mdö me:  »K yrka n  ha r,  
geno m d enna  repara ti on, blifw it ganska wacker ... »  
(2: l , s 9 1 ff. Jfr  not 46).  



Fig  202.  Kyrkans  västligaste  del  från  
sydväst. D et fo rna  tornets sydöstra  
hörnkedja skjuter ut ur murlivet.  Foto  
S Hallgen  1964.  

T/re  westernmost part of the church  
}i-om SW.  The  SW quoins of the former  
to1ver project.from the  wall.  

Västtornet.  Nuvarande  utseende  
Som  redan  nämnts,  framträder  västtornet  som  en  
självständig  byggnadsdel  i exteriören  genom  att ca  
6  m  av  de  båda  östliga  tornhörnen  skjuter  ut  ur  
murlivet (fig  198, 202 ; jfr fig  199 : b). På samma nivå  
i  det  inre  är  sårytorna  i  norr  och  söder  efter  den  
ans lutande östra tornmuren mycket tydliga (fig  199:  
d,  e,  219),  liksom  stötfogarna  mellan  tornet  och  
långhuset.  Murskalens utskjuta nde stenar och mur- 
kärnan  med  sina  kullerstenar,  skrotsten  och  mur- 
bruk har lämnats just så  ojämna som  de  var  1802,  
när  tornets  östra  »fjäder» ,  d v s  gavelmur,  bröts  
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bort.  Däruppe  i  vindsutrymmet  ovanför  trätunn- 
valvet  mödade  man  sig  ej  med  att  jämna  till  de  
skrovl iga brottytorna.  Den östra tornmurens grund  
påträffades  1960 och  markerades i golvet.  

1949  och  1951  avlägsnades  några  kvadratmeter  
fasadputs  i norr och söder vid  gränsen  mellan  torn  
och  långhus .  [ngen  stötfog påträffades  frå n  mark- 
ytan  och ett par meter  uppåt,  uta n  det visade  sig  
att lå nghusets  yttre  murskal fortsatte  ett stycke  in  
över  tornet.  Därav  kunde  man  sluta,  att när lång- 
huset  byggdes, bröt man först  bort delar av tornets  
ytterhörn  för  att  få  förtagningar  i  det  äldre  mur- 
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Fig 203- 206.  Kyrka ns  portaler, l :60, upp m S Hesselgren och  
S F rä nne  193 1, komp!  R  Bost rörn  1960.  
The  clwrch portals,  

Fig 203.  Va penhusport alen.  
Pore/r  portal.  

verket.  Mot  vanligheten  sy nes  därför  västtornet  
vara ä ldre än  lå nghuset  i ställ et för  tvärt  om _  

Väst to rnets  murverk  kan nu endast studeras in- 
ifrå n (fig  183, 207,  21 0) , men 1960 av lägsnades en  
del  puts  på  västra  yttermuren  och  äve n  grunden  
undersöktes.  På  en  pack ning av kullersten  omkring  
l  m  under markytan , såv itt  ma n  kunde se lagd di- 

rek t  på  sandåsen , vilar grundmuren,  bestående av  
två ell er  tre sk ift  mycket sto ra  kalkstensblock. På  
denna  grund  och  med  en  indragning  av  ca  15  cm  
vi la r  tornets  yttermurar.  Murverket  bestå r  av  rå- 
brutna  hä ll ar,  å kersten  samt  enstaka  tuktade  ste- 
na r_  stenarna är genomgående tunna re ä n i kyrka ns  
a ndra  dela r,  9- 17  cm  i  genomsnitt ,  men  tämli gen  
lå nga , mell a n 44- 67 cm.  Varje skift  består av sten a r  
av samma  tj ock lek,  men  förba ndet  ä r ej  omsorgs- 
fullt  så till vida , att stundo m ft era  lodräta foga r före- 

kommer rakt över va ra ndra.  Bruket  är gul vitt och  
hå rt , insprä ngt med grovt grus.  Bruksbäddarna ä r  
tjocka och fo ga rna brett  utstrukn a.  

Det  förefaller  som  o m  tornets  utsida  ursprung- 
li gen  stått utan puts.  Vad innerväggarna beträffar,  
har de frå n  början med a ll  säkerhet  varit op utsade  
(fig 2 1 0) .  Den släta  puts,  so m  nu täcker delar av  
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tornets inre murve rk (fig 183, 207), tillkom  1760 och  
har sena re förnyats . l sydväst är en tydlig gräns mel- 
la n  ursprunglig  och  överputsad  muryta  (fig  183),  
det o rörda  murve rket i tornets sydvästra hörn skyd- 

d ades  nämligen  alltsedan  1760  av  en  fyllnadsmur  
som avlägsnades  1961.  

På  västgaveln,  nära  nordvästra  hörnet ,  är  en  
rundbågig  portal  (fig 200, 205) , äve n  kallad !äkta r- 
dörren, av huvudsakligen grå ka lk sten (ensta ka röda  
stena r  förekommer).  Omfattningen  ä r  huggen  och  
ha r otyd li ga  ka ntslag.  Ö vre delen av omfattningens  
sidor  bestå r av omsorgsfullt huggna  mindre stena r;  
nedre  delen  utgö rs  av  några  få  bl ock  ställda  på  
högkant  och  finhuggna  på  ett  ca  16- 18  cm  brett  
parti  nä rm ast  hörnen , i övrigt med grövre behugg- 

ning.  Bågen  är  gjuten  av  små  stena r  som  ej  har  
kilfo rm_  Gångöppningen sitter  ett språ ng  innanför  
murlivet D en  är,  ovanligt  nog,  bredare  upptill än  
nedtill (85  resp 80 cm), men det beror på sättningar  
i murverket och är ingen avs iktlig form.  På posterna,  
som  bestå r  av  huggna,  ehuru  ojä mna  block,  vilar  
en  täcksten  som  fyller  rundbågen  så  att  ett  slätt  
tympanonfält bildas.  Poste rna  i si n tur vi lar på den  
höga tröskelstenen_  

Po rta len  gör  ett  oregelmässigt  intryc k,  och  en  
undersök ning  1960 av det o mgivande murverket be- 
kräftade, a tt den är sek undärt  in satt,  ty den omges  
av ett knöligt murverk med små ojämna stenar. Puts- 
reste r  och  stenbeha ndling  i omfa ttningen  visa r,  att  
porta len stå tt oputsad  i en i övrigt putsad  mur.  

Den  inre smyge n  har svagt sk rå na nde sidor och  
är täckt av en trubbi g tri a nge lbåge (fig 183).  l södra  
smygen  ä r en  bomkanal,  klädd  med  ek bräder, en- 
dast 85 cm  djup.  Den  sa knar motsva ri ghet i norr,  
ett å lderdomligt drag (jfr s  Il O sa mt s  157, not 20) .  
Över smyge n ä r en  krafti g spricka  i muren.  

Dö rren  är  gammal ,  samma nsatt  av  bilade  ek- 

plankor  och  på  baksidan  hopfogad  med  inlaxade  
na ro r, också av ek. U tsida n är sek undä rt kl ädd med  
rombpa nel  frå n  1785- 1786 (räk), som dölj er gå ng- 
järnsbeslage n.  

Tornets  bottenvå nin g  har  varit  uppdelad  i  två  
tunnvälvda  rum , sk ilda  å t  av en  i  öst- västlig rikt- 

ning gående  mur, 70 cm bred.  Dela r av  denna på- 

träffades 1960  under go lvet.  Den  sak nade förband  
med  tornets östra mur och  låg st umt emot denna.  
Omkring 35- 40 cm  under  nu va rande go lv påt räffa- 
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des ett ä ldre golv,  bestående av kull ersten i matjo rd .  
De  båda  t unn va lve ns  mot  yttermu ra rna  vil a nde  

anfa ng  ä r  bevarade,  de  lämnades  nä mligen  kva r  
1760 som  upplag fö r den  nya  lä ktarens balkar (fi g  
183,  se  neda n).  Valvkonturerna  i  väster  fra mtogs  
under  putsen  1961  (fig 183 ; jfr fi g 231 ).  

De stora fö nstren i norr, söder och  väster, likso m  
stentrappa n  utmed  västra  väggen,  tillk o m  1760 .  
De spetsbågiga fönstren  är frå n  1802 och 1807.  

U n der det södra fönstret i to rnet på träffades  1949  
reste rna av den  murtra ppa  so m  förde  frå n  to rnets  
bottenvå ning  upp till dess fö rs ta vå ning.  Ett stycke  
av  tra pplo ppets  södra  vägg  ä r  bevara t  och  några  
nött a  tra ppsteg  li gge r ä nnu  kva r på sina  ursprung- 
li ga platse r. D e övriga tra ppstena rna  fi ck 1760 ny  
a nvändning:  dels vid  trappans ige nmurning (ett få- 
ta l),  del s  som  steg  i den  nya  Jä kta rtra ppan  utmed  
västra väggen (fig  183).  De ga mla stegen bestå r av  
tuktade  bl oc k,  de gå r lätt att skilj a  frå n  de  nya re.  
A v stegstena rnas lä ngd  a tt dö ma, var tra ppan  inne  
i to rnets södra  mur o mkring 70 cm bred , steghöjden  
o mkring 24- 27  cm . Inga spår av  tra ppa ns avtäck- 
ning ä r synliga,  men att döma  av dess fort sättning  
mell a n första och a ndra  vå ninga rna utgjordes den  
av överkragade  fli so r.  

Södra tornrummet bestod av två olika  breda av- 
delningar,  den  västliga ,  större  ka mma rens  söd ra  
vägg och ett stycke av valvet framtogs  196 1, det låg  
56  cm  inna nför  en  reda n  o mnä mnd  fylln adsmur  
frå n  1760 (jfr fi g 231 ). Valvet  va r gjutet av  tunna  
fli so r, tydli ga avtryck av skå lbräderna  ä r beva rade  
i det  rikliga fogbruket.  Två  rekta ngulära  hå l  vi sa r,  
a tt ett pa r förva ringsbjä lkar va ri t  inmurade i va lvet .  

Öster o m det  breda re,  tunnvälvda  rummet, som  
delvis sträckte sig in  under tra ppa n, låg ett smal a re,  
i vars södra vägg murtrappan mynnade.  D e nedersta  
tra ppstegens  riktning  visar,  a tt  trappan  först  gick  
mot  söder  med  ett pa r steg, inna n den  svä ngde  mot  
väster in  i södra  tornmuren (fi g 235 : a,  b).  

Tra ppans  konstrukti on  är o riginell : övre  delen  
vilade  på det södra  a nfangspa rti et av det syd västra  
tunnvalvet.  Eljest  bruka r  tra ppor av dett a slag vil a  
på  en eller ett par bespa ringsbågar (så i Föra,  Res- 
m o  och Hulterstad) .  

H ur tornets östra vägg sett ut, vet  vi  ej , emeda n  
hela  tornväggen,  utom  grunden,  är  borta;  neder- 
pa rtiet försvann  1760,  den övre delen  1802.  Såsom  
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i ett följ a nde avs nitt närma re ska ll  utvec kl as synes  
det  kastallikna nde  to rnet  vara  byggt  i a nslutning  
till  en träkyrka.  Om det  legat intill denna (jfr Föra,  
Stenåsa,  Hossmo,  Husaby,24  ell er  i  likhet  med  de  
gotl ä ndska  kasta lerna25  va rit helt fri stående,  ka n  ej  
avgöras  utan en full ständi g  utgräv ning  av den  nu- 
va ra nde kyrka ns golv.  l n te hell er vet vi, var ingå ng- 
en suttit ell er  hur den sett  ut.  D et ä r emell ertid  tro- 
li gt att ingå nge n va rit  belägen i fö rsta torn vå ninge n,  
på  östra sida n.26  D et ka n  väl tä nkas, a tt den nu- 
va ra nde västpo rt a lens omfattning ä r öve rtagen frå n  
to rnets  ursprun gliga  ingå ng,  so m  blev  överflödi g  
nä r  stenlå nghuset  väl vdes.  D et  fra mgå r  nämli ge n  
av  beskri vningen  ova n,  a tt  po rta len  är  se kundä r  
och  a tt  to rnets  västra  sida  frå n  början  sak na t  in- 
gå ng till  bottenvå ningen  (jfr fi g 231 - 233) .  

Trappan  fi ck ljus av två glugga r, synli ga på  Rhe- 
zelius'  teckning  (fig  195).  En  va r  tro li gen  så  lågt  
pl ace rad , att den  kunde sprida ett svagt ljus geno m  
tra ppdörren och in  i sydöstra to rnka mma ren. Den  
a ndra  ljusspringan  va r  sann olikt  belägen  mitt  fö r  
trappans  dö rrö ppning  i  första  to rnvå ningens  syd- 
västra  hörn .  På  så  sätt  kunde gluggen  belysa  både  
tra ppan och to rnrummet dä r inna nfö r.  Så har nä m- 
ligen va rit fö rhållandet  i  nästa vå ning (fig 232 : Il;  
jfr s 193 och  fi g  11 8).  

Första  to rn vå ningens go lv låg i ni vå med den  nu  
synliga  vågrä ta  indragningen  på  västra  väggen ( fi g  
183,  sedermera  uppl ag  för  en  lä ktarbjä lke) .  D et  
segmentbågiga  fön stret  ha r  må hä nda  anbragts  på  
samm a  plats  som  dessförinna n  intogs  av  en  liten  
glugg.  Den  horisontell a  utbuktningen  över  fön st- 
ret  ä r  resterna  av  ett  valvanfa ng  som  vi sa r,  att  
första  to rnvå ningens va lv sträck t sig vinkelrä tt i för- 
hå ll a nde  till  bottenvå ninr:ens .  D ä rigenom  motver- 
kades  valvtrycket  (jfr fi g  124, 126: a, 231 f sa mt lik- 
artade förh å ll a nden  i Persnäs och  Föra). Överens- 
stämmelserna  med  Föra västtorn ä r så pass  må nga,  
ska ll  det vi sa sig i det följande, att vi vågar antaga n- 
det a tt även första tornvå ningen i  Källa  bestå tt av  
två  tunnvälvda kamma re (fig  232: II) .  

På  de  tre  bevarade  to rnsidorna  dölj s  murverket  
i denna vå ning av tjocka putslager,  uto m ett stycke  
i  väster  närmast  golvet,  som  visa r  att  den  västra  
tornka mmarens  västra  vägg är bevarad  under  put- 

sen.  På  denna  sida  har  alltså  tornmuren  sin  ur- 
sprungliga  tj ockl ek.  
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l norr och söder buktar sig  resterna av anfangen  
till  ett  tunnvalv  nu  in  i  rummet .  Dess  kontur  av- 
teckna r  sig  i  den  rundbågiga  putsytan  på  västra  
väggen  (fig  183,  207)  och  visar,  att  det  sträckt  sig  
upp i nästa vån ing.  Det byggdes  1760  som ersätt- 
ning  för  de  båda  nedersta  tornvåningarnas  va lv ,  
när en läktare  uppfördes  invid  tornets västra  vägg  
(fig 238).  Valvens a nfang formades genom att tor- 

nets  murverk  i norr och  söder bilades bort och  på- 
murades tilllämpli g form.  l sy nnerhet på  södra och  
östra  sidorna  innebar  denna  ombyggnad  ett  kraf- 

tigt  ingrepp.  
Den  östra to rnmuren s tjocklek  kan beräk nas ge- 

nom  de  lodräta  begränsningslinjer  so m  i  no rr  och  
söde r avs lutar 1700-talets tunnvalv mot öster.  Detta  
är  näm li gen  slaget  mot  den  då  än nu  kvarstående  
östra to rnmuren (j fr fi g  199: d , e) .  

Tra ppan mell a n första  och a ndra  to rn vå ninga rn a  
löpte  ungefä r  parallellt  med  undervå ningens.  Mot  
söder upplystes äve n denna av två glugga r (fig  195).  
Tro li gen satt den  nedre av dem  mitt för tra ppan s  
dörröppning, så at t den äve n belyste tornkammaren .  
Den övre gluggen ä r  bevarad (fig  199: b, 208) , fas t- 
än igenmurad och a nvä nd so m upplag för en a nk a r- 
bjälke ( 1778).  Dess ursp rungliga uppgift  var a tt be- 
lysa  både trappa n och tornkammaren där inna nför.  
Inre smygens må tt är ca  100 x 60 cm ,  överkanten  
li gger ca  lO cm högre ä n dörrens öve rli ggare.  Även  
häruppe är tra ppan  bekvämt bred ,  ca 75  cm, och  
täckt  av  överkragade  fli so r.  Mitt  för  dörren  mot  
andra  to rn vå ningen  är ett vilpla n.  Dörren  ha r en  
rak  överligga re  av  en  enda  fli sa .  Den  väst ra  om- 
fattningen  är bevarad , den östra  ä r  bortriven  och  
ersatt  med  en  bjälkstump,  men  på  täckstenens  un- 
dersida är ett avtryck  som  visa r, att dörröppningen  
varit ca  100 cm bred.  

Hela  det inre  murskalet  är bortrivet  på  södra si- 
dan  i denna vå ning, så  att  murkä rna n  stå r  ba r  (fig  
J83) och dagern  hä r  och  var lyser in i tra ppa n från  
tornrummet.  N edåt  begränsas  yta n  av  det  vida  
1700-ta lsva lvets  södra  a nfa ng, nyss besk rivet.  Där- 

för sy ns ej  nu något avtryck av golv i denna våning.  
Viiplanet ute i trappan dä remot är intakt och visar,  
va r go lvni vå n  befi nner sig.  Dess uto m är det beläget  
i ungefär jämnhöjd med go lvet i lå nghusets  mellan- 

våning (fig 208,  236: a) . Som nedan skall  vi sas, blev  
andra tornvåningens golv  no rmgiva nde för  mellan- 

vanmgens.  Detta  tyder på a tt det bör ha funnits en  
direkt förbindel se  mellan  tornet och lå nghuset  här- 

uppe,  vi lket  även  av  praktiska skäl är att vänta.  
Ä ve n  västra to rnmurens inre ska l ä r  bortrivet på  

samma  sätt  som  på  södra  sidan.  Nära  no rd väst ra  
hörnet skjuter en rad stena r ut  ur norra  muren rakt  
över va ra ndra (fig 207):  det är reste rna  av  det inre  
murli vet  med dess förtagnin gar inne i norra  muren .  
De visar,  att det bortrivna  murska let vari t  omk ring  
50 cm  tjockt.  

160 cm  frå n  nordvästra hörnet (räk nat frå n in- 
sidan)  befinner  sig  en  rekta ngulär  nisch,  omkring  
85  cm  bred , med  tydligt divergerande, rät vi nkli ga  
smygs idor och täckt av flat a häll a r (fig 207).  Dess  
synliga  höjd  ä r  endast  130  cm,  räk na t  frå n  1700- 
talsvalvets  hjässa,  men  ba kom  på murningen  för  
va lvets sköldmur fortsätter nischen nedåt så  lå ngt  
ma n ka n nå eller ca 50 cm.  Om man  beräknar att  
dess  botten  befinner  sig  i  jämnhöjd  med  södra  
trappdörrens tröskel , blir  ni schen o mkring  190 cm  
hög.  På utsidan , under putsen,  är endast 50 cm  av  
de  ytt re  o mfattn ingarnas  översta  del  synliga  so m  
två pa ra ll ella linjer, nu  ma rkerade i putsen (fig 200).  
De  visar,  att  öppningen  i  murlivet  varit  o mkrin g  
67  cm  bred.  Denna  dörröppning  - ty  en  sådan  
måste det ha varit - har blivit så o msorgsfullt igen- 
murad frå n  utsidan , att endast  tre skift av o mfatt- 

ningen  på  öm se  sidor  läm nades  kvar.  Resten  av  
öppningen, visade  det sig,  hade  mura ts  igen ,  i det  
att  stena rna  lagts  in  utifrå n,  varefter  murbruket  
slagi ts  på  frå n  insidan .  - G å ngöppningen  sa tt  i  
murens  ytterli v,  som  a lltså  tjänat  som  anslag  för  
dörren.  

Dörröppningens  tröskel  kan  beräknas  li gga  o m- 
kring 7,5  m  över  marken, d v s på  i  det närmaste  
stormfri höjd .27  En såda n  högt sittande utgå ng  är  
karak teristisk  för  fl era torn  med försva rsuppgifter,  
liknande ä r sål unda  beva rade i  västtornen  i Bred- 
sätra , Glömminge,  Hulterstad och Löt. 28 Med  hjälp  
av en stege kunde man hastigt komma upp i tornet ,  
och dörren  kunde också  med förd el användas  som  
hissport för vapen,  ammunition (framför a llt  kast- 
sten),  matvaror och  annat som  var nödvändi gt  un- 

der  en  belägring (fig 231 ).  Att tra nsportera va ro r  
genom  mörka  och trånga murtrappor var betydligt  
svårare  och  tog längre tid .  

Den norra tornväggen är o rörd och visar ett vac- 
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F ig 207.  Väs tga vel ns insida, mo tsva ra nde det  forn a to rnets a ndra vå ning med en  utifrå n til lm urad  
högt s itta nde utgå ng (jfr fig 23 1) sa mt skyttevå n ingen.  Foto S H a ll gren.  1964.  

inside  of W gable, corresponding to the seeond floar of the f ormer tower,  1vith an  exit , high  up in the  
tower,  c/osed from the outside (cffig  231),  and the archers' srorey.  

k ert, regelbundet  förband (fig 21 0).  Nära det nord- 

östra  hö rnet ä r en igenmurad fön steröppning, vi l- 
ke n  1778 anvä ndes so m  upplag för samma förank- 

ringsbjälke som  på södra sidan.  Bjälkens placering  
snett öve r  tornet förklaras av gluggarnas osymmet- 
ri ska läge (fig  199: b). A nka rj ärn i norr och söder  
visar  i  exteriören,  var  deras  (igenmurade)  dager- 
öppningar befinner sig (fig 202).  

Det finns  inga spå r som visar, om den a ndra torn- 

våningen  var it  välvd  eller  haft  bjä lktak, ej  hell er  
om  den  varit  uppdelad  i  fl era  rum.  En  ski lj em ur  
skull e  i så fall  haft öst- väst li g ri ktning, o m  välv- 
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ningsschemat i Föra skull e ha  tillämpats även  här.  
Norra vägge n sak nar i va rj e fa ll  spå r av utgående  
mur ell er avtryck av en  sådan.  

Över andra  tornvå ningen  reser sig ytterliga re en  
vå ning, den tredje,  med  sin a  skottöppninga r å t  tre  
väderstreck.  Murverket i denna sky ttevå ning skiljer  
sig  kl a rt frå n det  i  tornets ned re  delar, fogarna ä r  
mycket  brett  utstrukna  (fig  207,  21 0).  Mot  väster  
ä r  två  rundbågigt  avtäckta  öppningar,  ma nshöga  
och  breda  (fig  207).  Båga rna  ä r  på  va nli gt  sätt  
gj utna  av  tunna  fli so r  och  har  tydliga  avtryck  av  
skål bräder. Den södra är tillmurad närmast murens  
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ytte rli v (sedan  1802)  och marke rad  genom en  rits i  
putsen  (196 1, fig  200),  men  dess  inre  smyg  är lik a  
väl beva rad so m de n norra.  T ill  skillnad frå n övriga  
skottöppningar  sak nas  sek undärt  in m urade  bröst- 

värn (jfr nedan , skyttevån ingen) .  
De  två  paren  skottöppn ingar  i  no rr  och  söder  

sa knar  avtäck ning,  de  ä r  öppna  uppå t,  mot  tak - 
foten , precis som öv riga öppningar i norr och söder  
i lå nghusets  och  korets gemensamma skyttevåning  
(fig  21 O,  219,  220,  se  nedan).  De  no rra  ha r  sina  
bottnar i jämnhöjd med de västra öppn inga rna, li k- 
so m  med  de  övriga  runt  hela  kyrkans  krön  (fig  
199:e) , men de  på  södra sidan  li gger ungefär  50- 
l 00  cm  högre  (fig  199: d).  Efter~om  takfoten  be- 
finne r  sig  i  ungefär  samma  nivå  ru nt  om  kyrkan,  
innebär detta, att de söd ra  tinn a rn a  i tornet ä r  läg- 
re än a ll a övriga , ca  130 cm i st f  180- 200 cm.  

Förkl a ringe n  till  denna  oregelmäss ighet  tord e  
kunna  sökas  i  en  genomgripande  om byggnad  av  
tornets  överdel ,  för  vilken  kommer  att  redovi sas  
närmare nedan.  Så mycket av södra tornmuren spa- 

rades,  a tt den del av  trappan so m  förde från  första  
till  a ndra vå nin gen förblev inta kt.  

Murarna i to rnets skyttevåning,  tredje vå ningen,  
är olika tjocka i förh å ll a nde till  varandra och till  
dem  i  vå ningen  under.  E ndast  no rra  muren  ha r  
ungefär  samma  tjocklek ända  frå n  bottenvå ningen  

Fig 208.  T rappa  i to rnets sydvästra del  mella n  andra och  
tredje vå ningen.  Uppm  I: IOO, A  Fl in k  19 I 8, kom p! R  Bo- 
st röm  I 960.  

Staircase  in  SW  part  of  tower,  between  seeond  and  !hird  
storeys.  

F ig 209.  Deta lj  a v  trappa n i fig.  208, sydvästra hörnet med  
dess avbrutna fortsättn in g i väs tra mu ren . Vid  x gräns me lla n  
ä ldre och yngre  murverk.  Foto  R Bos t rö m  I 960.  

Detail  of staircase in  fig 208,  SW com er  with ils interrupted  
continuation in the W  1va!l. A t  x , the boundary  between o/der  
and yotlllg<' r  masonry .  

x  
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F ig 2 10. Västto rnets  no rra vägg, övre delen, mo tsva ra nde to rnets a ndra vån ing sa mt skyttevå ningen,  
sedda frå n  ingå ngen till  trappa n. En fö ra nkringsbjä lke vila r i e n igenmurad ljusglugg (jfr pla ne n  fi g  
199 :b).  T  v skymta r fö rtagningsstena r fö r västra  väggens inre ska lmur. Nedtill  no rra a nfa nget till  
1760 å rs  tunnva lv (jfr fig 238, 265: E).  Foto A Edle  1931.  

N  wall of W tower, upper part , corresponding to lhe seeond floar of the rowerand rhe archers' storey,  
seen f rom  rhe enrrance to the staircase.  An an char girder is now in the c/osed /ighr opening (c.f fig J99:b).  
To  r !re lejt can be seen toot/ring stonesfor the inner wall of the composile W  wall. Be/o w r/re N impost  
of rhe 1760 barre/ vault (ej  figs 238,  265  E ). 
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och upp till takfoten. Den södra muren visa r i tredje  
vå ningen en  kraft ig  indragning på  insidan i jämn- 

höjd  med  sko ttöppninga rnas  botten,  märk bar trots  
a tt  det  inre  murskalet  i  våningarna  därunder  är  
borta.  Ä ven västra muren i denna vå ning ä r tunnare  
ä n i vå ningen  därunder.  Gränsen mell a n  äldre och  
yngre  mur  markeras  emell ertid  i  väster  ej  av  en  
hori son ta l  indragning,  uta n  bilda r  en  ojä mn  linje  
över go lvn ivå n.  D etta ä r fra mfö r a llt tydli gt  i syd- 

väst, de  nedre skiften  i den södra skottöppningens  
södra  vederl ag  skjuter  nämlige n  in  i  själva  skott- 

ö ppningen. E n av dess go lvfli sor skjuter in i tra ppan  
och utgö r  samtidi gt  en del av dess avtäck ning.  Att  
döma av resterna av  tornets  östra  mur, hade även  
denna en  indragning på insida n (fig  199: d,e).  

Beva rade  bjälkhå l  i  nivå  med  de  norra  skott- 
öppningarnas botten visa r, att den nu va ra nde tredje  
våningens golv va rit av trä.  

På  västra tornmuren rese r sig nu ett tres idi gt ga- 
ve lröste ,  som  med  fl era  indragninga r  på  insidan  
gradv is  blir  allt  tunnare  mot  spetsen  (fi g  199:e).  
Flera rader  av runda bo mhå l, några med  kva rsit- 
tande reste r av bo mmar, är synliga  på  insidan.  

Omkring 3  m frå n  röstets spets  är en  rund ljus- 
öppning med  dageröppningen  nä ra  murens ytterliv  
(fig  199 :g).  Dess inre smyg  är 62 cm djup , rektan- 

gulä r,  8 1 x 70  cm  och  skrå nar  sta rkt  å t  sidorna.  
Omfattningen  är  av  huggen  kalksten  i  två  block  
(fig  20 l).  G enom  urskå lning  har  yttersmyge n  for- 

men  av  en  fyrklöver.  En  så  förnämlig  fön sterom- 

fa ttning  kan knappast va ra anskaffad  för den  nu- 

va ra nde placeringen,  15  m över marken, i synner- 

het  ej  i en byggnad , där hugget stenmateri al i öv- 

ri gt ä r så spa rsa mt använt.  D en  ha r  tro ligen suttit  
i a bsiden till  det ä ldsta kända stenko ret (se  nedan;  
jfr s  190,  196). På  insidan är öppningen nu till sluten  
av två  bräder.  

Även östra tornmuren avslutades  med  ett gavel- 
röste.  Det skymta r på de ä ldre teckninga rna (fig 195,  
196) och  är även omnämnd vid  ett fl erta l tillfä llen.  
Det  va r  den  »fjä r»  ( fjäder)  som  slutligen  revs  
1802.  Den  bör ha likna t den västra och varit sam- 

tidig med  denna.  
På de ä ldsta avbildningarna (fig  195,  196)  är tor- 

net  och  lå nghuset  försedda  med  skilda  yttertak.  
Nockhöjden  hos  tornet  var  något  högre  än  hos  
lå nghuset ,  men eftersom  Rhezelius  visar att nedre  

3 - 6854 12  Källa k y rkor  

delen av to rnets ta kfa ll va r en direkt fo rtsättning av  
lå nghusets,  kan  skillnaden  ej  ha  va rit  så  sto r.  Om  
väst ra  röstets spets  kortades av något  1802, måste  
det  ha  va rit o betydligt , ty  det se r  orört  ut , i den  
må n  dess  insida  var  å tko mlig  för  undersök ning  
1960.  

Västtornets ursprungliga utseende  
Det finns  ett ovedersägligt  bevis  för att västtornet  
ursprungligen  haft övervåningar av annan  utfo rm- 

ning  ä n  de  nu vara nde,  nämligen  tra ppa n  i  södra  
muren.  Den  fo rtsätter  från  a ndra  vå ningen  mot  
väste r  in  i sydvästra  hörnet,  va refter  den  vike r  av  
mot  no rr  (fig  208).  Efter  endast  två  steg  av bryts  
trappan  ab rupt , trapplo ppets fo rtsät tnin g i västra  
muren  ä r  nämligen  blockerad  geno m  murverk  av  
annan  karaktär  än  i  tornets  nedre  delar,  men  av  
samma  a rt  som i dess  nuvara nde överdel (fig 209).  
D e synliga stegen är nötta,  ett förh å ll a nde  som  be- 
visa r a tt trappans fortsättning varit  i bruk en lä ngre  
tid och a tt trappan ej  förändrades  under det ä ldsta  
byggnadsskedets  gå ng  så  som  troli gen  skedde  i  
Högby ( jfr s 194,  fi g 124: C- C, 125). - Trappans  
fortsättning  uppåt,  likso m  den  ell er  de  våningar  
so m  ursprungligen  utgjorde dess  krön , raserades  i 
samband  med  tillkomsten av den nuvarande skytte- 

våningen.  
H ur ha r då  den ursprungliga tredje to rnvå ningen  

sett  ut ?  Dess go lvnivå kan  beräknas,  den  to rde  be- 
finna  sig  i  nivå  med  indragningen  på  södra  och  
västra  mura rna.  Ä ve n  resterna  av  det  inre  mur- 

skalet i nordvästra hörnet (fi g 207)  visar, a tt go lvet  
legat något högre i den  ursprungli ga tredj e vå ningen  
än  i den  nuvarande.  

Om  ma n  reproducerar  motsva ra nde  pa rti er  av  
Föra västto rn  på  Källa, skulle a ndra  to rnvå ningen  
ha  bestått av två tunnvälvda  rum i riktning öster- 
väster.  Med  tanke på  att norra muren i Kä ll a- tor- 

nets andra vå ning är inta kt till en  höjd  någo t under  
kreneleringens  botten, måste det  no rra  tunnvalvets  
a nfa ng  ha  legat  lägst  på  denna  ni vå.  Lägger  m an  
till  30- 50  cm för de tänkta tunnvalvens tj ocklek i 
hjässa n,  blir det  ungefärliga  avstå ndet  mella n  gol- 
ven  i andra  och  tredje vå ningen  ungefä r 4  m  (jfr  
fig  231 ).  

Från  torndörren  i  söder  förde  trappan  upp  till  
den  ursprungliga tredje våningen geno m  södra  och  
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västra mura rna . Likso m i  Föra torde den  ha myn- 

nat  ungefär  vid  mitten  av  västra  muren.  Motsva- 
rande  vå ning i  Föra ä r  visse rli gen  om byggd,  men  
man  vet sä kert ,  att äve n  dess  tredje  vå ning  genom  
en  öst- väs tli g  mur  va rit  uppdelad  i  två  mindre,  
(tunnvälvda?)  rum och att en trappa i västra muren  
fö rt  upp till  ytte rli gare en  vå ning.  

Om den  fjärde vån ingen i  Föra  varit vä lvd eller  
täckt av bjälktak gå r nu ej att avgö ra.  Persnäs väst- 
to rn ,  so m i flera  avseenden liknar såvä l Källa som  
Föra,  ha r  emellertid  kvar  m otsvara nde  våning.  
Skulle man  rekonstruera de fö rsv unna  våningarna i  
Källa (fig 23 1) med  led ning  av m otsvarande i Pers- 
näs,  hade de va rit  ski lda å t ge no m  bjälklag, och ett  
sådant skull e  även h a  burit den översta vå ninge ns  
go lv .  Genom  man shöga,  till  golvet  gående  öpp- 

ninga r åt a ll a  fyra väderstrecken (rundbågiga som  i  
P ersnäs  eller  uta n  övertäckning  som  e n  gång  i  S  
Möckleby och Yentlinge , lik so m ä nnu i Visby  Krut- 

torn) var troligen den ursp rungliga översta våningen  
i K ä ll a västto rn en skyttevå ning (fig 231  ff). 

R ekonstruerad  på detta sätt sk ull e to rnet ha va- 
rit  o m kring  7  m  högre  ä n  nu,  d v s  ha ft  en  tota l  
murhöjd av ungefär 18 m (30  alnar = 17,82 m) ,  ett  
höjdmått som stämmer väl  med de  besläktade tor- 

nen :  Högby  20  a 21  m,  Persnäs  och  Föra  minst  
17 m, Krutto rnet 20 a 21  m.  

Även planmåtten är besläktade:  Högby, Föra och  
Krutto rnet har alla en  bottenyta av ca  IO x iO m,  
Persnäs ä r  något smalare, 9 x 9  m,  och Källa 9 x  
9,3 m.  Som en j ä mförelse  kan även näm nas  Bjälbo  
(Ög)  med en  bottenyta av ca  l O x  l 0,5  m  och  höj - 
den 2 1,5 m. 29  Det sistnä mnda tornet har också myc- 
ket  gemensa mt  med  övriga  hä r  nä mnda  to rn ,  t ex  
pa rall e ll a  tunnvälvda rum , ehuru de ej  växlar rikt- 

ning  vå ning  fö r  våning.  De  översta  vå ningarna  i  
Bjälbo  kan  ge  en  fingervisning  o m  hur  Föra  och  
Kä lla  kan ha  varit di spo nerade : en  enda sk iljem ur  
gå r genom de två översta våningarna och del a r  upp  
dem i  vardera två rum.  Horisontellt är våningarna  
sk ilda åt av ett bjälklag, so m har upplag dels i ytter- 

muren, del s i sk iljem ure n. Den översta vå ningen vi- 
lar också  på ett bjälklag, som har upplag dels i ytter- 

muren, dels  på skiljemurens krön.  
M ed  stöd  av dessa  besläktade torn  rekonstruerar  

vi  den  ursprungliga  tornhuven i  Källa  som en  täm- 

ligen låg pyramid.  
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T sitt fullt  utbyggda sk ick fra mstå r  Kä ll a  i vå r  
rekonstruktion  som  ett  försvarstorn.  Med  en  av  
Ölands  viktigaste  ham nar  och  en  va llfartsort  med  
en  heli g  källa  i  sin  omedelbara  närhet  bevakade  
och  skyddade tornet en viktig  trafikled  mella n det  
svenska  fas tlandet, D anma rk och  Nordtyskland å  
ena  sidan,  Gotland , de  östra Ö stersjö lä nderna och  
Ryssla nd å  den  andra .  

Dateringen  av  to rnet:  1100-ta lets  a ndra  hälft.  
Släktskapen är stor med de bornholmska  kyrkorna ,  
såväl  rundkyrkorna  som  de  med  kraftiga  västtorn  
försedda ,  främst  Å  kyrka ,  0ster-M arie,  lb  (OK ,  
Bo rnholm s 135, 453, 492, 494, 495).  Det saknas  
detalj er,  som  ka n  ringa  in  tidsbestämningen  nä r- 
mare , m en med tanke p å  att flera  byggnadsper ioder  
följde , vilka a ll a håller sig ino m  1200-ta lets förra  
hä lft och i varje fall  bör ha  varit avslutade i mitten  
av 1200-talet,  bör västto rnet i Käll a ej  sättas a lltför  
lå ngt in  i a ndra  hä lften  av  Il 00-t«let.  

Träkyrkan  
Anslutningen  mellan  tornet  och  det  nu varande  
lå nghuset visa r,  som  redan  nämnts,  att det förra ,  
ovanligt nog, synes  vara  den ä ldre  byggnadsdelen.  
A v  runstena r  med  kristen  inskrift  att  döma  (se  
ovan) ,  kom  kri stend omen  till  trakten  av  Käll a  i  
mitten av  1000-talet.  Ganska sna rt får vi tänka oss  
att det byggdes  en kyrka.  Materialet bör ha  varit  
trä ,  men om den första kyrkan va r a nsluten till  tor- 

net (jämför  Husaby,  not 24) eller va rit en helt fri- 
stående  byggnad är nu o möj li gt att avgöra.  Kanske  
sk ull e en  fullstä ndig  utgrävning av go lvet i den  nu- 

vara nde  kyrkan ge sva r på fråga n.  För närva ra nde  
är inga spår av en  träkyrka kända.  

~uvarande långhus  
Lå nghusets  murar  ligger  i  flykt  med  västtornets  
(fig 199: a).  Som vi redan näm nt, ä r tornets östliga  
hörn  bortrivna, så a tt förtagningar skulle bildas för  
det nya lå nghusets murar. Dessa ska rvar sträcker sig  
från  marken o mkring 4  m  uppåt både i no rr och  
söder.  D äröver skjuter de  båda to rnhö rnen  ut  ur  
murlivet  och  över  denna  punkt  luta r  lå nghusets  
murar svagt inåt; tornet är a lltså bredare ä n  lå ng- 
huset i detta övre parti (fig  199 :b).  

Liksom  kyrkan  i  övrigt  är  lå nghusets  exteriör  
överdragen med  spritputs,  utom innanför vapenhu- 



set,  dä r  lå nghusets  murverk  till  stö rsta  delen  stå r  
ba rt (fi g 2 11 ).  Det bestå r av rödbrun ka lksten,  tuk- 

tad  med ta nda t j ä rn.  Förba ndet skilj er sig frå n väst- 
to rnets genom stena rnas må tt och  proportio ner: de  
ä r tj ocka re,  i geno msnitt 2 1 cm,  men k o rta re,  om- 

kring 48 cm.  skiftgå ngarna  ä r j ä mna  och foga rna  
tä ta.  End ast i sydpo rtalens o mfa ttnin g fö reko mmer  
litet skol ( fi g 2 11 ).  

En end a  porta lleder in  i lå nghuset, i västra delen  
av  södra  muren  (fi g  206,  2 11  tf). U ndersök ningar  
1960 visade, a tt någo n  motsvarighet  på no rra sidan  
ej  funnit s.  Sydportalen  ä r  rundbågig  med  rak t  av- 
slutat  tympa no n  och  den  a bso lut  rek ta ngulä ra  
gå ngö ppnin ge n  belägen  ett  språ ng  inna nför  yttre  
murli vet.  D en  ha r  alltså  samma  uppbyggnad  som  
västpo rta len,  men  har betydli gt strikt a re fo rmer  än  
denna.  Omfa ttning  och  poster  ä r  utfö rda  av  o m- 
so rgsfull t  hugg na  ka lkstensbl ock  med  ka ntslag.  
Rundbåge n ä r fo rmad av kilfo rmiga stena r och pos- 
terna  vil a r på  tröskelstenen,  som ä r o bekvämt hög  
( 18 cm).  A lla hö rn ä r kni vska rpa.  Hela  utfö ra ndet  
p å minner  i sin  exakthet  sta rkt  o m  e n  av  to rnin- 

gå nga rna i Högby västto rn (fi g  11 9).  
Den  inre smyge n  ha r  svagt skrå na nde sidor och  

ä r täckt av en tr ubbig tri angelbåge (fig 206,  2 12).  l 
östra smyge n ä r en  bomka na l, mer ä n 2 m lå ng och  
med  kvadrati sk geno mskä rnin g.  Avt ryck  i murbru- 

ket  av  bräder sa mt trä rester visa r, att trumma n va- 
rit  brädfodrad . Av sjä lva lö pbo mmen å terstod  1960  
endast  multnade  trä rester.  l putsen  om kring  bo m- 
hå let  ä r ta lr ika  ristn inga r (se  ned an).  l västra  smy- 
ge n  ä r  e n  ko rrespondera nde  grund  trumma.  l det  
östra  bo mhå let ä r i sena re  ti d insatt en stoc k som  
fäs te fö r det  bes lag i vilken  lås ko lve n skjuts in .  

Dörren  bestå r av tre  breda  furupl a nk or, so m  på  
baks ida n hå ll s sa mma n av inlaxade ek na ro r (fi g 2 12)  
och  på  fra msidan  av tre  reffiade gå ngjä rnsbes lag av  
smidesjä rn.  Mellersta  plan kan är nedtill lagad med  
ett  träs tyc ke  och  för stä rkt  på  fra msidan  med  två  
enkla  ba ndjä rn  (eft er ett av de  må nga inbrott som  
inträffade på  1700-talet samt 1849).  Den sto ra nyc- 
keln  har fö rl o rat sitt ax eft er  1908.  Det va r tidi gare  
rik t  uts kuret  (l ängd  27  cm).  En  nyc kelskylt  med  
rombisk  fo rm  pryds  i hörnen  av  fragmentari ska  
liljepa lmetter  (fig  213).  Liknande  pa lmetter,  fastän  
mindre,  bilda r ett kors omkring det  beslag,  i vilket  
en  dö rring  hänger.  Ringen,  so m  ä r  17  cm  i  dia- 
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mete r,  orneras  med  två  motstä llda drak hu vude n  å  
ö mse  sido r  o m  beslaget  samt  av  t re  knuta r  ell er  
tvärba nd .  Bes lage n  har  delvis  fa llit  bort,  men  av- 
t ryck  i t räet  visa r i låg reli ef,  hur de  sak nade o rn a- 
menten sett ut.  Dörren visar dä rmed även, a tt den  
under någo n ti d  va rit  utsatt fö r  vädrets inverka n,  
ell er  med  and ra  o rd  att  porta len  ej  frå n  bö rj a n  
skydda ts av vapenhuset.  Hu r lå ng t id so m ka n sk ilj a  
långh uset  och  va penhuset ska ll  nä rm a re d iskuteras  
nedan  s 334.  

Nästa n  rakt ö ;er  po rtalen ä r ett  roma nskt fö ns- 
ter (fig 199: d , 2 12, 233 f).  Dess  mycket smala  dage r- 
ö ppning  sitter  nä ra  murens  ytterliv  och  den  in re  
smyge n sk rå na r sta rkt å t sido rna  och ned åt.  Fö nst- 
rets nedre hä lf t  mu rades igen i  sam ba nd  med till- 
ko msten  av  va pen hu set ,  nockbjä lkens ena  ä nde  vi- 
la r i fö nstret.  Inifrå n lå nghuset  skymta r ma n fö ns- 
tersmygens  nederdel geno m  putsen  som en  ljus  yta  
(fi g  2 12).  Detta  bero r  på,  att  p utsen  fäs ter  bä tt re  
p å  igen murade och ommu rade yto r,  li kso m  brott- 

yto r, ä n  på  de ä ldsta , mycket gla tta p utsyto rna , ett  
fö rh å ll a nde  som  äve n  i  fortsät tningen  av  de nna  
byggnadsbesk ri vning  är t ill  sto r  nyt ta.  

Tre  sto ra,  spetsbågiga fö nster,  tä ml igen  lågt  pl a- 
cerade,  utgö r nu  belysningen i lå nghuset, två  i no rr  
och ett i söder st rax  öster o m  vapenhu set.  De fic k  
sin  nu va ra nde fo rm 1802. Ö ver  det södra fö nstret  
ä r rester av två ä ld re fön ster synli ga (fig 220), öve rst  
ett ro ma nskt av samma  typ som det ovanfö r syd- 

porta len  belägna , dä runder ett fyrsidigt med  bräd- 

fod rad smyg.  Det fö rra ses i full stä nd igt sk ick på  
Rhezelius' teck ning (fi g  195),  det ä r högt och sma lt .  
När  T ö rnewa ll  besö kte  Käll a  (fig  196),  hade  det  
ro manska fö nstret få tt lämna  pla ts fö r ett lägre sit- 
ta nde,  stort fö nster.  Mella n 1669  och 1674 fö retogs  
o mfa tta nde  fö nsterrepara ti o ner  (rä k),  vilk et  tyd- 
li gen  bl a  inneba r  att fönstren  på södra sid an mo- 
derni se rades.  

T vå bottna r av huggen grå ka lksten frå n roma nska  
fön ster ä r beva rade (en avbildas i fi g 223: c).  De har  
tillhö rt två o lika  breda fönster.  Det mind re fö nstret  
ha r  tro li gen  suttit  i  koret.  D et  stö rre  fönstrets  
bo tten  ä r  bra ndskadad, men  man se r a tt dage röpp- 

ningen ha r va ri t  ungefä r 33 cm bred och sutt it unge- 
fä r  lika  lå ngt  innanför  murens  ytterliv .  D et åter- 

fann s o mkring  1950 i en sko rstensstock i ett  hus  
strax  söder  o m  ky rkan.  Det bra ndskadades seder- 
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Fig 211.  Långhusporta len  (jfr fig  206).  
Foto S H allgren  1964.  

Nave porfal (eJ fig 206).  

mera.  Ä ven  några huggna  stena r  frå n ytte rsmygens  
sidor ä r bevarade.  Samtliga här nämnda ve rkstycken  
frå n fö nster, med  undantag av det brandskadade ,  
har  tidiga re  legat på kyrkogårdsmuren.  Alla  är nu  
uppställda  i  kyr kans väst ra del.  

På  norra lå nghusväggen sa knas spår av ursprung- 
li gt fönster.  

Golvet,  som  ä r  belagt  med  kalkstensftisor,  jäm- 
nades  och  kompletterades  196 1.  Vid  den  genom- 
gripande  o m byggnaden  1802- 1807  belades  go lvet  
med  bräder.  R ester av  ett ä nnu ä ldre go lv påträf- 
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fades  1960  ca 40 cm  under den nuvarande golvbe- 
läggningen i långhusets nordöstra  hörn . Det bestod  
av k ull ersten  utan  bruk i ett matjordslager, alltså  
likna nde  det  som  återfunnits  i  västtornet  U nder  
detta go lv gjordes ingen  undersökning.  

J n nerväggarna  är  täckta  av  flera  putslager  över  
varandra.  Underst ett brungult, hårt glättat skikt.  
På  grund  av att puts av samma  slag även förekom- 
mer i fästningskoret och  gamla  sakri stian , vilka  är  
yngre än lå nghuset (se  neda n), ka n inte denna puts  
vara samtidig med långhuset,  utan yngre. Närmast  



Fig 212.  Ett stycke av insidan  
av  långhusets södra mur med  
portalen samt ett delvis igen- 
murat romanskt fönster.  Foto  
S H a llgren  1964.  

Part of the inside of S  wall of  
nave  with doorway  and a  
part/y blocked up  Romanesque  
window.  

golvet är murverket bart , förbandet är av samma ut- 
förande som  i exteriören.  

I  det äldsta putslagret förekommer på  södra si- 
dan  närmast  portalen  talrika  ristningar  (se  nedan ,  
fig 244).  Man skymtar även svaga spår av ornamen- 
tala  slingor  samt  (på  norra  sidan)  fragmentariska  
målningar,  både  figurer  och  ornament  (se  nedan).  

Det gulbruna  putslagret täcker  portalens  och de  
romanska  fönstrens  smygar  och  fortsätter  in  över  
tornets sidamurar (ca 30- 40 cm) samt ända upp till  
brottytorna efter  kalkstensvalven.  Ett  bälte  i  lång- 
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huset från golvet och ca 40  cm  däröver är oputsat.  
Den  horisontala  putsranden  visar  tydligt  att  put- 
sen  varit  slagen  emot  något  som  legat  tätt  intill  
muren.  I  motsvarande  del  av  golvet  är  en  skarv  i  
kalkstensgolvet utmed  en  linje  ca 45  cm frå n  väg- 
gen.  Den  naturliga förklaringen  till  detta torde va- 
ra, att det funnits  murade sittbänkar utmed lång- 
husets  sidor (fig  233).  I  nordöstra  hörnet är  också  
ett  avtryck  eller  rättare  ett  avbrott  i  den  putsade  
ytan  och  med  en  liknande  putsgräns,  utan  tvivel  
märke efter ett sidoaltare (se  nedan).  Av  putsgrän- 
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se n f ramgår också, att denmurade sittbänken sträckt  
sig  ä nda  fra m  till  alta ret  och  att  väggen  putsats,  
nä r  både  bänk och  alta re  samtidigt  fa nns  på  pla ts.  
Den  intilli gga nde å terstoden av  triumfbågens  norra  
vederl ag byggdes o m 1802,  därför ka n ma n  ej  be- 
stä mma  sidoaltarets  lä ngd.  

Det  södra  triumfbågsvederl aget  ä r  bo rta  sedan  
1802,  ma n skymtar den överputsade  brottyta n so m  
en ljusa re våd  på väggen. Även  på  södra  lå nghus- 
väggen, invid  det  som  en gång varit lå nghusets syd- 
östra  hö rn ,  skymtar  man  avtryck  efter  ett  sidoal- 
ta re.  

Över  den  gulbruna  hå rda  putsen  är  fl era  lage r  
med vitka lkad  puts. De har fl erstädes fa llit av, eme- 
dan  det  äldsta  putslagret  med  sin  glättade  yta  er- 
bjud it  ett då li gt  fäste.  

J norr  och  söder  fö reko mmer  så ri gheter  efte r  
ri vna ka lkstensvalv (ng 212,  21 9, 220).  Ma n se r  att  
va lven  va rit  slagna  av  tunn ,  grå  kalkstensfli s  och  
skymta r  genom  putsen  mitt  på  sidoväggam a  spå r  
av de gö rd elbåga r och  ko nsoler  so m skilt va lven åt.  
Något öster o m mitten (20 cm ungefä r) och  mitt fö r  
spå ren  av  gördelbågarnas  ko nsoler  ä r  en  ma rke- 
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Fig 2 13.  Smi dda järnbes lag sa mt  dörr ing med motstä llda  
dra khu vuden  på  lå nghusporta lens  dörr.  Foto  R  Boström  
1960.  

Forged ironwork and door-ring of dragons ' heads annave door.  

F ig 214.  Inter iö r mot öster (jfr fig 243) . Foto S Ha llgren 1964.  

Interior Iaok ing  E (cf.fig 243).  

ring  av  basen  till  en  mittpelare  uppmurad  ( 196 1)  
öve r den  under golvet å terfunna  grunden till en så- 
dan med basytan  165 x 160 cm (ng 199: a, 214). På  
denna är  placerad det ena av två huggna  ka lkstens- 
block,  som  tidigare  legat  uta nför  västra  stiglucka n  
(fig  21 5,  217).  Basen  ovanpå  den  rekonstruerade  
plin ten ä r profil erad, platt + skråkant, l 05 x l 09 x 23  
cm. Stenen är o msorgsfull t mönsterhugge n med ta n- 
dad  mejsel  (fi g  2 15).30  Platten  är  sk rå huggen,  ut- 
med  ka nte n ä r en smal  kantslagen remsa med hug- 
gen riktade  åt a ndra hå ll et.  På skrå kanten bildar  
den  väx lande  riktningen  av  mejse ln  ett  viggmöns- 
ter, so m utmed  kanterna  begrä nsas av kantslag  rik- 
tade  åt motsatt hå ll. - D et andra bl ocket har haft  
samma  fo rm ,  men  är  av  röd  kalksten  och  enbart  
skrå hugget  med  ka ntslag  (uta n  viggmönster).  Det  
är  avs laget,  nuva rande  mått  84 x l 06 x 17  cm.  l  
västra  stigluckan,  i  Jäkta rtra ppan  samt  i  kyrko- 
gårdsmuren  fi nns ett sto rt a ntal kvadrer med  li k- 
na nde mö nsterhuggning och ka ntslag, se kundä rt a n- 
vända (fi g 21 6).  Karakte ri sti skt för a ll a dessa vä l- 
huggna  verkstycke n ä r  att de fått en mö nste reffekt  
av närmast textil ka rak tä r, skapad  genom  väx la nd e  
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riktning  av  mejselhuggen.  Troligen  har  en  del  av  
dem  utgjort  mittpelarens  skaft.  Dess  tjocklek  har  
att döma av  blockets översida varit  87 x 82,5 cm.  
Detta stämmer även med  måtten  på kvadrerna. De  
längsta blocken i stigluckan är 85 cm långa och  har  
en  höjd  av 22- 28  cm.  

Som  kapitäl  har  troligen  använts  ett  profilerat  
block  av  röd  kalksten,  varav  nu  endast ett spräckt  
hörnstycke  återstår,  92  x 73  x 12  cm .  Det  är  pro- 
filerat:  en  5  cm  bred  platt + en  7  cm  bred  hålkäl.  
Denna sten  ligger  på kyrkogårdsmuren intill  södra  
stigluckan.  Ovanpå  detta  kapitäl  har  troligen  det  
nyss  beskrivna,  avslagna  blocket  med  skråkant va- 
rit placerat som en  täckplatta, jfr fig  218 .  

Att valven  burits av pelare, är omvittnat av C  G  
Hilfeling  1797  i  hans  ovan  citerade  beskrivning:  
» . . .  Structur  som  Högby  [jfr  ovan  s  190,  fig  121]  
med  Pelare m id t uti  och små h val f emellan ... » An- 
talet  valvstöd  nämner  han  däremot  ej.  T en  redo- 
görelse  1805  för  kyrkans  ombyggnad  (vis  prot),  
heter det att  man  borttagit »3ne grofva  Pelare  med  
ett däröfver hängande skröpligt hvalf af sten  ... »31  

Var  stod  då  de  övriga  båda  pelarna  i  Hilfelings  
»rad»? Det naturligaste  vore,  att de  stått i  kyrkans  
längdaxel, en i väster, delande tornbågen i två öpp- 
ningar,  den  andra  på samma  ~ätt mitt  i  triumfbå- 
gen.  A v den förra,  kallad »wästra Pelaren» (st  pro t  
1800), framgräv des grunden  1960.  Den mäter 155 x  
140  cm .  De  ovan  nämnda  spåren  av  gammal  puts  
på sidoväggama visar, att tornbågarnas yttre anfang  
legat i liv  med långhusets väggar, i varje fall  när  
interiören putsades.  

I  öster  däremot  har  ej  framkommit  några  spår  
av  en  delad  triumfbåge,  ej  heller  av  en  mittpelare  
eller  kolonn.  Vad  som återfanns  1960,  var resterna  
av  skiljemuren  mellan  långhus  och  kor  med  svaga  
avtryck av  en  triumfbåge som  varit  utomordentligt  
smal, endast 185 cm. (Detta är nu markerat i golvet,  
fig  199: a).  Denna  trånga  triumfbåge  hör  snarare  
till  det absidkor som föregått det nuvarande koret  
(se  nedan) .  

Ett indicium  finns  emellertid  för att triumfbågen  
var  delad ,  nämligen  bänkkvarterens  olika  bredd  
(jfr  måttuppgifterna  i  fig  197  samt  s  361 ).  Mitt- 
gången kan nämligen beräknas ha legat  mitt för den  
södra arkaden  och  pelaren  i  triumfbågen  mitt  för  
norra  bänkkvarterets sydöstra hörn  (jfr fig 235: a).  
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Frågan om långhusets väggar  är samtidiga  med  
valven eller ej,  kan för  närvarande icke  med  säker- 
het avgöras. Valven  och  sträckmurarna gör ett  ho- 
mogent  intryck,  vilket  kan  bero  på  att  murarna  
höjts i samband med välvningen.  Den ursprungliga  
murhöjden skulle i så fall  endast ha varit något över  
4  m,  beräknat efter den nedre gränsen för västtor- 
nets  östliga  hörnkedjor  (fig  237),  vilket  verkar  för  
lågt.  Detta skulle även innebära, att de romanska  
fönstren  höjts i samband  med  välvningen, deras av- 
täckning befinner sig  nämligen drygt 6 m över mar- 
ken.  Ett förhållande  som  talar  för  att  långhusval- 
ven  inte  är samtidiga med , men yngre än  murarna,  
är  att  långhusvalvens  och  korvalvets  ballastmur- 
ning  utan  någon  synlig  skarv  övergår  i  varandra  
(fig  219- 220).  Ej heller syns ovanvalvs  några spår  
av  triumfmurens  gavelröste.  - En  eventuell  mur- 
förhöjning  och  ombyggnad  av  fönstren  kan  emel- 
lertid ej  konstateras utan att stora partier av putsen  
både i exteriören och  interiören avlägsnas .  

Troligen  bestod  även  gördelbågarna  av  hugget  
material.  T grunden  till  mittpelaren  hittades  näm- 
ligen  1960 ett löst liggande verkstycke,  53 x 46 x 15  
cm . Utmed dess ena långsida, som är svagt konkav,  
är en  huggen  skråkant.  Bågens radie är för stor för  
att ha ingått i ett fönster eller en  portal , utan ste- 
nen  har tillhört en vidare båge.  Att valven  haft gör- 
delbågar av huggen sten  kan också möjligen utläsas  
av  ett  beslut  3/10  1802  (st  prot),  ty  sedan  valven  
och pelarna rivits under våren och sommaren  1802,  
» ...  updrogs  åt  åldermännen att för  Kyrkans  räk- 
ning  bortsälja de  gamla hvalfbogarna  här  vid  kyr- 
kan».  Med  valvbågar  kan  emellertid  även  avses  
bågöppningarna  mellan  långhuset  och  koret  resp  
västtornet.  

Fästningskoret  
Det nuvarande koret, fästningskoret ,  är lika  brett  
som  långhuset  och  har  nästan  kvadratisk plan  (fig  
199: a).  M urverket kan  studeras inifrån  nya  sakris- 
tians vind (fig 222),  det består av stenar av  ungefär  
samma  format  som  i  långhuset.  Fogarna  är  brett  
utstrukna,  inga  spår  av  kvaderrits  har  iakttagits.  
Över  fogarna  är  rester  bevarade  av  den  slätputs,  
som i  slutet  av  1600-talet  täckte  hela  kyrkans  ex- 
teriör.  Den  har  fallit  av  från  stenarnas  släta  ytor,  
men bevarats på fogbruket , där det fick  bättre fäste.  
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E tt  stycke  av  sydöstra  hörnkedja n  befri ades  1960  
frå n  puts (fi g 221),  den ä r ska rpka ntad , fo rmad  av  
huggna k vaderstenar med  ka ntslag.  

lngen stötfog mellan  kor och  lå nghus ha r påträf- 
fa ts.  En  undersökning av  murve rkets utsida i  norr  
vid  grä nsen  mellan lå nghus och  kor  vi sade samma  
so rts ska rv som mellan lå nghus och västto rn . Lå ng- 
husets båda östli ga  hörn ha r a lltså också blivit  bort- 
bilade  nä r  fäs tningsko ret  byggdes.  Av  undersök- 

ningen  under  golvet  1960  fra mgick  visse rli gen  att  
triumfbågens vederl agsmura r  li gge r i fö rba nd  med  
lå nghusets  sido mura r,  men  sa mtidigt  på träffades  
rester av ett smala re kor, vars  södra  mur fo rtsätter  
under fäs tningsko rets västra mur.  Reste r av den ä ld- 
re norra  kormuren, en  murkä rna  med kull ersten i  
murbruk, ha r använts som grund  till fästningsko- 

rets nordmur med den däri  inslutna ga mla sakri s- 
ti an.  (Fästningsko rets inre murli v  hä nger  ca 15 cm  
uta nfö r  murkärnan på no rra sida n).  Lå nghuset och  
fä stningsko ret  kan  därför  med  visshet  betra ktas  
som två till  tiden kla rt å tskilda  byggnadsdela r.  

l  öster  ett  högt  och  smalt, ro manskt  fön ster  (fi g  
221 , 223 :a),  vilket ha r va rit igenmu rat mell a n 1802  
och  1949.32 Det är beläget  mitt i fasaden (fi g  198,  
221 ),  men på grund av att norra  ko rmuren  är tjoc- 

ka re ä n den  södra, sitter det osy mmetri skt norr om  
ko rrummets  mittaxel  (fig  199: a, 214).  Yttersmygen  
ä r  mycket  grund  (24  cm)  i  fö rhå ll a nde  till  inner- 

smyge n (fig  225).  Dageröppningen ä r  32  cm  bred .  
Det  syns  emellertid  tydligt  a tt  den  ursprungli ga  
dage rö ppningen endast va rit  ca  18 cm  bred . Såväl  
botten  som  öve rli ggare bestå r  nä mligen av  va rdera  
ett block, som  båda  har blivit öve ra rbetade till  nu- 

va ra nde må tt.  De har äve n fl ytta ts in  i  muren , ur- 
sprungli gen va r  yttersmygen endast  ca  17 cm djup .  
Ä ven  den  yttre  omfattningens  stena r  hade  flyttats  
och  vridits i samband m ed  fön strets  breddning,  så  
a tt de satt snett och ej  i li v med  fasaden . Yttersmy- 
gens  bredd  ökades  därvid  från  54  till  74  cm.  De  
flesta  o mfa ttningsstenarna  va r  myc ket  skadade,  
några  spå r av vindjärn kunde ej  ia kttagas, troligen  
har stage n suttit i fogarna mell a n stena rna.  Fönstret  
resta urerades  1961 , då stena rna i o mfattningens sidor  
byttes  ut  mot  ny hugget  materi a l.  Ä ven  den  inre  
smygen vi sade, att den breddats, ca l 0- 15 cm i var- 

dera  sida n.  Den  glättade  puts,  som  täcker  inner- 

vägga rna, upphör också  utmed  innersmygens sidor,  

putsgrä nsen ä r av huggen  och ett  konsekra ti onskors  
invid  norra smygen har blivit stympat omkring 8 cm  
i samba nd med fön strets förändring. N ä r detta skett ,  
ä r  ovisst, det  ka n  ha va rit  under  medeltiden eller  
också  1659,  då  Jonas  Monsson  i  Wij  fick  beta lt  
0:  16 »fö r thet ha n  inmurade kyrk ofö nst re n» (rä k).  
Upptill och  nedtill  har emellertid  innersmyge n  läm- 

na ts  o rörd .  
l söder  befinn er  sig ett stort, spetsbågigt fön ster  

som  upptogs  1802  (fig  221 ).  Ä ve n  på  denna  sida  
av ko ret  ha r emellertid  funnit s ett rundbågigt  fö ns- 
ter (fig  195), vilket  ersattes med ett stö rre, re ktan- 

gulärt  o mkring  1670  (fig  196).  E nligt  Willia m  An- 

derso n (no t  17) finn s rester av hå rd , gul puts i det  
spetsbågiga fö nstrets västra  smyg, vilket sk ull e  be- 
vi sa,  a tt  det  ro manska  fön stret  sut tit  på  sa mma  
pla ts.  En av de två  bevarade  fön sterbottna rna ha r  
uta n  tve ka n hört till  detta fön ster, tro li gen den med  
den  sma laste  dageröppningen  (ca 19 cm) och med  
en yttersmyg av ungefär samma djup (fig  223:c).  

Väster o m fönstret sitter en  rundbågig liten  por- 
ta l av sa mma  typ som de övri ga i kyrka n  men  med  
grövre  utfö ra nde  (fi g  204).  D en  halvmå nformiga  
yta n  över gå ngöppningen  bestå r ej , so m  i kyrka ns  
övriga  porta ler, av  en enda  stenskiva, uta n  av en  
sto r och fl era  mindre stenar, täckta av puts.  D en inre  
smyge n ä r svagt segmentbågigt avtäck t och ha r näs- 
ta n rä tvin kliga sido r.  Ensta ka stena r i innersmyge ns  
hörn  ä r  huggna.  T östra  smygen  ett  o regelbundet  
litet hå l.  Egentlig bo mkanal saknas. E:1kel furudörr  
med eknaror på  bak sidan och klädsel av ro mbpanel  
på  fra msida n,  den  senare  tro ligen  frå n  1785,  då  
ma n  beslö t  a tt »med första  som  ske  ka n» göra  en  
ny kordörr, emedan den gamla  va r »nog förfa llen  
och  nästan  upruten»  (st  prot  22/ 5  1785).  Pa nelen  
är spikad  på en  äldre, slät dörr, gå ngjä rnsbeslagen  
li gger nä mligen  under panelen .  

Hur gamma l portalen ä r, ä r ovisst.  Den ä r sekun- 

därt insatt ,  ty  i innersmygen  saknas den  gulbruna ,  
glättade puts som täcker korets och lå nghusets inre .  
Tröskelstenens synliga höjd ä r ca  18 cm, dess över- 

sida  ä r  mycket  nött .  På  insidan,  under  den  8  cm  
tj ocka  tra mpfl isan, li gger en äldre fli sa, 26 cm under  
tröskelns  överkant.  Den  beteckna r  ursprunglig  
golvnivå  i koret.  

Ko rgolvet ä r bel agt med kalkstensfli so r. D et sänk- 
tes ca 20 cm samt kompletterades  196 1 och  li gger  

315  



= =

KÄLLA  GAMLA  KYRKA  

F ig 2 15.  Mönsterbehuggning på bas av grå ka lksten , troligen  
från  lå nghusets  mittpelare  (jfr  rekonstruktionen  fig  218).  
Foto S H a llgren  1964.  

Ornamental  earving  on  grey  limes/one  base, p robob/y  f rom  
central pier of nave  (cf reconstruction fig  218).  

.__f ___ ~ 
o =i fO  dm.  

nu ca 15 cm högre än lå nghusets go lv.  Vid undersök- 
nin gar under golvet  1960 påträffades i  väster res- 
te rna av ett ä ldre stengo lv (från  1788) samt i öster  
sto ra  dela r av  ett a ltarpodium  som  delade  koret  i  
två  ungefär  lika  stora  delar  (fig  235: a,  236: a).  
Plattformen  var uppbyggd  dels av  rasmasso r  från  
en ri ven byggnadsdel , det redan nä mnda absid koret  
(k ullersten ,  sö ndersmul at  murbruk,  sk rotsten,  ut- 
jäm nat  med  sa nd),  dels  av  enstaka  uppsticka nde  
murstenar  som  satt  orubbade  kvar  på  sina  bruks- 
bäddar. Podiets mitt kännetecknades av en hå lighet  
fy lld  med k ullersten.  De kvarstittande stenarna  bil- 
dade  en  otyd lig  halvcirkel,  de  kan  tänkas  utgöra  
resterna av en absid (jfr fig  233).  Podiets södra del  
vila r  på den södra grundmuren till  det förm odade  
ä ldre koret.  På detta heterogena underl ag vil ade ett  
ka lkstensgolv. Podiet var ca  3  m  brett, räknat frå n  
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Fig 216.  Kvaderstenar med mö nsterbehuggning, seku ndä rt  
anvä nda  i västra stigluckan (fig  189), troligen frå n långhusets  
mittpelare (jfr rekonstruktionen fig  218).  Foto S Hallgren  
1964.  

A sh/ars with ornamental carving, u sed seeandari/y in W lichgale  
(fig 189) , probob/y f rom central pier of  nave  (cf reconstruction  
.fig 218).  

F ig 217.  Två  kvadrat iska baser, den ena itus lagen, troligen  
frå n  långhusets  mittpe la re.  Upp m  l :20,  S  H esselgren  och  
S F ränne 193 1. Jfr fig 215, 2 18.  

Two  square bases, one  broken in/o t wo parts, probob/y  from  
centred  pier of nave.  Cf figs  215, 218.  

korets  östra  vägg  till  framkanten  av  det  översta  
trappsteget,  och  befann  sig  ca  10  cm  under  nuva- 
ra nde go lvni vå.  D et höjde sig med  tre trappsteg (ca  
48 cm) över golvet i korets  västra hälft.  Stegen  var  
ungefär  16  cm  höga  och  27- 30  cm  breda.  Av  de  
två  översta stegen  återstod flera intill  varandra lig- 
ga nde,  nötta  stenar,  det  nedersta  steget  var  för- 
svunnet,  troligen  i  samba nd  med  inrättandet  av  
gravar. A v tryck visade tydligt stenaltarets plats mit t  
för  korets östra fö nster,  det låg  ganska nära  trap- 
pan.  - Nära östra väggen påträffades ett lage r kol  
mell a n  östra fönstret  och  sydöstra  korhö rnet,  li g- 
ga nde ovan på  podiet.  

Ä ven  i  korets  bottenvå ning  är  väggarna  täckta  
med flera lager  puts, lika dem vi besk rivit i långhu- 
set.  Underst  ett  glättat  brungult  putslager,  som  i 
korets västra del sträcker sig ända ned till det ä ldsta  



golvet (40 cm  under nu va ra nde golv).  Flera i ri stade  
och  målade  konsekratio nsko rs  ka n  ia ktta s.  

Förva ringsni scherna  i ko ret beskri vs nedan .  
l ko rets  båda  östra  hörn  spå r  av  sv ickla rna  till  

det va lv,  som utgjorde tak . D e befi nner sig omkring  
270 cm öve r nu va rande go lv . På  södra väggen kan  
konturen  till  va lvets  sköldmur  ia kttagas  (fig  227) ,  
va lvstena rna gå r  in  i murlivet  Det ha r  tro li gen va- 
ri t ett  kryssva lv  med i  det nä rmaste vågrät a  hjäss- 
linjer.  På norra sidan ä r k orvägge n o mbyggd (1 802),  
så a tt va lvspå ren försvunnit, med  unda ntag av spå- 
ret efter no rdöstra va lvsv ickeln (fi g 225).  Den  höga ,  
rundbågiga  putsy tan  på  östra  vägge n  utgör  där- 

emot  spå r  av  trätunnvalvet  frå n  1802,  därunder  
skymta r svagt  stenval vets  ko ntur (fi g 214).  

l norra  muren  är  två  ingå nga r  (fi g  199: a ,  225).  
Den  västra  av dem har fört  ut  i en  murtra ppa, den  
öster dä ro m  belägna lede r till  de båda  sa kri sti o rna  
och bes kri vs  neda n.  

Absidkoret  
Som  reda n  nämnts  på träffades  1960  rester  av  ett  
ä ldre  ko r ca  40 cm  under  nu va ra nde  korgo lv (ca  
60 cm  under a lt a rpodiet, fi g 233) .  Intill  södra  kor- 

vägge n låg en ca 130 cm bred  utbottning av kuller- 

sten i hå rt packat grus.  Endast obetydliga bruksres- 

ter visade, a tt en mur vilat på denna  undergrund .  
M ot  väster  fo rtsatte  den  under  den  nu va rande  
triumfmuren,  mot  öster  under  podiet.  R este r  av  
tr iumfmuren är bevarade med  avtryc k av en triumf- 

båge som va rit endast  185 cm bred (ma rkerad i gol- 
vet ,  fi g  199: a , 225).  

So m redan  nämnts kan vissa dela r av a ltarpodiet  
to lkas  som  resterna  av  en  absid ,  och  den  vackra  
gluggen med sin  fint  huggna o mfattning uppe i väst- 

gave lns  röste (fig 201)  kan , som  ova n a ntytts,  tän- 

kas ha suttit i a bsidens östra del.33  Fästningskorets  
no rra  mur  med  den lill a cell-li kna nde gamla  sak- 
ri sti a n vil a r på grunden till  en ä ldre mur, so m också  
ka n  tä nk as  härröra  frå n  a bsidk oret  D enna  mur  
kvarstå r till en  höjd av ca  50 cm och vil a r i sin  tur  
på en bädd av sand  och grus. - Vad beträffa r  da- 
teringen, se  nedan .  

Gamla  sakristian  
E n rekta ngul ä r  dö rröppning i no rra  ko rmuren för  
ut  till ga mla sa kri stian , va nligen betra ktad  som för- 
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Fig 2 18.  Rekonstruktion av långh usets mitt pe la re, ska la l :40.  
R Boström  1960.  

Reconslruction  of ce/1/ral p ier of nave.  

stuga till den nya sakristian (fig 225). Ingångens höjd  
ä r  198 cm ( 179 cm räknat frå n nuva rande go lv) , bred- 

den  ä r  nu  l 06  cm ,  men  var  ursprungligen  endast  
72  cm.  Den västra smygen  är ursprungli g, den ä r  
nä mli gen  överdragen  med  samma  glä ttade,  brun- 

gula puts so m täcker hela  sakristi a n, likso m ko ret  
och lå nghuset.  Ingången  breddades mot öster i sam- 

band med tillko msten av nya sakri sti an  176 1.  

Tröskel sa mt anslag för dörr sak n as,  men fyndet  
( 1960)  av  en  kraftig  gångjärnsha ke  av  smidesjärn  
inna nför västra dörrposten  visa r, a tt en  dörr fun- 
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F ig 2 19.  K yrka ns norra mur ova nfö r  va lven. Längs t t v såret efter to rnets bortbrutna östra  mur.  
Foto A  Edle  193 1.  

N  wall of church above the  vaulting.  Far lejt, scar  in wall showing where E  wall of tower  was broken  
down.  

nits.  Tro li gen  kunde den stä ngas  in ifrå n  sakr ist ia n.  
Tröskelnivå n  ä r  densamma  som  för  det öve rsta  
steget  i  a ltarpodiet (fig 236: b), d v s ca l O cm  under  
nuva ra nde  golv.  lngå ngen  är  nu  rak täck t  (sedan  
176 1), yngre  putslage r täcke r detta  pa rti . M an ka n  
därfö r ej  avgöra, hur avslutningen va ri t.  Med hä n- 
syn t ill  valvni vån i gamla  sakristi an,  kan dö rröpp- 

ningens avtäck ning ej  ha legat mycket högre ä n  nu .  
Den  lill a,  mest  om  en  cell  påminna nde  sakri s- 
t ia n  (fig  199: a ,  226)34 är  endast  l 03  cm  bred  och  
205  cm  hög.  Den  va r  ursprungligen  335  cm  lå ng,  
men dess västra vägg bröts bort 1802 i samba nd med  
att en t rap pa  gjordes till  predi kstolen (fi g 228: a).  

Golvet  är  täckt  med  kalkstensfli so r  (omlagt,  
sänkt  lO  cm till  sin  ursprungliga ni vå samt jä mnat  
1960), det vil a r direk t  på en murkärna  av kullersten  
i fast  kalkbruk , som  u tgö r  reste rna  av absidko ret  
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Att go lvet n u ligger i jämnhöjd  med det ursprung- 
li ga fra mgår av att vägge n  är p utsad  mot rester  av  
ett golv i denna ni vå. Ovanpå kull erstensbotten  på- 
t räffades  ett koll ager invid  (den bo rtb rutna)  västra  
vägge n.  Ä ve n  stena rna  i  de  o mgiva nde  mura rna  
visade  brandspå r.  D ä remot syntes ej dylika inne i  
predi ks to lst ra ppa n  eller därmed  samma nhängande  
delar.  

Mot öster ett  li tet rundbågigt fö nster med  hug- 
gen  o mfatt ning  (fig  223: b,  224).  Rundbågen  och  
fö nsterbotten är fo rmade av vardera ett block, o m- 
fattningens sidor li kaså . Den yttre smygen är grund ,  
endast 2 1 cm,  medan den  inre ä r  mycket dj up och  
skrå na r sta rkt åt sido rna  och  nedåt. D ageröppning- 
en  ä r  endast  13  cm  bred ,  det  bör  obse rve ras,  att  
dess  överdel sitter högre ä n den  inre smyge n  och  
t unnva lvet (fig 228 : a).  D etta  är en fö rsva rstek ni sk  
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fi ness:  en  pil  kunde  ej  direkt  träffa  dem  som  till  
äventyrs  befann  sig inne i sak ri stian,  den  studsade  
först mot innersmygens avtäckning av valvet.  (Det- 
sa mma är förh åll a ndet med den lilla cellen i mellan- 
våningens sydöstra hörn , se  neda n samt fig 228: b) .  
På  utsidan  förekommer rester av  vindjärn i ett par  
av fogarna samt hål för såda na.  

Gamla sak ri stian  är täckt av ett tunnvalv  med  
segmentbågig  profil,  gjutet av tunna fli sor. I  norra  
väggen  är en  sekundärt uppbruten ingå ng  till nya  
sakristi an.  

Mellanvåningen  
korets  norra  mur,  nära  det  nordvästra  hörnet,  

är rester bevarade av en rundbågig ingång (fig 225) ,  
som före  1802ledde in till en murtrappa (fig 228:a).  
Den framtogs 1949 (not 32). U n der putslagren fram- 

F ig 220. K yrka ns södra mur ova nför va lven . Foto A  Ed le  J 93 1.  

S  wall of c/wrch above  the  vaulting.  

togs den  högra  (östra)  omfattningen sa mt ett par  
k ilformi ga stenar från dess  rundbågiga  avtäckning.  
l 960 å terfa nns dörren , vilken legat med den må lade  
sida n  vänd  nedåt  över prästgraven som ersättning  
för Oestanus Petris gravsten (Ag 286) , a lltsedan den- 
na  1888  fördes  över  till  Nya  kyrkan.  Dörren  är  
brunmå lad  med  vit  marm o rering.  N a ro rna,  so m  
suttit på den  mot koret vända sidan , har blå må lade  
prolller.  Höjd 230 cm, nuvarande bredd 76 cm , men  
har  varit  minst  l O cm  bredare,  att döma  av de å t  
sido rna utskjutande narorna. Avt ryck av enkla, pro- 
filerade  gångsjärnsbeslag visar,  att dörren  varit hö- 
gerhängd  och av  måtten  framgår,  att den  hängt på  
korsidan, ej  inne i trappa n.  

Av  trapploppets  nedre  del  återstå r  endast  det  
nedersta steget, samtidigt tröskelsten, vilken skjuter  
något  uta nför  murlivet  Fortsättningen  av  trappan  
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ersattes  1802  med  ett  tunnvalv  över  predikstols-
 
trappan  (fig  228: a).  Fr o  m  3  m  över  tröskeln  är 
 
trappan  i norra  kormuren  helt  intakt. Den är täm-
 
ligen  bekväm ,  vad  lutning  och  steghöjd  beträffar, 
 
samt täckt av överkragade flisor.  Mot öster upplyses 
 
den  av  en  rund  glugg  med  rektangulär,  vid  inner-
 
smyg.  Omfattningen  bestå r  av  en  enda  grå  kalk-
 
stensskiva,  i vars  mitt ett  runt  hå l är  uthugget.  På 
 

Fig 221.  Kyrkan  från  sydöst.  Foto  R  Boström  1968 .  

The  church from S E.  

utsidan  runt dageröppningen är en skråkant.  Fals  
för glas e dyl  sak nas .  

l nordöstra  hörnet  viker  trappan  av  mot  söder  
och har fortsatt inne i östra muren (fig  199: b) . En- 
dast ett par steg är bevarade.  A v trappans fortsätt- 
ning åte rstå r  nu  endast ett avtryck  på  östra väggen  
ovanför sköldbågen till trätunnvalvet (fig 199 : f, 214),  
det slutar mitt för den mellersta skottöppningen.  
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Öster o m  t rappan, delvis  under densamma,  har  
legat en  li ten tunnvälvd, rektangulär cell (fig  199: b,  
214, 227, 228: b).  Endast dess östra hälft är beva rad ,  
emedan den  skjuter in i kormuren, resten  bröts ned  
1802.  Längden  har  varit  285  cm ,  bredden  l 05  cm ,  
höjd till  valvets hjässa k nappt 190 cm.  Va lvet har  
segmentbågig  profil  och  är  gjutet  av  tunna  kalk- 
stensflisor.  Mot  söder  belyses  det  lilla  rummet  av  
en  li ten glugg i  form av ett fyrpass,  uthuggen i en  
18 cm tjock ka lkstensskiva (fig 22 1).  Gluggens kon- 
tur är på utsidan marke rad genom en skråka nt.  Fals  
för  glas  e dyl  saknas.  Den  vida ,  inre  smygens  av- 
täckning lutar uppåt  mot dage röppningen , vars un- 
derkant ligge r  5 cm högre än  smygen (fig 228: b) .  

Sår efter bortbrutna murar i norr och söder visar,  
var  det  inre  murlivet  legat.  Den  omkring  240  cm  
tjocka  östra  kormuren  har  så lund a  i  sig  inrymt  
både murtrappa och cell  (fig 235: b) . Dessa har för- 
modligen  haft  direkt  förbinde lse  med  me llanvå- 
ningen,  men  intet  vi ipl a n  visar,  var  trappdörren  
varit belägen .  

Som  tidigare  nämnts,  bestod  mellanvå ningens  
golv  av översidorna ti ll  stenvalven  över kyrkorum- 
met (fig 219, 220, 236) , vilk a jämnats ut med  mur- 

bruk och sten  samt troligen äve n  täckts  med  fli so r,  
att döma av avtryck  i murarna.  

fn nerväggarna  är  oputsade  och  har  troligen  all - 
tid  så  varit.  De  tuktade  stenarna  har  något  buk- 
tande  framsida.  Förbandet  gör  ett  harmoniskt  in- 
tryck,  trots  vissa  variationer  i  stenarnas  format.  
lbland fortsättes  nä mligen  ett k raft igt skift av  ett  
par tunnare.  Bruksbäddarna är ganska tjocka , fog- 
bruket har  vällt ut , men  är ej  utstruket, utan har  
fått  behå ll a  de  ru ndade formerna.  

Det bör betonas, att  mellanvå ningen  är gemen- 
sam  för  lå nghuset  och  koret,  ingen  sk iljemur ell er  
spår  av  mellangavel  är  synlig  (fig  199:d,  e;  219,  
220).  Däremot är det tänkbart, att våningen  va rit  
indelad i flera  rum genom träväggar, såsom fallet  
är  i  Föra  västtorn.  Golvnivån  har  legat  o mkring  
50  cm,  d v s  ett  par  tra ppsteg  högre  än  i  tornets  
andra våning (fig 236: a), dessa båda utrymmen tor- 
de ha stått i förbindelse  med  varandra  genom en  
öppning i tornets östra mur.  På  så sätt kunde den  
direkta utgången  mot väster betjäna inte bara tor- 
net,  utan  hela  kyrkans  profana överdel.  

Mellanvåningens  belysning  utgjordes  av  tre  små  
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Fig 222. Pa rti  av korets no rra  mu r (t v), sedd inifrån nya  
sakristians vind.  Foto  R  Boström  1960.  

Part of N wall of chancel (leJt) seen from the inside of  the a !lic  
of the new  vestry .  

rundbågiga  fön ste r i söder (fig 194 ff, 237), vilkas da- 

ge röppningar numera är igenmurade.  Den östli gaste  
av dem har även  få tt den  yttre smygen  igensatt, så  
att den ej  längre ä r synlig i exteriören. All a tre  har  
orörda innersmyga r, de  är rektangulära,  ra ktäckta  
sa mt skrånar å t  sidorna (fig  220).  

l  norr och  söder,  under fön strens  nivå,  skjuter  
bjälkstumpar in  i rummet (fig 2 19, 220).  Det är av- 
sågade  ankarbjä lkar  frå n  1778  (s  341),  a nka rjär- 
nen syns i exteriören (fig 194,  198, 22 1 ).  M urverket  
omkring bjälkarna har en a nna n  ka raktär än  i öv- 
rigt.  

l jämnhöjd med fönstersmygarnas överliggare be- 
finner  sig  i  söder  och  norr rader av tätt sittande  
bjälkhål  efter  mycket  kraftiga  bjälkar,  ca  30 x 30  
cm i genomskärni ng.  De markerar mellanvåningens  
tak,  som  var it  ett  plant  trätak.  Nedifrån  kyrkans  
golv ter sig  nu  mellanvåningen a lltför låg,  men  den  
är i själva verket omkring 240 cm  hög.  

Mellanvåningen , som  nu  utan svårighet kan  re- 

konstrueras (fig 235: b, 236: a , b),  var med  modern  
terminologi  ett  skyddsrum,  ej  en  skyttevåning.  De  
små fönstren dög ej  till skottgluggar,  genom dem  
kunde  man  varken  skj uta  med  pilbåge  eller  arm- 
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borst, ej  heller  kasta sten . Däremot var det svå rt att  
utifrå n skjuta  in  i våningen genom de små  ljusöpp- 
ninga rn a.  I  gamla tider hade ma n också fullt  klart  
för  sig,  a tt  mellanvåningen  kunde  användas  som  
bostad under längre eller ko rta re tid . Vid  Hadorph s  
besök  1673 (se underskriften till tig  196) fanns tvär- 
bjä lka rna ännu kvar, men däremot ej  något på dem  
vilande go lv: » . . . äh re och tuerbielkar 4 a lnar ofuan  
hua lfuet  inmurade, dher p å  uå ningen sk ulle  blifua,  
sedan ä ro ä ndå fönster hoJen lago m högt öfuer biel- 
karne  murade och passande till  husen  ... »  

H ilfeling,  som  besåg  kyrk an  lå ngt  senare,  1797,  
endast  några  få  å r  före  den  sto ra  o mbyggnaden ,  
beskriver den på  följande  sätt : » . ..  det besynner- 
li gaste ä r at öfver kyrkohvalfvet fordom  varit Rum  
till  Boende  inrättade,  hvilket  2:ne  Bjelkelag  samt  
flera fön ster öppningar å båda Sid or tyckes bevittne ;  
Sägen är, at här varit kloster. » - 1799 heter  det ,  
att  »mycken  orenlighet  li gger  o fwan  på  K yrko- 
hwa lfwet»  och skall  bortskaffas (st  prot) . Tydligen  
var då  mellanvå ningens  fönster ä nnu öppna.  

Vi  får föreställ a oss,  att de  pilgrimsskaror som  
sök te sig till  S:t Olofs kä ll a här kunde få  husrum .  
Säkerligen  samlades  vissa  tider av  å ret  handelsfar- 
tyg i ha mnen i  väntan på  lä mplig vind.  Då var det  
tryggt att  under väntetiden förvara lasten på  kyrka- 

vinden. Jfr ovan  s 269,  not 69.  

skyttevåningen 

Den  översta  vå ningen ,  skyttevå ningen,  är  gemen- 
sa m  för  kyrkans  tre huvuddelar,  tornet,  lå nghuset  
och  koret.  Kransen  av  tinnar  runt  murkrönet  ger  
ej lä ngre å t exteriören den krigiska  karaktär som  
präglade  den  före  1802  (tig  195,  196),  men  inne  i  
kyrkan  framträder fortfarand e den  översta våning- 
en  so m  en  fästning  genom  de  mer  ä n  ma nshöga  
skot töppningarna och de mäktiga tinnarna (tig  199:  
d- e,  21 O,  219,  220,  243).  Observera,  att  det  stora  
avståndet  mellan långhusets väst ligaste och  tornets  
östliga  skottöppningar  bero r  på  att  tornets  östra  
gavel en gång  var belägen  på denna  plats (tig  199:  
c- e) .  

Tra ppan  inne  i  östra  gavelmuren fortsatte ,  som  
redan nämnts , utan avbrott upp till  skyttevåningen ,  
där den  mynnade mitt för södra  vederlaget till den  
mellersta  skottöppningen  (tig  199: f).  De  översta  
stegen vilade på  översidan av tunnvalvet till  cellen  
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i  mella nvå ningen  och  svängde  in  i  den  mellersta  
rundbågens botten . Trappans mynning här uppe in- 
vid  östgaveln va r helt oskyddad , det finns inga spår  
som antyder att en hu v har funnits ,35  men sannolikt  
kunde  det stora  hålet  stängas  geno m  en  trälucka,  
vilken  sa mtidigt  dolde  trappan  och  tjänade  som  
golv.  

skyttevåningens inre  murli v ä r någo t  indraget  i 
förhå ll ande  till  mellanvån ingens.  Såväl  tinnarna  i  
norr och söder so m gave lröstena  i öster och väster  
ski ljer sig tyd ligt , vad  murverket beträffar, från  un- 
derliggande  vå ninga r (tig  207,  210,  219, 220,  227).  
stenformatet är visserligen detsam ma  so m i mell an- 
våningen , det är tämligen stora , tuktade stenar, men  
fogarna  är  så  brett  utstrukna,  att  sto ra  delar  av  
stena rnas  yta  är  dolda.  Fogbruket  är  gulaktigt,  
hårt och gryni gt ;  ej  heller  här har  kvaderrits iakt- 

tagits .  
Nästan  a ll a  skottöppninga r  är  nä rmast  murens  

ytte rli v  försedda  med  bröstvärn  till  ungefär  halva  
murens tjock lek (tig  199 :c).  De ligger ej i  förband  
med  tinna rna, ä r 55- 90 cm  höga samt o msorgsfullt  
murade  av  sto ra ,  jämna stena r  och  ljusgrå tt , slätt  
murbruk .  Därigenom  skilj er  de  sig  klart  frå n  det  
o mgiva nde  murverket  i  tinnarna.  Ovanför  bröst- 
värnen  ä r  å terstoden  av  öppningarna  vårdslöst  
tillmurade utifrån  med  tunt murverk (tig 210), be- 
stående av små ojämna stenar och rikligt med grovt  
bruk (frå n  1807).  

D e  östligaste  skottöppningarna  på  lå ngsidorna  
begrä nsas ej  av tinna r  mot öster,  uta n av östgaveln  
(tig  199: c).  Gavelpartiet i sydöst har en indragning  
i ungefär  bröstvärnshöjd , så  a tt gave ln  ovanför in- 
dragningen ä r lika smal  övera llt (tig  199: d) .  

Tre  skottöppningar  - den  nordliga  på  västga- 
veln,  nr 4 från  öster på  södra sida n samt nr 6 från  
öster på  norra sidan - är till slutna med  träluckor  
(tig  194,  198, 200, 207).  Ä ve n den mellersta på östra  
sidan  har haft en  trälucka (tig 243), men denna er- 
sattes  1961  med  en  tunn  fyllnadsmur  av  cement- 

hålsten ,  placerad  10 cm  inna nför det yttre murlivet  
som en ma rkering (tig  198, 214, 221).  

Västgave lns  båda  rundbågiga  skottöppningar  
sak nar spår av bröstvärn, den södra  av dem är när- 
mast  murens  ytterliv  tillmurad  med  sa mma  sorts  
vårdslösa  murverk  som  täcker  övriga  skottöpp- 

ninga r ovanför bröstvärnen.  



'

De båda  gavelröstena  har samma utfö ra nde som  
skyttevåningen  i övrigt.  D et västra röstet (tig  199:  
e, g), är redan besk rivet.  Båda smalnar av mot spet- 
sen  geno m  fl era  hori sontell a  indrag ninga r  på  in- 
sida n. Östgave ln  (tig  199: e,  g) har lodrä ta  sprickor  
över de  båda yttre rundbåga rna.  D en  södra fort- 
sätter  äve n  nedå t  genom  ce ll en .  Ungefär  mitt  på  
östra gavelröstet är tre stä llningshå l i jämnhöjd med  
en indragning. D en nordligaste av dem ä r egendom- 

li gt nog riktad snett uppå t.  Till skillnad frå n västra  
gaveln  sak na r den östra lju söppning.  

Takstolarna  och  yttertaket  beha ndl as  ovan,  se  
Exte riör.  

Takryttaren  
Mitt  på  taket  stod  en  hög  och  slank  takryttare  (i  
ark iva li erna  benämnd »tornet»,  stundo m oc kså kal- 
lad »spiran» ell er »tornsp ira n»),  synli g på de ä ldsta  
avbildninga rna (ti g 184, 195,  196) och troligen iden- 
tisk  med  det torn som  om nä mns i  sl utet  av  1500- 
ta let (PB vis).  D å  uppges  nämligen,  att en av kyr- 
kans klockor hängde »i Tö rnet»,  en a nna n i »stap- 
pelenn».  Ä ven  senare  är  beteck ningen  to rn '  den  
va nligaste.  Visserligen  ha r  in te  Rhezelius  ritat  in  
några ljudgluggar i teck ningen av takryttare n,36  men  
i och  med  att tornet  byggdes  om, behövdes en ny  
upphängnings pl ats  för klockan.  Träkonstruktionen  
för en takrytta re kunde lä mpligen  timras samtidigt  
med skyttevåningens taksto l.  Frågan o m da teringen  
behandlas  nedan .  

Spiran kröntes av en  tupp (tig  195, 196).  Stjärten  
till  en  sådan  å terfanns  1960  i  en  sk räphög  i  kyr- 
kans sydvästra  hörn . Fjädrarna är av smidesjä rn ,  
sa mmanfogade med  kopparnitar.  Bredd 28  cm.  

Vapenhuset  
U ta nför lå nghusets  porta l ä r  tillbyggt ett  va penhus  
av kalksten (ti g  199:a, g, 229, 237).  Yttermurarna  
är även i denna byggnadsdel överdragna med kalkad  
spritputs, med  undantag av de fria hörnen och om- 

fattninga rna  till  portalen  och  ljusöppningen,  vilka  
är  utförda  av  huggen  sten  med  kantslag.  Hörn- 
kedjorna  ä r  uppbyggda av dels liggande,  del s  stå- 
ende kvadrer i oregelbunden variation. E n viss färg- 
växling förekommer såväl  i hörnen som  i portalen,  
i det att enstaka röda stenar förekommer  bla nd  de  
blågrå .  l interiören är  muryta n  endast delvi s  dold  
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bakom  ett tunt kalklager,  så a tt man kan studera  
murverket av  tuktad  kalksten  i tämligen smått och  
oregelbundet förband.  

D en  rundbågiga portalen ä r av  samma  typ som  
kyrkans öv riga (tig 203) . Båge n  är gjuten  av  små  
jämnbreda,  tuktade  stena r  med  litet  sko l.  Gång- 
öppningen  sitter äve n i denna  porta l ett språ ng in- 
na nför murens ytterli v.  Posterna står på va nli gt sätt  
på  tröske lstenen  och  bär  i  sin  tur  upp  tympanon- 
ski va n.  G å ngöppningen  är  något  smala re  upptill  
ä n  nedtill , 96 resp 99 cm.  

Den inre smyge n har nästan rä tvinkli ga sid or och  
täcks av en trubb ig triangelbåge (tig 230).  På insid a n  
av östra stenposten är en dörrpost av ek, som delvis  
döljer ett bomh åL  

Dörren bestå r av  stående ek bräder, so m på  bak- 
sida n  håll s sa mman av inlaxade naror,  lika ledes  av  
ek.  Framsida n döljs bakom en rombpa nel av furu  
frå n  1785 . M öj ligen  är det samma dörr, som  1634  
var prydd med jä rnbeslag (tig  195).  

Över  po rta len  en  liten  rekta ngulär  glugg,  vars  
fyra sidor bestå r av vardera en huggen sten.  Sidorna  
di verge ra r  något  nedåt  och dageröppningen sit ter i  
murens ytterli v.  Den inre smyge n har sta rkt sk rå- 
na nde sidor.  

Hörnkedj orna  samt  omfattningen  till  portalen  
och gluggen befriades från puts 1961.  Ursprungli gen  
torde  va penhusets huggna  delar ha va rit oputsade .  

Yttertaket ä r seda n  1775 täckt med rå brutna fli- 
so r.  Möjligen gjo rdes takvinkeln  i samba nd därmed  
trubbigare. D essförinnan  var taket täckt med  tegel.  
1747  beslöt ma n a tt anskaffa 60 st  takpannor frå n  
Stockholm, eftersom taket var skada t av väta.  1755  
upprepades bes lutet att repa rera taket. - D et ur- 
sprungliga  tak täckningsmate rialet  var  emellertid  
tjärad ekspå n (tig  195).  

Takstolen  består  av  fl era  parallella  åsa r,  varav  
den  översta ,  nockåsen,  med  ena  änden  vil a r  i  ett  
delvis  igenmurat  romanskt  fön ster  över  lå nghus- 
portalen (tig  199:g, 212) . På  åsarna och  ha mmar- 

ba nden , som  li gger utmed  sida murarnas ytterkan- 
ter, vilar spa rra rna , som  bestå r  av breda  plankor.  
På  detta  underl ag  vilar  flisorna.  Över  nocken  är  
lagd en kölformad stock , so m även täcker de översta  
fli so rnas  kanter och  är form ad efter dem (tig 229).  

1813  fann s  inte  någon »Materi a l eller  Magazins  
bod» vid  kyrkan, och man bes löt då, att brännvins- 
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redskapen som togs i förva r i enlighet med K  Majts  
föro rdning  i  stället  skull e  förvaras  »öfver  Kyrko- 
hvalfvet», som  ej  skulle bli lida nde  därav (st  prot  
21 / 1 18 13).- Efter 18 13 inrättades ett loft  över va- 
penhuset,  vilande ovanpå  mura rna på  troligen löst  
lagda  tvärbjälkar.  En trappa  i sydöstra  hörnet (fig  
197) förde  upp till loftet, som i va rje fa ll  1818 an- 
vä ndes  som  spannmålsmagas in .  U nder  bjälklaget  
va r väggarna vitkalkade . Nu ä r detta överdrag, som  
reda n  nämnts, endast  fläck vis  bevarat .  

D ateringen  av  vapenhuset  ka n  sättas  till  1200- 
ta lets fö rra  hälft eller mitt . So m  reda n  nämnts i be- 
skrivningen  av  Böda  kyrka  (s  III samt s  157,  not  
22)  kan  de  öländska  vapenhusen  tidsmässigt  sett  
jämställ as  med  flera  tidiga  exempel på  Bornholm.  
Detsamma gäller även  Högby vapenhus (s  202, jfr  
s 203).  
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Fästningskyrkans  byggnadshistoria  och  datering  
l och  med  vapenhusets  tillko mst,  skedde  såvitt  v1  
vet  inga större förändrin ga r av kyrka n  under me- 
deltiden.  För överskådli ghetens skull  är det lämp- 
li gt att nu försöka sammanfatta  kyrka ns medeltida  
tillko msthi storia samt faststä ll a den  ungefärliga å l- 
dern  hos de olika byggnadsdela rna.  

l . Först  byggdes förm odligen en trä kyrka i Källa ,  
en  bygd  av  centra l  betydelse  med  en  viktig hamn  
och en  helig källa . En korsmärkt runsten  med kri s- 
ten inskrift , daterad till 1000-ta lets sena re  hälft ka n  
troligen  ge  en  antydan  om  trä kyrka ns  å lder.  Av  
denna  ä ldsta  helgedom  är  ännu  inga  spå r  funn a .  
Därför vet  vi  ej  om det var en stavkyrka eller om  
den  va r  uppförd  i skiftesverk .  Troligen  skulle  en  
full stä ndig  utgrävning under stenkyrk ans golv  kun- 
na  ge  sva r på  dessa frågor.  
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Fig 224.  Gamla sakristians fönster.  Foto  
R  Bost röm 1960.  

Window of the old vestry.  

Fig 223.  Korets östra fönster,  restaurerat  
.1961  (a) samt gamla sakristians fönster  
(b). - c. Löst liggande fönsterbotten ,  
troligen från  korets omkring  1670 för- 
storade sydfönster (jfr fig  195).  U p pm  
l :40,  R  Boström  1961.  

a.  E window of chance/, restared in 1961  
b.  Window of old vestry.  c.  Detacl1ed  
stone  window-si/1, probob/y ji-om  S  
window of chance/,  destroyed ca  1670  
(ej fig 195).  

II.  De  hedniska  härjningstågen  runt  Östersjöns  
k uster  framtvingade  alltifrån  l JOO-talets  mitt  be- 
fästningsåtgärder av olika slag.  Kyrkornas omvand- 
ling till  sockenfästn ingar var en av de  utvägar som  
de kristnade folken valde. Som vi  redan sett ovan i  
beskrivningarna av Böda och Högby kyrkor (s  112,  
197f, 200f) , skedde dessa förändringar i etapper och  
efter ol ika  principer.  I Källa  inleddes  de  fortifika- 
toriska åtgärderna med  uppförandet av ett stentorn  
(fig  231 - 234) ,  betydligt  högre  än  de  bevarade  res- 
terna av det nuvarande västtornet. Hur tornet  pla- 
cerades i förhållande till träkyrkan är obekant. Tro- 
ligen  restes dess östra mur intill kyrkans västra ga- 
vel,  men  man kan inte helt utesluta möjligheten att  
tornet  har  varit  en  helt  fristående  byggnad,  d v s  
en  kastal.  

Tornet bestod av  minst fem  våningar, varav flera  
i sin tur var uppdelade i vardera två tunnvälvda rum .  
Kanske dessa i sin tur också var delade i mindre ut- 
rymmen  genom  väggar  av  trä.  Det  kunde  därför  
rymma en ganska stor  besättning.  Förvaringsbjäl- 
kar vittnar om att förråd  av förnödenheter  kunde  
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samlas  i tornet.  Troligen  fanns  också en  brunn  in- 
om dess  murar. Inga spår av någon privet har iakt- 
tagits ,  men  kan  ha funnits (jfr  Föra och  Alböke).  
Allt  tyder  på  att stentornet ku nde  fungera  som en  
säker tillflykt  under längre perioder.  

Byggnadens  konstruktion vittnar om en  högt ut- 
vecklad  teknik.  stabiliteten  säkrades  ej  så  mycket  
genom  murarnas tjocklek som  genom ett sinnrik t  
valvsystem:  valvtrycket  fördelades  och  neutralise- 
rades genom att valven  ändrade  riktning för  varje  
våning;  de  har  växelvis  lagts  i  öster- väster  och  i  
norr- söder (fig 231 , 232).  

Troligen  saknades  direkt  ingång  till  bottenvå- 
ningen. I stället fanns sannolik t i den  nu försvunn a  
östra muren en dörröppning direkt in  till första vå- 
ningen ,  åtkomli g frå n  en  stege.  Tornets  bottenvå- 
ning nåddes i så fall  endast uppifrån , genom trap- 
pan i södra muren (jfr Gothem, se not 25). En direkt  
ingång till  tornets  andra våning var  belägen  7,5  m  
över  marken  på  västra  sidan,  på  nästan  sto rmfri  
höjd (fig  183, 199: b, e, g; 207; jfr fig 231 - 233, 236).  

Tornets översta vån ing var med  aH  sannolikhet  
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en  regelrä tt  skyttevåning. M urkronan geno mbröts  
t roligen av  två ell er  tre skottöppninga r å t va rj e vä- 
derstreck,  antingen  rundbågiga som  de  nuvarande  
(fig 231 , 233) ell er ö ppna  mot ta kfoten som senare  
i skyttevå ningens lå ngs ido r. - Yttertaket var för- 
modli gen en låg pyra midhuv,  täckt med tjä rad ek- 
spå n. K a nske  hä ngde  klockan  inne  i tornet  eller  i 
en liten sta pel på  ta ket.  

Föreslagen datering:  1170-ta let  (jfr Lundberg  T, 
s  376  och  Tuulse,  H oss mo, s  !59 f).  

J l L Trä kyrkan ersattes med en stenkyrka (fig 233) ,  
varav nu  lå nghusets nedersta våning ä r  bevarad.  J 
sa mband  dä rmed  revs  to rnets östli ga hörn , för a tt  
man sk ull e få  för tagninga r  i den ä ldre  muren för  
lå nghusets  murar.  Troligen  gjordes  redan  nu  ge- 
no m brytningar  i tornets  östra  vägg,  så a tt botten- 
vå ningens tornrum  blev å tko mli ga direkt frå n kyr- 
korummet.  Så lå ngt ma n kan följ a kyrk an ba kåt i  
tiden  med  hjälp  av  skriftli ga  källo r  var  nä mligen  
to rnbågen delad av en  pelare.  
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E n enda  portal, på  södra  sidan, förde  in  i lå ng- 
huset.  D ess  nuva rande  dörr  med  sina  beslag  (fi g  
213)  är möjligen sek undär. På  norra sidan har var- 
ken funnits portal ell er fön ster.  Öster o m lå nghuset  
låg  ett kort och  brett  kor med  trå ng triumfbåge och  
vid  absid . Troligen belystes det i absiden stående al- 
ta ret  frå n  öster av det  vackert huggna fönster som  
nu  pryder  västgavelns  röste  (fig  201 ).  l övrigt  ut- 
gjordes  kyr kans belys ning av två fön ster i lå nghuset  
och ett i ko ret, alla placerade i söder.  D et västligaste  
lå nghusfön stret sitter ännu  kvar på  sin  ursprungli ga  
plats,  e h ur u delvis ige nmurat (fig 199: g, 2 12). A v de  
båda  a ndra  finn s  delar av o mfattningarna  kvar (bl a  
fi g 223: c).  stenkyrka n  j dess  äldsta  skick sa knade  
valv, med  undantag av absiden, som p å vanligt sä tt  
torde  ha  haft  hjälmvalv.  Troligen var takstolen  öp- 
pen. - Murade sittbänka r utmed lå nghusets sidor  
och sidoalta re i dess östli ga hörn utgjorde den enkla  
inredningen  (fi g  233).  

F örekomsten  av  absid  ta lar  för  en  datering  till 



Fig 226. Ga mla  sa kri- 
stian mot öster. T  h in- 
gången till  koret , t v  
ingången till  nya  sakr i- 
st ian.  Foto S Hallgren  
1964.  

Old vestry  Iaoking  E.  
Right,  entrance  to  
chancel, le/t,  doonvay  
leading  inta new vestry .  

Fig 225.  Interiör av  
koret mot  nordost.  
Foto S Hallgren  1964.  

Interior of chancel  
Iaoking  NE.  

1100-ta let.  De  korta  koren  med  trång  triumfbåge  
och vid a bsid går visserligen tillbaka till Lunds d o m- 
ky rka  och kan vara av hög å lder, men type n  fort- 

lever lä nge , ända in  i senro ma nsk tid (Lundberg T,  
s  246 fl} Korets  proportioner kan dä rför ej ge stöd  
för  en  närmare  tidsbestämning.  Absidens  fyrpass- 
fönster har senromanska former.  Det kan emeller- 
tid  tänkas,  a tt denna fönsteromfattning är se k u n- 
där.  

Senromanska drag är också frå nva ron  av  porta l  
och  fönster  på  lå nghusets  nordsida,  beslagen  på  

KYRKOBYGGNADEN  

sydportalens  dörr,  innersmygens  triangelformiga  
avtäckning samt placeringen av fön strens dageröpp- 

ningar nära murens ytterli v.  Med hä nsyn till de föl- 
jande byggnadsperioderna  i Källa föresl ås en date- 

ring av period III till senast o mkring å r  1200 eller  
1200-talets första  decennium .  

IV.  U nder stenky rka ns första tid ansågs stentor- 

net tillfyllest som refugium , men när de svå ra  hä rj- 
ningstågen  frå n  hedniska  folk  ökade  i  intens itet,  
blev  även  Käll a ,  liksom  övriga  kyrkor  på  Öland,  
föremål för en ombyggnad i försvarets tjänst.  Absid- 
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Fig 2'27. Insidan av södra murens östra del.  Längst t v den  lill a ce llen (jfr fig 228: b,  
235:b).  Foto A  Ed le  193 1.  

Inside of E part of S  wall.  Far left , the small cell (cf .figs 228 b, 235 b).  

Fig 228  (t h).  a.  Sektion  
mot norr genom norra  
kormuren  med gam la  
s:~ kristian och  tra ppa n,  
skala  l : 20:>.  - b. Cellen  
i mellanvå ningens syd- 
östra  hörn. s ektioner  
genom ce llens södra mur  
samt genom dess va lv  
mot söder, ska la  l : 50.  
U p pm R Bos t rö m  1960.  

a.  Section of N  wall of  
chancel, looking  N, with  
old vestry  and staircase,  
b.  The cell in the S E  
corner of the  middle  
storey.  Sections of S  
wall of the cell and of  
the  vaulting Iaoking  S.  

Fig 229 t h.  Vapenhuset  
från sydöst.  Foto S  
Ha Il gren  1964.  

Por ch from  S E.  
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KÄLLA  GAMLA  KYRKA  

Fig  230.  Blick  genom  vapenhusportalen  mot  södra  stig- 
lucka n.  Foto S Ha llgren  1964.  

View  of S  lichgale  lhrough  doonvay  of porc/1.  

koret,  inklusive  triumfmuren,  revs  ända  ned  till  
grunden , likaså  lå nghusets  båda östliga  hörn , var- 
efter ett kor av samma bredd  som lå nghuset bygg- 
des (tig 234, 235: a).  Därvid tog man tillvara bygg- 
nadsmaterialet.  Ä ven  grunden,  med  undantag  av  
södra delen , kom till  god  användning. På  norra si- 
dan  vilar  den  norra  muren  med  den  däri  inslutna  
sakristian  till  största  delen  på  gammal  grund,  och  
resterna  av  absiden  erbjöd  ett lämpligt fundament  
för  altaret och  dess podium.  Av  triumfmuren  läm- 
nades mittpartiets grundmur, på denna ställdes den  
pelare som delade den nya triumfbågen i två  båg- 
öppningar.37  I  övrigt  byggdes  helt  nya  vederlags- 
murar  i  förband  med  de  nya  kormurarna  och  de  
nya östliga  lå nghushörnen.  

De förhöjda lå nghusmurarna och de  högt upp- 
dragna  kormurarna  utgör  ett  homogent  murverk,  
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liksom välvningen  över kor och lå nghus.  Att välv- 
ningen skett i ett sammanhang torde  bevisas av att  
det sa knas en  skiljemur ovanvalvs  mellan  lå nghus  
och kor (tig  199 :d, e, 219,  220).  

Genom ballastmurning i valvsvicklarna formades  
valvens översidor till  ett go lv  i den nya  profanvå- 
ningen.  Golvnivå n synes ha  beräknats något så när  
med  hänsyn  till  golvet  i  tornets  andra  våning  (tig  
236: a).  Därigenom kunde såväl den  högt sitta nde  
ingå ngen  på  tornets västra sida som  murtrapporna  
i  sydväst  och  no rdöst  samtidigt  betjäna  mella n- 
våningen  och  västtornet  

Absidkorets  fönster  togs  förmodli gen  till  vara  
och  användes  i  det  nya,  det  synes  nämli gen  inte  
föreli gga någo n tidsskillnad  mellan lå nghusets  och  
korets  fönster,  att  döma  av  bevarade  verkstyc- 
ken. Ka nske placerades absidens vackra fön ste r (tig  
20 l) i det nya korets röste, där en utkik kan ha va rit  
inrättad.  Det förh å ll a ndet a tt de  översta trappste- 
gen  i östra  muren viker av  mot öster sk ull e i så fall  
få sin  rimli ga förklaring.  Från denna punkt har ma n  
en vidsträckt utsikt över Öste rsjön vid  klart väde r.  

M ell anvå ningen  var  en ba rt  ett  skyddsrum,  det  
aktiva försvaret sköttes fortfara nde från  västto rnets  
översta  våning.  

Detta skede i Käll a  kyrkas tillkomsthistoria  mot- 
svarar  slutskedet  för  må nga  befästa  kyrkor  på  
Öla nd , liksom på fastla ndet.  Skyddsrum  ovanva lvs  
har funnits i fl era öländska  kyrkor.38  

Mellanvå ningens å lder  har redan  berö rts ova n  i  
samband  med  försök  att  datera  motsva righeten  i  
Böda (s  112).  Där föreslogs tiden o mkring å r  1200.  
I  Källa bör mellanvå ningens datering ställas i rela- 
tion  både  till  den  äldsta  stenkyrkan  (period  III) 
och till  skyttevå ningen (period V).  

Y.  Kyrka ns på byggnad med ytterligare en våning,  
skyttevå ningen ,  samt  västtornets  avkortning  till  
samma nivå  som denna innebär kyrkans slutgiltiga  
utbyggnad  som sockenfästning (tig 235 : c, 236: a, b,  
jfr tig  195,  196). Östgaveln  med dess förmodade ut- 
kik, liksom  tornets översta vå ningar revs,  och  runt  
hela  byggnadskomplexet  byggdes  en  krenelerad  
murkrona som i öster och väster försägs med gavel- 
rösten . Ä ven  på  västtornets sänkta östra  mur bygg- 
des ett röste, och  över hela  byggnaden lades ett tak  
i två sektioner, varav den västra var något högre än  
den östra (tig  195,  196).  
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Fig  23 1. Sektio n av västtornet mot  väster sa mt exteriör av 
 
den ä ldsta a nläggn ingen frå n sydväst. Rekonstruktionsförsök, 
 
l : 300.  R  Bos t rö m  1963. 
 
Seclion of  W 1ower, Iaoking  W, and vie w from S W  of the ' 
o/des! slructure.  Reconslruclion. ' 

F ig 232.  Pla ner av västto rnets o li ka vå ningar, reko nst ruktion 
 
l :300.  R Bos t rö m 1963.  J Il 
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Fig 233 . Västtornet och  den ä ldsta sten- 
kyrkan . Sydfasad  och  pla n.  Rekonstrukt ion,  
l : 300.  R  Bos t rö m  1963.  

W tower and 1he oldest s10ne church.  S /ron!  
and plan.  Reconslruclion.  PLAN 
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Fig 234.  Fästningskoret  och mellanvå ningen.  
Sydfasad . (Pla ner, se fig 235:a- b.)  Reko nstruk- 
tion,  l : 300.  R Bos t rö m 1963.  

Fortress  chancel and middle storey.  S  front .  
(Plans see fig  235  a, b.)  Reconstruction.  

Fig 235.  Planer av fäs tningskyrkan i fullt  ut- 
byggt skick: a.  Bottenvå ningen (kyrk våningen).  
- b. Mellanvå ningen. -c. Skyttevå ningen. Re- 
konstruktion,  l : 300. R  Boström  1963.  

Plans of  the completed f ortress clwrch.  a.  Ground  
f loar (church). b. Milkl/e storey.  c.  Archers'  
storey.  Reconstruction.  



Fig 236. Sektioner av  fäs tningskyrkan  i fullt  
utbyggt skick: a.  Lå nghuset och tornet mot  
söder. - b. Koret mot öster. -c. Lå nghusets  
bottenvå ning mo t öster.  Reko nstruktio n,  l :300.  
R  Boström  1963.  

Secrions of rhe completed for tress  church.  a.  
Nave and tower Iaoking S.  b.  Clwncellook ing  E.  
c.  Grouud f loor of nave  Iaoking  E.  Reconstmction.  
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l l na ll lFig 237.  Kyrk ans syd fasad.  Uppm  l : 300,  

J Söderberg  1968.  

S f rout  of clwrch.  
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KÄLLA  GA MLA  K YRK A  

Den högt sitta nde dörrö ppningen i västfasaden (fi g  
207)  murades  omsorgsfullt igen  uti från, sed an  fl era  
stena r  i  o mfattningen  ersatts  med  a ndra ,  för  för- 

ba ndets  skull.  Det  nya  murpa rtiet  gick  sålunda  
kna ppast a tt upptäcka  frå n  uts ida n, va rav ma n  ka n  
sluta , a tt  ex teriören  då  ä nnu  va r  o putsad .  r anna t  
fa ll  hade igenmurningen av dö rren kunna t göras p å  
enkla re  sätt ,  nä r  den  ä nd å  sk ull e  gömm as  ba ko m  
pu tslager.  

O m byggnaden  av  västto rnets  överdel  medförde,  
att  murtra ppa ns  fo rtsä ttning  i  västra  muren  frå n  
a ndra vå ningen blev spolierad (fi g 209).  Förbindel- 
sen  med den  nya öve rvå ninge n a no rdnades fö rmod- 

ligen  geno m en  trätra ppa , ungefär som i fi g 231: I V.  
K anske  inrä ttades  en  ut kik  högt  uppe  på  västra  
gave ln , ett p a r  bo mhå l befinn er s ig  nämligen o m- 
kring 80 cm  under glu gge n, vilka  kan ha  burit en  
platt fo rm .  

Tak rytta ren  ä r  troli gen sa mt id ig  med  taket.  D et  
behövdes en lä mplig upphä ngningsp la ts för klockan,  
nä r västto rnet byggdes om, och en  t rä konstrukti on  
för  takrytta re  kunde  med  mindre  besvä r  gö ras  
sa mtid igt  med yttertakets taksto lar.  

Eft er a ll a dessa förä nd ringar fra mstod kyrka n so m  
en vä l ut vecklad  sockenfäst ning,  som i de övre  re- 
gio nerna  kunde till godose såväl det  passiva som det  
ak ti va  fö rsva rets  krav,  medan  bottenvå ningen  hu- 

vudsa kli gen va r helgad  å t  kulten.  Dylika  ftervå niga  
ky rkor,  mer p å minna nde  om  fasta hus ä n o m guds- 
tj ä nst lo ka le r,  som  på  Öla nd  representeras av  Böda  
och  Kä lla,  ha r  sina  nä rmas te  motsva righeter  på  
and ra  sida n  K almars und  ( Kläc keberga,  H a llto rp ,  
D ö r by  och Ryssby). Ä ve n  rund kyrko rna - Hag by  
och  Vaxto rp i Kalma rtrak ten, sa mt framför allt de  
på Bo rnh olm - ha r, trots pla nfo rmen, må nga drag  
gemensa mma  med de fyrsid iga k yrko rna  med två  
profa nvå ninga r.  

Behovet  av ett fast fö rsva r  run t  vå ra  kuster  av- 
tog 1227, då en av hedendo mens sista utposter, Ö sel,  
kri stnades.  Kurland  erövrades  visserli gen  1230- 
1231 ,  men  dä rifrå n  kunde  a nfa ll  väntas  ända  till  
1200-ta lets  mitt (Tuulse,  Hossmo, s  159 ft}  

D ateringen  även· av  denna  byggnadsperiod  hör  
dä rfö r hemma i 1200-ta lets  förra  hä lft.  Vid en när- 

mare  tid sbestämning  måste,  som  nä mnts,  hänsyn  
tas t ill  dateringen av mell anvå ningen å ena sidan ,  
va penhuset å  den andra.  

VI.  Va penhuset  uta nför lå nghusets sydporta l ä r  
i sina deta ljer också en ro ma nsk  byggnad.  Porta len  
ä r  en  fö renklad  upprepning  av  lå nghusets,  vilket  
skull e  stödj a  en  datering  av  va penhuset  till  1100- 
ta lets  sena re  å r  och  1200- tale ts  fö rra  hä lft.  L å ng- 
husdö rren inna nfö r va penhuset ka n i sin  tur i nå- 
go n  må n  hjä lpa till a tt nä rma re tidsbestä mma det  
senare.  So m  reda n nä mnts, ä r den tä mli gen väder- 

biten,  och träet  under några  beslag so m fa llit bort,  
bilda r  en  låg,  men  full t  skö njba r  reli ef  (fig  2 13).  
Förslagsv is ha r lå nghusporta len va rit  utsatt fö r väd- 
rets  inve rka n  under  en  tid  av  25- 50  å r,  kna ppast  
lä ngre.  Äve n o m  sten ky rkalå nghuset  byggdes  i slu- 
tet  av  1100-ta let  eller  o mk ring  år  1200  och  dess  
syd po rt a l fö rsågs med ny dö rr  ett styc ke in  i 1200- 
ta let,  ko mmer  vi fra m till  mi tte n av  1200-talet eller  
något sena re  fö r  va penhuset,  vil ket  fö refa ll er rim- 

li gt.  
U r fö rsvarstekni sk synpun kt sku ll e en tillbyggnad  

so m  vapenhuset  ha  va ri t  mindre lä m pli g. Det  hind- 

rade  bestrykn ing  uppifrå n  skyt tevå ningen  av sto ra  
delar av  ky rka ns  mura r.  Äve n  med  hä nsyn  t ill  de  
politi ska  fö rhå lla ndena  är  därför  e n  datering  av  
vapenhuset till  1200-ta lets  mitt t ro li g.  Då  hade en  
peri od  av  rela ti vt  vä lstå nd  in trätt.  Nä r  kri stend o- 
men  slu tgilti gt  segra t  runt Östersjö ns k uster i mit- 

te n av  1200-ta let ,  kunde kra fterna  inri ktas på a nnat  
ä n  fö rsva r.  

För  perioderna  l V,  V  och  VI  passa r  1200-ta lets  
för ra  hä lft e ller mit t.  D en rela ti va  krona logien k an  
a nses  kla rl agd ,  men  att e nbart  med  stöd  av vissa  
byggnadsdeta ljer,  murtekni k  etc  fö rsöka  gö ra  en  
nä rma re tidsbestä mning låter sig ej  gö ra.  Av  pra k- 
ti ska och eko no mi ska  skä l ka n så omfa tta nde  bygg- 
nadsfö retag som  period  l V och  V va r fö r sig  kna p- 
past va ra  möjliga a tt geno mfö ra  på  korta re tid ä n  
20-30 å r.  

Västpo rta len  (fi g  205)  tillh ö r  möjligen  också  
samma  byggnadsperiod  som  va penhuset.  Ko rpor- 
ta len  (fig  204)  däremot  ä r  tro ligen  yngre.  l va rje  
fa ll  fa nns den  1634 (fig  195).  

Förändringar från  medeltiden och intill tornets  
ombyggnad 1760  
l och med va penhusets tillk o mst i mitten av  1200- 
ta let va r kyrkans  utbyggnad  under medeltiden av- 
slutad .  
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Införandet  av  eldvapen  medförde  en  modernise- 

ring av  skyttevåningen,  i  det  att  skottöppningarna  
försågs  med  murade  bröstvärn.  Kanske  var  det  
danskarnas  härjningar  1361  som  framtvingade för- 
ändringen.  

Kolrester, funna  under golvet i gamla sakristian  
och  i fästningskoret  antyder,  att  kyrkan  vid  några  
tillfällen  har skadats av eld. Sprickbildningar i val- 
ven,  som  påtalades  under  1700-talet  och  senare,  
kan  möjligen  också sättas i samband därmed.  

Den  äldsta  fristående  klockstapeln  på kyrkogår- 

den  byggdes  troligen  på  1400-talet,  kanske för  den  
1455  gjutna  klockan.  Troligen  är  det  denna  som  
Rhezelius avbildat (fig  195).  

1500-talet  har  ej,  såvitt  man  vet,  lämnat  några  
spår i kyrkobyggnaden.  

1636  begynte  man  spåna  taket  på  norra  sidan,  
det  utfördes  av  byggmästaren  Morten  Simonsson  i  
Vi och var färdigt efter ett år. - 1665 började man  
spåna  taket  på  södra  sidan  »och  späntess  in  till  
Tornet»  ( takryttaren).  Detta  arbete  utfördes  av  
tre  finnar  och  var  avslutat  efter  ungefär  en  vecka  
(L  T a: l , s 59).  

År  1659  (räk)  företogs  en  mindre  kostsam föns- 
terreparation av Mäster Jonas Monsson i Wij.  Kan- 
ske var det då det östra korfönstret breddades genom  
den yttre omfattningens om huggning och utflyttning  
samt genom  innersmygens breddning i sidled.  

1660 företogs en omfattande reparation av » Kyr- 
kiotornet», d  v s takryttaren, för  34 daler (räk).  

Senare tycks kyrkan  ha fått förfalla , att döma av  
en skrivelse 19/7 1687 från kyrkoherden Kiellander39  

till  biskopen  i  Kalmar.  När han  tillträdde tjänsten  
i Källa , skriver  Kiellander,  var kyrkan  »mycket ...  
förfallen  till  sitt  Hwalf,  Stoolar  och  Tack»,  men  
han  hade under sin ämbetstid låtit företaga genom- 
gripande reparationer och förändringar.  

Sålunda påbörjades 1669 en omfattande ombygg- 

nad av fönstren på södra sidan. De romanska fönst- 
ren  breddades  och  sänktes.  Vid  Törnewalls  besök  
1673  var  arbetet  i  det  närmaste  avslutat  (fig  196).  
Avtäckningen av  innersmygen med  bräder är ännu  
synlig över det östligaste långhusfönstret (fig  199: d,  
220).  Vid  fönsterombyggnaden  var  murmästare,  
glasmästare  och  smed  (för  fönsterjärn)  sysselsatta.  
En liten inkomst fick  man genom försäljning av ett  
gammalt överflödigt fönster.  

U n der Kiellanders tid  företogs också omfattande  
och dyrbara tak reparationer: mellan 1674 och  1680- 
talets första år hade kyrkan stora utgifter för virke,  
spån, tjära och spik.  1680 (räk) upptar bl a utgifter  
för  dörrjärn  och  dörramar,  men  vilken  eller  vilka  
dörrar som  avses, är obekant .  

Reparationerna  fortsatte  i  slutet  av  1600-talet  
under kyrkoherde Gynnermans40  tid . Den mest ge- 
nomgripande  förändringen  skedde  1694- 1696,  då  
kyrkans yttermurar vitlimmades- av allt att döma  
för  första  gången.  

Troligen  var  det  även  under  Gynnermans  tid ,  
som  kyrkans  första  läktare  byggdes.  1698  upptas  
nämligen  utgifter  för  bl a  4  stolar  och  en  trappa ,  
vilka utfördes av snickaren mäster Anders i Skrike- 
torp,  Högby sn. Ordet läktare nämns visserligen ej  
i sammanhanget (en sådan omtalas först 1755 i sam- 
band  med  utfärdandet  av  förbud  att  stimma  på  
densamma) , men  trappa' för tankarna till en läk- 
tare . Vad  trappan eljest skulle  ha haft för  uppgift ,  
är  obekant;  predikstolen  undergick  inga  föränd- 
ringar förrän  1727 (se  nedan).  

l början  av  1700-talet  var  kyrkan  och  klocksta- 
peln  åter  mycket  förfallna,  och  170 l  började  man  
bygga  en  ny  klockstapel  (fig  197).  1705  beckades  
vapenhustaket.  Först  i  och  med  kyrkoherde  Spor- 
selius'41  tillträde  1712  påbörjades  omfattande  re- 
parationsarbeten på själva kyrkan, vilka pågick  un- 
der  ett  par  decennier.  l en  skrivelse  till  domkap  
(odaterad, troligen från  1732 eller  1733) ger kyrko- 
herden  en  bild  av  kyrkans  bedrövliga  tillstånd  vid  
hans  tillträde  1712:  kyrkan  var  »til  Tak,  hwalf,  
wäggar  och  Torn  ... aldeles  förfallen  och  bofäl- 
lig, h warföre jag sammankallade hela Församlingen  
och förestälte,  hwad fara det i framtiden skulle för- 
ordsaka, om de sin  Kyrka skulle således låta neder- 
falla;  Och  som  de  swarade,  at  de  förre  Pastares  
aldrig sig der om  bekymrade, gaf jag dem råd, at  
straxt  taga  af  Kyrkans  Medel,  til  at  inköpa,  alt  
hwad  til  reparationens  nödwändigheter  kunde  be- 
höfwas;  hwar  om  de  och  straxt  giorde  sin  högsta  
fl i j t.  H war  uppå  A() 1716  sielfws  reparationen  be- 
gyntes,  och  åhrligen  hijt  intil  continuerades,  som  
underskrefne  Specification,  hwilken  jag  af  sielfwa  
Kyrkans  hufwudbok  har utdragit,  skal utwijsa  ... »  

Räk  1716 upptar bl a utgifter för järn till att för- 
färdiga kyrkadörren (troligen södra långhusets dörr  
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eller  vapenhusdörren?).  1718  var  ännu  hela  norra  
takfallet  och  takryttaren ,  det  s k  tornet,  helt  för- 

fallna och skulle  repareras och spånas.  1721  upptas  
bl a  utgifter för ett kyrkofönster.  1727 må lade  Jo- 

han Hernell  (s  158, not 44) hela kyrkan och utförde  
omfa ttande  arbeten  på  predik stolen.  Bland  utgif- 
terna  1732  nämns  målningen  på  pela ren ,  en  upp- 

lysning med  dunkel innebörd.  Ka nske  var det den  
kraftiga  tornbågs pelaren  so m  målades,  det  stod  
nämligen  av allt att döma en läkta re  invid lå nghu- 

sets  västra vägg.  
Det framgå r också av en av Sporselius' skrivelser  

till domkap (21 /2 1733), att församlingen föregående  
å r hade beställt en klocka i Stockh olm , vilken skulle  
inlösas sommaren  1733.  Detta skedde emellertid ej.  

1733  hade  kostnaderna för repa rationerna kom- 

mit upp i en  summa av  l 596 da ler och  16 öre, men  
ännu  å terstod  reparationer  av  ta ket ,  takryttaren  
(»Tornet») och klockstapeln , vilka  man ämnade be- 
gynna so mmaren  1733.  

Däreft er synes själva kyrka n  ha varit i gott skick,  
1751  köptes  endast  60  takpannor  till  vapenhuset  
och ett par å r  senare hade man  en liten  utgift  för  
ett litet  fönster bak i kyrka n.  1756  byggdes  södra  
stigluckan (se ovan).  

»Förbättringen bak  i kyrkan»  1760  
Kyrka n fick  behålla sin medeltida prägel  ända till  
å r  1760.  l n n a n  dess hade tornet  i  väster  med  sina  
må nga välvda  rum  varit en stadig motvikt och för- 

ankring mot väster av långhuset,  medan koret med  
sin  triumfmur  och  tjocka  yttermurar,  i  vilka  trap- 

por  och en liten  hemlig cell  inrymdes, balanserade  
lå nghuset  mot  öster.  Däremellan  lå nghuset,  välvt  
med fyra  valv  på en fyrsidig  pela re  och därovan  
mellanvå ningen,  gemensam  för  lå nghus  och  kor,  
sa mt överst skyttevåningen, som var gemensam för  
hela  kyrkan.  

På  sockenstämman  den  20/ 12  1759  fattades  ett  
beslut, so m skulle bli  ödesdigert för den gamla soc- 

kenfästningen :  »Proponerades  om  hwalfwets  ned- 

taga nde  bak  i Kyrkan samt rummets  hwälfwande å  
nijo;  hwartil  Församlingens  leda möter  enhälligt  
jakade,  för  Gudz ära och Kyrka ns  rumlighet och  
Prydnad skuld, dock med betingande att de  l o  icke  
skulle  beswäras med Sacristie Byggnaden i följande  
År, därest icke de sielfwa funno sin  rächning där  
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wid. Samt 2do om Mur Mästa ren will  både nedtaga  
det  so m  wederbör,  gjöra  rummet  aldeles  färdigt  
igen med hwalf, rappning ock annan murning. Samt  
förfärdiga  2ne Fönsterlufter, ett på hwardera Sijdan  
och  utom  däss,  utföra  det  nedbrutna  ler  och  Ste- 
nar  på  Kyrkjogården,  alt  med  eget  Folck  och  på  
egen  Kåsthå llning ~ ~ ~». 

l mars  påföljande år anmäler kyrko herde Törn- 

gren42  till  domkap,  att  man  bes l u ta t  företaga  två  
stora  byggnadsföretag, del s  bygga  om  tornet ,  och  
del s  uppföra en sedan länge beslutad sakri stia (se  
neda n) .  Ma n  hade, skriver kyrkoherden, funnit en  
praktisk lösning i att taga tornarbetet först:  » ... på  
det den  öfwerftödige  Sten  som wid  nedbrijtningen  
winnes,  må  kunna  nijttjas  till  Sacr isti e  Byggnaden  
med  Församlingens stora lij sa och lindring som a n- 
nors till  intet annat tjäna skull e, än a tt endast wan- 

skapa och fördärfwa en plats på  Mulbetet med För- 

samlingens  mångdubbla  möda».  Man  hade  träffat  
en  överenskommelse  med  murmästare n  Johan  
Forssman (s  157,  not 21) , »som  är wäl kunnig med  
Kyrkjo Arbete»,  att han del s skulle  lägga  grunden  
till  den  nya sakristian (se  nedan) , dels  påbörja ar- 

betena  bak i kyrkan strax efter påsk  1760. Försam- 

lingen  a nsåg det »högst nödwändigt,  att de  aldeles  
onödiga  rum,  mellan  Murar och  Trappegång  som  
finnas  bak  i  Kijrkjan ,  skola  nedbrijtas,  Rummet  
hwälfwas  och jämt gjöras  med  det öfriga Kyrkjo- 

hwalfwet, Twänne Fönsterlufta r uthuggas och Läck- 

taren, som nu står mitt i Kijrki an, sedan ftijttas  bak  
till  Wästra Gafwelen , att Försa mlingens  ledamöter  
måga  winna  högst  betorfftigt  rum  och  lius  samt  
Kijrkjan  behörigt  skick  och  anseende  ... »,  skriver  
Törngren  och  räknar  avslutningsvis  upp  vad  som  
i övrigt å terstår att göra  beträffa nde  altare,  altar- 

prydnad, korgolv, klocka, och skrud sa mt nya stol- 

stånd i det nya  rummet bak i kyrkan.  
Valven  i tornets båda nedersta våningar revs och  

ersattes med ett högt sittande tunnvalv av sten  med  
vederlag i norr och söder (fig 238).  Dess  vitputsade  
västra  sköldmur  ses  fortfarande  i  väster,  och  an- 

fangen  i  norr och söder är likaså beva rade (fig 183,  
207,  21 0).  T valvet  fanns ,  i  varje  fa ll  1797, en a n- 
ordning för att höja och  sänka ljuskronan .  

Motsvarande  parti av  tornets östra mur byggdes  
om,  i det a tt  man  behöll  mittpela ren ,  men  förhöjde  
de  båda  tornbågarna  så  mycket  det  gick  (jfr  be- 
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slutet att  rummet skulle »hwälfwas och jämt göras  
med det öfriga Kyrkjohwalfwet»). - Det syns tyd- 
ligt  att  det  nya  tunnvalvet  var  slaget  intill  tornets  
östm ur,  trots  att  denna  senare  rivits:  tunnvalvets  
putsyta  i  norr  och  söder  slutar  med  lodräta  be- 
grä nsni ngslinjer  som  visar,  att  putsen  slagits  mot  
en  vertikal  yta  gående  i  norr-söder  (fig  199:d-e).  

Trapporna  i  södra  tornmuren  raserades  också  
och  fick  lämna  material  till  den  läktartrappa,  som  
uppsyningsmannen  Fröling  senare  murade  utmed  
västra tornmuren (fig  183) och som fortfarande finns  
kvar.  Läktartrappan  är  bredare  än  de  medeltida  
stegen , som  är skarvade utmed väggen och  känns  
väl  igen  på  behuggningen.  Södra  tornmuren  for- 
mades  om  till  ungefär  samma  tjocklek  som  lå ng- 
husets  (jfr fig  199 :a och fig 235:a med fig 197).  
Forssmans markering med rödkrita , som sku lle visa ,  
hur  lå ngt  mot  norr  det  nya  murlivet  sku ll e  place- 
ras, finn s ännu  kvar på  västra murens insida .  

Över  läktaren  gjordes ett segmentbågigt fön ster  
(fig  183, 200),  möjligen på pl atsen för en medeltida  
glugg,  och  två  sto ra  fönster  togs  upp  i  söder  och  
norr  (fig  198,  202) ,  den  senare  fönsterluften  »blef  
utbruten  och  murad  på  ett  annat  ställe  af  Norra  
Gafwelen än förstaftalat war» (räk).  Därtill tillmu- 
rade  Forssman  fyra  gluggar  utom  kontraktet,  av  
allt att döma tre av  murtrappans gluggar på  södra  
sidan  (den  fjärde  i fig  195  ersattes ju  med  ett stort  
fönster) samt en i norr (fig 210).  Glasmästaren Nor- 
ström satte in  fönsterglas medan en snickare byggde  
bänkar  och  den  nya  läktaren .  Som  upplag  för  de  
fyra bjälkar, som skulle bära  upp läktargolvet, an- 
vändes resterna till de yttre valvanfangen  i tornets  
bottenvåning samt å terstoden av  första vå ningens  
stengolv  (den vågräta hyll an  utmed  västra  väggen,  
fig  183). Troligen behöll  man läktarbröstn ingen frå n  
mäster  Anders   läktare  ( 1698).  Den  nya  läktaren  
sträckte sig  12 fot mot öster, d v s omkring 3,60 m  
(markerad i fig  197).  

Snickaren  byggde  också  en trappa,  troligen från  

F ig 239.  Stenfragment, som uppges h a  utgjort dörrkarmar i 
kyrkans övre våninga r. Omkring 1600.  1873 låg de i en sten- 
mur i Långerum. Teckning av H  A R  Siden  1873 , K LM.  

Stone fragm ents, said  to have been door jambs  in  the upper  
storeys of the church;  ca 1600.  In 1873  they were  in a wall at  
Långerum.  

F ig  238. Sekt ion  av to rnet mot väster med  tunnva lvet frå n  
1760 (jfr fig 265:E).  Reko nstruktion, l :300. R Boström  1968.  

Section  of tower  Iaoking  W,  with  barre/  vau/ting  erected  in  
1760  (cf fig 265  E). Reconstruction.  
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Fig 240.  Portklapp och beslag av smitt  
och cicelerat järn, renässans:ubete (från  
Borgholms slott?), sekund ärt använda  
på nya  sakrist ians dörr.  Foto S Hall- 
gren  1964.  Jfr fig  241.  

Door knocker and ironwork of.forged,  
ehosed iron,  Renaissance  work ji-om  
Borgholm  Castle?),  used second01·ily  on  
door of new  vest1y. Cf fig  241.  

Fig 241.  Samma som fig.  240,  uppm  
S  Hesselgren och S  Fränne 1931.  

=•O==============~O~====~ISCm. The same as fig 240. I I 
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orgelläktaren  och  upp  till  de  nya  vindsutrymmena  
ovanför Forssmans valv.  

H  A  R  Siden43 avtecknade  1873  några  stenfrag- 
ment  som  han  uppgav  skulle  ha  varit  inmurade  i  
kyrkans  övervåningar  (fig  239):  »Uti  en  stenmur,  
å en gård i Långerum  by, finnes  inlagda fragmenter  
af  dörrkarmar  hvilka  varit  uti  kyrkans  stenhvalf  
tillika med  derofvanpå  varande  mellanskiften  1802  
nedbröts  hvarefter  stenen,  af  allmogen  bortfördes  
och  användes  till  hägnaden>.  - Dessa  stenar  har  
ej  kunnat återfinnas, men av Sidens teckning fram- 
går,  att  de  är  av  betydligt  yngre  datum  än  något  
annat hugget  material  i kyrkan.  De har renässans- 
karaktär och  kan ha tillhört en  spisomfattning eller  
överstycket  till  dörr  eller  fönster,  förslagsvis  från  
Borgholms slott (jfr stigluckornas ornament fig  187  
och  190.  Ä ven  ute  i  socknen  finns  hugget  sten- 
material,  som  troligen  kommer  från  Borgholm).  
Kanske  användes  stenarna,  när  mäster  Forssman  
byggde  om  tornet.  Någon  klarhet  på denna  punkt  
har emellertid ännu ej  gått att få.  

Nya sakristian  
Norr  om  gamla  sakristian  och  koret  ligger  nya  
sakristian (fig 198, 199:a, f),  uppförd  1761 och föl- 
jande  år  av  Johan  Forssman.  Material  till  sakris- 
tians murar fick  man, som nämnts, vid  rivningen av  
tornets nedre våningar med dess valv. Grunden lades  
redan i oktober 1759, för att den skulle  hinna sätta  
sig och bli  fast.  

Genom en ekdörr i gamla sakristians norra vägg  
kommer man in  i den nya. Dörren är delvis beslagen  
med järnband och  breda lameller av järn. Den pro- 
filerade  dörrkarmen  är  av  furu  och  målad  i  blå- 
grått.  Den  vackra  dörringen  och  dess  beslag  (fig  
240- 241)  har  renässanskaraktär  och  kommer  för- 
modligen från Borgholms slott. Enligt en annan tra- 
dition skall de  ha tillhört  kyrkan.  De återfanns på  
1940-talet ute i socknen av komminister Hultskog.44  

Murarna  är  av  spritputsad  kalksten.  Yttertaket,  
ett  pulpettak,  liknar  vapenhusets  med  sina  stora,  
flata råbrutna hällar.  Ursprungligen var taket täckt  
med tegel, som hade köpts bl a från Karlskrona och  
Persnäs  kyrka.  Efter  lO  år  beslöt  man  emellertid  
att göra taket brantare samt att täcka det med kalk- 
stensftisor,  emedan  taket,  trots  upprepade  repara- 
tioner, var »aldeles odugeligt» (st prot 1770). Stenen  
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skulle  huggas  av  sockenmännen  efter  hemmantal  
och  levereras  utan  kostnad  för  kyrkan.  Taktäck- 
ningen  utfördes  av  Pär Jönsson i Nyby 1771  (räk).  

På  östra  muren  ett  segmentbågigt  fönster  med  
järngaller på insidan. Däröver en  rektangulär öpp- 
ning till  vinden,  stängd med  en trälucka.  

Interiören är slätputsad samt vitkalkad. Ett tunn- 
valv med vederlag i öster och väster täcker rummet.  
I nordvästra  hörnet  en  stor  kalkstenshäll ,  i  vilken  
tidigare kyrkans kista varit fastskruvad.  Resten  av  
golvet var ursprungligen  täckt med  bräder,  beläget  
så nära marken, att det ruttnade.  Det ersattes  1846  
med det nuvarande av slipad kalksten, s k  skursten.  

När nya sakristian  byggdes,  breddades  ingången  
mellan koret och gamla sakristian samt försågs med  
dörr och karm.  Av dessa har endast karmens över- 
stycke bevarats, profilerad liksom ingången till  nya  
sakristian och  målad i samma blågrå färg . Avtryck  
visar, att gångöppningen varit 148 x 93 cm, nuvaran- 
de  bredd utan  karmar är 106 cm.  

Redan  vid  biskopsvisitationen  1748  hade  man  
diskuterat ett förslag att bygga en  ny  sakristia »til  
antingen  Prästerskapets  beqwämlighet  eller  kyr- 
kians  medels,  kistors,  skruds  och  Böckers  förwar,  
hwilket nu uti  kyrkian uphängt och nedlagt dels  af  
fugtigheten,  dels  frat  och  ohyra  förderfwas,  dels  
eljest  är  i  osäkerhet».  Man  kom  överens  om,  att  
»uti  hwalfwet  bak  i  kyrkan,  hwaråt  nu  förtiden  
några otienlige  och  öfwerflödige  Stolsrum äro  up- 
byggda kunde beqwämligast ett sådant rum uplagas  
utan  widare  bekostnad  för  församblingen ,  än  att  
allenast en enda mur, på hwilken Sacristie öpningen  
kommer  att  giöras,  b1ifwer  upförd».  Förmodligen  
var det tornets norra rum, som  skulle avskiljas från  
långhuset genom en  mur i norra tornbågen.  

Förslaget  verkställdes  emellertid  ej  och  vid  föl- 
jande  visitation,  1759,  togs  frågan  åter  upp:  »så  
beslöts än widare att den alt för trånga och  orym- 
meliga Sacristian  med första  ... skall  utwidgas  och  
ombyggas».  Som  redan  nämnts,  lades  grunden  
samma  år,  men  med  fortsättningen  av  sakristie- 
bygget  skulle  man  vänta,  tills  den  genomgripande  
ombyggnaden av  kyrkans västra del  var avslutad.  

Reparationer under 1700-talets senare del  
Den  period,  som  föregick  kyrkans  stora  ombygg- 
nad  i  början  av  1800-talet,  präglades  i  högre  grad  
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av di skuss io ner om  reparatio ner av olika slag än av  
sjä lva  repa rationerna .  

»Tornet»,  d v s  takrytta ren,  som  1660  hade  un- 
dergått en dyrbar istå ndsättning,  va r  J 00 å r senare  
å ter  mycket  bristfällig,  ja ,  man  övervägde  till  och  
med  att  taga  ned  den  » . ..  till  ansen!:  besparing  
ock  till  större  säkerhet  för  vådeli g  händelse»  (st  
prot  1766).  

1778  hade  fråga n  inte  kommit  nä rmare  sin  lös- 
ning  än  att  ma n  beslöt  a tt  berä kna  å tgången  av  
virke för »to rnet» samt för va penhusta ket som ock- 
så krävde underhå ll. - Följa nde å r beslö t man  att  
rådgöra  med en  murmästa re i Kalma r, so m skull e  
ka ll as till  Kä ll a för att bes ikti ga det spruckna valvet  
i  kyrka n.  Konsultationen  av  murmästaren  Törn- 
berg45 (dä ro m  mera  neda n)  ledde  emellertid  ej  till  
något med avseende på ta krytta ren, och  1778  heter  
det  fo rtfarande,  att  »to rnet  ...  är  ga nska 46  brist- 
fä lligt  och  ta rfwar  snaraste  repa ra tio n,  om  det  ej  
ska ll  blifwa oboteligt» (st  prot).  Ett beslut att re- 
pa ra tio ner av såväl ta krytta ren som ta ket skull e sät- 
tas  igå ng  so mma ren  1779  kom  ej  hell er  till  utfö- 
ra nde.  

178 1 (vi s prot) , 1789 (st  prot) och  1795 (vi s  prot)  
heter  det,  helt  överras kande,  a tt  kyrk a n  med  un- 
d a ntag  av  taket  var  i  gott  stå nd.  Detta  innebär  
emellertid ej , a tt takrytta ren ä ntligen skulle ha  re- 
pa rerats,  utan torde få  to lkas så, a tt »to rnet»  rä k- 
nades till  yttertaket , de behandlas nä mligen  nästa n  
a lltid  sa mtidigt  i a rki va li erna, nä r  ky rka ns till stå nd  
berö rs.  

l slutet  av  1700-talet å terupptas di skuss ionen om  
»to rnets» fra mtid .  Hä radsmurmästa ren  Lindman,4 i 

so m få tt a nsvaret för nästa n a ll a å tgä rde r i samba nd  
med  kyrka ns  full ständi ga  o mbyggnad ,  fick  i  upp- 
drag a tt deltaga i sockenmä nnens bes iktning av tor- 
net , fö r att till samm ans  med  dem  bes luta  om det  
»utan fö r  mycken  kostnad  ell er fa ra  bör stå  ell er  
icke»  (st  prot  1799).  Vid  en  sockenstä mma  i  maj  
fö lj a nde  å r di skuterades  äve n  ett tredje  a lternativ,  
nä mligen en avkortning av »kyrk oto rnet»,  men för- 
sa mi ingens  förtroendemä n  begärde betä nk et id .  

Sa mtidi gt  som  kyrk oherde  Fo rna nder  anmälde  
den  pl anerade  spånläggningen av  kyrkans yttertak  
( do mka p  25/4  180 l), meddelade ha n ä ven, »att en  
ga mma l  ruten  Tornspira, so m stå r  mitt på  Kyrka - 
ta ket fordrar den största  kåstnaden både i anseende  

t ill  sin  grund och öfriga beska ffenhet,  Ehuru jag ej  
kä nner någon  F ö rfattning som  förbjuder oss  bort- 
taga densamma, att a nvända  kyrka ns medel till  nyt- 
ti ga re  ä nda mål,  hälst  hon  i intet  afseende  kan  wara  
ell er blifwa  nyttig uta n i  fl era  högst skadelig, och  
bl ott  vittna r  om  forntid ens  sma k  ...  Kunde  för- 
modas,  a tt  denna  Spira  tj ä na r  Sj öfarande  såsom  
sjömä rke,  kan icke billi gas a t  Kä lla församl.  ska ll  
hå ll a den wid  magt . .. »  

Att  tak ryttaren  i  börja n  av  1770-ta let  tj ä nade  
som sjö mä rke,  bekräftas av  ka rta n lit t Y : 26,  K r A  
(jfr ovan s 64), men så synes ej  längre ha va rit fallet  
i börja n av 1800-ta let , »Denna spira wa r en!.  K o ng!.  
Lots-Contoirets betyg ej  något Sjömä rke»,  skriver  
nä mligen  Ahlqvi st  (2: l ,  s  92,  not  1),  och  i  maj  
må nad  1804 togs slutlige n »spira n» ned .  

Ä ve n  underhå llet av  kyrka ns ytterta k di skutera- 
des  i fl era  decennier uta n a tt något hä nde.  1774 låg  
ä nnu spån  uppstaplad  i kyrka n fö r ta krepa rationer  
(v is  prot). - U nder kyrko herde Pihlq vists48 första  
å r sköts ta kreparationerna  i ba kgrunden,  uta n  tvi- 
vel till  fö rmå n  för förstärkningsa rbete  av mura rna  
m m.  Fö rsa mlingens  fl e ra  gå nger  upprepade  för- 
sä kringa r a tt snarast  möjligt  reparera  ta ket och  ta k- 
stola rna  (»Resningen  ell er  Kå rsverket»;  vis  prot  
178 1 och  179 1, st  prot 1789, vi s pro t  1795) ledde ej  
till  ö nskvä rt  resultat.  Nä r  takrepa ra tio nerna  å ter  
behandl ades  1799,  1800  och  1801  (st  prot),  upp- 
sköts  de  ytterli ga re  av  den  enkla  anledningen  att  
virket delvis var ohugget. - Vapenhus- och sa k- 
ristieta kens o mläggning på  1760- och 1770-ta let ha r  
reda n  berörts.  

Fönst ren  krävde  givetvis  oc kså  underhåll.  1764  
köptes fyra  rutor som fattades i sto ra  ky rka fön stret  
på södra sidan (räk).  1775 heter det, a tt »ra mmarna  
ä ro odugli ga och  blyet på fön stren ej  gör det gagn,  
so m det bör» (st prot).  1779 fra mfö rdes  klago må l  
på  ungdo men som kastade sten på kyrkogå rden och  
slog sö nder fönstren (st prot), och  1780 lagades 6 st  
fö nster i kyrka n av Jo ha n Frisso n. - 1785 beslöt  
ma n att anskaffa  nya fön ste rbåga r och glas i stä llet  
för de ga mla odugli ga (st pro t), men tydlige n dröjde  
denna  repa ra ti on,  ty  179 1 (v is  prot)  och  1792  (st  
prot)  på mindes  församlingen  dä ro m;  det  gällde  
fra mfö r a llt  det alldeles odugli ga fön stret  vid  pre- 

dikstolen (d v s  på  södra  sidan av lå nghuset).  
D ö rra rnas  underhåll  sköttes  bättre.  178 5  heter  

340  



det, att »kyrkodörren i C ho ret ä r  nog fö rfa ll en och  
nästan upruten»,  varför man beslöt a tt så sna rt som  
möjligt  göra  en  ny,  och  strax  därefter  fi ck  gamle  
Jon  Nyberg  i  Nyby  snickare lön  för  »2ne  Kyrk a - 
dörrar».  

M er omfattande var de fö rändringa r i ko ret, vilka  
di skuterades  under fl era  år, innan de ko m till  ut- 

förande.  1760  skriver  kyrko herden  Tö rngren  till  
do m ka p: » ...  Hä r  är uto m däss ett  förfa ll it A lta re  
med  Alta r T afl a ,  Skrank  wä rk och di sk, ett a ldeles  
ofo rmeligt C ho r som helt  och  hållet  bör om läggas  
med någo n upphöjning . . . »  1764  tar kyrk o herden  
upp samma  frågo r  i sockenstä mma n,  men »Chorets  
planerande»  och  förändrin ga r  av  dess  inredning  
uppsköts  till s  vida re .  1774  beslöt  m a n,  a tt  »som  
C horgå lfwet  fa nnts  li gga  nog  ojämnt,  så  blef  be- 
slutet, at thet ska l j ä mnas» (vi s pro t) . - So m fram- 
går av beskri vningen  av ko ret , låg dess  östra  hä lft  
högre  än den  västra . Alta rringen  va r tydligen  pla- 
cerad  nära  podiets  ka nt ,  vilket  va r  o bekvämt  för  
prästen  (se  neda n) .  Först  1788  verkstä lldes  slutli- 
gen  omändringen,  det  medelti da  stena lta ret  bröts  
ned  och  e rsa ttes  med  ett  av  trä  och  ko rgolvets  
västra hä lft fö rhöjdes så  att ko rgolvets båda  hä lfter  
låg i samma  ni vå.  

Mycket  sna rt visade sig  fö ljderna av den  olyck- 

li ga o mbyggnaden av to rnet  1760. D et  nya  tunn va l- 
vet  utgjo rde en  så sta rk  på frestning av to rnets  mu- 

ra r, att det  inte  dröjde  länge  fö rrän  sto ra,  geno m- 
gående spricko r  öppnade sig i de västra  och  norra  
murarna , frå n grunden och ä nd a  upp till  takfoten  
(igenlagda  196 1, varför de  nu ej ä r så  väl synliga).  

l en  skri ve lse frå n  kyrko herde Pihlqvist till do m- 
ka p 30/3 1776  fi nns följ a nde  dra mati ska skildring:  
» ... a lt seda n jag kom till  Käll a [1769] ha r en rem- 

ning  synts  i  kyrkohwalfwet,  so m  ma n  dock  trodt  
ei skulle wa ra a f så myc ken betydelse;  Men  nu har  
denna  dragit till sig mer  uppmä rksa mhet.  För litet  
sedan  . ..  syntes  rappningen  wa ra  lostnad  . ..  Jag  
lä tt derföre  med  en lå ng stå ng försöka,  o m de wo ro  
så lösa  att de  kunde fa ll a , då  så sto ra  styc ken föll o  
ur hwalfwet, a tt om någo n människa  wa rit der un- 
der, hade den måst  sätta till  lifwet  ... På ett stä lle  
sa tt en sten löss  .. . »,  och då det  förefö ll  som om  
»den  no rra  wägge n  gåfwe  sig  utföre  af  hwa lfwets  
tryc kning . . . »,  a nhöll kyrko herden o m  bes iktning.  

Ett pa r  må nader därefter orienterade  ha n  även  
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fö rsamlingen  o m  »Kyrk ohwa lfwet  som  hota r  a tt  
fa ll a  neder» och o m  nödvä ndi gheten av a tt sna rast  
möjligt  reparera  det,  »till  undwikande  af  någo n  
olycka»  (e  st  pro t  24/6  1776).  l  följd  dä rav  bes löt  
ma n att vä nda  sig till  en  murmästa re  i K a lma r  fö r  
att  han  skull e  »besichti ga  bristfä lligheterna  och  
gifwa wid  ha nden antingen det stå r att hi elpa geno m  
något laga nde eller  det måste a ldeles  utrifwas».  

Sa mma  å r t illka llades  murmästa re T ö rnberg so m  
ma n  äve n  skulle  rådgöra  med  beträffa nde  tak ryt- 
ta ren. Denne fö reslog, att »hwalfwet med mera sk ull e  
tagas  neder  och  trä hwalf  i  dess  ställ e  upsä ttj as» .  
Försa mlingen a nsåg emelle rtid  de därmed  fö renade  
kostnaderna  fö r  dryga ,  va rför  ma n  ko nsulterade  
ä nnu en spec ia li st.  Denne, kva rtermästare n Örn (s  
157, not  30) fö reslog i stä llet att ma n skull e spänn a  
a nka rbjälka r  mella n  vägga rna.  På  grund  av  a tt  
T ö rnberg inte ino m rimlig tid skulle  kunna  på bö rja  
de  av  ho no m föreslagna reparatio nerna, beslö t fö r- 
sa mlingen a tt ge  uppdraget till  Örn i stä ll et.  

Denne lade in  fem  anka rbj ä lka r (»ba lka r»)  tvärs  
över  kyrka n  i mell anvå ningen. D en  västli gaste va r  
lä ttast  att  place ra:  två  ljusglugga r  a nvä ndes  so m  
upplag,  därfö r  li gger  denna  bjä lke  snett  (fig  183,  
199: b, c, 207) . Ö vri ga  bjä lka r ha r sedermera sågats  
av  (1890) ,  men  stumparna  skjuter  ännu  ut  ur  väg- 
ga rna  inne i  ky rka n (fi g 2 19, 220) och  i exteriö ren  
avteck nar  sig  a nka rsluta rna  mot  spritpu tse n  (fi g  
202).  

Örn  gjorde  dess utom  upp  en  berä kning  på  hur  
mycket  ställningsvirke so m  skull e  behövas, samt la- 
gade va lvet in ne i kyrka n »med  2ne st.  bogars up- 

sättj a nde, dä r stena rn a wo ro lösa» (rä k 1778).  För- 

mod li gen  innebar  detta  en  fö rstä rknin g  av  to rn- 
båga rna.  

Trots  Örns a rbete  fort satte emellertid  sprick bild- 
ningen  i  va lv  och  mura r.  D et  fra mgå r  av  a rk iva- 
li erna,  att  ma n  oroade  sig  såvä l  fö r  byggnade ns  
fo rtbestå nd  so m  fö r  kyrko besöka rna,  men det  sak- 
nades ej  heller föresprå ka re fö r en mer o pti misti sk  
sy n  på  kyrka ns till stånd .  

Vid  en  sockenstä mma år 1800 »Ärhind rade  Pas- 
tor  [d v s Ol of  Fornander] , a tt ha n af någon få tt  
hö ra ,  det en odrägelig tyngd  ska ll  hwila på ky rko- 
hwalfwet  näst  efte r  den  wäst ra  Pela ren  i  kyrka n,  
som  till  äfwentyrs to rde wa ra  ordsa ken till  de  rem- 
no r dä r  wisa sig på kyrk owäggarne».  Vid en bes ikt- 
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Fig  242.  l nteriör  av  kyrkan  mot  öster och  väster efter ombyggnaden  1802- 1807  
(jfr fig  197 samt fig 265:F). Rekonstruktion av R Boström 1964.  

!nteri:Jr of church look i ng E and W after rebuilding in 1802- 07 (cffigs 197 and 265 F).  
Reconstruction.  

ning som  sockenmännen företog i slutet av samma  
å r, fann man dock inga sådana bristfälligheter »som  
för  det  närvarande  wäckte  osäkerhet  för  kyrkan  
eller  Församlingen  ... » (e  st  prot  14/ 12  1800).  För  
säkerhets skull  beslöt man emellertid, att »Försam- 
lingens öfrige Bofaste män» skulle besiktiga valvet.  
Efter denna andra granskning fattade församlingen  
enhälligt  beslutet  att  låta  borttaga  valv  och  pelare  
samt inslå trävalv (st prot 6/5  1801).  

Något  senare träffade församlingen den  överens- 

kommelsen  med  häradsmurmästaren  Lindman,  att  
han  »ju  förr ju  häldre  i  ån>  skulle  borttaga  »sten- 
hvalfvet  uti  deras  kyrka  tillika  med  en  grof  fjer  
deröfver,  och  Pelare  derunder»,  vilka  »ej  allenast  
äro  nog  bristfällige ;  utan  ock  högst  skadelige  och  
efventyrlige för  både  kyrkan och  Folket».  J stället  
sk ull e  han  inlägga  ett  nytt  brädvalv,  tillmura  de  
öppna  luckorna  på  kyrkoväggen,  vitmena  kyrkan  
invändigt  samt  flytta  predikstolen  »på  det  ställe  
som kan pröfvas tjenligast vara» (st prot 11 / 5 1802).  
Strax därefter underrättade  Fornander domkap om  
de  beslut  han  och församlingen  hade fattat.  Redan  
samma  månad  skulle  man  »göra  en  början  med  
hwalfwets  utbrytning  på  det  ingen  fruktanswärd  
olycka  må  hända ... ».  

Ombyggnaden  1802-1807  
Den  26  maj  1802  påbörjades den  stora  ombyggna- 
den  av  kyrkan,  vilken  hade  förberetts  noggrant  

och  under lång  tid  (se  ovan).  Vi  kan  i  detalj  följa  
arbetets  fortskridande ,  tack  vare  utförliga  proto- 

koll  från  de  talrika  sockenstämmor som  hölls  före  
och  under de  år ombyggnaden  pågick ,  samt  detal- 
jerade redogörelser i vis  prot och i skrivelser ställda  
till  domkap.  

Dagen  innan arbetena skulle börja, hade kyrkans  
pengar  tagits  ut  ur kistan,  för  att förvaras  på  säk- 
rare  ställe,  i likhet  med  kyrksilvret, ljuskronorna,  
böckerna m m, »och  får annars hvar och en  skylla  
sig sjelf  om någon olägenhet skjer» (e  st  prot 25/ 5  
1802).  Den  övriga  inredningen  skulle  få  stå  kvar  
och  dammas  av  varje  lördag,  när  kyrkan  städades  
till  söndagens gudstjänst.  

Man  skulle  börja  med  att  bryta  ned  valven  och  
pelarna, men en del av sockenmännen uttryckte far- 
hågor att »hvalfvet  skulle  hafva  nog  nära förening  
med  väggarne»,  vilket  skulle  vara  riskabelt  för  de  
sistnämnda.  Murmästaren  lugnade  dem  emellertid  
med att väggarna var 2 alnar, 6 tum tjocka (ca  140  
cm), och lovade, att han själv skulle undersöka varje  
sten innan den togs ned.  Han försäkrade också »på  
Pastors hemställa n  och  begäran, att under samma  
accord och  hvilkor ... upmura det som  nederfaller,  
om  han  icke  iakttager  förenämnde  skyldigheter»  
(e st  prot 25/ 5  1802).  

Dagen  efter  denna  sockenstämma  började  man  
nedbrytningen  av  kyrkans  valv,  pelare  och  skilje- 
murar, bl  a tornets östra mur (den s k fjädern), där- 
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emot ej  muren  mellan  koret  och  gamla  sakristian.  
Lindman  hade  nämligen  förklarat ,  att  han  ej  ville  
ta på sitt ansvar att »borttaga den  murvägg som är  
närmast altaret framme  uti  Choret  nära  Sacristian  
.. . medan hon delar hälften vid  pass med den yttre,  
hvilka begge nu  ha gemenskap med hvarandra i ge- 
nom  stentrappor  up  till  hvalfvet,  som  der  äro  in- 
murade å ömse sidor» (st prot 14/6 1802).  Betraktar  
man  korets  plan  och  sektion  (fig  199: a,  f,  228: a),  
förstår man murmästarens tvekan, den tjocka norra  
kormuren  inrymmer  nämligen  så väl  gamla  sakris- 
tian som  trappan upp till  mellanvåningen.  

T stället  beslöt man att göra en  uppgå ng till  pre- 
dikstolen  genom  gamla  sakristian.  Predikstolen,  
som  stod  i  långhusets  sydöstra  hörn,  skulle  nämli- 
gen  flyttas  till  dess  nordöstra,  »ungefär  mitt  emot  
der  hon  nu  står»,  och  man  beslöt ,  att  »reguljera  
Trappor litet  väster om Nya Sacristiedörren börjas  
som leda  upp till densamma, tillika med  2ne vackra  
halfdörrar  där öfversta  Trappsteget  slutar».  

Triumfmurens  norra  vederlag  och  ett  stycke  av  
den  anslutande  norra  kormuren  med  trappans  ne- 
dersta  del  revs  ned  och  genom  gamla  sakristians  
västra vägg gjordes en bräsch för en stentrappa upp  
till  långhusets nordöstra hörn , vänd åt motsatt håll  
i förhållande  till  den ursprungliga trappan (fig 225,  
228:a).  Över  det  nya  trapploppet  slogs  ett  flackt  
tunnvalv . En sakramentnisch i norra kormuren mu- 
rades  igen,  emedan  dess  inre  vägg  förstördes  av  
den  nya trappan. De såriga murytorna täcktes med  
puts, som fullständigt dolde de om murade partierna.  

Avtryck av en karm visar, att öppningen till  pre- 
dikstolen  varit  177  cm  hög.  Trapploppet  är ca  85  
cm  brett.  Räknar  man  med  att en  karm  för  »half- 
dörrarna»  har  varit  insatt  i  öppningen ,  blir  dess  
bredd omkring 80 cm.  

Man  hade  också  beslutat  att  normalisera  fönst- 
ren , »som nu äro utan all ordning och skick» (st prot  
14/6  1802).  Därför skulle en  alldeles ny fönsterluft  
tagas  upp på norra sidan mitt emot södra långhus- 
fönstret  (bredvid  den  plats  dit  predikstolen  skulle  
flyttas) ,  och  det  senare  huggas  ned  och  sänkas  till  
samma  nivå  som  det  förra .  Mindre  förändringar  
skulle göras med fönstret på  norra sidan  mitt emot  
ingången,  det  närmast läktaren  på södra  sidan  be- 
lägna samt södra korfönstret  Korets  östra fönster  
däremot skulle muras igen, »och  kommer allt detta  
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att verkställas efter vår nu  varande  tids  reglor och  
smak».  Fönstren blev spetsbågiga och ganska breda  
(fig  199 :d , e).  

Något  senare  ändrade  man  beslutet  beträffande  
det  norra  fönstret  mitt  emot  ingången.  Det  skulle  
muras  igen  och  ersättas  med  ett  som  skulle  tagas  
upp längre väster ut närmast läktaren , emedan »de  
2ne främsta  Fönstren på Norra sidan  annars skulle  
komma hvarandra för nära, och  ingen  Summetrie  
vinnas»  (st  pro t  l /8  1802).  Sk ull e  emellertid  »väg- 
gen ... finnas  vara svag och  bräckelig, så att någon  
fara syntes,  skulle projectet uphöra , och väggen ge- 
nast igenmuras».  

Trots  på minnelser  i  saken  1804,  1806  och  1807  
(st prot),  dröjde det ända till  sistnämnda å r, innan  
en  ny  fönsterluft  mitt  emot  södra  ingå ngen  inmu- 
rades .  Detta skedde i samband med att kyrkans ex- 
teriör  putsades.  Dessförinnan  (obekant  vilket  år)  
hade det norra fönstret närmast läktaren tagits upp.  
J 805 uppges  att fyra nya fön ster49  hade  tillkommit  
(vis  prot) . Till  Lindmans många å taganden hörde  
bl  a också  att »tillmura de  öppna luckorna på  kyr- 
kaväggen ... » (st p rot  Il / 5  1802).  

Med den övriga ombyggnaden gick  det  raskt un- 
dan.  Vid  midsommar  1802  hade  rivningsarbetet  i  
stort sett avslutats, den  21 /6 diskuterade man näm- 
ligen  bortförandet av  sten  och  grus  (st  prot).  

Den  28/8  1802  kunde  Fornander  meddela  dom- 
kap, att »den inre betydeliga Kyrko-Reparation här- 
städes  . ..  nu  till  större  delen  under  min  upsigt  är  
lyckligen  fullbordad  ... »,  varför  han  anhöll  om  en  
lämplig  text  till  en  inskriptionsplatta  på  kyrkan.  
(Någon sådan utfördes emellertid ej.)  Vidare  näm- 
ner han fönsterreparationerna:  »de små,  gamla och  
oformeliga Fönster och lufter» var »förbytte i större  
delen ,  nya  och  större,  hvilka  nu  lämna  både  ljus  
och  anseende. Chor och  Benekar eller  stolar deraf  
nya gorde , med  inlagdt  brädgolf : och till  nästa år,  
anser jag min  pligt  fordra , att samråda med För- 
samlingen om Takets spånande på  Södra sidan».  

Det  nya  trätunnvalvet var färdigt i slutet av sep- 
tember  1802,  den  26/9  beslöt  man  nämligen  att  
hänga upp ljuskronorna (st prot). - Valvet bestod  
av  furubräder  till  8  brädlängder  (Ahlqvist  2: l ,  s  
91  f).  Dess  profil  och  placering  hade  bestämts  av  
västtornets  valv  från  1760  (fig  238),  vars  västra  
sköldmur bättrades på med ett omkring 30 cm tjockt  

343  



KÄLLA  GAMLA  KYRKA  

lager  av  bruk  och  småsten.  l öster rase rades  mur- 

trappan  och  den  lill a  cellen,  varefter  även  där  en  
sköldmur formades ge no m  påslagning av grus  och  
bruk. Övre del en  av no rra  ko rmurens  inre murska l  
revs  bort för a tt tunnvalvet sk ull e få  samma spänn- 

vidd  utmed  hel a  kyrkan (fig 225) och i å terstoden  
av norra murtrappa ns  inre begränsningsmur höggs  
ett  hå l,  med  all  sann o li khet  för  att  man  frå n  en  
lucka  i  trävalvet  skulle  kunna  nå  de  nya  vindsut- 

rymme na.  Utmed sid amu rarna höggs rader av hå l  
för va lvets stomme (fig  219, 220, 227).  De sitter ca  
180 cm (3  alnar) från  varandra.  På läktaren  place- 

rades e n  trappa  upp till  va lvets västra del.  
Korets stengolv, som  ga nska nyli ge n ( 1788) hade  

bli vit  omlagt,  bibehölls ,  endast  j äm nades.  Lång- 

husgolvet ,  som  låg  ett  trappsteg  lägre,  fick  mitt- 

gången frå n  västra ingå ngen  och fram till  koret be- 
lagd  med  bräder. Ett omfattande arbete ned lades  
på  att  bygga om och  normalisera bänkinredningcn.  

D en  31 fl O  i 802 fick  ålde rmä nnen i  uppdrag att  
för  ky rk a ns  rä kn ing  försä lj a  »de  gamla  hvalfbo- 
ga rn a här vid  kyrka n», troligen hugget mate ri a l frå n  
va lve ns gö rdelbågar, frå n tr iumf- ell er torn båga rn a.  

Yttertakets  reparat io n  och  nedtaga ndet  av  tak - 
ryttaren,  som  gång  efte r  a nna n  hade  skjutits  på  
framtiden, diskuterades  och  fastställdes  visse rli ge n  
till  sommare n  1803,  men  »igenom  tillfälli gheter»  
hade ingenting skett ännu i maj  1804.  Vid en socken- 
stämma ställde  hemma nsbrukaren  Mons  Monsson  
i Hage lstad »en välgrundad fråga» till  församlingen  
om  tidpunkten  för  »den  skadeli ga  Torntrappans  
borttagande  och  kyrkotakets  nödiga  reparerande»  
(s t  prot  14/5  1804). - Torntrappan  har ej  tidigare  
nämnts  i  a rkiva li ern a  i  sa mband  med  takrepara- 

tionerna ,  men  hör  uta n  tveka n  samman  med  tak- 

ryttaren ,  va rs  baskonstruktion  och  trappa  förmod- 

li gen  utgjo rd e en enhet med  kyrkans mellersta ta k- 
sto lar. - Mons Monsso n fick till  svar, a tt a rbetena  
sk ull e  begynnas  redan  samma  må nad,  och  så  blev  
det också.  

Järn spiro r med fl öj lar och  klot av förgylld  kop- 

p a r  sk ull e  uppsättas  vid  vardera  änden  av  taket  
»... på det Taket icke må wara utan a ll a prydnader»,  
när tak rytta ren  hade tagits ned (st  prot 4/5 1803).  
Ett å r senare beslöt ma n en  förenkling:  i stället för  
kopparklot  sk ulle  g ulmå lade  träklot  sättas  upp.  
Flöjlarna sk ulle förgy ll as i  Kalmar.  
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Vid  biskopsvisitationen  1805  redogjo rdes för hä r  
redan  nä mnda  förbättringar , främst framhölls bort- 

tagandet  av  »3ne  grofva  Pela re  med  ett däröfver  
hä nga nde sk röpligt hva lf  af sten» so m  hade ersatts  
med  ett  träva lv  (vis  prot  30/5  1805).  »Sedan  Kyr- 

kan  nu  blifvit  förändrad  till  den  inre  rymden,  har  
ock  ny  Bänk-indelning  blifvit  gord»  - ett  säkert  
tecken  på att den  inre ombyggnaden,  även  omfat- 

tande vitka lkn ing avväggarna - va r avs lutad . Be- 
träffa nde  yttertaket,  hade  södra  sida n  spå nklätt s  
och  bestruk it s  med »ha lfbeck», och  »så sna rt den  
nu  ut b lottade  Cassan  hinner  något  växa»,  skull e  
man ägna s ig å t att rappa kyrkans exteriör.  

Endast ett par å r senare hade kyrkans kassa vuxit  
tillräckligt - de lvis ge nom sa mmanskott - så a tt  
murmästare n  Lindman kunde putsa och  kalkstryka  
ytterväggarna.  Troligen  var det  i samba nd  därmed  
som så gott som  alla  muröppningar ovanva lvs  mu- 

rades igen.  Som reda n  nämnts, inmurades också en  
ny  fönsterluft  på  norra  vägge n.  Lindman  erhöll  
slutbeta lnin g  under  räkenskapså ret  1807- 1808  för  
sitt  må ngskiftande arbete.  Därmed hade det mörka  
och trå nga  kyrkorummet o mvandlats till  en luftig  
och  ljus g udstj ä nstl oka l  i tidens  smak  (fig  242).  

Tiden  efter  den  stora  ombyggnaden  och  fram  till  
Nya kyrkans  invigning  1888  
Å ren närmast efter 1807 stod  kyrkan o må lad . l stäl- 

let  ägnade  man  s ig  nu  å t  va nligt  underhå ll sa rbete  
sa mt åt om läggning av kyrkogårdsmuren  m m.  

1821  bes löt  man emell ertid att begära kostnads- 

förslag på målning av fön sterbåga rn a, träva lvet och  
bänkarna, av endera må lare n Österström eller Lund- 
gre n. 50  

Den sena re  begärde 55  rdr för arbete och färg,  
men detta fa nn ma n för dyrt , varpå fråga n sköts upp  
(s t  pro t 29/7  1821 ).  Vid nästa stämma var man be- 
redd  att  accepte ra  Lundgrens  anbud,  men  då  det  
visade  sig,  at t  varken  målaren  eller  byggmästare  
Lindman  ville  svara  för  stä llningsarbetet,  höll  det  
hela  åte r ige n  på att gå om  intet (st p rot 3/9  1821 ).  
När  protokollet  justerades,  löstes  problemet  med  
ställningarna på så sätt , a tt  Lindma n å tog sig över- 

in seendet med dem  mot ett sä rskilt a rvode,  varpå  
Lundgre n omedelba rt  kunde börja s itt arbete.  

Trävalvet blev »perlefä rgadt»,  bänka rn a  och  läk- 

taren fick också samma  färg, medan deras speglar  
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må lades lj usblå  med sva rta  ra ma r ( lnv  1829).  När  
må lningen avsy nades, förk larade försa mlingens för- 

troendemä n  den  »va ra  o kt a nde rba r  och  till  deras  
nöje» sa mt gav Lundgren i uppdrag a tt må la  resten  
av kyrka n (s t  pro t 4/ 10  1821 ).  

Predik sto len  med  dess  himmel och fo t skulle må- 
las  med  oljefä rg  och  altartav la n  renoveras.  Över  
och  o mkring densamma sk ull e en  hä ngande  ga rdin  
med en so l må las med limfä rg (sy nli g i ng 243). Num- 

mertav lo rnas ramar skulle fö rgy ll as,  men  de blev  i  
stä ll et gulmå lade, liksom siffro rna ( ln v  1829). »Brä- 

det o fva npå di sken tilli ka med  pa ll en  och fo tstöten  
på  de t  upphöjda  golfvet  kring  d isken  må las  brunt  
med  o lj efä rg»  (s peglarna  blev  »perlefä rgade  mar- 

mo rerade» enligt  Tn v  1829), meda n yttre sa kri sti e- 
dö rren  (tro li gen  den  närmast  ko ret)  skulle  må las  
blå med o lj efä rg.  Ljuskronornas kedjor skulle må- 
las sva rta med gul a  kulor,  ka nto rns sto l på  läktaren  
o lj emålas  och  det  å terståe nde  på  kyr kd ö rrarna  
strykas med  vattenfärg.  

En  pla ne rad  reparati o n p å ytte rtaket och klock- 

sta peln  uppskö ts 1822, på grund av a tt intet virke  
hade  bli vit  utsyna t.  1823  bes lö t  ma n  a tt  köpa  en  
tunna ka lk t ill  va penhusta kets repa ra ti on.  

De  dä rpå  följand e  å ren  äg nade  ma n  sig  å t  a tt  
a nskaffa  en  del  inventarier  sa mt  å t  a tt  bygga  en  
st iglucka  i väster.  Man började  också fö rbereda re- 
pa ra ti on  av  ta ket,  i  det  a tt  va rje  sockenbo  fi ck  i  
uppdrag a tt anskaffa  ett visst  a nta l  spå n.  D e  som  
fö rs um made sig hä rvid  lag, sk ull e krävas på kontant  
beta lning  i stä llet.  

183 1 spånades det  no rra  tak fa llet  på  ky rka n, det  
södra  sa mt  kl ocksta peln  repa rerades,  va reft er  allt  
tj ä rades.  Arbetet  hade  utl ysts  på  entreprenadauk- 

t io n,  va rvid  byggmästare  Lindm a n  hade  gett  det  
lägsta budet och fick  uppdrage t.  ( Ha ns medspeku- 

la nt  va r  murmästaren  Ekho lm  frå n  Borgholm) .  
Sockenmä nnen  deltog i a rbetet,  va rfö r det  inte  an- 

sågs nödvä ndigt  med  någo n bes iktning av tak repa- 
rati o nerna.  

1837  beslö t  man , att södra  tak fa llet skull e spå- 
nas,  och följ a nde å r bestämdes a tt sockenmännen  
äve n denna  gå ng skulle  anskaffa  spå n efte r  manta l  
och lägga in  dem under läkta ren, till s a rbetet  kunde  
börja.  T a kreparationen i slutet av  1830-ta let skulle  
bli  den sista  mer betydande fö rbättringen av kyr- 
ka n.  

l  fo rtsättningen  innehå ll er  kyrkböckerna  mest  
uppl ysninga r  o m  små repa rati oner  (insättning  av  
glas ruto r,  utbyte  av  fön sterbly),  lagning  eller  ny- 
a nskaffning  av inve ntarier,  i synnerhet efte r e tt  in- 
brott i sak ri sti a n  1849.  

Inn a n det  nuvarande stengo lvet ersa tte det  upp- 

ruttnade trägo lvet i nya sakri sti a n ( 1846),  hade and- 

ra lösninga r av fuktproblemet  presente ra ts.  »E n s k  
L uft-Rute  af  Bleck»  skull e  in sä ttas  i  fö nstret  (s t  
prot 25/ 5  1842) , eller  också sk ull e  ma n  gräva bo rt  
j orde n  under  golvet,  fö r  att  in te  de  nya  go lvpla n- 
ko rna  skull e li gga d ire kt mo t ma rke n, »emeda n icke  
tillfä ll e lä rer  wara a tt få  det [d v s go lvet)  mera  up- 

höjd t ä n  det fö r nä rva ra nde ä r»  (st pro t 7/ 5  1843).  
På  grund  av  a tt  a rki va li erna  mella n  1840  och  

1855  sa kn a r  uppl ys ninga r om  ky rko byggnadens till- 
stå nd ,  få r  man  den  uppfat tningen  a tt  inga  större  
re para ti o ner skull e vara av nöden.  Dä rfö r läse r man  
med  fö rvå ning  Mandelgrens  omdö me  o m  ky rk a n  
1848:  »E när ky rk an ä r mycket  gå ngen  i fö rstö relse,  
gjo rdes inga  unde rsök ningam. 51  

Det  hade  va ri t  nat urligt,  o m  ky rkböcke rna  fö r  
de därefter fö ljande å ren sk ull e ha  innehå llit noti- 
se r  som  pekade i samma riktning so m  Ma ndelgrens  
refl ex ion,  men  1850  förkl a ras det  utt ryc kli gen  i st  
prot, a tt inga  repa rationer ansågs  nödvä ndi ga (en- 

dast klocka n behövde en öve rsyn). - Å ren därpå  
drogs fråga n  up p om  »ett pa r stö rre spräckor, so m  
utwä nd igt wisa s ig på  den väst ra gafve ln  och No rra  
sidowäggen»,  men  församlingen  hävdade  a tt  spric- 

ko rna »icke synas a nno rlunda  nu , ä n fö r fl ere ti ota l  
å r till baka» (j fr s 341 f), va rfö r  inga  repa ra ti oner an - 
sågs  nödvä ndi ga.  Ä ven  1853  togs  sp ri ckorna  upp  
till  di skuss io n, vilket resulterade  i ett  beslut a tt »en  
liten  ka lkra ppning  sker  nu  i  So mma r  å  de  små  
spräc ko rna,  so m  utwendigt  förefinn as  på  Norra  
vägge n samt westra ga fveln ».  Det sätt på vilket frå- 
gan  beha ndlades,  visa r  att  ma n  inga lunda  ansåg  
skadan  vara av all va rlig natur.  

J n te  a ll a  sockenbo r  hade  emelle rt id  sa mma  o p- 
timist iska syn på  den gaml a  ky rka ns till stånd . T yd- 

li gen hade  unde r å rens lopp må nga va rna nde röster  
höjts tro ts a tt det ej  hade fö rts till  protoko ll et, ty  
1855 ut tryck te o rdföra nden en ö nska n, »a tt socken- 
mä nnen ville taga  kyrkan närmare i bes iktning, i all  
synnerhet  so m å tskilliga församlingens  medlemmar  
i fl era  å r  yttra t  farh ågor deröfver, a tt  kyrka n  skulle  
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kunna  helt  oförmodat  instörta,  i  anseende  till  de  
spräckor  och  ojemnheter  som  å  den  alltför  höga  
kyrkans  norra  vägg  och  vestra  gafvel  förefinnes».  

Efter den besiktning som följde, var det icke läng- 
re tal om att reparera kyrkan , för första gången togs  
frågan  om  en  helt  ny  kyrkobyggnad  upp.  Alla  var  
nämligen övertygade om  »att kyrkan  i en  icke af- 
lägsen  framtid  behöfver  ombyggas,  och  med  hän- 
sigt  till  kyrkokassans  obetydliga  tillgång  vid  fråga  
om  en  ny  kyrkobyggnad ,  beslöts  nu  att  en  afgift  
af En  ROr Bko skulle erläggas på hvarje helt Oför- 

medlat Hemmans Nummer ... » (st  prot  1/6  1855).  
Det skulle emellertid dröja mer än 30 år, innan grun- 
den till  den  nya kyrkan kunde läggas.  

Under  mellantiden,  då  kyrkokassan skulle  växa  
till  för  det  nya  kyrkobygget,  sparade  man  in  på  
underhållet  av  den  gamla  kyrkan.  Ej  ens  de  mest  
nödvändiga  reparationer  ansåg  man sig  ha  råd  att  
utföra .  1857  beslöt  man  visserligen  att gamla  sak- 

ristians  uppruttnade  »golftild»  skulle  ersättas  och  
putsen  under  fönstren  på  södra  sidan  påbättras ,  
men  på fråga n  »om  man skulle vidtala någon kun- 
nig  byggmästare  att  besiktiga  kyrkan  invändigt  
öfver  panelvalvet  i  anseende  till  vådan  för  brist- 
fälligheter,  som  någon  eller  några  bland  Sockne- 
männen trott sig derstädes finna»  var det de flestas  
mening, »att icke  någo n sådan besiktning för när- 

varande behöfver företagas» (st prot 27/5  1857).  
1862 fördes också kyrkans bristfällighet över val- 

vet på  tal , men frågan  om tidpunkten när nybygg- 
nad  av  kyrkan  skulle  kunna  fastställas,  svarades,  
att något beslut härom ej  kunde fattas .  

Ej  heller  1865  kunde  nödvändiga  reparationer  
med  »kyrkans tarfvor» företagas , först skulle  kom- 

munalstämman yttra sig om  utsyningsvirke .  
1866  inträffade  emellertid  en  händelse,  som  till  

att  börja  med  tycktes  framtvinga  rimliga  repara- 
tioner  på  den  tydligen  helt  förfallna  gamla  bygg- 
naden .  Kyrkoherde  Ringberg52 rapporterade  l /4  
1866  följande:  »l  anseende  dertil,  att icke  förr  un- 
der  min  nära  16ton  å riga  Embets- och  Tjenstetid  
härstädes, den  märkliga händelsen  inträffade under  
Högmesso Gudstjenst sistl.  Långfredag att kyrkans  
predikstol  betydligt  skakades  2ne  gånger,  hvilket  
förh ållande jag då  icke  ville  omnämna, för att icke  
väcka  någon  oro  ibland  församlingsmedlemmarne  
vid  det tillfället, får jag dock  nu , såväl  i  anledning  

af nämnda händelse , hvilken härledt sig antingen af  
yttre blåsväderlek, eller och af en sittbänks sönder- 

krossande på  Läktaren , samt tillika derföre att  nå- 
gon  större öfverhängande fara tyckes vara för  han- 
den genom stenars nedfallande öfver kyrkans hvalf- 
panel  vid  Läktaren,  härmed  utlysa  Extra  Kyrkost.  
att hållas med denna församlings  Bofaste Män m m  
här i kyrkan v.  G . i morgon efter slutad Gudstjenst.  
Wid denna Stämma kommer öfverläggning och  be- 
slut  att  ega  rum  om  hvilka  försigtighetsmått  nu  
böra företagas,  att  kunna  med  trygghet samlas  till  
G udstjenst» .  

Nästa  dag,  som  var  annandag  påsk,  hölls  den  
extra kyrkostämman, varvid  bestämdes, att kyrkan  
påföljande dag skulle  besiktigas  »såväl  till  det  inre  
af väggame ofvanföre hvalfpanelet, som äfven yttre  
taket, tillika med klockstapeln». De män som skulle  
utföra  besiktningen,  utsågs,  och  det  beslöts,  att  
dessa skulle avge skriftliga yttranden före nästa lör- 
dags afton.  

Efter den syn som hölls 3/4  1866 avgavs följande  
rapport ,  som  upplästes  från  predikstolen  följande  
söndag: »Öfver panelwa lwet  på  vestra gafvelväggen  
och  hörnen  å  södra  och  norra  väggarna  af  Sten- 
hvalfvens befintliga quarlemningar befinnes osäkra å  
nedfallna  stenar,  hvaribland  befinnas  ock  spräck- 
remnor.  Under panelhvalfvet förhåller det sig lika ,  
såväl  inom  som  utom  är  synliga  remnor  å  sagde  
väggar, samt stenstolparne vid  ingången å  Läktare- 
dörren är blifven öppning på den  inra sidan,  hvar- 

före den dörren icke får öppnas i stormväder ... »  
Vid  den  ordinarie  kyrkostämman  några  veckor  

senare  beslöt  församlingen,  att  grunden  till  en  ny  
kyrka  skulle  läggas  »6  år  härefter»,  med  förbehål- 
let,  att om församlingen fann detta omöjligt, skulle  
om  fyra  år yttrande  härom  avgivas  och  beslut  fat- 
tas.  

Detta  beslut  överklagades  av  Magnus  Persson 53  

i  Högenäs,  som  gjort sig till  tolk  för  sina  bya män.  
De  anförde  följande  önskemål:  l .  Kyrkan  skulle  
byggas  på  samma  plats  som  den  nuvarande.  Där  
fanns  redan  en  kyrkogård  med  grov  stenmur  och  
vackra  lövträd ,  och  omkring densamma  ägde  kyr- 
kan  ett  större  jordområde .  Den  gamla  förfallna  
kyrkabrunnen kunde lätt sättas i stånd. Stenen i den  
gamla  kyrkan  »är till  ombyggnad oklandrad».  Allt  
detta värderade de till minst 3 000 rdr rmt. - 2. Så  
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mycket  skulle  bibehållas  av  kyrkans  södra  vägg  
(fram till fönstret vid läktaren) samt en del av östra  
gaveln, att de fick  samma höjd som de kyrkor som  
var nybyggda på Öland. Detta värderades till  l 000  
rdr rmt. - De begärde snarast möjligt en laglig syn  
med kyrkabyggmästaren Isberg »om den gamla kyr- 

kan  kan  på  tid  bibehållas för  säker  till  dess  bygg- 
nads  Materialer blef framskaffade».  

Ett år därefter togs den omdebatterade frågan om  
den nya kyrkans placering åter upp, och även  1869  
diskuterades  flera  alternativ,  utan  att  något  defi- 
nitivt beslut fattades .  

I  januari  1873  upplästes  i  stämman  en  skrivelse  
med  följande  innehåll,  författad  av  två  sockenbor.  
P  P  Nyman  i Nyby skrev:  »Undertecknad var med  
under  det  att  Källa  Församlings  Åldermän  voro  i  
dag  o.  besiktigade  Källa  kyrka  och dess  klocksta- 

pel.  Kyrkan är lifsfarlig till att hålla Gudstjenst uti ;  
det kan ej  af mig antecknas på papper de faror som  
synas ofvan panelhvalfvet; det befinnas  många ste- 
nar  att  redan  nedfallna  och  flera  från  väggen  äro  
på att ramla ; jag fruktar att väggame vid  Läktaren  
störta snart ned.» I detta instämde den nyss  nämn- 

de  Magnus Persson  i  Högenäs,  och  tillade:  »Brist- 

fälligheten  å  klackstapelen  äro  tvenne  syller  af- 
gångne i  kryssningen, samt takspånen faller  ned af  
klockstapeln.  Taket på kyrkan på den  södra sidan  
är många af dagen genomskinande hål, hvilken tak- 

sida  behöfver  hel  förnyad  omläggning  med  nya  
Spont».  Församlingen  svarade,  att  de  därvid  icke  
fäste  något avseende,  varefter man  utsåg dem  som  
nästa dag skulle besiktiga kyrkan och klockstapeln .  
Resultatet  av  besiktningen  blev  endast,  att »någon  
kalkrappning  skall  i  Sommar försiggå  invändigt  å  
kyrkotaket öfver panelhvalfvet».  

Det är intressant att i  detta sammanhang återge  
H  A R Sidens  uppfattning om kyrkan ,  när  han be- 
sökte  den  under  sommaren  1873  (A T A).  Han  be- 
skriver  kortfattat  kyrkan  och  skisserar  dess  bygg- 
nadshistoria. Om brädvalvet får vi  veta, att det var  
bristfälligt , ja, i mycket dåligt skick:  »Som  det nu- 

varande trädhvalfvet är dåligt och  inga bräder fun- 

nos att lägga på hvalfbågarne kunde jag ej  så noga  
besöka  öfra  våningen  att jag af  densamma  kunde  
upprätta någon  planritning».  

Tseptember samma år beslöt man att kyrkan och  
stapeln  skulle  besiktigas  »i  anseende  till  derå  yp- 
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pade bristfälligheter som möjligen  kunna och  böra  
afhjelpas». Troligen ledde ej granskningen till något  
resultat, ty  ett år senare, 3/ Il  1874,  hölls åter igen  
en  besiktning, då det påstods, att bristfälligheterna  
över  panelvalvet vid  läktaren lämpligen  kunde  av- 
hjälpas  dels  genom  anbringande  av  ett par  balkar,  
dels  med  någon  kalkrappning  vid  västra  gaveln.  
Detta  skulle  vara  tillräckligt  för  kyrkans  säkerhet  
ännu i många år, sades det . Likaså skulle yttertaket  
på södra sidan kunna förbättras  med den spån som  
fanns i  kyrkan,  och  även  klockstapeln  kunde  repa- 

reras  med  tjänligt  virke .  »Dessutom  yttrades ,  att  
kyrkan icke är äfventyrlig, eller osäker för folksam- 

ling inom dess  murar äfven  i sitt nuvarande skick»  
(st pro t  3/ Il 1874).  

Några  dagar  senare  gjorde  kyrkbyggmästaren  
Isak Isberg upp ett förslag om reparation över  pa- 

nelvalvet, vilken  skulle verkställas först följande år,  
och ännu  några dagar därefter hölls en omröstning  
om var den  nya kyrkan  skulle ligga.  4 1/2  hemman  
ville att hon skulle stå kvar, 9 hela hemman röstade  
för flyttning (st prot 24/ 11  1874). Protokollet över- 

klagades ända upp i Kammarkollegium av Magnus  
Persson m fl,  men förgäves .  

Reparationen över valvet, som skulle ha ägt rum  
1875,  ansågs  1876 »icke ... ändamålsenlig, utan en- 

dast ländande till  kyrkokassans förstörande i otid»,  
varför  beslutet  om  reparation  upphävdes.  Endast  
någon ytterst nödvändig åtgärd till  att förekomma  
takdropp kunde få  förekomma.  »Någon rasning af  
stenmuren  ofvan  panelhvalfvet,  yttrade  försam- 

lingsboerne nu äfven , icke är att befara» (st prot 6/8  
1876).  

Under  de  följande  åren  diskuterades  olika  för- 

slag  till  den  nya  kyrkans  placering.  1880  fattades  
beslut om inköp av ett område i Vi , men det visade  
sig  sedermera  att  ägaren  hade  sålt  det  till  annan  
köpare,  utan att i förväg  meddela församlingen .  

Samma år beslöt man, att ny kyrkobyggnad skul- 

le  uppföras  1886  och  att  material  från  den  gamla  
kyrkan  skulle  användas  i  den  nya,  i  den  mån  det  
räckte och var dugligt. - Slutligen, 13/ 5 1882, un- 

dertecknades ett köpekontrakt mellan församlingen  
och Nils Persson i Vi  angående inköp av l 1/2 tunn- 

land i den s k  Beten, för 600 kronor.  
Beträffande den nya kyrkans tillkomst , se  nedan  

s 389 ff.  
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J fortsättningen  berörs gamla  kyrka n  i  kyrkböc- 

kerna endast i den må n den  kan lämna  material till  
nybygget.  1885  anhöll församlingen hos Vitterhets- 

akade mi en  att  få  riva  den  gamla  kyrkan  för  att  
a nvä nda  stenen till  den nya .  Akademien samman- 

trädde 9/4  samma å r  och  beslöt att avstyrka för- 

sa mlingens  begäran.  Rik santikvarien  framhöll ,  att  
» Kä ll a ä r en a f de få  ä ldre kyrko r, so m ä nnu finnes  
i  behåll  på  Öland»,  vilken  »ofva nför det  murk- 

nade  hva lfvet  har lem ningar af flere  smårum , som  
antagligen  stå tt i samma nhang med  kyrkans fo rna  
uppgift  att gö ra tjenst vid öns försva r ... ä r begärt  
att begagna en  del  af den  nuva ra nde  ky rka ns  ma- 
terial  svå rli gen  kan anses som  gi ltig  an led ning för  
borttagandet af ett märk li gt fornminne, i sy nnerhet ,  
som  Öland icke ä r  fattigt  på lämplig sten  för bygg- 
nader ... ».  

Vid  extra  stämma  25/ 5  1885  upplästes  Akade- 

miens  sva r  för  försam lingen,  varefter  denna  med  
908  röster  mot  380  yttrade  sig  på  fö lj ande  sätt :  
»Sku ll e  den  gamla  kyrkan , som  i sitt nä rwarande  
sk ick inga lunda är utmä rkt geno m  något ovanligt  
byggnadssätt  ell er  å ld riga  arkitektoniska  prydna- 

der ell er vid  hvilken , så vidkändt ä r, något hi sto- 
riskt minne ä r  fästadt, och ej  heller ä r fö rsedd med  
målninga r eller inskrifter - å hva lf, tak ell er väg- 

ga r,  icke  få  nedbrytas  för  att  vid  den  nyas  upp- 

förande a nvändas,  torde svå ri ghete r  uppstå  att till  
den nya kyrkans uppfö ra nde erhålla duglig sten och  
såda n  som ej förorsakar fukt, och o m den ska ll  a n- 
ska ffas  från  lä ngre hå ll ,  blefve det för kostsa mt för  
den  af  blott  19  förmedlade  manta l  bestående  för- 

sam lingen ;  .. .  l detta  ytt ra nde  vi ll e  dock  icke  en  
min oritet  af  380  röste r  instäm ma,  utan  fra mh ö ll  
deremot att den gamla kyrkan  borde qvarstå i oför- 

ändrat sk ick såsom ett kärt minne från  hänsv unna  
tider  sa mt  å beropade  Kong!.  förordn.  af  den  29  
Nov  1867 § 9 o m forntida  minnesmärkens fredande  
och bevarande. - Dock hade denna minoritet icke  
haft något att invända  mot den gamla kyrkans ned- 

refning, i fall  den nya hade sko lat på  samma pla n  
uppföras» .  

Vitterhetsakademien  behandlade  församlingens  
sva r de n  13/7 1885 och stod fa st i sitt beslut att y rka  
på förbud  mot den gamla kyrkans rivning.  Däremot  
fann  man  intet  hinder  möta  a tt  borttaga  det  mo- 

derna  trävalvet  sa mt  inred ningen,  av  vilket  dock  

a llt  som  var av antikvariskt eller hi stori skt värde  
noga  måste bevaras.  

Under några å r ä r  det  uppföra ndet av den  nya  
kyrkan so m helt kräver församlingens a nsträngning- 
ar.  D en  gamla  kyrkan synes ej,  at t döma av kyrk- 

böckerna, ha  varit föremål för några  som helst om- 

so rger  utöver vad  som krävdes för kulten.  l slutet  
av år 1888 hölls den sista gudstjänsten i Kä ll a kyrka ,  
va refter de värdef ull aste inventarierna - altarskåp,  
predikstol,  biskopsbänk ,  dopfunt,  nattva rdss il ver,  
ljusredskap,  tex tili er,  ett  par  gravstenar  m m  - 
förd es över till den nya  kyrka n.  D ess  högt id liga in- 
vigning  ägde rum första advent  1888  och  däreft er  
lä mnades den gam la  kyrk a n  och kyrkogården helt  
å t  sitt öde.  

Ödekyrkan  
Berövad sin  utsmyckning och i ett tillstånd av det  
djupaste  förfall  på  gru nd  av  brista nde  unde rhå ll  
stod d ock kyrkan kvar på s in  kyrkogå rd. Tack vare  
Vitterhetsakademiens  ingr ipa nde  hade  hon  sluppit  
a tt lämna  stenen i sina å ldriga murar till  den  nya  
kyrkan  uppe i Vi.  

Akademien  hade  emellert id ,  som  redan  nämnts,  
förklarat sig ej  ha något att invända emot att trä- 

valvet och inredningen  togs ut ur kyrkan.  När den  
gaml a  kyrkan för första gången på fyra  år nämns i 
kyrkböckerna ,  ä r  det just  på grund  av att försam- 

lingen  med Akademiens  medgivande ä mnar ta till- 
vara så  mycket trämaterial  som  möjligt.  Den  21/12  
1889  beslöt  man  att  låta  ta  ut  träva lvet  och  vad  
som  å terstod  av  inredningen (bänkar,  trägolv,  läk- 
tare) ,  med  undantag  av  a lta ret  och  a ltarringe n.  
Likaså  tog  man  hand  om  ank a rbj ä lkarna,  vape n- 
husets loft och  trappa samt monterade  ned  klock- 

sta peln .  Det  so m  kunde  behövas  vid  reparationer  
av socknens gemensa mma  hus, sk ull e anvä ndas där- 

till  geno m  å ldermännens  försorg,  medan  allt  det  
övriga sk ull e  försäljas för kyrkokassans  räkning.  

Protokollet upplästes från prediksto len den 29 de- 
cember och följande dag sk rev en  av sockenborna  
ett  lå ngt  brev  till  riksantikvarien  Hildebrand  per- 

sonl igen. Brevet är underteck nat Magnus Pettersson,  
vä l  identisk  med den  redan  nämnde  Mag nus  Pers- 
so n  (not 53) .  Han  beskriver den gamla  kyrkan och  
redogör för vad som  hade beslutats vid sam ma nträ- 
det  dagen  förut.  Brevet  ä r  delvis  svårläst,  brev- 
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Fig 243.  Interiör av ödekyrkan omkring år 1900. Foto T J Arne. - Den på väggen  
målade a ltaromramningen av Peter  Lundgren  1821.  Jfr fig  214.  

Interior of abandoned church ca  1900.  The altar surround was painled on the wall by  
Peter  Lundgren in  1821.  Cf fig 214.  
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skrivaren  är  tydligen  ej  så  van  att  uttrycka  sig  i 
skrift,  men  hans känsla för den gamla kyrkan är ej  
att ta miste på:  

»Arbetet  uti  den  gamla  kyrkan  har  blifwit  för- 
nyad  på  Sennare  tiden  huilket är mera i  aktnings- 
tiänslan  än  hvad  det  är  uti  den  nya  kyrkans  sitt- 
platser m m».  Han beklagar den nya kyrkans orien- 
tering  med  koret i väster (se  Källa  nya  kyrka),  till  
skillnad från den gamla kyrkan, där solen »ofta gaf  
sin  friskande  lysning  in  genom  fönstren,  såsom  in  
uti andra kyrkor som står ost och  Wästen>.  

Han  nämner  också  invigningen  av  den  nya  kyr- 
kan året förut.  »Som kyrkans invigning war skedd.  
Huad  som  hvar  anwänt  i  från  den  gamla  kyrkan  
till  den  nya  kyrkan,  som  war  fullbordad,  skola  
gamla  kyrkans  dörrar  stängas.  Skall  likwäl  den  
gamla  kyrkans  dörrar  öppnas  genom  kyrkostäm- 
mans  beslutande  åtgärder.»  - Troligen  menade  
Pettersson, att stämman först hade beslutat att låsa  
den gamla kyrkan, så snart det som kunde användas  
hade  tagits bort, men att man sedan hade upphävt  
beslutet och ämnade låta den stå olåst: »Som blifwit  
tvänne  gånger  beslutat  på  et  år,  kyrkostämmans  
ordförande uppläste det förra protocollet uti kyrko- 
stämman  den  21  dennes  för  att ytterligare  föra  et  
nyare  beslut,  synes  nu  äga  fullkomligare  wärkan».  

Slutligen  anbefaller  han  »till  dess  höga  ända- 
målsenliga  wettinskapen  . . .  den  gamla  kyrkan,  
klåckstapelen  hängnads  muren  omkring  kyrkan  
walfportar,  Likstenar och  alla  de friska löfträden»  
och  uttrycker  som  sin  förhoppning  att  de  måtte  
»frikännas  [d  v s  fridlysas]  såsom  andra  forntida  
minnesmärken».  

Han  berättar  också,  att  föregående  år,  när  gol- 
vet  i  nya  kyrkan  lades,  hade  stämman  beslutat  att  
ur  den  gamla  kyrkan  uttaga  två  gravstenar.  Den  
ena är Oestanus Petris sten, den andra troligen den  
s k Schotteni u s' sten (se  Nya kyrkan, fig  285, 286).  
Han hade då invänt, »att stennarna inte kunde wara  
ditlagda  för  att  återföras  ifrån  sina  platsen>,  men  
majoriteten  hade  medgivit  att  de  lades  in  i  golvet  
till den nya kyrkan »som står afläxet ifrån den gamla  
kyrkan».  

Magnus Petterssons  brev  hade ej  avsedd  verkan.  
Vitterhetsakademien  hade  ju  redan  givit  sitt  till- 
stånd till de av kyrkostämman beslutade åtgärderna,  
och följande  år  verkställdes  denna  slutliga  utrens- 
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ning av kyrkan. Kvar lämnades endast altaret, altar- 
ringen  och  den  västligaste  ankarbjälken.  Själva  
byggnaden lämnades att förfalla (fig  243).  I  början  
av  1900-talet heter det: »stommen af församl. gamla  
kyrka qvarstår, men vårdas ej»  (Ä m b  ber 190 l).  

Den  22/ 1 1907  infördes  i  Barometern en  artikel,  
signerad W.  A. , där ödekyrkans bedrövliga tillstånd  
beskrivs.  Bakom  signaturen  döljer  sig  sannolikt  
William  Anderson,  skildringen  överensstämmer  
nämligen  nära med vad han skrev i ämnet under de  
följande åren. 54  

En beklämmande bild  av ödekyrkans fortgående  
förfall  ger  William  Anderson  i  en  tidningsartikel  
190855 :  »Utanför  på  kyrkogården  ...  växer  gräset  
ymnigt och  fritt  och  lämnar rikt bete åt boskapen .  
Den  söndriga  kyrkodörren  står  öppen,  vinden  ru- 
sar in  och hvirflar fram i det tomma rummet. De- 
lar af fönsterbågarne stå ännu  kvar,  men  alla glas- 
rutor  äro  borttagne.  Trägolfvet  har  borttagits  och  
jorden  är  täckt  af  ris  och  kreatursspillning.  Den  
kvarstående delen af altarskranket är täckt af fågel- 
smuts och allt  öfrigt är sönderbrutet,  prisgifvet  åt  
okunniga händer. Spåntaket har remnor och  regnet  
sipprar  ned  på  takstolarne,  hvarför  det  endast  är  
en  tidsfråga  när  dessa  skola  förruttna  och  störta  
ned.  Allt gifver en så  tydlig bild  af förgängelse  och  
ödeläggelse,  som  gärna  är  möjligt  . ..  Som  nu  är  
fallet, står det gamla templet prisgifvet åt hvar man,  
kajorna bygga bo i loftet och under kulna höstdagar  
söka  sig  de  betande  fåren  gärna  hit  in  för  att  få  
skydd  för  regnet  och  den  evigt  sjungande  blås- 
ten ... ».  

Av  allt att döma hör William Anderson, jämte  
H A R Siden, till  dem vi  främst har att tacka för  
att intresset från sakkunnigt håll riktades  mot öde- 
kyrkan.  Den  22/4  1911  anvisade  riksdagen  enligt  
ett kungl  brev 2 500  kr till  kyrkans konservering, i  
huvudsak  omfattande påläggning  av  nytt  yttertak.  
Arbetet utfördes av  byggmästare N Petersson,  Vis- 
by, i enlighet med ett av antikvarien E  Ekhoff upp- 
gjort  program.  1921  insattes  träluckor  i de  öppna  
fönsterhålen  och  även  de  följande  åren  »blev  kyr- 
kan  föremål  för  omfattande  konserveringsarbeten,  
bekostade  av  statsmedel»,  skriver  William  Ander- 
son  (ms  i  SvK  arkiv).  Han  fortsätter:  »1923  för- 
nyades  golvet  inom  altarringen,  och  vissa  mur- 
partier  i kyrkan  och  sakristian ,  vilka  hade  van- 



prytts  genom  besökandes  initi aler  och  inskrifter,  
blev o  tunnt överkalkade. Å verkan å  kyrkan  kunde  
tro ts detta icke stävjas,  och de fra mställningar, som  
gjordes  hos  församlingen ,  rönte icke  något  tillmö- 

tesgående, enä r  församlingen  ansåg sig av  ekono- 

miska skäl  urståndsatt att anslå  erforderliga  medel  
till  kyrka ns  vård.  Ej  heller ville den lämna  kyrkan  
till  sta ten . Efte r en ifrågasatt o mläggning av ytter- 

taket beslöt dock församlingen till sist å kyrkostäm- 

mor den  11 /3  och 2/ 5 1928, a tt till K.  Vitterhets- 

a kademien  med äganderätt överlämna kyrkan, och  
den  1/6 s. å.  hemställde Akademien hos K . M:t, att  
staten må tte antaga det gjorda a nbudet.  Sedan det  
utrönts, att vid  utmark sdelningen  på Öla nd i  bör- 

jan av  1800-ta let för a llmänt behov avsatts ett om- 

råde  om  7  tunnla nd ,  benä mnt  kyrkva ll  vid  Källa  
kyrka,  va rav  en  del  utgjo rdes  av  gamla  kyrko- 

gården,  samt a tt ifrågavarande område ä nnu  icke  
vore  redovisat  i  jorderegistret ,  föreskrev  K. M :t  i  
brev 26/ l O 1928, att kyrkan  med omgivande kyrko- 

gå rdsmur  och  kyrkogårdsportaler  skall  för  fram- 

tiden såso m statens egendom stå  under K. Vitter- 

hetsakademiens  vå rd  och  förvaltning».  
Så lunda  räddades i sista stund en av vå rt land s  

märkli gaste  byggnader.  

Konserveringsarbeten  och  byggnadshistoriska  
undersökningar  
Alltsedan  state n  övertog Ödekyrkan,  har  den  va rit  
föremål  för  kontinuerligt unde rhå ll , delvi s  bekostat  
av privata do nat ioner.  I samba nd därmed  ha r bygg- 
nadsarkeo logiska  undersök ningar möjliggjorts .  

Komminister  Hultskogs berömvärda  insatse r be- 
rörs  flerstädes  i  denna  beskrivning  (jfr  not  44) .  
Fil  lic  Willia m  Anderson  och  professor  Jo hnn y  
Roasval utforskade kyrk an, de ls 1908, del s på  1930- 

Glasmålningar  
Fynd av glasskärvor under korgolvet  1960 bevisar,  
att kyrkans korfönster, å tminsto ne ett av dem, varit  
försedda  med glas målningar.  Ur golvfy llningen sål- 
lades  fra m  27 bitar av ofärga t glas från  1300-ta let  

KYRKOBYGGNADEN  

talet,  under sistnämnda period för Sveriges Kyrkors  
rä kning, assisterade av dåva rande a manuensen  och  
fotografen  Alfred  Edle.  Efter  William  Andersons  
frånfälle gavs  uppdraget åt  Ragnhild  Boström .  

På initi at iv av fil  dr Twar Anderson framtogs  1949  
ko rets  romanska östra fön ster  och  vid  sa mma  till- 
fä lle  påträffades  ingången  till  murtrappan  i  korets  
nordmur samt resterna av tra ppan  i  tornets  södra  
mur.  Arbetet utfördes av författa ren,  assisterad av  
Filip Sjögren . - l en syneresa  195 1 deltog, förutom  
författaren,  professor  Armin  Tuulse  och  ko mmi- 

niste r  L-M H ol mbäck , va rvid  putsen avknackades  
dels  vid  skarven  mellan  to rnet och  lå nghuset, del s  
mella n  koret och lå nghuset.  

1960- 196 1  undergick  kyrka n  en  omfattande  re- 
sta urering, varvid  även företogs en  parti ell  utgräv- 
ning  under go lve n.  Tack vare byggnadsstä llningar  
kunde även  murkrö nen  undersökas närma re ä n  ti- 
diga re.  Medverkande var bl a a rkitekten Åke Teng- 

elin ,  byggmästaren  Elmer  Axelsson,  Filip Sjögren  
och författ aren, so m även  var a ntikvarisk  kontrol- 

la nt . Fönstren försågs med glas i nya bågar. Grund- 

mura r  och  mittpelare n  ma rkerades  i  go lvet,  som  
dessförinnan jä mnades  och o mlades.  På  prediksto- 

lens  plats  insattes  ett  räcke  av  smidesjärn .  Medel- 
tidsalta ret åte ruppfördes.  E n  trä lucka, som  täc kte  
den s k  prästgraven i koret, visade sig va ra den dörr  
som  ursprungli gen  hörde  till  kortrappans  ingå ng,  
varför den kunde kramlas fast på sin gamla  plats.  
De  stora  mursprickorna - ofta  nämnda  i beskriv- 

ningen  ovan - lagades  och vapenhustaket repa re- 
rades. När en va nprydande stenhög i kyrkans västra  
del  togs  bort,  på träffades  några  runstensfragment,  
och  ett stort anta l lösfynd  gjordes  där samt fra m- 
för a llt  un de r  ko rgolvet , vilka  beskrivs neda n.  

ell er senare medeltiden med  reste r av rödbrun sva rt- 

lodsmå lning (blad mönster, nätsgrafferad fo nd , figur- 
målning).  SHM inv  nr 27130:31.  
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Kalkmålningar  
Medeltida målningsrester  
På det understa,  glä ttade putsskiktet i koret finn s  
två  konsekrationskors , ritsade med järnpassare och  
med  spår  av  röd  färg  i  flera  lager:  l .  invid  östra  
korfönstrets norra smyg,  2  m över go lvet, diameter  
50 cm. - 2. På södra sidan , öster om södra fönstret ,  
160 cm  över golvet,  diameter ca 39  cm.  

På  korets  norra mur, öster om kortrappdörren ,  
syns  ett litet huvud , tecknat med  svart färg  på det  
understa putslagret  1300-ta let?  

På  lå nghusets  norra  vägg  kan  man  mellan  de  
båda östligaste fönstren  svagt urskilja må lningsspår  
i  rött på det understa putslagret:  manshuvud , häst- 
h uv ud  (?), tassar.  

Ristningar  
T putsen på  lå nghusets söd ra  vägg samt i sydporta- 
lens  östra smyg  syns  flera  ristningar  i  det  innersta  
putslagret  (det  glättade ,  brungula) ,  utförda  sedan  
putsen torkat. Där märks  bl a  ett skepp (fig  244),  
»en  mindre jakt elle r enkel a llm ogeskuta ... säker- 
li gen  ej  medeltida»,56  en  lilj a ,  växtornament  m m.  

På södra  lå nghusväggen skymtar slingrande ran- 
kor på det understa putslagret  

Målningsrester  från  nyare  tid  
På södra lå nghusväggen  skymtar stora, slingrande  
rankor,  målade  i rött på  ett av de  övre  putslagren ,  
möjligen utförda av Johan Hernell (s  158,  not 44),  
som  1727  målade  hela  kyrkan  samt  även  predik- 
stolen  m m.  

Ett enkelt geo metriskt mönster, må lat i svart färg  
syns  på  norra  lå nghusväggen  över  det  östligaste  
fönstret.  M ålningen  är  tillkommen  före  ombygg- 
naden 1802, den befinner sig nämligen ovanför tunn- 
valvets  a nfangslinje .  - Beträffande  Peter  Lund- 
grens målning 1821 , se  nedan.  

Där förekommer även  runor,  bl a en enstaka följd  
av  sö nd agsrunor,  troligen  från  äldre  medeltid .57 

T  h  om  sakramentskåpet  i  korets  östra  vägg  är  
ett litet lika rmat kors  inpressat djupt i putsen , me- 
dan den  ännu  var våt,  ca 8 x 8 cm.  Troligen  sam- 
tida med  skå pet.  

Fig 244.  Skepp,  ristad i torr puts på lå nghusets södra vägg,  
»säker ligen ej  medeltida».  Foto R Boström 1960.  

Ship , seralehed in  dry  plaster on S  wall of nave;  »undoubtedly  
not  medieval».  
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De fl esta  av  G a mla kyrka ns  inventa rier  överfördes  
1888  till  N ya  kyrkan  och  beskrivs  nedan  (s 393/f  
samt fig  266, 272/f).  

Altare  

D et medeltida  stenaltaret var så sto rt ,  att det på- 
stods uppfyll a  mer än en  tredjedel av koret (st  prot  
1787).  Skivan är bevarad, av grå  ka lksten med röda  
strimmo r.  På  den  slipade  översida n  syns  svagt  i  
hörnen  fyra  tunt  ristade invigningskors (Andreas- 
kors).  Profilerad och huggen på  tre sidor : pla tt och  
hålkäl; fj ä rde sidan (l å ngsidan)  rak och endast  tuk- 
tad . 211  x 131  x 10 cm.  

Återfunnen  1960  som  golvsten  under  trägo lvet  
innanför  träa lta rringen .  D ä rför  ä r  översidan  hå rt  
nött. - Det nuva rande a ltaret (fig 225) ,  täckt av  
den medeltida sk ivan,  uppmurades  196 1 på sin  ur- 
sprungliga  pla ts,  av grå, tuktad kalksten , efte r rit- 
ninga r av  Å  Tengelin .  

På  1760- och  1770-ta len  diskuterades  föränd- 
ringa r i ko ret som ansågs önskvärda men inte förrän  
i  slutet  av  1780-ta let  kom  de  till  utförande.  1787  
granskades altaret och  korgolvet : »Sedan Sochne- 
mänen  förliden  Söndag,  efter  Gudstjenstens  slut ,  
besed t a ltarebo rdet, hvilket i fordoa  tider  blifvit af  
sten  upmurat  så  stort  och  ofanteligt  at  det  bort- 
tager  mer,  än  en  tredjedel af  Choret , sta nnade de  
omsider i det  beslut, at det i höst skal borttagas och  
utbytas, et annat af bräder förfärdi gas, samt gå lfvet  
inna n för di sken,  så nedsänckas at  det blifve r  Ii k a  
med gå lfvet  uto m  den samiT'a;  på det  presten må  
slippa gå krokot och luto, som hittil s skedt, när den  
hel Nattvarden skal utdelas till  Communica nterne»  
(st  prot  8/5  1787).  

Ett å r senare togs frågan å ter upp.  Man beslöt då  
att det gamla stenaltaret skulle bortbrytas,  så snart  
vårsådden va r kl ar.  Däreft er gjorde snickaren Lund- 
berg  ny  inredning.  1788- 1789  fick  han  betal t  för  
altarbordet, di sken och stolarnas omändring i koret.  

Det  träa lta re,  som  snickaren  Lundberg  gjorde  
1788 (fig  243)  är av den för sin  tid  traditionella ty- 

pen, med  bukiga, svängda sidor och sk iva med  pro- 
filerad  kant,  bevarad  i ett flertal  öländska  kyrkor.  
Det å tergå r på  högaltaret i Kalmar d omkyrka.  Al- 
ta ret må lades enligt beslut 1791  (vis prot) och 1792  
(st prot)  av provincialmå la ren  And G  Wadsten (s  
269, not 54).  Insk rift på  vänster kortsida : »Må lat  
1792. af And: G : Wadsten». Brunt, med  blå ma rm o- 
rerad  li st.  På  fra msidan  korsade  palm- och  oli v- 
kvistar,  målade i grönt.  Seda n  J 961  uppställt i nya  
sakri sti a n.  

Altarringar  

Den till  träaltaret hörande, slutna a lta rringen , »di s- 
ken»,  är nu (sedan  1961) femsidigt bruten, men var,  
medan den ännu stod kvar i koret sjusidig.  Li kso m  
träaltaret  tillverkad  1788  av  snickaren  Lund berg  
och må lad  1792 av  Wadsten.  Grå, med  bruna arm- 
ledare  och  knäfall  (utan  stoppning) samt lj usblå,  
marm orerade spegla r med svarta ram ar (några speg- 
lar nya). Troligen o mmålad av Peter Lundgren  182 1.  

1838  bes löt  ma n  att  göra  altarringens  mittpa rti  
genombrutet,  för  a tt det  nya nskalfade  a ntependiet  
bättre sk ulle synas frå n k yrk orummet (st prot 1838) .  
D etta blev möjligen  utfört och sk ull e i så fall  va ra  
förkl a ringen  till  a tt  några  spegla r  senare  behövde  
ersättas. - 1961  uppställd i nya  sakristian.  

En  äldre  altarring  av  i  övrigt  okä nt  utföra nde  
sträckte sig före  1788 tvä rs över koret utmed a lta r- 
podiets fra mkant.  

Altarprydnad  

På högaltaret stod ä nda till  1888 det medeltida a l- 
ta rskå p,  so m  nu  pryder  altaret  i  nya  kyrka n  (fig  
266). - Över a lta ret  hängde ett process ionskrucifix  
(fig  272) ,  och  hela  altarprydnaden  fra mhävdes  av  
ett på  korväggen målat, naivt tecknat a rkitektoni skt  
ram ve rk , må lat med  limfä rg direkt på  putsen  182 1  
av Peter Lundgren (fig 243). Två  gulbruna pilastra r  
bar  upp en  rundbåge  och o mgavs av vita dra peri er,  
tecknade  med  svart,  upptill  och  vid  sidorna  upp- 

bundna  i  dekora tiva  knuta r.  Inom  rundbåge n var  
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Fig. 245.  S:t Olof, skulptur av ek. Got- 
ländskt a rbete omkring år  1300.  KLM. 
Foto S Hallgren  1964.  

St  Olav, oak sculpture. Made on  
Gotland ca J 300.  Kalmar Counly  
Museum.  

F ig 247.  Helgonkonung, troligen  S:t  
Eri k,  sku lptur av lövträ. Da nzig-arbete(?)  
omkring å r  1400.  KLM. Detalj av fig  
32- 33.  Foto S Ha llgren  1964.  

Canonized king, probob/y  St  Eric,  hard- 
wood scttlpture.  Made at  Danzig  (?)  ca  
1400. Kalmar  Cou111y  Museum.  Detail  
jro111  figs  32 and 33.  

Fig 246.  Krigare,  detalj  av  fig  245.  Foto  R Boström  1964.  

W m-rior, detail from fig 245.  

Fig 248.  Riddare , detalj av fig 32- 33.  Foto A Bil low 1912.  

Knight,  detail }i-om figs  32 and 33.  
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ett strålande Jehova-tecken  inom en  triangel  målat  
med  svart.  Det  ljusgula  fältet  mellan  pilastrarna  
sträckte sig  nedåt endast i  nivå  med  alta rskåpets  
överkant. - Ramverket förstördes till största delen  
1949 då det igenmurade östra korfönstret togs fram .  

Sidoaltaren  
T långhusets båda östliga hörn finns avtryck av  mu- 
rade sidoaltaren som varit  l 02 cm  höga. Det norra  
altaret har varit  l 08  cm brett, det södra endast 92  
cm.  Längden  går  ej  att  beräkna,  eftersom  triumf- 
muren endast delvis står kva r.  - En rest av  det  
ena altarets skiva (?) är bevarad, ett avslaget stycke  
av  grå  kalksten ,  47 x 46 x l O cm.  Ena kanten  pro- 
filerad , med en 4,5 cm bred platt + hålkäl.  En i vin- 
kel med denna ställd sida är endast tuktad .  Medel- 
tida ,  litet  oregelbunden  skråhuggning.  På  undersi- 
dan  råsten .  Förvaras  i  gården  Lå ngerum  l : 13- 
1:14.  

På  norra sidoaltaret stod förmodligen  ett  Maria- 
skå), varav rester nu förvaras i KLM (fig 249- 253),  
och  på  det södra bilder av S:t Olof och S:t Erik(?),  
nu  i  KLM, fig 245- 248.- Sedermera har förmod- 
ligen  prediksto len (fig 266, 274)  varit uppställd på  
södra sidoaltaret.  

Ett »åfferaltare» nämns i inv 1713 (jfr s 269,  not  
55), troligen det  norra sidoaltaret.  

Medeltida bildkonst  
Utöver  de  medeltida  träskulpturer,  som  nu  står  i  
Källa nya kyrka (fig 272, 273) och  beskrives  nedan ,  
ägde kyrkan ännu i början av  1800-talet följande :  
»Flere  Helgonbilder förwaras  i  kyrkan . Desse  ut- 
göra en större  Mariae bild , lik  Altarets ; 2:ne större  
bilder  framställande  St  Olof  äfwen  lika  Altarets,  
och  en  bild  som  synbart  tillhört  ett större Crucifix  
samt  några  smärre  bildgrupper»  (Ahlqvist  2: l ,  s  
93).  Dessa bilder skall i det följande kallas S:t Olof  
och S:t  Erik , av orsaker som  kommer att utvecklas  
närmare.  

Wallman58  beskriver de båda bilderna utförligt :  
»Af samme konung funnos tvänne a ndra lösa bilder  
stående  nere  i  kyrkan ,  den  ena  yngre  ännu  bibe- 
hå llande något af sin  prydliga målning och  förgyll- 
ning, den andra hade tiden aldeles afklätt sin  gran- 
låt ,  att den  låg helt  simpel  och  sliten;  troligen  för- 
trängd af den andra, som  i sin  ordning åter blifvit  

af den ännu bebehållna altartatlan bortträngd . Båda  
föreställa äfven  som den  i altartatlan  befintliga, ko- 
nungen  med  krona , skepter, och äple i andra han- 
den , trampande den gamle fienden .»  

T n v  1829  innehåller endast en  kortfa ttad förteck- 
ning: »T Kyrkan förva ras 2ne bilder af  S.  Olof, och  
en  bild ,  som  tillhört  ett  större  Crucifix ,  samt  4ra  
mindre bildgrupper».  

1873  beslöt församlingen  att  till  Fornminnesför- 
eningen  i  Kalmar överlämna »samteliga de  i Käll a  
kyrkas Sacristi förstuga  [d v s gamla sa kristian] stå- 
ende träbildem (st p rot 14/5 1873).  H ur må nga de  
var eller vad de föreställde framgår ej  av protokol- 
let.  

Lika  knapphändig  är  uppgiften  i  Södermarks  
handskrivna  katalog  (KLM).  När  bilderna  fördes  
in  i förteckningen 22/8  1876,  heter det : »Källa soc- 
ken 7 mycket skadade, för kyrkan wärdelösa kyrka- 
bilder».  Siffran 7 har sedermera ändrats två gånger,  
först till  6,  sedan till  5.  

Det  sist  angivna  antalet  stämmer  med  museets  
äldsta tryckta katalog,59  i vilken fem  medeltida trä- 
skulpturer  anges  härsta mma frå n  Källa ,  nä mligen  
de  här beskrivna Mado nnan på månskäran (fig 249- 
250),  de  till  samma  altarskåp  som  denna  hörande  
tre  relieferna  (fig  251 - 253)  samt  Kvinnligt  helgon  
(fig 254). l  Horns kat ä r de  upptagna  under nr 44,  
72, 73, 45  samt 71.  

Vad  beträffar  nyssnämnda  »bild ,  som  synbart  
tillhört ett större Crucifix» (Ahlqvist 2 : l, s 93) , har  
den  ej  gått att identifiera (därom  mera s  361 ).  

Om vi  utgå r ifrån, att krucifixresterna aldrig sän- 
des till  Kalmar och att de sedermera har försvun- 
nit,  återstå r  två  skulpturer  för  att  uppnå  det  av  
Södermark först  uppgivna antalet 7.  

Den ena av dem har kunnat identifieras, tack vare  
Mandelgren , som en  i  K LM tidigare  under Alguts- 
rum  katalogiserad  skulptur  (se  ovan ,  s  54,  kallad  
S:t Ol of,  samt fig  32- 33).  Den beskrivs neda n, s  
357 (jfr not 61) och avbildas i fig 247- 248.  

Den a ndra s k Olofsbilden har hittill s ansetts vara  
förlorad , men torde också vara möjlig att identifiera.  

l  KLM förvaras endast  tre medeltida skulpturer,  
som  kan föreställa den  norska helgonkonungen. Av  
de två som återstår, när fig  247- 248  rä knas bort , är  
en  skänkt »af  obekant gifvare» (Horns  kat  nr  56),  
det är den  i fig  245- 246 å tergivna.  Den andra , som  
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var  en  gåva  till  museet  »af  Löjtnant  Fr v.  Scheele  
1877» (Horns kat nr 68), saknar varje attribut, var- 
för  Horn kallar den för »bild» och  Södermark för  
»kyrkbild».  

Återstår  då  nr  56  i Horns  kat.  Wallmans  ovan  
citerade  beskrivning  stämmer  väl  med  S:t  Olofs- 
bilden  i  fig  245- 246.  Däremot  har  Wallman  miss- 
tagit  sig  beträffande  åldersförhållandet  mellan  de  
båda  skulpturerna,  den  bäst  bevarade  bilden  är  
äldst!  

Källa  kyrkas  båda  s k  S :t  Olofsbilder  är  alltså  
beva rade och  uppställda i KLM:  

S:t Olof (fig 245- 246).  Av ek, sammanfogad av  
många  trästycken.  Konungen  sitter  frontalt  på  en  
bänk .  Ansik tet  visar  lugna  drag,  ögonen  är  vid- 
öppna,  övre  ögonkonturen  och  ögonbrynen  kraf- 
tigt  välvda.  Krusigt hår och  skägg.  På  huvudet  en  
hög  krona  med  varannan  spets  krönt  av  en  tre- 
klöver  (några  spetsar  avbrutna).  Denna  krona  är  
sekundär  och  troligen  utförd  vid  1400-talets  mitt ,  
sedan  man  sågat  av  den  ursprungliga.  En  slät  liv- 
klädnad  med  lå nga  ärmar  hå ll s  i  midjan  ihop  av  
ett brett bälte med frå n spännet ned hängande ände.  
Från  midjan  faller  livklädnaden  i mjuka , parallella  
veck.  Höger hand har hållit en nu försvunnen yxa,  
i  vänster  hand  riksäpplet.  Över  axlarna  ligger  en  
symmetri sk t  draperad  mantel. Tvärreffior markerar  
päl sbräm  på  samma sätt som  hos  Olofsbilden  från  
Väte, SH M .60 Manteln är hoplagd över knäna, från  
vilka den fa ller i parallella , sma la  veck.  Fötterna i  
tämligen  spetsiga  skor  vilar  tungt  på  en  liten  kri- 
gare som ligger framstupa  med  huvudet å t  vänster,  
nära Olofs högra fot.  Hans ansikte ä r brett , ögonen  
vidöppna.  Den  breda  munnens  vänstra  mungipa  
öppnar sig  som ett runt hål.  På  huvudet har kriga- 
ren  en  rund  hjälmhatt  med  mittkam ,  på  överkrop- 
pen  en  kort jacka .  sexsidig fotplatt a,  skuren  i ett  
stycke  för  sig.  skulpturens  baksida  är  ihålig,  bak- 
huvudet  plant avskuret ,  bilden  har alltså  varit av- 
sedd att sitta  i ett skåp.  

Nästan all  kredering och färg är borta. Obetydliga  
färgspå r :  guld  på  kronan  och  livklädnaden,  frisk  
ka rnation  på  ansiktena.  Rester av  rödbrun färg  på  
Olofs hår och skägg samt på  bänken.  Manteln har  
troligen varit blå med rött foder, fotplattan grön.  

Sannolikt tillverkad på Gotland omkring år 1300.  
Kronan  en  komplettering  från  medeltidens  slut.  

Helgonets  ansikte  troligen  överarbetat  på  1400-ta- 
let, liksom krigarens huvud och hjälm. - Höjd 130  
cm.  Horns kat nr 56.  

Helgonkonung, troligen S:t Erik61 (fig 32- 33 samt  
fig  247- 248).  Av  lövträ,  starkt  maskstungen .  Hel- 
gonet  sitter  på  en  bänk.  Kroppen  en  aning  osym- 
metriskt  vriden  och  fötterna  vilar  på  en  riddare  
som försöker resa sig.  Höger arm avslagen, vänster  
hand vilar på vänster knä och håller en nästan klot- 
rund  pyxis  med  liten  krönknopp.  Det  breda ansik- 
tet är skadat, särskilt ögonen , näsan avslagen. Skäg- 
get är lockigt och  delat i mitten , de lå nga  musta- 
scherna hänger ned över mungiporna och det vågiga  
hå ret är benat mitt i pannan . Stora, vidöppna ögon  
under  buktiga  bryn.  Kronans  spetsar  avslagna  på  
den  breda  höga kronringen .  Manteln , som går högt  
i hal sen, är osymmetriskt draperad över höger axel  
och hopfäst  över denna med  en  rad  små  knappar.  
Från  höger  axel  ligger  manteln  snett  över  knäna  
och därunder se r man en åtsittande livklädnad  med  
starkt  markerad  midja  och  knäppning  fram  med  
en tät rad  runda knappar. Över knäna  breder man- 
teln  ut sig i mjuka buktande veck, på sidorna hänger  
mantelns  flikar  ned  i strutformade veck.  Fötterna  
är klädda i spetsiga  skor och trampar på en  liten  
riddare  som  till  hälften  reser  sig  under  bördan .  
Denne  har  toppig  hjälm ,  som  endast  lä mnar  det  
breda , platta ansiktet fritt , samt en  kort jacka, tro- 
ligen  ringbrynja  kring  halsen  samt  rustning  med  
lambrekä ngartad  frans  och  brett  bälte.  Nedtill  är  
hela sk ulpturen sönderfrätt. All  kredering och mål- 
ning  borta.  Höjd  110  cm.  Danzig-arbete  (?)  frå n  
omkring 1400.62  Horns kat  nr 60.  

Bilden  har  tidigare  katalogiserats  under  Alguts- 
rum ,  men  ursprunget  kan  tack  vare  Ma ndelgren  
fastställas (j fr  ovan fig 32-33 samt s 60).  Han sk ri- 
ver  1843:  Af de  omtal te  skulpturerna förtjener  en- 
dast att nämnas st Olof (se PI  L V III  fig  6) å  h vilken  
äfven  målningen  är totalt förstörd».63  

l  KLM förvaras även  resterna av ett a ltarskå p,  
bestående av följande figurer  av ek:  

l. Maria  med  barnet  (fig  249,  251 ),  framställd  
som  den  apoka lyptiska  kvinnan ,  stående  på  må n- 
skäran.  Solstrålarna  saknas.  Figuren  i  kontrapost,  
endast vänster fot synlig  på må nskäran. På  höger  
arm  bär  hon det nakna Jesusbarnet, som saknar en  
hand och båda fötterna (benen är korsade).  Marias  
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Fig  249- 253.  Sk ul pturer  av  ek  frå n  a ltarskåp,  nordtyskt  
a rbete från omkring  1525.  KL M .  Foto S  Ha llgren  1964.  

Gak  figures  from  triptyh,  North  German  work ,  ca  1525.  
Kalmar Counly  Museum.  

F ig 249 .  Mado nnan som  den apoka lyptiska kv innan.  

The  Virgin as the Apocalyplic Woman .  

h uv ud  l u ta r  något  mot  barnet.  H on  ha r  utslaget  
långt,  böljande  hå r,  på  vilket  en  krans  med  ros- 
o rnament framt ill  och en krona vi lar. Kronspetsarna  
borta .  Mari as  vänstra  undera rm  och  ha nd  sak nas.  
Hennes mantel  vil a r över höger axel och är sa mlad  
i  vänste r  sida,  frå n  vilken  den  fa ll er  med  något  
kantiga,  men  ko ncentri ska  veck.  U nder  manteln  
syns  de n  veckrika,  fots ida  klän ningen  med  hal v- 
lå nga, vida ärmar.  U rho lkad  rygg.  Färgen endast  
delvis  ursprungli g :  fr isk  ka rnation,  fö rgy ll t  hå r,  
bruna  ögon  och  ögonbryn.  Manteln  ä r  fö rgy lld ,  
klänningen  sk ifta r  i  blå tt  och  grönt.  Månskära n,  
so m  i ä ldre  besk rivningar tolkats so m  ett a nka re,  
är förgylld , dess ansikte  ha r fri sk k a rnation .  Höjd  
72 cm.  Horn s kat  nr 44.  

2.  Bebådelsen (tig 250).  Maria  ligger på  knä vid  
en  pulpet  med  en  uppslagen  bok .  Hon  vrider  sig  
nästa n  helt  om  mot  ängeln . H året ä r  utslaget,  hän- 

derna  ä r  k näppta  över  bröstet.  Hennes  klänning  
faller i stora veck ned  på en kudde, på vilken ho n  
böjer  knä.  l p ulpetens gave l en  rundbågig  öppning  
där tre böcker syns.  Ä rkeängeln  Gabriel knäböjer  
halvt  bakom  henne,  hä nderna  är framsträckta (en  
ha nd  avslagen).  På  sitt  halvlå nga  hå r  bär  han  en  
krans. Över bröstet ä r ett band  korsat. Under kläd- 

nadens  uppvikta  få ll  se r  ma n  hans  ena  fot.  Frisk  



Fig 250.  Bebådelsen.  

The  Annunciation.  

Fig 251.  Deta lj av  fig  249.  

Detail from fig  249.  

Fig 252.  Jesu föde lse.  

The  Bir/h  of Christ .  

F ig  253.  Omskärelsen.  

The  Circumcision.  
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Fig  254.  Kvinnligt  helgon,  ek,  Johannes  Stenrats  riktning,  
Liibeck omkring 1480. - Har troligen hört till samma altar- 
skå p  som  Madonnan i fig 272.  KLM . Foto S H allgren 1964.  

Female saint, oak,  Johannes Stenrat's school, Lubeck, ca 1480.  
Probably belonged to  the same triptych as the Virgin infig 272.  
Kalmar County  Museum.  

karnation , förgyllt  hå r,  bruna ögon och ögonbryn.  
Ängeln  och  Maria  har gröna  kläder (ommålade?)  
med förgyllt foder.  Båda har röda skor, pulpetens  
sockel  och  bokbräda  röda,  i  övrigt  grön,  liksom  
marken.  Höjd 42 cm.  Horns kat nr 72. 

3.  Jesu födelse (fig 252).  Maria ligger på  knä och  
tillber  det  lindade  Jesusbarnet.  Hon  har  utslaget  
hå r  och  en  vid  ma ntel.  Bakom  henne  Josef  med  
kort hår  och  spetsigt skägg.  Hans vänstra  hand  är  
framsträckt  mot  åskådaren,  den  har  hållit  om  ett  
runt  förem ål,  sannolikt  ett  ljus.64  Rester  av  ur- 
sprunglig färg:  grönt, rött, svart och guld.  Höjd 48  
cm.  Horns kat nr 73.  

4. Omskärelsen  (fig  253).  Maria t v,  fortfarande  
med  utslaget långt hår,  hå ller  fram  det lilla  Jesus- 
barnet  på  ett altare.  Mitt emot  henne  överstepräs- 
ten ,  bakom  altaret  en  tjänarinna.  Rester  av  ur- 
sprunglig polykromering :  Maria har grön  klänning  
med  lå ng slät ärm och  brunsvart mantel med guld- 
foder.  Tjänarinnans  klänning  röd,  huvudbonaden  
och  hakklädet förgylld a.  Alla  har  bruna  ögon  och  
ögonbryn samt röda skor. Översteprästen har mörk- 

brunt hå r  och  skägg,  grön  livklädnad  samt sva rt- 
brun  mantel  med guldfoder.  

Altaret grönt med röd  ram omkring nischen , som  
är  svart.  Mörkbrun  altarduk  med  guldfrans.  Ljus  
blå fond och rödbrun mark.  Höjd 44 cm.  Hornskat  
nr 45 .  

Altarskåpet är ett i nordtysk eller da nsk stil  ut- 
fört arbete frå n  omkring år  1525. Alla delar,  utom  
nr 3, konserverade av Sven  Wahlgren.  

Själva skå pet är försvunnet,  men på  Ahlqvists tid  
fanns ännu dörrarna i beh åll:  »l Pastorskans Bänk,  
finnes  en  väl  conserverad  målning  ifrån  Catholska  
tiden , so m föreställer  Marias Bebådelse,  en  annan  
föreställer Syndafallet,65  hvilka begge må lningar äro  
liktidiga» (Sam]  UT, s 17).  

Till  Kalmar  fördes  1873  även  en  skulptur av ett  
kvinnligt helgon ,  av ek (fig  254) . Bilden  återger en  
ung kvinna  med spetsovalt ansikte och  hög panna.  
På hennes utslagna, lå nga, vågiga hår vilar en krona,  
som  nu  saknar  alla  spetsar.  Kronringen  är  betyd- 

ligt vidare upptill än nedtill. Den fotsida klänningen  
har slätt liv  och lå nga, uppvikta  ärmar.  Över ax- 
larna en veckrik mantel , också den med vida ärmar.  
Den  mesta  vidden  är  hopsamlad  bakom  vänster  
underarm, frå n  vilken  manteln faller  i kantiga,  tri- 
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angulära veckformer.  I  vänster hand  håller  hon en  
uppslagen bok , höger hand har hå llit i ett runt före- 
må l (en  martyrpalm?), som är borta. Hon har spet- 

siga  skor  och  står  på  en  rund  fotplatta.  Färger:  
förgylld  klänning och mantel , den senare med blått  
foder.  Röd sko och dito bok, grön mark . Blek kar- 

nation ,  bruna ögon och  bryn,  spår av guld  på hå- 
ret.  Höjd 89 cm.  Arbete i Johannes Stenrats66 stil  
från o mkring 1480 (?) , se  nedan Källa nya kyrka,  
fig  266.  Konserverad av Sven  Wahlgren.  Horns kat  
nr 71. 

Försvunnen  medeltida  skulptur  
Kyrk an ägde enligt Ah1qvist ännu i början av  1800- 
talet  ett  triumfkrucifix.  l hans  redan  citerade upp- 
räkning  av  kyrkans  medeltida  träskulpturer,  där- 
ibland  ett  processionskrucifix ,  görs  nämligen  ett  
tillägg:  » ...  dessutom  ...  en  särskild  bild ,  som  
synbarligen  varit till  ett större Crucifix»  (Sam l 11 l,  
s 17).  Det var alltså endast själva Kri stusbilden som  
var beva rad . - Upplysningar om vare sig Kristus- 
bild ,  kors ell er  trabes saknas helt.  Ingenting tyder  
hell er på,  att den var med  bland de  medeltida trä- 

skulpturer som i enlighet  med  beslut  1873  (st prot)  
överlämnades  till  fornminnesföreningen  i  Kalmar  
(se  ova n).  Man  kan  därför  ej  våga  förmoda , att  
bilden  ska ll  kunna återfinnas  i  K LM  under  rub- 
rikerna »från okänd kyrk a» eller »af okänd gifvare».  

Förvaringsnischer  ( depositorier)  
Två  förvaringsnischer67 finns  i  koret  (fig  225).  På  
östra väggen  är den större beläge n,  höjd  122 cm ,  
bredd 47 cm, djup 61  cm, höjd över nuvarande golv  
104 cm (över  ursprungligt golv ca 94 cm). Den är  
klädd  med ek och  uppdelad i två  rum.  Dörrarna är  
kompletterade omkring 1950.  Nischen är sekundärt  
uppbruten  eller  förstorad ,  ty  murverket  omkring  
densamma ä r  ojämnt,  innehå ller bl a  tegelskärvor,  
och den glättade gulbruna putsen  upphör ett stycke  
utanför  nischen.  l det  yngre  putslagret  är  ett  lik- 
armat  kors inpressat.  

norra  väggen  är  en  mindre  nisch,  framtagen  
1960.  Mått: 43 cm  hög, 52 cm bred ,  höjd över nu- 
varande golv 64 cm (över ursprungligt golv ca  107  
cm).  Djupet har varit mer än 47 cm , ni schens bakre  
del  försvann  1802  i  samband  med  att  gamla  sak- 
ri stians västra del gjordes om till  predikstolstrappa.  

INRED N I NG  O C H  INVE NTA RIER  

Samma gulbruna, glättade puts, som utgör det äldsta  
putsskiktet i hela  kyrka n,  täcker ni schens sidor.  

Predikstol,  timglas  
Prediksto len (fig 266, 274) från å r  1600 är jämte ett  
timglas frå n  1698  uppställda i Nya kyrkan och be- 
skrivs  nedan .  

På predikstolens plats i lå nghusets no rdöstra hörn  
uppsattes  1961  ett  räcke  av  smidesjärn  (fig  225),  
ritat  av  Å Tengelin  och  utförd  av  smeden  Bertil  
Nilsson, Gröndal (Köpings sn) .  

Bokstol  
En  bokstol  (s  269,  not  58)  stod  1654  framme  vid  
alta ret.  Den  omnämns  i  samba nd  med  ett  beslut  
att  flytta  fram  dopfunten  »iempte  Altaret  hoos  
gamble bookstolen» (vis prat  1654). Bokstolen skul- 
le  a ntingen  tagas  därifrå n  eller  ock så  gö ras  litet  
smalare, o m  utrymmet så krävde . Ej  beva rad.  

Bänkar  
l långhuset  är  avtryck  av  murade  sittbänkar.  De  
har  varit  placerade  utmed  lå ngsidorna,  frå n  sido- 
altarna i öster och till  tornets  östra mur, har varit  
omkring  40  cm  höga  samt  haft  ungefär  samma  
bredd , att döma av spår i golvets stenläggning. Tro- 
ligen  frå n långhusets byggnadstid.  

Inna n  kyrkan  övergavs  1888,  var  den  fylld  av  
bänkar (fig  197).  T en  beskrivning  av  kyrkan  frå n  
1884,68 var antalet bänkar på ma nss idan  (i  söder)  
21  st, 7 fot lå nga (ca 210 cm), på  kvinnosidan 23 st ,  
Il  fot  lå nga  (ca  330  cm).  På  läkta ren  stod  6  
bänkar.  Med  tanke  på  att  läktaren  endast  var  12  
fot djup , var bänkarna troligen fördelade i två kvar- 
ter om vardera tre  bänkar (jfr neda n, läktare).  

Av  denna  bänkinredning,  som  bildade  slutna  
kvarter, finns  rester  bevarade, funna av  komminis- 

ter  Hultskog ute i socknen (fig 255):  
l .  Dörr och ett stycke av fasaden,  av gråmålad  

furu ,  med  två  speglar  över  varandra .  Upptill  av- 
tryck av försvunnen tandsnittsli st . Två  klolikt böjda  
gå ngjärnsbeslag  bevarade.  Fyllningarna  omges  av  
svarta ramar och är målade i samma starkt blå mar- 
morering som  träaltarets kransli st  och  altarringen ,  
antingen  av  And  G  Wadsten  1792  eller  av  Peter  
Lundgren  1821.  1600-talet,  möjligen  rester  av  de  
tre  nya  stola r i koret, som omtalas  1669  i samband  
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med  att bänkhyra erlades för dem (räk).  l O l x 6 1  
cm.  

2- 3.  Ljusblå bänkdörrar av furu , va rdera med en  
enda  fyllning.  Spegelns  fä rg  blek nad ,  omgiven  av  
svart  och  blå  ra m.  Bänknummer  målade  i  sva rt :  
»N ° 6»  och »N° 13».  Nr 13  ha r  kva r två gångjä rn .  
M ått 8 1 x 49 cm.  1700-ta let?  

4.  Fragment av furu frå n  bänkfasad ,  prydd med  
en  fi nt skulpterad pilaster med  fj ä ll o rnering. Spå r  
av lj usblå och sva rt färg.  1600-talet.  F unnen under  
a ltarpall en  1960, t ro li gen frå n en  av de  korbänka r  
som nämn s 1669 (j fr ova n nr l ).  Lä ngd  54 cm.  

1687  var bänka rna  mycket förfa llna ,  klaga r  kyr- 

ko herde  Kiell ander  (skr  t  d omk ap  19/7  1687).  - 
J698 fick snickaren M r A nders i Sk riketorp , Högby  
sn, beta lt  för fyra sto lar och en  trappa. - 1745 ut- 
gavs t ill  »twenne  Snicka re ifrå n  Calma r  för Stolars  
förfä rdi gande  bak i Kijrki an  12: 24» (räk). - 1755  
beslöt ma n att reparera de bristfä lliga bän karna bak  
i kyrkan (st  prot)  och ett par å r  sena re  fra mfördes  
klagomål  över  trä ngsel  i  bä nkarna  (st  prot  1757) .  

l sam ba nd med den stora o m byggnaden  1802 be- 
slöt  man  föl jande  beträffa nde  bän kinredni ngen  (st  
prot 1/8  1802).  Manfolksbänkarna sk ull e  om möj- 

li gt bli  orörda, endast de som bo rttagits nere i kyr- 
ka n  sk ull e  ersättas  av  bä nk a r  med  sa mma  mått.  
Nya bä nk a r sk ulle  byggas framme  vid  korets  bör- 

j a n  där de gamla slu tade »i li ka  linia». Stolarna  p å  
no rra  sida n sk ulle gå li ka lå ngt fram , men avkortas  
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F ig 255.  Bänkdörrar  
av fu ru 1600- och  
1700-ta len.  Foto S  
Ha llgren  1964.  
Pew doors , pinewood,  
l 7!h and l 81h cenltn y .  

1/2 a ln , så  att gången  sk ull e  bli  bredare.  Alla  bän- 
kar skulle få samm a bredd av 5 kvarter, d  v s 75 cm.  
l ko ret sk ull e  nya bä nkar, s k  fr istol a r, insättas. se- 
dan fick  var och en efter behag inlägga go lv i  bän- 
ka rn a.  Några  dagar  senare  bestämdes,  a tt  fribä n- 
k a rna  i  koret sk ull e bli  tre till  a ntalet, för utrym- 
mets  sk ull ,  och  inredas  med  trägo lv.  Bänkarna  i  
söder skull e höjas till samma  höjd  som de på  norra  
sida n.  På  läktaren  skull e  en  klocka resto l  inrä ttas  
och de förfa llna  bänkarna på  Jäkta ren  repa reras (st  
pro t  26/9  1802).  

Läktare,  orgel  
En läkta re o mta las första gå ngen så sent som  1755:  
»förbud att stimma  på läktaren» (st prot).  Möjligen  
va r  de n gjord  1698, då  mäster A nders i Skriketo rp  
fick  12 da ler  för 4 sto la r  och en  trappa (t ill en  läk- 

ta re?).  1760 hete r det, att den stod mitt i kyrk an,  
d v s i lå nghuset , förm odli gen  i dess  västra hä lft.  l 
sa mba nd  med  o m byggnade n  av  tornets  ned re  vå- 
ninga r ( 1760) fl yttades den intill  to rnets västra  m ur  
(Ag  197).  f va lvresterna  på  no rra  och  södra  sidan  
höggs lägen  för  tre balkar so m  visa r,  att go lvet p å  
vanl igt sätt sluttade in  mot  kyrkor ummet.  Läktaren  
var  12 fot lå ng (d v s  djup) enligt  kr  prot 1884.  På  
läkta ren skulle klockaren ha sin  plats (st prot 1802).  

1777  och  J779  (st  prot)  klagas  det över  ungdo- 

mens  störa nde  uppträdande  på  läktaren.  Vid  sist- 
nämnda  tillfä lle  heter  det:  »Klagades  öfwer  det  
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oskick som  skall  brukas  på  läcktaren  af  wanartiga  
att ej  allenast spottas neder af  Läcktaren i kyrkan ,  
utan äfwen Kläder och  hatta r  nederspottas på  läk- 
taren»,  varför  det  bestämdes  stockstraff för  dem  
som gjorde sig skyldiga härtill.  

Den  enda  orgel  som  är  känd  i  Gamla  kyrkan  
finns omnämnd hos Ahlqvist (Samllll , s 17): »l  va- 
penhuset  finnes  resningen  efter  ett  orgelverk,  som  
av  klockaren  Jöns  Nilsson  Höök  inköptes  på  en  
Auction uti  Misterhult , Småland».  

Nummertavlor  
En  nummertavla av okänt utseende och ålder fanns  
1773, då  man beslöt att anskaffa nya siffror av mäs- 

sing , fem av var sort, eftersom de gamla hade mörk- 

nat (st prot 1773). - 1805 fanns det också bara en  
nummertavla ,  den  var  då  ny  (inv).  Möjligen  hade  
man  även  kvar  den  gamla  nummertavlan,  ty  1821  
beslöt  man  att  förgylla  ra marna  på  nummertav- 

lorna  samt att  måla  siffrorna  gula.  När arbetet ut- 

fördes , fick  både ramar och siffror samma gula färg  
(st prot). - Den 28/3 1842 beslöt  man att göra en  
ny  (nummer?-)tavla (st  prot).  Den  var färdig  25/ 5  
samma år och var tillverkad av Gustaf Höök.  Soc- 

kenborna förklarade sig va ra mycket nöjda med den  
nya tavlan »som är up hängd  under N u m mer-Taflan  
till  höger fram i Choret» och beslöt att anskaffa en  
liknande  tavla,  som  skulle  hängas  upp  mitt emot  
den nya . - 1866 skulle  siffrorna »med första» vit- 
må las och  tavlorna omsvärtas.  

Några vitmå lade siffror av jä rnbleck , funna  un- 

der  altarpallen  1960,  är  det  enda  som  nu  återstår  
av de  gamla  nummertavlorna och  deras siffror.  

Dopredskap  
Av en  medeltida  dopfunt  är endast den  runda  fot- 
plattan  bevarad  (fig  256),  av  grå  huggen  kalksten  
utan uttömningshåL Profilerad: hög hå lkäl samt låg  
rundstav och platt. Höjd 23  cm , diam 59 cm.  

Cuppan ,  som  är  försvunnen,  har  antingen  varit  
oornerad ,  av  s k  ciborietyp,  lik  exempelvis  dem  i 
Föra , Anga och Ala kyrkor,69  eller en s k gotländsk  
paradisfunt  lik  den  i  Hejdeby  (Go),  Persnäs  och  
St  Peders kirke på  Bornholm  m fl ,  Reutersvärd typ  
l a. 70 1200-talets mitt eller  senare hälft.  

1654  beslöt  man  att  funten  skulle  flyttas  fram  i  
koret:  »Funten  skall  af  sitt  olägliga  rum  flötiass  

I N REDNING  OCH  INVENTARIER  

fram  iempte  Altaret  hoos  gamble  bookstolen,  om  
Båda icke kunna tiliemptess berymma sig skall  b: te  
gamble stool antingen thär tagas dädan eller giörass  
litet  Smalare,  ded  alla  bewiliade»  (vis  prot  1654).  
Troligen  stod  funten  dess  förinnan  på  vanligt  sätt  
i lå nghusets  västra del,  innanför sydportalen.  

1852 låg funtfoten  utanför kyrkan: »Beslöts , att  
den  runda,  väl  huggna ,  af  anti q uariskt  värde  va- 
rande  Stenen  som  ligger  utom  kyrkogårdsmuren,  
skall inläggas och förvaras i kyrkans vapenhus ell er  
under Läktaren i  kyrkan» (st prot 1852).  

Dopfat.  En  »Funtt  kätill »  upptas  1590 i  PB  vis.  
l tillägg  från  1598  i samma  förteckning  hade  till- 
kommit »itt bäkin».  Om det användes vid dop eller  
var ett handfat, framgår ej . - » Mässingz bäcken  
l st» finns  upptaget  1654 (inv).  

Möjligen var det ett av dessa som omnämns 1705.  
Då  togs  »een  gammal  Käppar Kiättil  till  Flögerna  
på Klåcketornet» (räk), se  ovan  Klockstapel.  

Den  medeltida  dopfunten  ersattes  1668  med  en  
som nu  stå r  i Nya kyrkan (fig 276). Till denna hörde  
ett »Messings-bäcken »,  omnämnt i inv  1805,  1859,  
1866,  1875  och  1893.  Det  ersattes  1936  med ett av  
tenn  (se  Nya kyrkan) .  

Nattvardskärl  
Följande  nattvardskalkar  med  patener  är  kända:  

l .  Är  omnämnd  1590  (PB  vis).  Den  var  enligt  
inv  1654  »Een  förgylt  Messekalck ,  medh  förgylt  
disk».  D en  vägdes  och  beskrevs  i samband  med  
dess nedsmältning.  Vikten , 32 l /4lod ( 416 g) , ut- 
visar,  att den  varit tämligen stor.  Tack  vare en  an- 

teckning, inklistrad i F. m. 46 (fot  14, v:o, fig 257)  

-Fig 256.  Dopfuntsfot,  
huggen av grå  kalksten ,  
utan  uttömningshå L  ' 

~1200-talets mitt eller  
senare hälft.  Reuter- e 
svärd  typ  l  a.  Uppm  
l :20, S Hesselgren  och  
S  Fränne  1931.  

Base of fon/ , grey  lime- c  b stone,  without  drainage  
ho/e. Middle or seeond  
ha/f of l 3th  cen/tu·y.  
Reutersvärd type  l  a.  o= sdm .  
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är också dess utseende och å lder kända: »dess  kalk  
skickader N  1695 til  Stock h : til  Mr Jaco b Calman- 

der,n  att o m giutas .. . hafr nider o m  kring foten:  
wid  et t crucifix denna inscript: N  Di  M° CCCO LX0 

Gherwinvs VRIDACH.  ET YXOR. El 9 MARGA- 
R ETA . O Ra PRO . EIS:» ( Herrens å r 1360, Ger- 

vin  Yridach och hans hustru Margareta. Bedjen för  
dem).  Håkansson  (nr 443) förmodar, uta n närmare  
motiver ing,  att  den  medeltida  kalkens  fot  behöll s  
J 695 .  - Av  silvret  i  denna  nattvardskalk  gjordes  
1696 sockenbudskalken  nr 3 neda n (fig 277).  

2.  Av  förgyllt  si lver,  tillverkad  1694  av  Erik  
Bengtsson Starin. 72  Han hade av församlingen er- 
hå llit  sa mma nlagt  78  lod  sil ver,  bestående  av  en  
gammal  kalk  (troligen  sockenbudskalken  nr  l  ne- 
dan), en si lverbägare,  sex skedar samt to lv  förgyllda  
sil verspänger. 73 Församlingen önskade erhå lla  »een  
hederlig  Mässekalek  med  Paten, förgijlt  och  effter  
den  form  som  nu  för  tijden  wid  Chri st-hederlige  
Församblingar brukas» . Starin  utl ovade  i kontrak- 
tet »en effter  afrijtning  wällförgijlt och  med  Paten  
bestett Kalck».  Den  vägde 52 3/4 lod, inklusive pa- 
tenen.  In  inv  1713  betecknas  den  som  »En  skön  
kåstelig kalk med  pateen förgylt inuti ».  Så mycket  
si lver lä mnades, att det räckte till  arbetskostnader,  
förgyllning,  inköp av två a lnar rött kläde samt en  
liten  tennflaska  för  sockenbud .  Återstoden  i kon- 

tanta medel ,  13  daler och 7 l /2  öre, förde  J on Si- 
monsson  i  Hallingtorp  hem  frå n  Stockholm  och  
tillförde  kyrkans kassa. - Starins kalk bortstals på  
nyåret 1849 vid  ett inbrott i sakristian.  Vid  samma  
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Fig 257. Inskri ft  på en  nu försvun nen  
kalk frå n  1360. An teckn ing,  inklistrad i  
F.m. 46, p  14 v:o, KB.  Kalken ned- 
smä lt ,  lämnad som ersättning för  
sockenbudskalke n fig  277.  

lnscription on  a now lost chalice, dating  
from 1360.  The chalice  was  melted down  
and exchanged for  a  viaticum chalice,  
fig 277.  

tillfälle  blev en  vinkanna (nr 2  nedan), en  oblatask  
(nr 2 nedan) och en altarduk (nr 5 nedan) tjuvamas  
byte.  

3.  Av förgyllt sil ver (synlig i fig 278), inköpt efter  
inbrottet  1849.  Den  används  i  Nya  kyrkan  (se  ne- 
dan).  

Kyrka n  har även ägt flera  sockenbudstyg:  
l.  Omnämnt 1590 (PB vis). Den kallas 1654 »Een  

lijten Hwijt  [d v s oförgylld] mässeka lk  medh disk»  
(inv).  En  uppgift,  citerad neda n,  att den gick att  
sk ru va,  tyder på att cuppan sk ru vades på  noden- 
vinbehå llare n; den  var a lltså  konstruerad  som  kal- 

ken i fig 277. - 1664 geno mgick den en o mfattande  
reparation , att  döma av kostnaderna,  20  daler och  
28 öre. Samma år utgavs  l  daler »För itt Sochna- 
kalkz hws», d v s  ett fodral  till densamma, vilket  
senare o mnä mns sista gången i inv 1893.  1666 repa- 
rerades  kalken  å ter,  ehuru  för  en  mindre  summa,  
men  reda n 1669 betecknas den so m »a lt förnött och  
obrukeli g».  »Effter Kalken war så tijn  at t  han intet  
kunde  ho lla  att  Skrufwa,  därföre  togz  2  Silfwer  
sk iedar  som  wägde  6 1/2  lod h  och  förbättrades  i  
Calma r  Hoss  Mäster Steen Gulsmed» .74  

2.  Av det insända sil vret »bleff en ny Socknekat k  
förfärdigat» av den nyss nämnde Sten Persson. Kon- 

traktet  med  guldsmeden  är  daterat  8/7  1669.  Den  
vägde,  tillsammans  med  patenen,  26  l /2  lod.  1678  
företogs en  liten  reparati on,  men äve n  denna kalk  
blev  sna rt  oduglig,  ty  redan  1694  sk ickades  den ,  
jämte a nnat silver, till  guldsmeden Erik Starin, som  
därav gjorde en  nattvardskalk  (nr 2 ovan) .  



3.  Av delvis förgyllt si lver (fig 277), en ligt stämp- 
lar tillverkad  1696 av Erik Starin, med användande  
av  en  medeltida  kalk  (nattvardskalk  nr  l  ovan).  
Blev ej tjuvamas rov  1849, emedan den förvarades i  
prästgå rden ,  liksom  brudkronan .  Den  används  i 
Nya  kyrk an och  beskrivs nedan .  

Till  sockenbudstyget  hörande  vinflaskor:  l. Av  
tenn , inköpt 1694.- 2.  Inköpt 1767 (räk), materia- 

let okänt.  
Obla taska r.  Redan  1654 föreslogs, a tt en oblat- 

ask skull e  göras av ett silverstop och  någ ra skedar  
samt  en  dukat  »på  det  oblaterne  må  renligen  och  
wäl bewa ras för ohyra och annat Slemt» (vis  prot).  
Dukaten skull e  användas till  förgyllning .  Förslaget  
verkstä lldes emellertid  ej.  

Följande oblataskar är kända:  l. A v bleck, skänkt  
1686  av  kyrkoherden ,  Da niel  Oesta ni  Kiell a nder.  
Den  betecknas som »een  Skiön låda af  bleck» (räk  
1686).  1748 ersattes den med en  av silver,  nr 2 ne- 
dan , emedan den var rostig. - 2.  Av silver, inuti  
förgy lld ,  på  fyra  fötter,  tillverkad  av  guldsmeden  
Ha ns  Andersson  Wiggman. 75 Beslut  fat tades  vid  
biskopsvisitationen samma å r, då  det föreslogs,  att  
en o bla tas k skulle  göras av  fem silverskedar »som  
. .. ä ro  i  det ståndet för henne  [d v s  kyrka n]  en  
obrukel ig  meuble».  Vikten  var  16  ell er  16  1/2  lod  
(uppgifterna  var ierar  i  de  olik a  inv) .  Bortstulen  
1849 vid  inbrott i sakristian.  

Följa nde  vinkannor är kända:  l. Av  tenn .  1866  
var den  gammal och söndrig och ersattes med nr 3.  
- 2.  Av si lver, »väl arbetad» »inuti starkt förgylld  
och på locket prydd med Lamet med Sege rfa na» (inv  
1866, do mkap) . Tillverkad av guldsmeden Ryberg. 76 

Vikten  var  98  lod.  Bortstulen  1849.  - 3.  Av  ny- 
silver, a nskaffad 1866. - 4. Som vinflas ka  har an- 
vänts  en  likörflaska  av  grönt  glas,  med  namnet  
BENEDICTI NE  inpressat.  Propp  av  vitmetall  prydd  
med  ett  vildsv in.  Höjd  27  cm.  Förvaras  i  Nya  
kyrka n.  

Brudkronor  och annan  brudskrud  
Följande brudkronor är kända :  

l .  A v  silver,  donerad  1649  i  testa mente  efter  
S(a li g)  Hustru Ingerid Swenesdotter, hustru till Herr  
Hans,  kyrkoherde i Persnäs, »Nu warande V. Pas- 
tori s D. Östens hustrus Styfmoder» (in v 1654).  U p p- 
giften  o m  en  utgift  »Til  Cronans  förbätring  9: -»  

INREDNI NG  OCH  I NVEN TARIER  

(räk) gäller förmodligen denna. - 1670 var kyrkans  
inkomster av kronan - : 17 1/ 3. - Håkansson  nr  
447.  

2.  En pä rlkrona, även kallad »perlekrona oächt»,  
skänktes 1671  (räk): »Pär Mortensson [i  Kvarnstad]  
hatfwer  effter  sitt  löffte  giffwit  l  Pa rl acrona  till  
Kiälla Kijyrkio som  i Stockholm ähr kiöpt för 5  
Rdr,  hwilken  tacksameligen  af  församblingen  bleff  
emottag in och den herre  Leija will skall giffwa  l  Dr  
kop.  m~t men  Pär  Mortensson  skal  herre  till  sina  
barn  som  sig  wäll  stella  haffwa  o leijda».  K a llas  
gammal 1697  (räk), sista gången  nämnd  1713 (inv).  

3.  »Brud-Krona  af  Perlom  inköptes  1714  (räk)  
för  130 daler, en  summa som hade varit utl å nad  
och just hade blivit återbetald till  kyrkan. Den fick  
ett fodral 1713 ( domkap ). »Asken till  Cronan» sål - 
des på a ukti o n 1766- 1767 (räk) .  

4.  En  brudkrona  av  silver  anskaffades  1758:  
»Kjöpt af Herr Häradzskrifwaren  Folcker en Gam- 
mal  Brud  Crona  af  Sölfwer 20: - » (räk).  Den  be- 
skrivs närma re i inv  1759: » l st gamma l Brud Crona  
med  tunt klädd Silfwerbläck»  och ka ll as i inv  1774  
» l  ga mma l brudkrona med  silfwerbleck».  Den för- 
varades i prästgå rden , i varje fall  1797, då  man be- 
slöt att sälj a den för att anskaffa  en  ny »efter när- 
varande tid s bruk».  

5.  Av förgy llt silver (fig 279) , t ill verkad  1797 av  
Gustaf  Högst röm i Stockholm, se  ned an  Nya kyr- 

kan .  
En  brudkrans omnämnes  1657: »Jon Oloffsson i  

Hagelstadh  bekommit  på  en  förgylt  Kranss  Dr.  
18:  16».  

Något brudbälte är ej  omnämnt i kyrka ns  ark i- 
valier.  1765- 1766  utlånades  Högby  kyrkas  brud- 
bälte och  huvudsilver till  Källa två  gånger, och på  
1790-ta let  hyrdes  Högby  brudkrans  av två  brudar i 
Källa.  

Övrigt  silver  
En  silverbägare  - också  kallad  silverstop  (i nv  
1654), silverremmare (räk  1679) och »En  Lång Sölf  
Beggare»  (tillägg  1694  i  inv  1654)  - vägde  12  lod  
( = 159,48  g).  Den  togs  1694  till  en  nattvardskalk  
(nr 2 ovan).  Ett förslag 1654 att av bägaren och an- 

nat sil ver tillverka en oblatask (vis  prot) verkställ- 
des ej.  

Mellan  1590 och 1598 tillkom  bl a sex silverske- 
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Fig  258.  Ljusstake  (?)  av  grå  ka lksten.  Medeltiden?  Foto  
R  Boström  1960.  

Candiestick  (?)  of grey limestone.  Medieval (?).  

dar o m  18 l /2 lod (PB vis).  f n v  1654  uppta r sa m- 
manlagt  12 skedar om 40 lod, och  1662  tillkom yt- 
terli ga re en  sked  i testamente efter  O loff Ni lsso n  i  
Nyby  (ti ll ägg  till  inv  1654,  L  l: 1).  Även  skedarna  
sk ickades  ti ll  guldsmeden,  till  re pa rat io n  av  soc- 
kenbudskalk  nr  l  ovan,  t ill  en  helt  ny  kalk  (nr  2  
ova n) sa mt ti ll  en o bl a task (nr 2 ovan).  

Tolv  förgyllda  s il verspänger  (not  73)  omnämns  
J 694 i sa mba nd med  att de anvä nds  ti ll  kalk nr 2  
ovan .  

Av  a ll t  profant  sil ver  återstod  17 13  fem  s il ve r- 
skedar (inv),  »A lt det öfriga Si lfret som  på  gambi a  
Jnventarierne  finnes  uppfört,  är  tagit  ti ll  kalkens  
förbä ttra nde».  

Rökelsekar  
E tt »Eld  kar» ä r  upptaget  1590 (PB  vis) .  l ett  till- 
lägg  1598 i sa mma inv  ti ll kom ett stycke av ett a n- 
nat rökelsekar: »aff it  ga mmult rökelse  kaar väger  
JO  loodt» . - 1713 upptas båda (i nv), »G I.  rökelse- 
kar af malm förwarat ifrå n  Påfwedömet - l st»  
samt »Dito ett stycke af ett rökel sekar af sama so rt».  
J 774 (in v)  »förmälte Socknens Å ldermän och K yr- 
kowärdar nu  mera  icke finnas».  

Ljusredskap  
Samtliga  beva rade  ljusredskap ,  med  undantag  av  
stenljusstaken neda n, a nvänds nu  i Nya kyrkan och  
besk rivs  neda n,  nämli gen tre ljuskronor av  mäss ing  
(frå n  169 1,  1784 och  18 12), samt två dito av slipat  
glas,  1760-talet ( fi g 280) och 1883 ;  14 stycke n vägg- 
pl åta r av mäss ing frå n  1698,  1699 (fig 281) och  1756  
(synlig i fig 266)  samt  J 2 stycken av bleckplåt frå n  
l 850-ta let (fig  282).  

1960 på träffades reste r av en a rm till  en ljuskrona  
sa mt av en ljuspipa , a llt av j ä rn (se neda n, Lösfynd).  

l gam la  kyrkan fann s i mitten av  1800-ta let vägg- 
plå tar av bleck för varde ra  två ljus ( fi g 282) ;  två  
hängde i koret, de övr iga i lå nghuset. De är nu upp- 

sa tta i Nya  kyrkan.  
Tre medeltida  staka r av  gjuten  mäss ing (fig 278,  

283) stod  1866 på a lta rbordet (inv 1866, d omkap)  
och står nu i  Nya kyrkan , liksom  18  st ljusstakar  
av mäss ing av o lika  typer  och frå n olika  ti der.  

Ljusstake  (?)  av  huggen,  grå  kalksten  (fig  258)  
med  hå l upptill , troli gen för ljuspigg. 77  P å de  fyra  
sidorna  är  inhuggna  ringkors,  pentagra m  och  bo- 
märken  (?).  Medeltida?  Höjd  20  cm.  Återfunnen  
1960,  inmurad  ( 1807?)  i  den  fyrp ass fo rmade  lju s- 
gluggen  i ko rets södra mur.  

Försvunnen är » l liten Ljuskrona», upptagen un- 
der  rubriken  Koppa r ,  och  skänkt efter  1850  av  
»klockaren och kopparslagaren Samuel Höök . Sam- 
ma  krona ä r försedd  blott med  3  pipo r  och hä nge r  
under Läkta ren» (inv  1859,  1866,  1875,  Domk a p).  

1797 beslöt man , att sa mma inrättning ska ll  göras  
med den  främsta ljusk ro nan  i kyrkan, som  redan  
är  skett  med  den  nedersta,  på  det  man  uta n  för  
mycken  svå ri ghet  ljusen  må  kunna  uppsätta  och  
av klippa och av klippa julljusen» (st prot).  Förmod- 

li gen  gä llde det en hävstå ng  över va lvet,  i vi lken  
ljusk ron an  hä ngde.  

Textilier  
År  1590  fanns i kyrka ns ägo en ligt PB vis följ a nde  
tex tilier :78 

»Messehacklar Medh a ltt Ti ll  behörning 3 ste  
K o rkå pa - l st.  
Röklinn - l  st.  
Alte ra  du ck - 2 s te: [ 1598 ändrat till  l]  
Handkläde - 2 ste:  
Örnagåt 2 ste».  
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Några av dessa förem å l  upptas även i sena re  in- 
ventarier,  men  är  ej  längre  i  behåll.  Den  textila  
sk ruden 79 kan  tämligen  väl  fö ljas  fram å t  i  tiden  i  
kyrkan s arkiva li er .  De få  beva rade texti li erna för- 

va ras  nu  i  Nya  kyrkan  och  beskrivs  ned a n,  nä m- 

li ge n  ett antependium frå n  1837  (synligt i fig  279) ,  
en  mässhake frå n  1815  sa mt et t mässkärp .  

Altardukar:  l. Omnämnd 1590 i PB vis (se ova n) ,  
stru ke n i in v  1598 . - 2.  Om nä mnd 1590 i PB vis.  
Tro li ge n  identi sk  med  »Aita rduuk  af  Linnet  gam- 

ma ll » (till ägg frå n  1663 i inv 1654) samt med » Dito  
utslitin linnen a ltarduuk l st» ( in v 1713) . - 3. Om- 

nämnd , jämte nr 2, i inv 1654: »Duuk - 2 st». Möj- 

li gen  samma  » Duuk  på  a lt a ret  med  knyttning  l  
st»,  som  ä r  upptagen  i in v  1713.-4. » Ny Altar- 

du k  af  Holl a ndsa rt80  med  Spitzar  omkring»  (inv  
1748),  anska ffades  1744 (räk), dä r  den kallas a lta r- 
kläde.  1747  upptas utgifter »fö r  det nij a A lta rklä- 

detz sö mma nde».  Det omnämns 1774 (inv): »Altar- 

du k a f  Ho ll a nds lärft med spetsar, af rott o rmycket  
skadad».  1786 va r  det ga mmalt och utslitet.  Sista  
gå ngen  upptaget i inv 1795, utslitet. - 5. 1837 an- 

skaffades en a lta rduk »af fint  hwitt Tyg» till  det  
nya  antependiet (ti llägg  till  in v  1654,  Ll a: l ,  p 62).  
Bortstul en 1849 vid  inbrott i sakristian. - 6. En  
ny »af fint linne», troli gen identi sk med » l st.  Altare- 

duk af Cambris,81  i sednare å ren  tillkommen»  (inv  
1866) .  

1876  (st  prot)  beslöt  ma n  at t  sälj a  » Ett  fo rdom  
nyttj adt numera till  kyr ka prydnad otjen li gt a ltar- 

täcke».  
Altarkläden ,  d v s  a ntependier  (s  269,  not  63):  

l. »Altarkläde  Rödt  dubbelt  groffgrönt82  medh  
korss wthi» ( in v 1654). Va r utslitet  17 13 : » Utsl itet  
kl äde med rödt och grönt» (inv) . - 2. »Ett Rött  
Altarklädhe  medh  den  oächta  Sylffrduu k  so m  det  
på  sö mmat  ä hr  till  prydelse»  va r  skänkt  1672  av  
vice  pasto r  Da niel Kiell a nder och hans hustru i tes- 
tamente efter sonen Ö ste n,  som  begravdes »under  
Bi spe  Stoolen»  i  kyrkan den  20  febr  1672 (tillägg  
frå n  1672 i inv 1654).  Möjli ge n  identi skt med »Al- 
ta rkläde af rödt kläde gl.  l st» (inv 1713). - 3. »Ett  
a lt a re kläde a f Callminck83  kiöpt i Stockho lm är 15 :  
a l k ostar 22: Carol r är 41 : 8»  (räk 1696).  1699 fick  
sockenskrädda ren  Olof  Elofsson  betalt  för  a rbetet  
på  ett  altarkläde  (räk) .  D et  omtalas  1713  (inv):  
»Altarkläde af ra ndigt Calmin k»  och 1774 (in v) »Al- 

I N RED N I NG  O C H  I NVENTAR IER  

ta rkläde af ra ndigt Kallmuk , ga mmalt». - 4.  Al- 

tark läde, inköpt  1744 för 32: 33  (räk),  möjligen ä r  
det fråga om a ltarduk nr 4 ovan. - 5.  Av svart  
sa mmet  med  sil ve rbroderier inköpt  1837, synligt  i  
fi g 278,  nu i Nya kyrkan (se neda n).  

1694 lämnas kostnadsförslag på  rött kl äde,  men  
ej till  vad ä nd a må l.  Kan möjli ge n  avse ett antepen- 

dium.  
ln v  17 13  upptar  även  ett  »lijte t  kläde  på  å ffer- 

a ltaret af tryc kt  wäf  l st».  
Kalkduk a r:  l .  » Kalkkl äde  Silkesstick a t  med  4  

ä h ror  (?)  l  st»  är  upptaget  i  in v  171 3.  Avskaffat  
1748?  - 2.  »Dito  ka lk kläde  a f  Sless ing»  (s  269,  
not  68),  upptaget  i inv  1713.  M öjlige n  identi skt  
med » l  dito  sämre,  af lärft  utsyd t med  silke» (in v  
1774).  - 3.  » Nytt  kalkk läde  förährat  til  kyrkan  a f  
Pastoris  hu stru  l  st»  (inv  1748),  detsamma  som  
» Ka lkkläde af silke, ga mma lt»  (inv  1774) och »ett  
kalkkläde af siden .. . » utslitet (inv 1795). - 4. »Ett  
nytt kalk-kl äde a f sidentyg,  i det gam las stä ll e, so m  
är obrukbart»  (inv  1795). D et kallas »Ett st.  kalk- 

kläde  af  Röd  Taft  med  g ul a  f ra nsar,  ga mmalt  o  
sli tet»  (inv  1866).  Det  va r  kyrkans  enda  ka lkduk  
1866  och 1875 (inv). - 5. Anskaffat 1879, se Nya  
kyrkan .  

1734 »a nskaffades nytt ka l k k lä de till socken buds- 
ka lk en» (räk) .  

Ko rkåpa ,  upptage n  i  PB  vis  (se  ova n) .  Den  an- 

vä ndes senare so m  brudpä ll : »En  kurkopa so m för  
pell  brukass»  (inv  1654),  va r  av  »yllet  rutigt  tyg»  
( inv  1713) och ka ll as senare »Pell  ell er Chorkå pa af  
bragdetyg»8 1  (inv  1774).  

Mässhakar : 1- 3.  Upptagna i PB vis, se  ova n. - 
4.  »Een  Nij  Rö j h  mässe ll akel  a f  blommerad  At- 

lasc h medh 2  Hjul ko rss wthi » (inv  1654) va r, jämte  
en  mässkjorta (se nedan) anskaffad  1649 för 79 da- 

ler  kopparmynt.  D en  va r  »af  rödblommit Sidentyg  
med  gu ld  och  Silke-borderat  Kå rs  i  bilder»  (inv  
1733);  i  inv  1774  heter  det:  »med  utsydt  Kors  på  
ryggen».  1805  var den »gammal och mäst utsliten»  
och skulle ersättas med en ny.  D en  omnämns s ista  
gå ngen  1815 (st  prot): » ... af å lder  blifvit  nästan  
obrukbar».  - 5.  Av  sva rt  sa mmet ,  inköpt  18 15,  
a nvänds  nu  i  Nya  kyrkan  och  beskrivs  neda n.  

Mässkjortor:  1- 3.  Äldre mässkjortor dölj er sig  i 
PB  vis  (se  ovan)  under  rubriken  »M essehacklar  
Medh  allt  Tillbehörni ng».  1694  så ldes  två  ga mla  
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mässärkar  (räk),  den  ena  var  endast  halv  och  be- 
talades med 16 öre, den hela kostade 4 daler,  16 öre.  
- 4.  »Ny  mässe  Särk  af  hollandzlerwft»  anskaffa- 
des I 649 jämte mässhake nr 4 ovan.- 5.  I 715 (räk)  
köptes  15  alnar  »Hamplärvfft»  till  en  mässkjorta,  
troligen densamma som 1752 var utsliten och skulle  
användas  till  ett  »diskkläde»  (st  prot).  Möjligen  
blev detta ej  av, ty  1756 (inv) heter det:  »En gama!  
Mässeskiorta,  som  blifwit  utsliten  och  sedermera  
försåld».  - 6.  ( = 5?). lnv  1805  upptar »l  st  Mässe  
Skjorta med  Bälte». - 7.  1819 (st prot) beslöt man  
»att en  ny  Mässe-skjorta skulle i Sommar inköpas,  
emedan  den  gamla  är  aldeles  försliten  o~h ej  på  
minsta sätt passande till den  nya  Mässhaken» . - 
8.  1876 inköptes 16 3/4 alnar Schörting (not 88)  till  
en mässkjorta, som syddes gratis samma år av mam- 
sell  Arneiii  Ringberg.  

I n v  1866  upptar endast en  mässkjorta.  
Mässkärp (s  269,  not 74) :  l .  Räk  1703 upptar en  

utgift »Till ett bälte o:h Rysseläder till  mässehaken  
om  Iifwet  3  Dr  kopp:mt».  - 2.  1715  (räk)  upp- 
tar en  utgift för »et behörigt Bälte» till mässkjortan.  
Troligen  det  som  upptas  i  inv  1805  och  möjligen  
identiskt  med  ett  skärp  av  läder,  fodrat  med  blå- 
grått (ursprungligen  violett)  ylletyg i tuskaft.  Knyt- 
band  vid  ändarna.  Fodret  är  med  stjälkstygn  fäst  
mot  lädret,  som  är mönstrat  genom  iträdda  smala  
skinnremsor,  endast  l  mm  breda,  i  geometriskt  
mönster  (cirklar,  romber,  trianglar)  i  grönt,  rött,  
blått  och  vitt.  Alla  färger  mycket  bleknade.  Längd  
104 cm, bredd 5 cm.  Funnet ute i socknen av kom- 
minister  Hultskog.  Förvaras i Nya kyrkan.  

Kyrkakappor  ( prästkappor):  l. Inköptes  en- 
ligt  enhälligt  beslut  I 757.  Den  var  utsliten  1782.  
- 2.  I 782  (vis  prot)  föreslog  biskopen  att  en  ny  
kyrkakappa skulle anskaffas emedan den gamla var  
»aldeles  förfallen».  Den  inköptes  I 783  (räk):  »Til  
en ny kyrkakappa af Camelot85 enligt räkn 9: 22.- ».  
I 787  fick  den lagas av  mäster  Källerström , emedan  
den  »blef  sönderskuren  af  råttor».  I 866  heter  det:  
»Prestkappan  af  kamelottin  är  alldeles  utsliten»,  
den var gammal och oduglig. - 3. 1809 anskaffades  
en  ny  kyrkokappa,  enligt  beslut  samma  år.  Redan  
1826  heter det:  »Som Prestkappan i kyrkan är i ett  
högst  bristfälligt  och  obrukbart  tillstånd ,  bevilja- 
des att en ny skall inköpas». - 4.  I 855 inköptes en  
ny  prästkappa »af Bombasin». 86 
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1859  och  1866  fanns  det  två  kyrkokappor,  en  
gammal oduglig  kappa av kamelottin ,  en av  bom- 
basin (inköpt  I 855).  

Ett röklin upptas i slutet av  I 500-talet (PB vis),  
det är ej  nämnt i senare inv.  

Handkläden  (s  269,  not  66):  1- 2.  Omnämnda  i  
slutet av  1500-talet (PB vis).  

Handdukar: En  handduk av dräll inköptes  1747.  
- 1833 beslöt man att köpa en handduk. lnv 1859,  
1866 och 1875  upptar en  handduk av dräll.  

Diskdukar  ( dukar  till  altarringen):  l. Uppta- 
gen i inv  1654:  »Diskduk et sty: giffwen wtaff Pas- 
tore  Dfio  Oestano  Nicolai».  Kanske  identisk  med:  
»Diskduuk  med  knyttning87  gl.  utsletin  l  st»  (inv  
1713).  »Avskaffad  1748».  - 2.  Mellan  1663  och  
1684 tillkommer »en  diskduk, gifwen  af hustru  Ka- 
rin Stillne  till  kyrkan - l  st»  (inv).  - 3.  En  disk- 
duk var ny  1747 (inv) . lnv 1774 nämner endast en  
diskduk, »aldeles obrukelig», i inv  1795  »utsliten».  
- 4.  1844 beslöt sockenstämman att köpa så många  
alnar »Scherting»88  som åtgår jämte fransar.  Kallas  
»Skörting» i inv  1847,  där det upptas under rubri- 
ken  »Tillkommit».  

1752  föreslogs  att  en  utsliten  mässkjorta  skulle  
användas  till  diskkläde  (st  prot).  I 792  beslöt  man  
att  anskaffa  bl  a  ett diskkläde  till  nya  altaret  och  
disken  (st  prot) .  

ärnagott (s 269,  not 64) : 1- 2.  Upptas i PB vis i  
slutet av  I 500-talet.  

Som brudpäll användes på 1600-talet och  senare  
en korkåpa (se ovan). - 1799 beslöt man  att an- 
skaffa  en  brudpäll,  men  det  framgår ej  av  räk ,  om  
det verkställdes.  

Inga håvar är kända i Gamla  kyrkan . Kollekten  
samlades i bäcken under  1800-talet.  

Fotakläde:  Jnv  1692  omtalar  ett  »Ryssetäcke,89  

ett stycke,  som  ligger  nedanför altaret»,  skänkt av  
vice  pastors hustru (efter  1684).  

Gravminnen  
Flertalet gravstenar befinner sig på kyrkogården (se  
ovan).  Tre  stenar  överfördes  I 888  till  Nya  kyrkan  
och  beskrivs  nedan .  Ett  fåtal  gamla  gravstenar  är  
numera  uppställda i vapenhuset:  

I. Av grå kalksten , skulpterad med ett kors, for- 
mat  som  Livets  träd  i  låg  relief  (fig  259).  Korsets  
utformning med  vidgade, flikiga  armar och  en  ring  
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Fig  259.  Gravhäll  av  grå  kalksten,  
1200-ta let.  Upp m  l :20,  S Hesselgren  
och  S Fränne  1931 .  

Grave s/ab  of grey limestone,  13th  
cent ur y.  

Fig 260.  Fragment av gravhäll av grå  
kalksten ,  1200-ta let.  Uppm  l :20,  
R  Boström  1949.  

Fragment of grave s/ab  of gr e y  lime- 
stone,  13th cenrury.  

o=
o mkring korset i form av ett fyrpass är nästan iden- 
ti sk med det på en gave lhäll  på  Gärdslösa  kyrko- 
gå rd .90  1200-talet.  Lä ngd  180  cm,  övre  bredd  74,  
nedre bredd 58 cm, tjock lek  15 cm. Hå kansson  nr  
322. Gardell  (Il , s 95) daterar den till  1100-talet.  

2.  Två fragm ent av grå kalksten (fig 260).  Endast  
övre högra hörnet av en trapetsformad sten bevarat.  
Ornerat  med  i  ri stning  utfört  korsträd ,  på  vilket  
hjärtformigt böjda rankor utgör korsarmarna. 1200- 
talet.  Lagad  1953.  Nuvarande mått: längd  120 cm ,  
bredd 59 cm, tj ocklek  Il cm.  Funnen för ett tiotal  
å r  sedan  inmurad  i  en  skorsstensstock  i  en  gård  
nära kyrka n.  

3.  A v grå kalksten , trat=etsform , visande en i ri st- 
ning utförd  man  under en goti sk bald aki n (fig  261 - 
262).  Ha n bär halvlångt hå r med liten tonsur.  Dräk- 
ten faller i stela , stiliserade veck.  På  bröstet ett kors .  
Upptill en  inskrift i maj uskler :  
HI C  :  JA CET  :  T UR/ GIL US  :  ORATE  :  DEU M  :  PRO  :  

ME  :  P / ECCATORE  

( Här  vilar  Tyrgil s.  Bedjen  till  Gud  för  mig,  
syndare).  Resten  av  in skriftsbandet  utfyll s  av  en  

l 

: _______ --- _____ lsdm.  
l 

palmettranka.  1300-talets börja n. Längd: 21 6 cm,  
övre bredd  143  cm,  nedre 135. - Vid Rheze lius'  
besök  (F.c.  5,  s  62)  låg  stenen söder om  kyrkan  
(fig 6) . H a n uppge r, att Tyrgils var en präst, den 25:e  
i  ordningen.  D ä refter  följer  ett  dunkelt  tillägg  
»Och dän  siä tte frå  dän första . Numerus  Pastorum  
fins i kälda  kyrkiobok  Summa  28  in  C hri st ia ni s- 
simo». (Den kyrkbok han åsyftar, nämns  nedan) .  

På Ahlqvists tid  var stenen så ld till Högby.  En- 
ligt en med hans hand skriven anteckning i Löfgrens  
samling (s 44) skulle stenen då ha befunnit sig i Hög- 
by:  »På  Källa  kyrkogå rd  har  legat  en  munk sten ,  
som  blifvit  köpt  i  Prosten  Fornanders  tid  af  en  
bo nde i  Högby, och nu  li gge r på  Högby kyrkogå rd  
med  denna  inscription  ... »,  varpå  han  återger  in- 
skriften  (delvis  felaktigt).  Gravhä llen  påträffades  i  
K älla vid  kyrkogå rdens  uppröjning 193 1.  Spräckt,  
men  restaurerad  1953. Först uppställd på en tumba- 
liknande uppbyggnad i lå nghusets västra del.  1962  
flytt ad  till  vapenhuset och upprest mot dess östra  
vägg.  - Gardell (nr 96). H åkansson nr 323.  

Flera enkla gravstenar, en del med  inhuggna bo- 
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märken ,  li gge r  inlagda  i  vapenhusets  go lv.  E n  av  
dem  har  samma bomä rke  som po rtringen  i södra  
stigluck a n.  

I  ko rets  västra  del,  nedanför  a ltaret,  låg  tre  
gravkammare,  en ligt vad  so m framkom  l 960.  D en  
mittersta, som ka ll ades prästgraven , tillhörde kyrko- 

herden  Oestanus Petri.  Stenen över hans grav,  frå n  
1620 (fig 286)  samt två a ndra gravstenar, en  frå n  
omkring  1600  (fig 285) samt en från  1768, överför- 

des  1888 t ill  Nya kyrkan och beskrivs nedan. Som  
ersättning för Oestanus  Petri s gravsten lades dörren  
från  kortrappan över prästgraven, med den må lade  
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Fig 261. G ravh ä ll  av grå  ka lksten över  
T yrgil s,  förmod ligen  kyrkoherde i  
Kä lla ,  1300·ta lets börj an. Jfr fig.  6.  Foto  
S H a llgren  1964.  

Grave  monument of grey lim estone in  
memory  of Tyrgils, probably  a priest at  
Källa , beginning  of the 14th century . Cf  
fig  6.  

F ig 262. D eta lj  av fig . 26 1.  

Detai/ from j/g. 261.  

sidan vänd nedå t.  Numera ä r korgolvet o mlagt och  
sänkt, men  prästgravens  pl ats framträder tydl igt i  
fli sgo l vet.  

Flera gravste na r är utspridda i socknen på va nligt  
sätt och används bl  a  som  trappstenar.  

Runstenar,  se  ovan  K yrkogå rden .  - Minnes- 

tavlor  sa mmansatta  av kistplåtar är nu  uppsatta  
Nya kyrkans vapenhus och  besk rivs nedan.  

Votivskepp  
E tt skepp fa nns red an  1696 enl igt räk : »Till  Larss  
Swa hn  i Alfwara och Böda  Sochn för Skeppet som  
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henger i kyrckan bekt  och hafwer gifwit - 9: -».  
Ej  bevarat.  

Det skepp, som nu hä nger j Nya kyrkan (fig 287) ,  
skänktes  1868  (se  nedan).  

Tavlor  

En  oljemålning, framställ ande  Ecce  homo,  hä nger  
nu  i Nya  kyrkan  och beskrivs  nedan.  

Kyrkan  ha r  ägt  tre  nu  försvunna  Hedengrans- 
tavlor (s  158, not 53):  

l.  Över jubelfesten  1693 (d v s  JOO-å rsminnet av  
U ppsala  möte  1593),  inköpt  1704.  Samma  å r  be- 

7 - 68541 2 Källa  kyrkor  

tal ades  för  »Jubel  Å hrs  tafflans»  ra m  (»Carmen>)  
l : 28  till snickaren »And :»,  d v s  Mäster A nders  j 
Skriketorp.  Ä ven  fö ljande  å r  upptas  en  utgift  för  
dess ra m.  Tavlan fanns kvar 195 1, men var då  myc- 
ket trasig och har sedan dess förkommit. - 2. Över  
slaget vid Na rva ( 1700), inköpt 1706.  Mäster An- 
ders gjorde samma å r en  ram  och svärtade den .  

1713  betalades en tavla över å terställ andet av re- 
li gionsfriheten i Schlesien 1707, men i tillägg till  inv  
1722 på pekas, att den  beta lats, »men sedermera in- 
tet kom mit till  kiörkian».  

1713  uppges,  att  kyrka n  ägde  tre  Hedengrans- 
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tavlor.  Den  tredje  var  troligen  den  över  Karl  XI :s  
begravning ( 1697).  

Kyrkan  har även ägt ett nu försvunnet kungatal ,  
till  vilket Jon Nyberg 1775 gjorde en  ram .  

Möbler  m m  
Fyra  ki stor  är  kända,  varav  en  (troligen  nr 4)  är  
bevarad  och  uppställd  i  Nya  kyrk an  (fig  288,  se  
nedan).  1654 ägde kyrkan tre ki stor:  

l. Omnämnd  1634  av  Rhezelius  (F.c.  4,  s  Il) ,  
emedan  ha n  fann  ett mynt i den . Troligen  var den  
identi sk  med  en som enligt inv  1713  var av ek , nå- 
got beslagen , försedd  med tre lås och användes till  
förv a ring av kyrkans silver.  Vid  inbrott i sakristian  
1783  sönderslogs den av tjuvarna  och fick därefter  
nya beslag av mäster Elg i Gaxa . Hörde troligen till  
de inventarier som såldes  1888  i samband med  Nya  
kyrka ns tillkomst.  

2.  Omnämnd  1654  (inv),  av  furu  »med  kullrigt  
låck och beslag utan lås» (inv 1713), så ld  på auktion  
l 767.  

3.  Omnämnd 1654 (inv), ka ll as 1713 (inv) »liten  
ki sta  för  kiörkiowärdarna  med  låås  l  st».  Så ld  på  
a uktion  1767.  

4.  1765  anskaffades »en Nij  Ekekista till Kyrko- 

wärda rna», som enligt inv  1866 var mindre beslagen  
och användes av kyrkvärdarna »till  nedläggande af  
pa pper o.  dylikt»,  är troligen identisk  med fig  288 ,  
so m  nu  ä r  uppställd  i  Nya  kyrkan  och  beskrivs  
nedan.  

Ett  litet  penningskrin  omnämns  1667  (räk),  då  
det fick  en nyckel.  Det kall as »lijtet pänninge skrin  
med  bes lag  och  lås»  (inv  1713),  reparerades  1716  
och  stod i stora  kistan.  I in v  1774  och  l 805  kallas  
det odugligt, men upptas även i inv  1859, 1866 och  
1893.  Försv unnet.  

Två  beslag  från kyrkans ki stor (eller från  bänk- 

dörrar), av smidesjärn  med  spå r  av svart färg , till- 
varatogs på  1930-talet. Båda ha r oval form med ut- 
skj utande  utskott vid  ändarna.  Det ena, som har  
vågigt  utklippta  kanter,  är  försett  med  gå ngjärn.  
Längd 23  resp 20 cm.  

1761  anskaffades möbler till  Nya  sakristian, dels  
ett slagbord , som 1765 försågs  med en låda, dels  
tre »säten».  Enligt inv  1859 och 1866 fanns i sak- 

ri sti an  två  vid  varandra  hopfästade sittbänkar eller  
säten. - 1853 beslöt man att anskaffa »2ne tjenliga  
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ryggstolar»,  vilka  upptas  i  in v  l 859- 1893.  Ej  be- 
varade.  

1713  (inv)  och  senare  omtalas  en  »lå ng  pall  vid  
altaret».  - Bland  nyförvärv  1748  (inv)  nämns  en  
»Liten  pall för  altaret».  - l inv  1713- 1875  upptas  
en lå ng pa ll  för kyrkogå ngshustrur.  

1654 (vis  prot) påbjöds, att en s k  horpall skulle  
anskaffas.  1704 gjordes en pliktpa ll , vilken  l 847 var  
förfa ll en och förstörd . Sista gången omnämnd  l 875.  
-En straffstock, »Piiktståck»,  upptas i in v 1713 och  
före  1805 .  

1716 a nskaffades  ett skåp för 24 da ler. - 1841  
(vis  prot)  uppmanade  biskopen  sockenmännen  att  
ofördröjligen lå ta  förfärdiga ett större skå p på  kyr- 
ka ns bekostnad , i vilket dess böcker och handlingar  
kunde  förvaras  och  »hvilket  borde  i  prestgå rden  
ställas i  anseende till den  i sa kri sti an  varande fuk- 

tighet».  Troligen  identiskt  med  ett  skå p  av  furu ,  
må lat i blågrönt, som nu stå r i vapenhuset. På  dör- 

ren inskuret »Källa K yrka».  Fyra hyllor med spå r  
av  facki ndelning.  Höjd  172  cm ,  bredd  l 22  cm.  - 
1867  bes löt man att a nskaffa ännu ett skå p, emedan  
det so m a nskaffades 1841  var överfyllt. Troligen det  
so m stå r i  Nya kyrkans torn .  

En  kyrkstöt, » l  lång rör-Kepp för  Kyrkovakta- 

ren»,  upptas  i inv  1774  och  sena re.  1866  va r  den  
sönderbruten . Ej  bevarad .  

En sanddosa av bleck förva ras nu  i  Nya kyrkan  
och  beskrivs  nedan.  

Kollektredskap  
J 838  beslöt  man ,  »att  någo n  Ansta lt  widtages ,  å  
Hörnet  af  den  Bänk  wid  stora  Kyrkodörren,  der  
Calleeter pläga uphämtas, kunn a  insa mlas så att de  
icke falla  ned  i golfwet,  hwilket nu  ofta händt , då  
de  blifwit lagda på en der utsatt lös ta llrik» .  

l n v  1893  upptar 4 st offerskålar av trä , som  möj- 

ligen  har sa mband med ovanstående.  

Oblatjärn  
r inv 1654 upptas »itt oblatz Järn». - 1699 gjordes  
oblatjärnet helt nytt av smeden  i  Böda,  mäster Ja- 

han. - 1747 köptes ett nytt oblatjärn för 3:  16.  

Böcker  
Kyrkan  ha r  ägt  många  värdefulla  böcker.  De  be- 
varade är överförda till  N ya  kyrk an (se  nedan).  



Fig 263.  Pi lgrimsmärke av bly, fu nnet  
J 960  under korgo lvet (skala  drygt  2:  J) . 
SHM  in v  nr  27  130:  l. Foto SHM.  

Pilgrim ' s badge,  /ead, fo und under the  
f loar of  the chance/ in 1960.  

l PB vis  1590 upptas endast ett  missale och ett  
manuale. I ett tillägg från  1598 i sam ma  inv har  
sa mlingen vuxit.  Under rubriken »Förökt Anno 98»  
förtecknas  »gambla  [mun ka]böker  - 9  st.»  Vid  
Rhezelius ' besök  1634 hade anta let minskat ti ll  sju.  
Han räknar upp följ ande nu förkom na böcker (F.c.  
l ' s 7f):  

»Ythi  Kälda Sochn kyrkia , fins  effter sk refne bö- 
ker  och gambia Skriffter.  N n:  

l .  Een bok Reg. fol.  Evangelia och så nger öfwer  
hela å hret, fremst på permen står 28  past. no- 
mina so m  där warit hafwa [s 369 samt  not 3].  

2. Missale.  Och en folia nt innehålder 247  fo li a.  
3.  Evangelia och Ep ist. Reg. 4to och på Pergamen.  

226  fol.  
4.  Orationes  Monacum  in  4to och  perga ment.  

31  fol.  
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5.  Psalterium  Davidi s och någre Cantelener.  83  
fo l. 

6.  En så ngebok all medh notuli s 33 fol.  
7.  Än Psalterium Davidis  in 8vo grof st ijl mycket  

wäl skrifuin ,  innehå ll er 204  folia».  
Rhezelius (not 3)  nämner också en nu  försvunnen  

kyrkbok, i vil ken fem präster på  1470- och  1480- 
talen  hade  gjort  anteckningar  om  datu m  för  ti ll- 
träde  av  kyrkoherdetjänsten eller kvitterat ut kyr- 
kans  in ve ntar ier.  

Lösfynd  
I kyrkan  har ett stort anta l föremå l påträffats,  de  
flesta i samband  med  de  byggnadshi storiska under- 
sök ninga rna  1960.  

l .  En rund br icka (am ulett?) gjuten av tenn , med  
ögla.  Jnsk rift : JHS  l  ANNO  l  1655.  Diameter 31  
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mm.  Påträffad  på  kyrkagolvet  1952.  SHM  inv  nr  
24 682.  

2.  Ett pilgrimsmärke av bly (fig 263), funnet un- 
der  korgolvet.  Det  bär  en  framställning  av  den  
Korsfäste,  omgiven  av  två  knäböjande  adoranter.  
Ramverket  är  rektangulärt,  upptill  rundbågigt.  
1400-talet? 46 x 35 mm. - 3. Beslag av tunn , stan- 
sad  kopparplåt, ytterkonturen markerad av en grov  
pärlrand. Diameter 24 mm. - 4. Fragment av be- 
slag i bronsplåt, 7 st,  varav ett av tunnt bleck, stan- 
sat  i  form  av  ett  spegelvänt  S.  - 5.  Fragment  av  

Fig 264.  Klocka, gjuten 1455 av en på  
Gotland verksam  klockgjutare,  ned- 
smä lt  1888.  Foto A TA. - Inskriften  
innehål ler, förutom årtalet , en  bön till  
S:t Olof. Tuschteckning, A TA.  

Bell east  in  1455, by a bellivright  
working on Gotland, me/teet down  in  
1888.  Th e inscription  runs, St Olav pray  
for us  ANNO DN! MCCCCLV.  

arm tillljuskrona av järn, längd  14 cm. - 6. Frag- 
ment av ljuspipa av järn , längd 4 cm. - 7.  Glas.  
27 bitar ofärgat fönsterglas från  1300-talet eller se- 
nare  medeltid ,  se  ovan  Glasmålningar.  - 8.  J 03  
skärvor ofärgat fönsterglas , till  större delen sanno- 
likt medeltida ursprung. - 9.  75  stycken mynt, de  
flesta från  medeltiden,  påträffade  under korgolvet.  
Bland  dem  märks  24  st  s k  Visbybrakteater  samt  
vissa på  svenskt område sällan eller aldrig påträffa- 
de  mynt från  Brandenburg och Tyska Orden m m.  

N r  2-9  påträffades  1960.  Dessutom  fann  man  
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en skärva blåglaserat stengods, 1600-talet (?),  kist- 
handtag,  krokar,  märlor,  knappar,  skärvor  av  
dryckeskärl  m m.  (SHM inv nr 27  130: 1- 32).  

10. Rhezelius fann 1634 ett mynt i kyrkkistan (F.c.  
4,  s  11),  en  klipping (Danmark,  Kristian  11).91 Ej  
bevarad.  

11.  Ett verkstyke, en  aldrig färdighuggen  mortel  
(?) av grå kalksten funnen i kyrkogårdsmuren  1961.  
Höjd  21  cm,  bredd  13  cm. Har haft fyra vertikala ,  
motställda åsar på utsidan (jfr Killig,  avb s  88).  

Klockor  
l slutet av  1500-talet ägde kyrkan flera klockor, en  
i  tornet (d v s  takryttaren), en i  stapeln  samt  inte  
mindre än fyra stycken »Neder i Kyrkian» (PB vis).  
1654  var  primklockornas  antal  reducerat  till  tre ,  
1713 återstod endast två.  De förvaras i Nya kyrkan  
och beskrivs  nedan.  

Kyrkans  medeltida klocka göts om  1888,  varvid  
endast kläppen sparades, längd 66 cm.  Klockan (fig  
264)  var ornerad  med ett bomärke (gjutarmärke) på  
manteln  samt  hade  upptill  en  inskrift i  majuskler:  
SVNTE  OLAF  BUDDE  VOR  VNS  MCCCCLV:  

d v s Sankt Olof, bed för oss Herrens år  1455. Gju- 
tarmärket  visar,  att  klockans  upphovsman  var  en  
på Gotland verksam gjutare.92  

1732 hade man beställt en ny klocka i Stockholm,  
emedan den  gamla var spräckt:  » ... som beklagligt  
är, sielfva  klåckan , som är myckit gammal, är sön- 
derrämnad  och  Sochnemän.  i  Fior  beställt  sig  en  
annan  Klåeka  i  Stockholm,  som  nu  i  nästinstun- 

INREDNI NG  OCH  INVENTARI ER  

dande  Sommar  skal  inlösas  .. . »  (k h  Sporselius  till  
domkap 21 /2 1733).  Emellertid inlöstes ej  klockan ,  
förmodligen  av  ekonomiska  skäl.  Kyrkan  stod  då  
nämligen sedan flera år under reparation .  1746 togs  
fråga n åter upp: »Som här wid församlingen i några  
Åhr warit  omtalt,  at Klockan ,  såsom  alt för  liten ,  
skulle  antingen  omstöpas  och  något  tilläggas,  elr  
och emot en  större  bortbijtas ;  med aldrig kommit  
till  någon  werkställighet ,  så  tilfrågades  Sochne- 
männerna, om icke sådant  kunde ske wid  smna til- 
fälle  som  Klockegiutaren  kommer  till  Högby,  då  
kostnaden  så  för  Kijrkian  som församlingen  torde  
blifwa  drägeligare  än  eljest»  (st  prot).  Den  klack- 

gjutare, som åsyftas, är Michael Ålander, som  1745  
hade fått förskott på en  klocka i Högby, men  som  
dog  1759  utan att ha gjort rätt för  sig (jfr ovan  s  
234).  

Inte förrän  klockan togs ned  i samband  med  till- 
komsten av Nya kyrkan verkställdes emellertid den  
omgjutning, som diskuterats  under så lång tid , och  
först då fick  kyrkan ännu en  klocka , den nuvarande  
storklockan (se  Nya kyrkan).  

Vid  sockenstämmor  1746  och  1747  framfördes  
klagomå l  över  vårdslöshet  vid  klockringningen .  
1758 klagades över, att klocksträngen nöttes av mot  
klockans  vassa  kant,  varför  man  beslöt  att  kläda  
linan med läder som förstärkning.  1787  utfärdades  
förbud att ringa klockan så hårt att den »går öfver»,  
ett oskick som  påstods  ha sin  grund  i att man  ville  
»låta andra eller sina gelikar se  huru stark och arm- 
styf han vara månde»  (st prot).  
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Noter 
 

l. 	Jfr  s  97  samt  s  156,  not 2.  - Ah/q vist  2: l , s  84, not  l. 
- T Kelby på  Moen har en helig källa, »Helsekilden»,  
givit  namn  åt  socknen  (1135  Krelby).  DK, Pr;estö Amt,  
s 957.  

2.  G  Lindström, Gotlands medeltid  II , s 434.  
3. & Rhezelius  F.c.5,  s  60.  - Uppgiften  hämtade  R ur en  

medeltida kyrkbok, i vilken fem  präster i slutet av 1400- 
ta let hade gjort anteckningar (se Böcker). Jfr Herdam  4,  
s 54.  

4.  Ahlqvist  2:1,  s  84.  - Herdam  4,  s  33  och  54.  
5. & Gestanus  Petri  (Östen  Petersson) ,  komminister i Högby  

1586- 1596.  Underskrev  Uppsala  mötes beslut 1593, den  
förs te  protestantiske  kyrkahereden  i  Källa  (från  om- 
kring  1600, t omkring 1633). Gift två gånger, första hust- 
runs  namn  okänt.  G  2  9/7  1604  m  Carin  Persdoller .  
Herdam 4, s 50.  

6.  Ahlqvist  2:1,  s  208 f. 
7.  Ahlqvist  2:2, s 283  f. - Medeltida  Öland s  18.  
8.  Hilfe!ing,  F.m. 57:2, s 70. Jfr Alm/und, Sankt Olofs segla- 

ti on s 31 - 57. - Louis  Reau, lconographie de l Art Chre- 
tien,  11.1 :11 , Paris 1958, s 1005 och  där a a .  

9.  Jättinnan  Zechiel  omtalas  av  Rhezelius  F.c.5,  s  63,  
F.c.2/3, s .103-105. - R  Boström, Öb! julläsning 1967.  

10. & Liknande milstolpar finns bevarade bl a vid  Gärdslösa  
kyrka ,  i stensamlingen  i  Borgholms slott samt (mycket  
väl  bevarad)  i  Kalmar,  vid  Dahmska  huset.  - Kil/ig,  
avb  s  84.  - Öland  111,  s  230  ff, 235.  - M  Hofren,  
KLMedd  1950, s 50.  

Il .  Luckhus av trä under SJ.delta k fin ns  på  Öland nu endast  
b:!va rade  i  Löt  och  Gärdslös1,  men  har  varit  mycket  
vanliga, av  Rhezelius' teck nirg1r i  F.c.5 a tt  döma .  

12. & Liknande  bomärken  finns  på  en  gra\St ~ n i  vapenhuset,  
a lldeks innanför dörren, samt på en gravsten  i Nya kyr- 
kyrkan (mittgången,  under läk taren, se nedan).  

13.  Gilleshus  eller conviviihus har funnit s vid  fl era öländska  
kyrko r. l n till  västra  kyrkogårdsm uren i Gärdslösa finns  
grundmurarna  kvar  efter  et t,  i  Köping  låg ett i kyrko- 
gå rdens sydvästra hörn , avb hos  Rhezelius (s~ ovan fig  2  
och fig 7). l Alböke fanns 1634 en byggnad i kyrkogårdens  
sydvästra  hörn, s:>m  också  ka n ha varit ett gillehus eller  
ett  sockenmagasin .  Enligt  Hilfe!ing  var  mellanvåning- 
a rna  i Böda och Källa  kyrkor bostäder för reSlnde präs- 
ter  och  pilgrimer (F.m. 57:2, s 68  ff; F.m. 57:4, s 53  ff) . 
l  Persnäs  västra  torn  kallas  ännu  de  välvda  rummen  i  
första våningen för »skomakarekamra rna» och det berät- 
tas, a tt förr kringvandrande skomakare under sin vistelse  
i socknen fick  bo där. Bredsätra östtorn var säte för S:t  
Kata rinas  gille  och  Gilleshagarna  sydöst  om  Sandby  
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kyrka erinrar ännu om ett gille i denna socken. Jfr Visby  
domkyrka,  vars  vind  hade en  liknande  profan  använd- 
ning  för  de  tyska  köpmännen  i staden.  - Jfr  Ahnlund,  
Rig  1923,  s  l  ff och där angivna  källor. - Sven  Ljung ,  
a rt  Gi/de  i Kulturhist lex  f nord  med  sp 302 ff. 

14.  L la: l , s 59. - Senare ha r  prästgå rden legat på flera  
olika platser i socknen , bl a  i Honungstorp och  Vi .  

15.  Föreliggande beskrivning av runstenarna är granskad av  
riksantikvarien  S  B  F  Jansson.  - l Wallmans  sam/,  vol  
Il, NordM, finns  skisser och anteckningar om  runstenar  
i följande delar: Öland l, fol ; Öland 2,  bunt 2;  Öland 3,  
bunt a.  

16.  l Wallmans  sam/,  Öland 2,  finns skisser av de »nyfynd»  
som gjordes 1960. - Det förefaller inte helt uteslutet , att  
Öl 57  i själva verket omfattar fragment av två olika run- 
stenar, har antikvarien E  Svärdström på pekat.  

17.  William  Anderson,  anteckningar  om  Källa  ödekyrka  
1938, Sv K arkiv.  

18.  De flesta  exemplen på  tidiga gravmonument med upp- 
åtstående gavelstenar finns  i Västergötla nd, Skåne och  
Småland.  På  Öland finns ett märkligt exempel i Gärds- 
lösa  (Håkansson  nr  195,  196;  Gardell  l l,  s  38- 39).  Alla  
ä r  äldre  än  stenen  i  Källa.  - S  Lindqvist,  Den  helige  
Eskils  biskopsdöme,  passim.  - H  Kjellin,  Medeltida  
gravvårdsformer  i  Norden . - Dens,  Tidskr f  Konstvet  
lO  (1925), s 114 ff. - Malmöutställningen  1914, katalog,  
nr  156- 163 . - Gardelll - l l. 

19.  Data om  kh  Chr  H  Ringberg  och ha ns  hustru, se  Källa  
nya kyrka , minnestavlor  nr 2 och  3.  

20.  »Anförande af Högenäs by a män 2•/, 1866», K 11: l. 
21.  Jfr  ovan  s  97,  s  156  (not  2)  samt  Piper,  Burgenkunde  

s 506 ff. - William  Anderson,  Sockenfästningar ... s  Il.  
22. & Kastal, ett i de flesta fall  frist ående fast  torn av sten med  

rund  eller  fyrsidig  planform.  Ett  av  de märkligaste ex- 
emplen  är  Kruttornet  i  Visby.  - E  Eckho.ff- O  J anse,  
Visby  stadsmur.  - N  P  Tidmark ,  » Kastalerna»  eller  
tornborgarna på ön Gotland. - Lundberg  T, s 411  ff. 
Tuulse  1952,  1958,  1968.  - E  B  Lundberg ,  a rt  Kastal,  
Kulturhist lex f nord  med sp 323  ff. 

23.  Hadorphs  anteckningar frå n  Källa  i vol  S 30 å terges  i  
underskriften till  fig  196.  

24.  Anderson,  Stenåsa, fig  13- 15. - Lundberg  T, s  303,  304,  
307  och där angiven  littera tur.  

25. & Kruttornet,  se  i  not  22  aa.  - Tingstäde  (Go l ,  s  132),  
Lärbro (Go Il, s 93 f samt tig 146- 147), Gothem (Go IV,  
s  63  ff, fig  69- 70,  73- 74), GammeJgarn (Go IV, s 698 f,  
fig  757- 762),  Ardre  (Go  lY,  s  779  f  samt  fig  840- 841),  
Sundre,  Västergarn och Öja .  
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N O TE R  

26.  Jfr G othem och  Gammelga rn.  
27.  Med  stormfri  höjd menas  ungefä r  30  fo t  (9,4  m) eller  

mer.  Frölen  f , s 37. - Otto Blom  i Aa rb  1895.  
28. & Dessa högt sitta nde utgå nga r befinne r sig i Löt 10,5 m  

över ma rke n, i Bredsätra 8,5 m  och  Hulterst ad 8 m ö ver  
ma rken.  - R.  Boström,  Festsk r A T , s  160.  

29.  Enligt  uppmä tning av J Söderberg J 939, Sv K a rkiv .  
30 .  Enligt  en  tradition ,  meddelad  1960 a v  Elna  Johansson,  

brukade vid  begravninga r fö re  1888  prästen stå på  den  
ena , klocka ren på  den andra och ta emot, nä r e tt sorge- 
tå g  a nlä nde  till  kyrka n .  - Beträffa nde  belluggning  se  
bl a  Otto  Nom , Jydsk  granit (1 968).  

3 1.  Ahlqvist  uppger däremo t a nta let » twenne»,  men nä r ha n  
sk rev o m kyrka n  1827 (2 :1, s 9 1), lå g o m byggnaden två  
decennier tillba ka  i tide n, va rfö r det få r ar.ses fullt  kla rt ,  
a tt  de nne  i  ö vrigt  vederhä fti ge  fö rfa tta re  fö r  en  gå ngs  
s kull  miss tagit s ig.  

32.  R  Boström, Å kerbo hembf å rs b  1950, tig 4  och s 64 ff.  
33.  Absid/önster med omfattning  i f orm av en fyrklöver finns  

eller ha r funnit s bl a  i Strö (S v K  V g I, tig 97- 98), Alskog  
(Sv K  G o  V, s 187, tig 206) sa mt tro ligen även i H ögby  
(se  ovan  s  190,  196).  Att  bruket  av  dylika  ö ppninga r  
va rit  tä mligen  vanligt fra mgå r av den  lill a  kyrkbilden  på  
do pfunten frå n Tingstad (SHM inv  nr 7983). - Da nska  
exempel  i  No rre  Jernlos~ ( Tuulse  1968,  pi 96 ;  A ron  A n- 
dersson  1968, s 35, pi 3) , Kirke  Fjennes lev (DK So ro a mt  
s 325 sa mt  1202;  Tuulse  1968, pi 93)  och  Sta by  (Tuulse  
1968, pi 77). - Ett praktfullt exempel ka;1 bl a  dubbel- 

kyrka n  i Schwa rz-Rheindo rf  uppvisa .  
34.  Likna nde celliknande sakristior ha r funnit s i Hossmo och  

Fö rlösa sa mt troligen ä ven i Böd a  (jfr o va n s  105, tig  
96:  B- C samt s 156,  no t  13 och dä r ang iven  litteratur).  

35.  G oda exempel på  trapphu var finn s i Hagby och Österlars  
(Frö/en  f ,  s 64, tig  46, 47). På Öla nd  fi nns dylika  eller  
ha r  funnit s  i  Persnäs,  Fö ra,  Vickleby,  Ventlinge,  Bred- 

sä tra , L öt,  Ås och N Möckleby (se ko mma nde  beskriv- 
ninga r i Sv K ).  

36.  Jfr ova n s  12, tig 44 :b samt  R Boström ,  Festsk r SK, s 64  
och  fi g 6.  

37.  Tvådelade triumfbågar har fö reko mmit på Öla nd i A lböke  
(se  o va n  ti g  30),  Hög by  (s ~ o va n  s  199,  ti g  120,  J 21)  
sa mt tro ligen  även i Böda (s  106)  och  Kö ping  (R  Bo- 
ström ,  Fv  1955 , s 96 samt tig 2).  Jä mför Skä lvum (Lund- 
berg ,  Festsk r A T s 138 ff sa mt fi g  l , 5)  och Ljungsa rp  
(Norberg ,  Ein  ro manisches  Triumphbogenk a pitell  s  237  
ff).  

38.  Skyddsrum  över  kyrko rummet  synes  på  Öla nd  ha  varit  
va nliga re ä n de  regelrätt a  sk yttevåningarna. På  grund av  
a tt  det  nu  existera r  en  enda  ö lä ndsk  kyrka  som  ka n  
ge exempel på  båda typerna av pro fa nvå ninga r,  näm- 
ligen  Kä lla ,  och vi  beträ ffa nde  övriga kyrk o r på ö n  en- 
dast ka n stödja  oss på a rki va liskt bevismate ri a l, är det i  
de fl esta fa ll  o möjligt att med  säkerhet sä rskilja de båda  
typerna. Bö da har haft bå de skyddsrum och skyttevå n ing,  
och  över  Högby  kor har en  skyttevå ning va rit  inrättad  
(se  ovan  s  108,  200).  Egby,  Lö t  och  N  Möckle by  

hö r t ro ligen  också till  de kyrko r  som  haft en s kyttevå- 
ning  över  valven .  En  motsvarighet  är  Hossmo  kyrka ,  
Sm  (Tuulse  a a).  Skyddsrum  över  va lven  ha r  dä remo t  
tro ligen  va rit  inrättade  bl  a  i  Fö ra ,  Lå nglö t,  Kö ping,  
Bredsä tra , A lböke, Smedby  samt Högby  llnghus (s 190,  
194) .  

39.  Daniel  Destoni  Kiellander,  kh  i  Kä lla  ca  1663- 1690.  
(Herdam  4, s  56).  

40.  M attias  Andr Gy ril'nius  (G ynnerma n), kh i Kä lla  1691 - 
1711  (Herdam  4 , s 57) .  

41.  Jonas  Petri Sporselius, kh i K ä lla  17 12- 1743  (Herdam  4,  
s 57 ff) .  

42.  Aran  Törngren,  kh  i Källa  J755- 1769  (Herdam  4, s  59).  
43 .  KLM , Side ns s1ml  nr 53.  - N  M  Mandelgren  (se r  IV,  

avd  9,  LUKI), som  också  få tt del  av S ide ns  uppgifter,  
å te rger  dennes  ko mmenta r  något  missv isa nde.  Bl  a  
sk ri ve r ha n, a tt å rtalet va r  J 806.  D et  finn s  ingen a nled- 
ning dä rfö r a tt  närm are ta  hänsyn till  Ma ndelgrens frå n  
Siden  härrö ra nde  uppgifter, uta n  Sidens  utsago bö r a na- 

lyseras direkt.  
44.  Johan  Hultsk og, f J899, "f 1952, ko mministe r i Kä lla  frå n  

1929.  Ha n va r  under må nga å r  Ödekyrka ns  överuppsy- 
ningsma n  och  ins1mlade till  kyrka n  inred ningsfö remå l,  
vilka geno m fö rsäljning J888- 1890 ha mna t ute i socknen .  

45.  Anders  Törnberg,  stads- o ch  fo rtifika tio nsmu rmästa re  i  
Ka lmar. Ha n ha r bl a  byggt nytt va lv  och bred  triumf- 
bå ge i Lö t  1770.  

46.  Ganska i betydelsen  full s tä ndigt ,  helt  och hå lle t ,  i hög  
gra d ' (SAOB).  

47.  H ä ra dsm urmästa ren  Leonhard  Lindman  byggde  bl a  o m  
to rnet i H ögbykyrka (s 214 f).  Möjligen ha r ha n  egen- 
hä nd igt  rit a t tig  133.  

48.  Jonas  Pihlquist ,  kh  i  Källa  J 769- 1782  ( Herdam  4, s  59).  
49.  D ess1 fyra fö nster var fö rmo dligen fö lja nde:  lå nghusets  

båd a  östliga fö nster, södra ko rfö nstret samt no rra fö nst- 
ret  vid  lä ktaren .  - F önst ret  mitt fö r syd po rta len till - 
kom fö rst  1807 och  södra  lä kta rfönstre t behövde e ndast  
en  li ten ä ndring.  

50. & Peter  Lundgren,  må la re,  boS:t tt  i  Figeho lm ,  Sm .  Ha n  
må lade  kyrklig  inredning  sa mt  utfö rde  även deko ra ti va  
må lninga r,  i K ö ping all  inredning  samt  e n  fo ndmå lning  
lik den i K ä lla 1825, i  Föra  J831 s :t rn t dra perirnå lnmgar  
ba ko m a ltaruppsats och prediksto l i Bredsät ra  1848.  

51 .  N  M  Mandelgren,  Reseberättelse 1848,  A T A, s 65.  
52.  Anders  Rin;;berg,  kh  i Käll a  l 847- l879(Herdam 4,s66 f).  

- Ku ngörelse  (avskrift)  av  A  Ringberg  / ,  1866,  vol  
K 11 : 1.  

53. & Magnus  Persson  i  Högenäs ,  hem ma ns1gare, är tro ligen  
identisk m ed den  Magnus Pettersson , som sk rev ett brev  
till  riksantikva ri en  Hilde bra nd  1889  (s ~ även  Kä ll a  nya  
kyrka ,  no t  2).  

54. & William  Anderson,  Kult  och  Konst  1908,  s  129  ff.  - 
Densamme,  Va rden,  Khvn  19 1 O. Se även i no t 55  a a.  

55.  C itera t ur  William Anderson, En öde kyrka. SvD  2/:, 1908.  
56.  Benäget meddela nde av framlidne ka pten Sam  Svensson,  

Sjö HM .  

377 



KÄLLA  GAMLA  KYRKA  

57.  E  Svärdström,  Nyköpingsstaven  och  de  medeltida  ka- 
lenderrunorna, Ant ark 29, s 33.  

58.  Wallmans  sam/H, Öland  l ,  bunt a. Nord M.  
59.  Kalmar läns forminnes-förenings historiska och  etnogra- 

fiska samlingar på Kalmar slott . Kort beskrifning tillled- 
ning för besökande ... [Horn , Herman], Häfte 1- 3, Kal- 
mar  1879- 1882.  - Avdeln  IV  i  häfte  2  (1880)  har  ru- 
briken  »Medeltiden  och  nyare  tiden:  kyrkliga  föremål».  
Här angivna katalognummer avser denna avdelning.  - 
R  Boström  i  F v 1969,  s  38 ff. 

60.  S:t  Olof från Väte,  SHM inv nr 3091 :l. C  R af Ugglas,  
Gotlands medeltida träskulptur, fig  105, s 372 ff. - Den- 
samme,  Fi nskt  Museum  1912,  s  45 .  - SvK  Go  llf,  
s 302,  fig  353.  

61. & Har tidigare a nsetts föreställa S:t Olof, men frånsett  det  
faktum  att  en  äldre  kultbild  av  detta  helgon  redan  
fanns  i kyrkan,  måste bilden föreställa  Erik. Han håller  
nämligen  en  pyxis  i  vänster  hand  och underliggaren  är  
en riddare i rustning (fig 248) och  icke den enkla krigare  
som är Olofs vanliga attribut under 1200- och 1300-talen  
(jfr fig 245- 246).  Erik har oftast en  krönt person under  
fötterna  ( - banemannen  Magnus  Henriksson).  Rune  
Norberg.  - Docent  Aran  Ander;son,  antikvarien  Rune  
Norberg  och författaren  har,  sedan  Sv K  Öland 1: l (108)  
utkom  1966, var för sig kommit fram till att skulpturen  
i  fig  32- 33,  247  och  248  troligen  föreställer  S:t  Erik i  
st  f S:t Olof.  

62.  Även om det icke i Danzig bevarats någon skulptur som  
helt  överensstämmer  med  denna,  så  har  så  gott  som  
varje  detalj  motsvarigheter  i  denna  stads  sku lptur  (se  
t  ex  K  H  Clasen,  Die  mittelalt  Bildhauer  fig  273,  274  
m fl) .  Dräkten och  underliggarens rustning, tyder på en  
tillkomsttid av ca 1390, men eftersom man kan spåra en  
reflex  av  burgundisk  stil  (Claus  Sluter)  i  det  en  gång  
magnifika  ansiktet,  måste  den  ha  tillkommit  något  se- 
nare.  l förbigående  kan  nämnas,  att  även  Algutsrums  
altarskåp frå1 ca 1475 är ett exempel på Danzigskulptur.  
Rune Norberg.  

63.  T not 51  a a, s 60.  
64. & Jesu  födelse  är  framställd  i  enlighet  med  S:t  Birgittas  

uppenbarelse.  Maria,  med  utslaget  hår  och  utan  skor,  
tillber  Jesusbarnet,  som  hon  just framfött  utan  smärta.  
Josef  försöker  lys:t  upp  nattmörkret  med  ett  brinnande  
ljus,  men  dess  sken  fördunklas av det  självlysande  bar- 
net.  - H  Cornell,  The  lconography  of  the  Nativity  of  
Christ. - Louis  Reau,  lconographie de  l'art chn!tien Il,  
Tconographie de la  bible n, s 224  ff. 

65. & Detta  motiv  på  ett altarskåp tyder på att det senare här- 
rör från  medeltidens senaste å rtionde.  Rune Norberg.  

66.  Johannes  Stenrat  måste ha  haft en kommissionär i Kal- 
mar,  eftersom  den  övervägande delen  av  hans  bevarade  
arbeten  befinner  sig  inom  Kalmar  län .  Det  är  därför  
rimligt att även de  i  Kalmar verksamma  målarna under  
1400-talets  slut  påverkats  av  hans  stil,  så  som  troligen  
varit  fallet  med  en  sittande  madonna  från  Alböke  i  
KLM.  Rune  Norberg.  

67.  Sakramentnischer,  »ciborier»,  observerades  a v  Löfgren  
på norra väggen  i följande kyrkor: Persnäs,  Föra , Högs- 
rum, Torslunda, Gårdby,  Resmo, Kastlösa och  Ås.  -I 
Egby är ännu en  dylik bevarad i norra absidväggen och  
ytterligare  en  har  funnits.  T Gärdslösa  upptäcktes  en  
nisch i korets norra mur 1958.  
Flera av dessa  nischer murades igen  i enlighet  med före- 
skrifter fastställda  vid  Uppsala  möte  1593,  för  att  för- 
hindra tillbedjan av sakramentet. Svenska Riksdagsakter  
HT:I, 88. s 39  och  144.  
Credentia,  nisch  där  altarkärlen  tillreddes  innan  de  an- 
vändes  på  altaret,  se  E  Moltke,  art  Kredens ,  Kultur- 
his!  lex  f nord  med  IX,  sp  250,  samt  E  Gustafison,  
Ystad-Sydsvenska  Dagbladets årsbok 1968, s  Il. 

68. & Utdrag  ur  kr  prot  21 / 10  1884,  bifogad  Länsstyrelsens  i  
Kalmar skrivelse till  VHAA "/12  1884, A TA.  

69.  Roosval,  Steinmeister, s 208  f.  - Sv K  Go  IV, fig  634, fig  
197.  Ytterligare exempel:  Lye (SvK Go  V,  fig  85),  Ham- 
rånge (Sv K Gä fig  262), Angarn (Sv K  Up  V,  fig  93), Hus- 
by-Sjuhundra (SvK  Up  V,  fig  485), Låssa  (SvK Up  VlT,  
fig  64),  Riala (SvK Up  I,  fig  652),  Roslags-Bro  (SvK  Up  
H , fig  148),  Valö  (SvK  Up  Il,  fig  429)  och  Västra  Ryd  
(SvK Up  VII, fig  115).  

70.  SvK Go J,  fig  442, s 378. - DK,  Bornholm,  s  567,  568.  
- Reutersvärd, Paradisets källa , s 75 f samt fig  31- 48.  

71. & Jacob  Cal/mander  var  tydligen  försJ.mlingens  förtroen- 
deman  i Stockholm.  Någon  guldsmed  med  detta  namn  
är ej  upptagen i GSstplr.  

72.  Erik  Bengtsson  Starin,  mästare  i Stockholm  1686- 171 O.  
73.  Spänger,  beslag  eller  besättningsstycken ,  oftast  av  ädel  

metall, fastsydda eller på annat sätt anbragta på textilier,  
på  med  tyg  överklädda  relikskrin  eller  på  läderbälten  
m  m.  Jfr Käl/ström  s  116  och  130 ff. 

74.  Sten Persson  Sturk,  mästare i Kalmar 1654-1680.  
75.  Hans Andersson  Wiggman,  mästare i Kalmar 1712- 1761.  
76.  Troligen  Carl  Magnus  Ryberg,  guldsmed  i  Stockholm  

1805- 1833.  
77.  Jfr stenljusstake  i stockholms-Näs  kyrka  (SvK  Up  VJI,  

s 183,  fig  171) samt ett par i Visby  domkyrka (foto av  
A Roland  1913,  neg  nr 878:37, ATA).  T Löt fanns  1713  
ett par ljusstakar av sten, med järnspets, på a ltaret (inv).  

78.  Betydelsen  av  rök/in, altarduk , handkläde,  örngått ,  se  s  
269,  not 63  ff. 

79.  Textilbeskrivningen  granskad  samt  kompletterad  med  
noter av antikvarien A-M Franzen.  

80.  Hollandsart  - Hollandslärft,  se  nedan .  
81.  Kambrik,  fin  tuskaftact  linnevävnad  (ursprungligen  till- 

verkad  i Cambrai, stad i norra Frankrike).  
82.  Av fr grosgrain,  grovt tyg av ylle eller siden.  
83.  Kalmink,  ylletyg  i  satinbindning.  Kan  vara  slätt  eller  

mönstrat, ofta  randigt.  
84.  Bragdetyg, mönstrad vävnad.  
85.  Kam/at,  ursprungligen  av  kamelhår  tillverkat  tyg  från  

Orienten,  här  troligen  ~ glansigt  tyg  av  hårt  tvinnat  
kam~'l.rn. 

86.  Bombasin,  under  olika  tider  varierande  tyger  av  olika  
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material. Här förmodligen  tät vävnad av bomull med  
silke.  

87.  Ses 269,  not 67.  
88 .  S cherting  möjligen  ~ skirduk , skärduk , fin  linnevävnad .  
89.  Ryssetäcke,  troligen dubbelvävnad.  
90.  Gardell  (!1,  s  38)  daterar  Gärdslösa-monumentet  till  

l 100-talet,  en  datering som torde anses för tidig. 1200- 
talets förra  hälft eller mitt föresl ås för så väl  Källa-stenen  
som Gärdslös:t.  

Källor  och litteratur  
OTRY C KTA  KÄLLOR  

(se även  s 84 ff)  

Stockholnl  
RA: ED hand!  1910 22/ 12 (nr 2553) a ng  kyrko byggnad.- 
ATA:  Åhstrand-Löfgren,  kort  beskr;  Löfgren  J, s  78  (»cibo- 

rier»),  s  197  f  (avskr  av  H  Ollieqvist  1672  13/ 12  ang präst- 
gå rden) , s 228 (3  teckn  1822, ext fr S och N , plan, kort beskr),  
s 245  (runstenar), Bihang s 45 (a nt av Ahlqvist , gravsten,  
klockinskr);  /nu 1829 (efter Ahlqvist 2: l, s 91  ff) ; Mandelgren  
Reseber  1848,  s  65 ;  H  A  R  Siden  skr  1873 9/8  t  B  E  Hilde- 
brand ;  H  A  R  Siden  beskr  12 samt ritn  (plan , fasader,  sten- 
fragm,  klockinskr,  dopfunt ,  gravstena r);  skr  A  Nordsten  
1884  28/ Il ,  land sh  i Kalmar  1884  5/ 12,  Magnus  Petlersson  
t H  Hildebrand  1889  30 j 12,  C  E  Sandgren  1899  16/9 o 29/9;  
VHA A  pro!  1885, 9/4 § l 04, 21 /4 § 125,  13/7 § 220, 1889 25 /9  
§ 251 , 1910 6/9 §  193, 1911  5/9  §  166m fl ;  VHAA  FU  pro!  
1909 4/ 12 § 193, 1910 6/6 § 100, 1910 5/9 § 140m fl;  VHAA  
k onc  1910 6/9 t K  Majt, 1910 6/9 t K  Majt , 19 1215/ IOlll :407  
t N  Pettersso n, 1921  31 /8 t K  Majt , m  fl ; skr  W  Anderson  
1908  21 / 10;  4  bl  ritn  S  Rosman  1908  (p la ner,  längdsektion  
mot S, S-porta!); E  EckhojjPM  17/8  1908 mm; skr H  Fager- 
gren  1909 5/ l O o  191 O 13/6, SErandel PM aug  1921  samt juli  
1922;  A  Bill o w  rapport  1923  20/9,  m  fl; Håkanssons  sam/,  
Journal Il  (1936- 1937), s  26-47, 165- 173, 370,  371 ; fotos ,  
uppm ,  tidningsurklipp  mm;  S veriges  k y rkors  arkiv,  ms  t  be- 
skr  1929- 1938  av  William  Anderson ,  bea rb  av  J  Roosval,  
komp! R Strömbom (Boström) 1940- 1949, jämte uppm, fo- 
tos,  anteckn  o  excerpter;  Bjälbo  kyrka ,  Ög,  uppm  1939  av  
J Söderberg ;  R  Boström anteckn , fotos o  uppm 1949, 1951 ,  
1960- 1968. - KB :  Rhezelius  F  b  22  (Aschanaeus' sam!) s  5  
(runstenar) , s  34  (gravstenar) ;  Rhezelius  F  c  l , s  7 (böcker) ;  
Rhezelius  F c 2/ 3, s l 03- 105  (sägnen om Zechiel) ;  Rhezelius  
F  c 5, s 60- 63  (kyrkobok, kyrkan o  klockstapeln avb fr S,  
gravstenar  mm,  s  89  (prästgården);  Rhezelius  F  c  4,  s  Il  
(myntfynd  i  kyrkkistan);  Ransakningar  1667  (avskr  av  ori- 

ginal  i  VaLa),  sign  F  l  9:4, s  240 ff;  Törnewall  F  m  46, fol  
13- 14 (avritn av gravsten jämte avdrag a v  trästock); F e 9:2  
(»Stenkors»);  Hilfeling  konc  t  Journal  1797  (F  m  57: 2),  s  
68- 72(besök i Källa), rensk r av den s (ut f 1804 av G v K norring  

KÄLLOR  OCH  LITTERA TUR  

91.  F .c . 4, s  Il. - N  L  Rasmusson  Numisma tiska  medde- 
la nden  XXVll (1933) , s 127- 128.  

92.  D enne klockgjutare, tillhörande den s k  Apengetergrup- 
pen,  har gjutit  klockorna  i  Bro  (uta n  å rtal),  Fardhem  
(1440) ,  Va ll  ( 1443)  och  S :t  Karin  i  Visby  (1469,  år  
1885  såld  till  Fåge lfors,  Sm).  L-M Holmbäck .  - SvK,  
Go  l ,  fig  322,  s  281  (Bro);  Go lll ,  s  83  (Vall).  - M  
Åmark ,  Sveriges  medeltida  kyrkklockor,  s  187  f samt  
pi 26  E  och pi 76  E.  

jämte  Hilfelings  egen händiga  teckn ,  F  m  57 :4),  s  53- 55.  
- KrA:  Sjökarteverkets  arkiv,  karta  över  Öland, sign  Litt  
V: 26.  - LMS:  »Geometrisk Book  af Ölands  N orre mooth»  
1683, serien Geomjordeböcker, detalj av Källa kyrka o kyrko- 
gå rd (G 2: 36). - Nord M:  Wallmans sam/ vol l l (omkr 1820),  
Öland  l ,  bunt l (Om offerkällor); bunt 2, häfte i 12 : o  (av- 
vägning av den s  k  S:t Olofs källa); bunt i fo li o  (offerkäll a n,  
helgonbilder, klockinskr, Tyrgils  gravsten , runsten) ; Öla nd 2,  
bunt 2 (avvägning av den s k  S:t  Olofs källa) ; lösa  blad  
(Zechiels sten en l Rhezelius, Tyrgils  sten , runsten , galgplats) ;  
häfte 3 (skiss av kyrkan , runsten , beskr av ha mnen) ; Öland 3,  
bunt  a  (5  runstensfragment,  S:t  Olof  i  a ltarsk,  a nteckn ,  
kyrkan,  runste nsfragm avb) ; bunt c, s 398 (Vi a lvar); Öland 3,  
bunt a (5  runstensfragm, beskrav källan o  kyrkan).  

Kalmar  
KLM :  upp m  av  kyrkan  o  stenfragm,  H  A  R  Siden  1873 ;  
Södermarks  katalog ;  Westrinska  sam/,  uppg  o m  konstnärer,  
h a ntverkare m fl ; Något om Källa kyrka och dess inve ntarier.  
Anteckningar av  Johan  Hultskog  1942.  

Lund  
LUKI:  Mandelgrenska  sam/,  avd lY, pi  51 , nr 413 (Tyrgils'  
gravsten);  ser  2,  avd  XI,  pi  33,  nr  33  (Tyrgils'  gravsten) ;  
ser 3, avd IX, nr 31  (brev från H  A R  Siden 28/5 samt 17/7  
1878); ser 4, avd LX, Källa, 11  st teckn av Ma ndelgren (del- 

vis efter Siden?, bl a stenfragm o den s k S:t Olofs-skulpturen);  
ser 5,  avd  IX , Källa , 2 anteckn.  

Uppsala  
U U B:  Hadorph  S  30,  f o l 80 (beskrivn) ;  Törnewall S  74,  f o l  
238 (kyrka n fr SO) ; Ahlqvist , s:tml , vol III , sign S 86, s  16- 20.  

Vadstena  
VaLa:  Biskop  Petrus  Benedie/i visitationsbok,  sign  F  lll:a  
(inv  frå n  1500-talets  slut),  fol  21  v:o;  Ransakningar  1667,  
originalhandl, sign F  V  l. - Kyrkans a rkiva lie r:  räk  1650- 
1839  (L  l : l);  special  1835- 1862  (L  l b: 3) ;  vis  prof  och  in v  
1654  (tillägg  1837),  1662,  1663  (tillägg  1669),  1672,  1684,  
1692 (tillägg  1694, 1698), 1713, 1722,  1733, 1748, 1756, 1759,  
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1774,  J777,  1781 ,  J791,  1795,  1805  (L la: l); st  pro/  J746- 
1748,  1750- 1752  (A  1:  I) ,  1755- 1813  (K  l: I),  J813- 1842  
(K  1:2),  J842- 1861  (K  1:3),  J861 - 1863  (K  lf:l);  kyrko- 
stämma- samt  kyrko- o  skolrådsprof  1863- J 898  (K  ll: l) ; 
gåvaregister  J698 (L la: l , s 78);  Om kyrktakets spåning  1636,  
1665,  J83J  (L  la : l, s  59) ;  Om kyrkans  sockenbudskalk  J669  
(L Ja: l, s 62);  Om kyrkanskalk medpaten J694- 1696 (L la : l,  
s  74- 79);  branden  i  prästgården  (L  la : J,  s  59).  - Kalmar  
domkapitels  arkiv,  E  IV:20 (Källa):  äldre  hand!  1680- 1840,  
skr  präster  t  biskopen ;  b)  ekonomisk  besiktn  1901 - J910;  c)  
inv prot 1713- 1893 ; e) vis hand! 1748- 1893,  J901 - 1910.  

Högby  
H os PÄ förvaras yngre kyrkoarkivalier. Specialrök J863- J 939,  
vol  L lb:4 genomgångna.  

TRY C KTA  KÄLLOR  OCH  LITTERATUR  

(se  även  s  87 ff,  s  161  ff  samt  s  272)  

Alm/und,  N,  Medeltida gillen  i Uppland , Rig  1923.  
- Sankt  Olofs  seglation ,  Oljaberget  och  Ladugårdsgärde,  

Sthlm  J924.  
Anderson,  William,  En  ödekyrka , SvD 2213  1908.  
- Källa ödekyrka. ÖKS nr 4, Borgholm J936.  
- Sockenfästningar och tvåskeppiga hallkyrkor, ÖKS nr 7,  

Borgholm  J 936.  
se även W.  A.  

Andersson,  Aron, L art sca ndinave, 2, (Zodiaque), 1968.  
Blom,  O,  Befrestede Kirker i Danmark fra  den re ldre Middel- 

alder,  Aarb0ger f  Nord Oldk og H ist 1895,  Il Rrecke,  10  
Bind.  

Boström, R,  Kyrkan i Källa för 700 år sedan, Åkerbo hemb f  
å rsb  1950.  

- Källa ödekyrka, Öbl julläsning 22IJ2 1960.  
- Köping  och  Föra.  Två  givande  kyrkaresta ureringar  på  

Öland, Fv  1955.  
- Några bortglömda minnesmärken , Öbl julläsning 1967.  
- Några skulpturer från Öland identifierade, F v J 969.  
- Är Hulterstads kyrka en dansk a nläggning? Nordisk me- 

deltid.  Konsthist studier tillägnade Armin Tuulse,  Upps  
1967  ( ~ Boström, Festsk r A T).  

Clasen,  K  H,  Die  mittelalterliche  Bildhauer  in  Deutsch- 
o rdenland  Preussen, Berlin  J 939 .  

Cornell,  H ,  The  Iconography  of  the  Nativity  of  Christ ,  
Upps  1924.  

Danmarks  Kirker,  Prrest0  Amt,  Khvn  1933- 1935.  

- Som Amt,  Khvn  1933- 1935.  
Eckhoff,  E.  & Janse ,  O,  Visby stadsmur, I  text Sthlm  1936;  

11  planscher  Upps  1922.  
Hofren,  M,  Vägar  och  broar i Kaimar  län,  KLMedd  J950.  
Hu/tsk og,  J,  artiklar i Ö bl  1942- l 950.  
H åkansson, G,  Död mans minne. Om medeltida gravstenar på  

Öland. KLMedd 27,  Kalmar  1939.  
Lindqvist,  S, Den helige  Eskils biskopsdöme, Sthhn J9J5.  
Lindström, G, Gotlands medeltid H, Sthlm  1892.  
Ljung,  S, art Gilde, Kulturhist lex f  nord med , bd V,  Malmö  

1960.  
Lundberg,  E,  Skälvum  och  Götene,  två  nyrestaurerade  ro- 

manska  kyrkor  i  Västergötland.  Nordisk  medeltid .  
Konsth  studier  tillägnade  Arm in  Tuulse,  Up ps  J 967  
( ~ Lundberg, Festsk r  A T).  

Lundberg,  E  B,  art  Kastal,  Kulturhist  lex  f  nord  med,  bd  
VIII ,  Malmö  J963.  

Malmöutställningen  1914,  katalog.  
Moltke,  E.  art  Kredens,  Kulturhist  lex  f nord  med ,  bd  JX,  

Malmö  J964.  
Norberg,  R ,  Ein  romanisches Triumphbogenka pitell  aus der  

Kirche  von  Ljungsarp  in  Västergötland,  Res  medievales .  
Ragnar  Blomqvist  Kal  ma i  J 968  oblata,  Archaeologica  
Lundensia . 3.  

Norn ,  O,  Jydsk  granit.  Romanske  portaler  og  fonte,  foto- 
graferet  af  Lennart  Larsen,  Khvn  1968.  

Piper,  O,  Burgenkunde.  Bauwesen  und  Geschichte  der  
Burgen, nytr  1967.  

Reau, L, lconographie de l art chn!tien If, lconographie de la  
bible 11,  Noveau testament, Paris 1957.  

- Jconographie de l'art chn!tien, Il l:  Il, Paris  1958.  
Reutersvärd,  O,  Paradisets  källa och de gotländska »paradis- 

funtarna» l The Fountain of Paradise and  the »Paradise  
Fonts» of G otland. N  M Mandelgren, Atlas till Sveriges  
odlingshistoria, tilläggshäfte VI,  Lund  1967.  

Svärdström,  E,  Nyköpingsstaven  och de medeltida kalender- 
runorna, An t ark 29, Sthlm  J 966.  

Tuulse,  A,  Borgar  i  Västerlandet.  Ursprung  och  typutveck- 
ling  under medeltiden, Sthlm J 952.  

- Castles of the Western World ,  London J958.  
- Romansk konst i Norden, Sthlm 1968.  
af Ugglas,  C R , Gotlands medeltida träskulptur till  och med  

höggotikens inbrott, Sthlm  J 915.  
- Olofsstatyn från Rusko, Suomen Museo l Finskt Museum  

XIX , Hfors  1912.  
W.  A.  ( William Anderson?) i Barometern 22IJ  1907.  
Åmark,  M,  Sveriges medeltida kyrkklockor, Sthlm  1960.  
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F ör kortningar 
 

(se även  SvKÖl  1:1,  s  v- vi)  SHM  Statens Historiska  Museum , Sthlm.  
SjöHM  Statens  Sjöhistoriska  Museum ,  Sthlm. AT A  Antikvariskt-topografiska arkivet i VHAA,  
s n  socken. Sthlm .  
Snabbinv  en preliminär inventering av de svenska kyrkornas BSt  Kulturhistoriska  byråns  arkiv,  RAÄ  (före  1f7  

föremå lsbestånd  av  konst- och  kulturhistoriskt 1967  i  K  Byggnadsstyrelsen).  
värde,  utförd  under  åren  1917- 1932.  Samtliga dep  deponerad , deposition.  
snabbinventeringslistor  förvaras  i  A TA .  Ett  ex DK  Danmarks  Kirker.  Udg  af  Nationalmuseet,  
har  tillställts  varje  inventerad  kyrka samt veder-Khvn  1933-.  
börande  domkapitel.  - På  Öland  utfördes  in-Domkap  Kalmar domkapitel och dess arkiv, VaLA.  
venteringen  av  Anders Billow  1912- 1921.  Senare ED hand!  Ecklesiastikdepartementets konseljhandlingar i  
tillägg  utförda av prästerna. RA.  

st prot  sockenstämmoprotokol l. F m pi  Svenska fornminnesplatser.  Vägledningar utg  
SvD  Svenska  Dagbladet. genom  VHAA.  Nr  1-; 1926- .  
Sv K Sveriges  Kyrkor,  konsthistoriskt  inventarium, F v Fornvännen, Sthlm 1906-.  

vol  l  Upps  1912,  vol  2- Sthlm  1913-·.  
In V  inventarieförteckning.  

Sv R  Sveriges  Runinskri fter  utg  av  YHAA .  Första lnv 1829  en på  grund av en kgl förordning 17/4 1828  före- 
bandet.  Ölands  runinskrifter granskade och  tol-tagen  inventering  av  forntida  minnesmärken  i  
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C HURCHYARD,  BELL TOWER  

The churchyard (fig  186), the oldest  part of which is  the west  
part  round the church (cf. fig  J 84), is surrounded  by a dry  
wall , pa rts  of which were built  in  1813. The lichgates  date  
from  1756 (fig  185) and 1827 (fig  187). southeast of the church  
there was a  belltower (fig  J 95), da ting possibly from  the 15th  
cen tury (the church bel! was east in  1455) . .In  1701  a new bell- 
tower was erected  in the southwest (fig  197); this belltower  
was  demolished  in  1890.  l n the east  part of  the churchyard  
a re the  foundat ions of several  buildings (f ig  185 E), possibly  
a guildhall o r a  vicarage.  No excavations have been  made.  

In  the northwest earner of the churchyard are the remains  
of a we il (fig  185 F), possibly the one that gave the parish its  
name (t he Swedish word källa [Kelda  in fig  195]means  weil or  
spring  in  English; cf St Kilda  in  the Outer Hebrides), a holy  
weil,  ded icated  to  St Olav.  

Several runesto nes , da ting from the la tter  part of the  Il th  
century, some with Christian inscriptions, have been found in  
the wall  of the  churchyard . Some of them a re  now in  the  
ch urch , o thers have been  removed to the K a lmar  County  
Museum,  tagether with  some medieva l sculptures.  

The  south  and  east  parts  of  the  churchyard  are  covered  
with !arge,  lying gravestones and a few upright ones,  dating  
fro m the  17th ,  J 8th  and 19th centuries (fig  19 1 ). Källa is  in  
a  region  where  limestone  has  been  quarried,  dressed  a nd  
expon ed  fo r a  very  Iong time. One of the upright stones (figs  
192 a,  193) was  pro bably made o n Gotla nd  in  the Ja tter part  
of the  13th century o r ca 1300. This stone a nd the stone in  
fi g 192 b, dat ing from  1656, stood o ne at the head and the  
other a t  the foot  of a  grave.  

HJ STO RY OF C HUR C H  B U I LD I NG  

l (figs  23 l , 265  A).  The first church  at  Källa , which  was  
once a  place of great importance,  with a n important harbour  
a nd  a holy weil , was  probably a  wooden  one. A  runestone  
da ting from the seeond  hal f of the  Il t h century with a cross  
and  a  C hristian  inscription  is  evidence  of  the  age  of  the  
wooden  church .  No  traces  of  this  first  church  have  been  
fou nd , and  it is therefo re not known whether it was a stave  
church  or  built  of  ha rizonta l  timbers  wit.h  angle-posts.  A  
complete excavation  of the  fl oor  of the  stone church  might  
solve  this  problem.  

Il (f i g  231,  265  A).  Ra ids  on  the  coast s  of  the  Baltic  by  
heathen  pira le  seamen  compelled  the  people  there  to  take  
various measures to defend themselves from the middle of the  
12th  century  a nd  onwards.  Tra nsforming  pa rish  churches  
into fortresses was  one of the measures to which  the Chris- 
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ti a ns  resorted.  As  seen  earlier  in  the  descriptions  of  the  
churches of Böda a nd  Högby (pp 164 ff,  274 f) , these changes  
were  made gradually  and according  to  different  principles.  
At  Kä lla, the fortification  of the  church was begun by  the  
erectio n  of  a sto ne  tower (f igs  23 1- 233) , much  higher than  
the parts of the west tower still  in  existence.  How this tower  
was situated  in  relation to the wooden church is not known.  
l t seems  probable that the east wall  of the  tower was erected  
close  to  the  west ga ble of the church , bu t the possibility that  
the  tower was a free-standing erection ca nn ot  be  ignored .  

The  tower comprised at !east five storeys, severa l of which  
were divided  into  two  barrel-vaulted  rooms each. The tower  
could, therefore ,  house a  rather !arge garriso n. Storage beams  
show that  stocks of necessa ries could be kept  in  the tower.  
There was proba bly a we il  inside the tower, too.  No traces of  
a  privy (ga rdero be) have been discovered (such as a re  known  
at Föra a nd Alböke). Everything suggests that the tower cou ld  
serve  as a safe refuge fo r Io ng periods.  

The construction of the building bears witness  to a highly  
developed  technique. Stability was ensured by an ingenious  
system  of va ulting  rather tha n  by  the  thickness  of  the  wa lls ;  
the  thrust of  the vaults was  distr ibuted a nd  neutra lized  by  
a lternating the direction  of the va ulting- eas t- weast, north- 
south on every seeond storey (fi gs  23 1, 232).  

1t seems  Iikely  that  there  was  no  direc t  entrance  to  the  
ground  floor  of  the  tower.  lnstead  there  was  pro bably  a  
doorway  in  the  now demo lished east wa ll , leading stra ight  
into the first storey, entered by a  ladder.  If so,  the  ground  
fl oor could be reached from above only, by a sta ircase  in  the  
south wa ll  (cf Gothem on G otland, see note 25).  A direct  
en trance ot the seeond storey was situated 7.5 m above grou r. d  
leve! on the west  side,  almost high  enough  to prevent  stor- 
ming (figs  183, 199 b, e, g; fig  207 ; cf figs  231 , 232, 236).  

The to p sto rey of the tower was proba bly an archers ' storey.  
There were most  Iikely  loopholes, two  or three  in  each  wa ll ,  
ei ther  round-headed  like  the  present  ones,  or  open  to  the  
eaves, as  later on the Io ng side of the archers' storey (cf figs  
23 1' 233).  

The roof was proba bly a  low pyramida l roof, covered with  
tarred oa k shingles.  The be l!  hung  inside the tower or  in a  
sma ll  belfry on the roof.  

Suggested  date  of erection,  1170 s  (cf Lundberg  l , p.  376,  
a nd  Tuulse,  Hossmo, pp. 200 f).  

III  (figs 233, 265 B).  The wooden church was replaced by a  
stone church of which  the ground fl oor of  the nave now  re- 
mains.  l n conjunction with the erection of this church, the east  
corners of the  tower was demolished , to a ll ow the walls  of  
the  nave to  be  bonded into  the o lder wa ll s. lt is probable  



that the east wall  of the tower was pierced, too, to make the  
ground floor of the tower accessible  from  the nave. As far  
back  as  the  history  of  the  church  can  be  traced  in  docu- 
ments, the tower arch was divided  by a  pillar.  

Only  one  doorway,  on  the  south  side,  led  into  the  nave  
(figs  206, 211, 212). The present door with  ironwork (f i g 213)  
may be secondary. There were neither windows nor doors on  
the  north  side.  East  of  the  nave  was  a  short,  wide  chancel  
with  a  narrow  rood arch  and  wide apse.  Jt  is  Iikely  that  the  
altar, which was  in  the apse, was lighted by the beautifully  
earved  window  now  in  the  west  gable  (fig  201).  Otherwise,  
the church was lighted by  two windows in  the nave and  one  
in  the chancel , all on the south side. The westernmost window  
of  the  nave  is  still  in  its  original  situation,  although  partly  
blocked  up (figs  212,  237).  Only fragments of the  surrounds  
of  the  other  two  remain  (fig  223  c).  In  its  oldest  form  the  
stone  church  was  not  vaulted,  except  the  apse.  The  roof- 
trusses were  probably open.  Masonry benehes a Iong  the side  
of the nave and the by-altar in  the east earner were the simple  
furnishings (fig 233).  

The presence of an apse suggests that the church was built  
during  the  12th  century.  The  short  chancel  with  its  narrow  
road  arch  and  wide  apse  is  reminiscent  of  Lund  Cathedra!,  
and may be  of a  very  great age, but the type survived  into  
late  Romanesque  times  (Lundberg  J,  pp  246  ff). The  pro- 
portions of the char1eel  do not, therefore, provide any proof  
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Fig 265.  Kyrkans planutveckling, l: 1000. R  Boström 1963.  

Development of plan  of church.  
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of the age of the church. The quatrefoil window in  the apse  
(fig  201)  has  late  Romanesque features.  lt  is  possible,  how- 
ever, that this window surround is secondary. Late Romanesque  
features  are  also  the  absence  of  door  and  windows  on  the  
north side of  the nave,  the ironwork on  the south door (fig  
213),  the shape of the inner splays of the windows, and the  
situation of the  windows near the outer surface of the wall.  

l n  view  of  the  subsequent  building  periods  at  Källa ,  the  
latest  date  suggesled  for  period  lll  is  ca  1200  or  the  first  
decades of the  13th century.  

IV  (fig 265  C).  During the early years of the stone church,  
the  building  was  regarded  as  a  satisfactory  place  of  refuge ,  
but  when  raids  by  heathen  people  became  more  intense,  
Källa,  like  other churches  on  Öland ,  was  partly  rebuilt  for  
defence. The chancel and apse, including the rood wall, were  
demolished  completely,  as  were  the  two  east  corners  of  the  
nave, after which  a  chancel  as  wide as  the  nave  was erected  
(figs 234, 235 a).  The building materi a l was  used again.  The  
foundations ,  except  for  the  south  part ,  were  also  utilized.  
On  the  north  side,  the  north  wall,  containing  the  vestry,  
stands  mostly  on  old  foundations ,  and  the  remains  of  the  
apse  provided  a  good  base  for  the  altar  and  its  dais.  The  
foundation of the centre part of the rood wall  was preserved,  
and  the  pillar  dividing  the  new  rood  arch  into  two  arehes  
was  placed  on  it  (note  37).  Otherwise,  completely  new  re- 
inforcements  were  bonded  into  the  new  charlCel  walls  and  
new east corners of the nave. The east part of the chancel was  
three steps  higher !han the  west  part (figs 235-236).  

The  heightened walls of the nave and  the elevated chancel  
walls form a homogeneous body of masonry, like the vaulting  
over the chancel and nave. The fact that there is  no partilian  
wall  between  the  nave and  the chancel above the  vaulting is  
evidence that the vaulting was built continuously (figs  199 d,  
e,  219, 220).  

The upper surface of the vaulting was  levelied  with  mortar  
to  form  a  floor  for  the  new  profane  storey,  roughly  at  the  
same  leve!  as  the  floar  of  the  third  storey  of  the  tower  (fig  
236 a). In this way, bot h the high en trance on thewest s ide of  
the  tower  and  the  staircases  in  the  north  and  south  walls  
could serve the middle storey and the west  tower.  

The windows of the chancel were probably used in  the new  
chancel, for there seems to be no difference in  time between  
the windows of the n ave and thoseofthechancel,judging from  
the building material preserved. The beautiful window of the  
apse (fig 201)  may have been placed  in  the gable of the new  
chancel ,  where  there  may  have  been  a  lookout  post.  This  
would provide a feasible explanation why thetopsteps of the  
staircase in  the east wall turn eastwards (fig 235 c).  In clear  
weather, there is a wide view of the Baltic Sea from this point.  

The middle storey was a  refuge only; the active defence of  
the  church  was  still  conducled  from  the  top  storey  of  the  
to we r.  

This  phase in  the  history  of Källa  Church  coincides  with  
the final  phase of many fortified churches on Öland, as weil  
as on the mainland .  Refuges above the vaulting have existed  
in  many churches in  Öland.  
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KÄLLA  GAMLA  KYRKA  

The middle storey da tes from about the same period as the  
one at Böda (p  164), i.e.  the end of the J 2th  century or ca  
1200.  At  Källa  the  dating  of  the  middle  storey  shou ld  be  
related  to  both the oldest stone church (period Hl) and the  
archers' storey (period  Y).  

Y. The enlargement  of  the  church  by  another storey,  the  
archers'  storey,  and  the  lowering  of  the  tower  to the s~me 
height as this storey, mark the final development of the church  
in to a parish fortress (figs 235 c, 236 a ,  b; cf figs  j 95,  196).  
The east  gable,  with  its  assumed  lookout  post,  and the top  
storey of the tower were  demolished,  and a  crenelated wall  
with gables at the east and westwas built  around  the  whole  
building. The east wall of the lowered west  tower was also  
equipped  with  a  gable,  and  the whole building was  roofed  
in  two  sect ions,  of  which  the  west  seetian  was  samewhat  
highert han  the east on e (figs  195,  j 96).  

The high entrance (7 .5  m above ground leve!) in the west  
front was carefu lly blocked up from the outside, after several  
stones  in  the  surround  had  been  replaced  by  others for  the  
sake of the  bond. lt was  very difficult  to  trace  the  new  parts  
of the wal l from the outside, from which it  may be concluded  
that  the  outside of the  wall  was not yet plastered. Otherwise  
the doorway could have been closed in  a simpler way if it was  
to have been  hidden  under plaster.  

The  rebuilding of  the  upper part of  the west  tower  led  to  
the destruction of the staircase in  thewestwall from the third  
floor (figs 208 , 209).  Communication with the new top storey  
was  probably  by  way  of  a  wooden  staircase,  approximate ly  
as  shown  in  fig  231:1V.  There  mayhave  been  a  lookout  
post high up in  the west gable, for there are two holes for  
be:uns , about 32  inches below the  opening (fig  199 g), which  
may have supporled a  platform.  

The belfry (fig 195,  196) was  probably erected at the same  
time  as  the  roof.  lt was  needed  for  the  bell  when  the  west  
tower  was  built,  and  the  timber  construction  of  a  fleche  
would not be very difficult  in conjunction with the erection  
of the  roof trusses.  

After al l theses changes,  the  church was a well-deve loped  
parish fortress,  with  an upper part that s~t i sfied the demands  
of act i ve  and passive defence, an j a ground floor devoted  to  
the  religious  Iife  of  the  parish  (figs  235,  236).  Several  multi- 
storey churches,  reminiscent  more of fortified dwellings  than  
premises  for  divine  service,  represenled  on  Öland  by  Böda  
and Källa, have their counterparts on  the other side of the  
Kalmar  Sound  (Kiäckeberga,  H~lltorp, Dörby and  Ryssby).  
Round churches, too- Hagby and Vaxtorp near Kalmar and,  
above all, the churches on the island of Bornholm- have, in  
spite of their plans,  many features  in  common with  the rec- 
tangu lar churches with  two p rofane storeys.  

The  need  for defence a Iong the ccasts of Sweden decreased  
in  1227, when  one of the last  outposts of heathendom, the  
island  of  Ösel,  was  converted.  Although  Ccurland  was  
conquered in  1230- 31, attacks we re still to be expected from  
there  until  the  middle  of  the  13th  century (Tuulse,  Hossmo  
pp 200 ff).  

This  period,  too,  may  therefore  be  datcd  to  the  first  half  

of  the  j 3th century. If a mo re precise da ting  is  to be made,  
altentian must be paid to the middle storey on the one hand ,  
and  to the  porch on the other.  

Yl (f i g 265 D, 229).  The porch of the n ave is , in its detai Is,  
also a Romanesque building. The en trance is a simple re itera- 
tion of that of the nave, which supports a dating of the porch  
to the latter part of the  12th century and the first  half of the  
j 3th.  The door between  the  nave and  the porch ma y hel p to  
date  the  latter.  As  mentioned  earlier,  the  door  is  rather  
weathered, and the wood which was once under some fittings  
that  have  dropped  off  forms  a  low,  but  easily  discernible  
relief (fig 213).  The nave door may have been exposed  to  the  
weather for a period of 25  to 50 years, hardly longer. H the  
n ave  of  the  stone  church  was  bu i l t  at  the  end  of  the  j 2th  
century or ca  1200,  and the south portal was equipped with  
a door in  the ear ly decades of the 13th century, the porch can  
be dated to the middle of the  13th century or samewhat later,  
which seems feasible.  

From the aspect of defence, such an addition as the porch  
must  have  been  inadvisable.  lt prevenled  the archers  in  the  
top storey from covering !arge parts of the wa ll s of the church.  
Also  in  view of the political  situation, therefore ,  dating the  
porch to the middle of the  13th century seems feasible.  Then  
a  period of relative  prosperity had begun.  When Christianity  
was final ly victorious along the coasts of the Baltic Sea in  the  
middle of the  13th century, people could turn their energies to  
other things  than defence.  

The first  half or middle of the 13th century seems suitable  
for periods IV,  V  and Yl. The relative chronology may be  
considered  correct,  but to give  an exact dating on the evi- 
dence of certain building details, masons ' techniques and the  
like  is  impossible.  For practical and economic reasons, such  
extensive  building  operations as those du ring periods TV  and  
V  could  hardly  have  been  executed  in  less  than  25  to  30  
years.  

The west doorway (fig 205) may date from  the same period  
as  the  porch.  The  chancel  entrance  (fig  204),  on  the  other  
hand, is  probably more recent.  f n any case, it existed in  1634  
(fig  j 95).  

Vlf.  During  late  medieval  times,  the  archers'  storey  was  
equipped  with  masonry  parapets,  perhaps  in  conjunction  
with the D anish invasion of Öland in  1361.  

The first  detached  belltower in  the east p1rt of the church- 
yard (fig  195) ma y  have been erected  in the J 5th century, in  
conjunction with the acquisition  of a  bell  in  j455 (fig 264).  

The 16th century d id  not leave any traces in  the history of  
the church  building.  

VIll.  Around J 670, the  windows  on the south side of the  
church were en larged (figs  196,  J 99 d, 220).  The exterior of  
the  church  was  limewashed  in  1694-96,  probably  the  first  
time.  

A gal lery was erected,  probably in  1698, in the west  part  
of the nave.  

JX. J n 170J , the ere:tion of a new belltower was begun in the  
southwest part of the churchyard (fig  197)  and the decaying  
church  was  repaired  extensively  during  the  years  1716- 33,  
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when  the  interio r  was  painted ,  in  1727,  by  Johan  Hernell  
of  Växjö .  

The vaulting was demolished in  J 760, as we il as the stair- 
cases  in  the  lower  storeys  of  the  tower.  The  vault ing  was  
replaced  by a high ba rre! vault, re inforced with  imposts in  
the  north a nd  south (figs 238, 265 E).  The white-plas tered  
west a rch  wa ll can still be seen (figs  J 83, 207).  

A gallery was  built in  the extreme west, with a stone sta ir- 
case a long thewestwall  (severa l steps a re from the medieva l  
sta ircases  in  the  wa ll s,  fig  J 83).  

A few  stone fragments (fig 239), which , in  1873, were  in a  
stonewall in  the pa rish , are sa id  to have come from the upper  
storeys  of  the  church .  They  a re  not  medieva l,  but  show  
Rena issance  fea tures.  They  are  probably  from  Borgho lm  
Castle.  

T he new ves try (figs 198, 199 a, 265 E) was bu i l t in  1761 of  
stone  that was left  over when the tower  was rebuilt.  Un til  
then the small , ce ll-like vestry, the so-ca lled o ld vestry in  the  
north wa ll  of the chancel, had  been used (fig 226, cf fig  199 a).  
The roof was fir st covered with  pant iles, but in  1771  the tiles  
were  replaced  by  limestene slabs.  

In  J 778, a ncho r beams we re siretched a cross the church ,  
which h ad begun  to  crack, due to  the pressure o f  the high,  
wide vaLdting e rected during the rebuilding in  1760 (f ig 238).  

X. From  1802- 07  the church was complete ly rebuilt (figs  
242, 265  F). All  the  stone va ulting, pilla rs and partition wa lls  
were removed a nd  replaced by a s ingle  wooden  barre! va ult  
over  the  whole  church. The form  of the  vau lting  was  deter- 
mined by the fo rmer stone va ulting erec ted in  1760 in the west  
part of the church. The remains o f the east wa ll  of the tower,  
the  rood wa ll , the sta ircase  in  the  N chancel wa ll  a nd cell  in  
the  SE  were a lso demolished . The lower part of the sta ircase  
in  the north wa ll  of the chancel was rebuilt to  ma kestairs to  
the  pulpit (f ig 228 a).  The fleche was removed from the roof  
in  1804. A ll  the  windows were made  the same size a nd given  
the same poin ted heads (f i g 199 d , e), except the eas t window of  
the chancel, which was blocked up.  The loopho les  below the  
eaves and the sma ll  windows of the middle sto rey on the south  
side were a lso c losed. After that the outsides o f the wa ll s were  
plastered a nd  limewashed .  lt was no t  until 182 1 that means  
were  fo rthcoming  to  paint  the  wooden  ba rre!  vau lt  and  
furnishings.  

XL The church was in a  state of serious disrepa ir in  the  
middle of the  19th century. The repa irs needed were so exten- 
sive  that  a  complete ly  new  building  was  considered  as  a n  
al terna tive. The posi tio n of the new church was also debated a t  
length.  1n  1880 the parish  asked the a uthorities to a ll ow the  
stone in  the o ld church to be used to build a new one, but ,  
luckily,  the  Academy  of  Letters,  History  a nd  Antiquities  
refused to  grant such  permiss ion. 1t was  probab ly  H  A  R  Si- 
den (p 78)  who ha d in fornled the Academy of the va lue o f the  
o ld  church.  

In  1882 a site was  purchased for the new church  at Vi ,  
3 km inland, n ear the highway. Sho rt ly afterwards the building  
of the new church of Källa was begun , and it was consecrated  
in  1888 (see below pp 410). A ll the furnishings tha t could  
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be  used (triptych, process iona l crucifix fig 272 f) fon t, pulpit ,  
ligh t i ng units, etc. (f igs 266, 275 tf) and so me gravestenes (figs  
285,  286)  were  transferred  to the new church . The Academy  
agreed to allow va ulting, pews, gallery, floor and ot her wood- 
work that  could be  used  to be removed from the o ld church.  
The  belltower  was  a lso  dismantled .  After  that  the  old  
church was left unca red  for .  

XI r. At  the  beginning  of  the  present  century,  William  
Anderson , art histor ian ,  reported  on  the  Jamentable  condi- 
t ia n of the church. By artides in  the press, the attention of the  
a utho rities was  drawn to  the o ld church . The poor par ish  
could  not afford  to  ma intain  more  tha n o ne church.  

Pa rliament granted , in  1911  a nd la ter, funds for the res to ra- 
tion of the church, in  the first place fo r a  new roof. This work  
was done by N  Pettersson, a  bu i l de r of Visby, according to a  
programme drawn up by E  Ekhoff, antiquarian. The work of  
maintena nce was continued from 192 1, when wooden sh utters  
were fitted  into  the empty window o penings.  

]n  1928, the parish reso lved  to tra nsfer complete ownership  
of the  church and  churchyard to  the  State. Since then  they  
have been  under the care of the Academy, a nd are ma inta ined  
conti nuously.  

Rema ins of the sta ircases in  the south a nd no rth wa ll s were  
preserved in  1949, as we il as the blocked up chancel window  
(cf fi gs 243  and 225) . In 1960- 61  the church was restored , in  
conj unction with which a  partia l excavation of the fl oo r was  
made.  The  architect  in  charge  was  Åke  Tengelin,  a nd  the  
bui lder  Elmer Axelsson.  The Academy representat ive was,  
as in  1949, R agnhild Boström, ass isted by Filip Sjögren .  

STA ! NE D  GLASS  

Fi nds  of  fragments  of  glass  (1960)  show  that  the  chancel  
win dows were glazed with stained glass da ting from  the  14 th  
century or la te  med ieva l t imes.  

M URA LS  

Renmins of mediewl  murals  
On the bo ttom layer of plas te r in  the ch ancel a re t wo pa inted  
conseerat ion erosses a nd a sma ll  head. There a re also rema ins  
of pa inting  in  the north and south wa ll s of the nave.  

Remains  of more  recent  murals  
On the top layer of p laster on the south wa ll  of the nave !arge  
tra ilers,  possibly  painted  by  Jo han  Hernell ,  J 727,  ca n  be  
discerned. Before  the rebuilding  in  1802, a geometrical orna- 
ment  was p:t inted a bove the impost Iine of the wooden ba rre!  
va u l ting.  

CA RV ! NG S  

Jn the  bottom layer o f plaster o n  the south wa ll  of the nave  
several  figures a re  scratched, a mong  them a  ship (f ig  244), a  
Iil y,  leaves  and  some  runes,  the  last-named  late  medieval  
(see no te 57). By  an au mbry in  the chancel , a sma ll  G reek  
cross was impressed while the plas te r was still  wet.  
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FURNISHINGS  
A  l arge nu m ber of objects f t om the old church at Källa have  
bee n in  the new church since 1888 (p 410).  

The medieval high altar, bu i l t ontheremains of the faunda- 
tians of the apse, was demolished in  1788 and replaced by a  
wooden  one (painted in  1792  by And G  Wadsten).  The po- 
lished  limestone  altarstone  has  been  preserved  and  was  
placed on a new altar in  1961  (fig 225).  Traces of masonry  
benehes  and  by-altars  can  be  seen  along  the  insides  of  the  
nave walls. A fragment of a stone from a by-altar(?) has been  
preserved .  

The  church  once  had  a  very  !arge  number  of  medieval  
wooden sculptures, most of which  have  been  preserved:  on  
the  high altar was a  triptych (fig 272), above which a  proces- 
sional crucifix was later placed (fig  273); see  page 410.  

A wooden figure of the patron saint of the church , St Olav  
(figs 245 , 246),  is now in the Kalmar County Museum. l t was  
made on Gotland , ca  1300 (cf note 60). The same saint is also  
in  the triptych in fig 272.  Another wooden figure , also in  the  
Kalmar County  Museum ,  probably depicts  St  Eric (figs  32,  
33, 247 , 248), and was made in Danzig(?), ca  1400. The figure  
was fotmerly supposed to  be St Olav, but for several reasons  
- the church had relics of St Eric- the figure has been identi- 
fied  as St  Eric.  

In the Kaltnar County Museum are also remains of a  Mary  
triptych (figs 249- 253).  The case, on the doors of which were  
painred  the  Annunciation and  the Fall , is  now lost.  There is  
also a female saint in  the Museum (fig 254),  probably from  
another  triptych (the same as the figure of the Virgin  in  fig  
272).  

A rood, parts of which were still  in existence in the 1820 s,  
is  now lost.  

l n the east and north walls of the chancel are two au m bries,  
one lined  with oak (fig 225).  

The pulpit , made in  1600 (figs 266, 274), was first erected in  
the southeast earner of the nave, bu t was moved in  1802 to the  
northeast  corner. lt was removed to the new church in  1888,  
tagether with an hourglass , donaled in  1698.  

A  leetern  stood  by  the altar in  1654,  but is  now lost.  The  
masonry  benehes  in  the  nave  have  already  been  mentioned.  
Remains of the pews installed  during the  17th and 18th cen- 

turies (fig 255) have been  preserved.  
A gallery in  the west part of the nave was built probably in  

1698. In conjunction with the rebuilding of the tower in  1760,  
the  gallery  was  moved  to  the  bottom  storey  of  the  tower  
(marked  with  dotted  Iine  in  fig  197).  No  organ  is  known  
earlier than the  19th century, when a  seeondhand organ was  
purchased. lt is  not known w hether i t was used in  the church .  

The hymnboards, acquired in  1773, ca 1805 and 1842, are  
no  longer  in  existence.  On  the  other  hand,  some  sheet-iron  
numbers,  p:.~inted white, still  remain.  

Only  the  round  base  of  the  font  has  been  preserved  (fig  
256).  Jt  is of grey limestone, without a drainage hole, and  
made in  the middle or latter half of the 13th century. Possibly  
Reutersvärd type l a. The medieval font was replaced in  1668  
(fig 276).  
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A  parcel-gilt  chalice  with  a  crucifix  on  the  foot  was,  
according to an inscription (fig 257), donated in  1360. It was  
melted  down  in  1696,  when  the  viaticum  chalice  shown  in  
fig  277  was  made.  Another chalice was  made  in  Stockholm  
in  1694, by Erik  Bengtsson Starin, stolen from the church in  
1849, and replaced by the one now in  the new church (seen  
in  fig  278).  

The  church  has  had  several  viaticum  chalices.  One  was  
mentioned in  1590.  lt was of a  design  similar to that of the  
chalice in fig 277  (p 410). lt was remodelied in  1669 by  Sten  
Persson  Sturk  in  Kalmar, and  was  melted  down  in  1694.  In  
1696  the  viaticum  chalice  (fig  277),  now  used  in  the  new  
church , was made (p 410).  

A  tin  wafer box was  presenled  in  1686.  lt was replaced  by  
one  of  silver,  made  in  1748  by  Hans  Andersson  Wiggman  
in  Kalmar. lt was stolen in  1849.  A silver flagan,  parcel-gilt,  
was  made  before  1833  by (Carl  Magnus?)  Ryberg  in  Stock- 
holm, stolen  in  1849.  

No fewer than f i ve brictal crowns are known. The oldest was  
presenled  in  1649, a crown with imitJtion pearls was donaled  
in  1671,  a  pearl  crown  was  purchased  in  1714  a nd  a  silver  
one  in  1758.  None  of  these  have  been  preserved.  The  lasr- 
named  was  replaced  in  1797  by  the  one  used  now (fig  279).  
A  brictal  wreath  acquired  in  1657  is  no  longer  in  existence.  

Profane silver. Six silver spoons were donared to the church  
at the end of the 16th century. By  1662, the mtmber of spoons  
had increased to thirteen. A silver goblet , mentioned in  1654,  
and  twelve  !arge,  silver-gilt  spangles  remained  in  1694.  All  
the  profane  silver  was  used  to  make  or  repair  communion  
p late.  

A  censer  was  mentioned  in  1590,  and  the remains  of still  
a nother in  1598,  bu t  bot h  we re  lost af ter  1713.  

A candiestick (?)of tooled limestone (fig 258), medieval(") ,  
is  on the altar. Other surviving lighting units are now in  the  
new church (fig 280- 283, p  410).  

The church  has had many textiles,  which can  be traced in  
inventories from the end of the 16th century. On ly few of them  
have survived and are now in  the new church (p 410).  

Most  of  the  gravestones  are  now  in  the  churchyard  (see  
above),  but three stones  were  transferred  to  the  new church  
in  1888  (p 410). Three trapezoidal, medieval gravestones, all  
of grey limestone, are now in  the porch:  l. With a earving of  
the Tree of Life in  low relief (fig 259),  13th century. 2. Frag- 
ment  of  a  stone,  with  an  inscribed  Tree  of  Life  (fig  260),  
13th century. 3.  (Figs 261, 262) with a figure of a man with  
tonsure,  a majuscule inscription and a palmetie trailer, early  
14th century.  

There was a votive sh i p in  the church at the end of the 17th  
century, now lost. The ship now hanging in  the new church  
(fig 287) was donared in  1868.  

Of the four chests now known, one is in  the new church  
(fig 288). On ly a pinewood cupboard, made probably in  1841,  
remains  of  the  furniture  in  the new  vestry.  lt is  now in  the  
porch.  

The church has owned several valuable manuscripts, which  
disappeared  Iong  ago.  l n  1590  t here  was  a  missa l  and  a  



ma nua l; by  1598 the co llect io n had  ir1ereased to nine " o ld  
monk  books", o n lyseven of whic h rema ined when  Rh oo:zelius  
visi ted the church in  1634. l n o n e o f t hem , f i ve  15th century  
priests  h ad  no ted  the da tes they began service as priests t here,  
o r given  rece ipts fo r o bjects  bel o ngin g to  the church .  

A !a rge mr m ber o f loose o bjects have been fo und, most ly in  
conjunction  with  the  in vestigations  of  the  history  of  the  
church.  An  a mulet  dated  1655,  a  pilgrim s  ba dge  (fig  263) ,  
glass  sherds,  fittin gs  of  capper  a nd  bro nze,  fragments  of  

SU MMAR Y 

lighting units , e tc.  Seventy-five co ins, mos t of them medieval ,  
were  also fo und.  

The o nly be ll  o f  the church , which hung in a tower in  the  
c hurc hyard ,  was  east  in  1455  (fig  264),  by  a  bell  faunder  
working o n G o tla nd .  lt had an  insc riptio n with a  praye r to  
St Ol av.  Me Jted down (except for the clapper) in  1888. At the  
end of the 16th century there was a lso a be ll  in a be lfry o n the  
roof (now lost) a nd four small bell s  were  ha nging  in  the  
church. T wo of t hese are now in  the new ch urch (p4JO; fig289).  
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Öland, Kalmar län , Ölands norra mot, Å kerbo hä rad , Växjö stift, Ölands norra  
kontrakt, Ölands Å kerbo  kommun , Annex till Högby  

Kyrkogård  
Som redan framgått av beskrivningen ovan av  Källa  
ga ml a  kyrka  hade  alltsedan  mitten  av  1800-ta let  
fört s  diskuss ioner  i  församlingen  huru vida  man  
sk ulle behå lla  medeltidskyrkan ell er om den skulle  
ersä ttas med en ny.  Flera alternativ hade förelegat.  
Antingen en  fullständ ig reparat ion av den ga ml a  
kyrkan (alternat ivt en delvis  ny byggnad , i vilk en  
delar av den ga mla skulle  ingå), ell er en helt och  

Fig 267.  Kyrkan frå n  sydöst  
(to rnet  ligger  i öster).  Foto S  
Ha llgren  1964.  

The c/wrch Jro111  S E (the  to wer is  
at  the  E  end).  

Fig 266.  Kä ll a nya  kyrka .  
Prediksto len, till verkad å r  1609  
av en a no nym  da nsk snick a re.  
Ljudtaket är dekorerat  1727  av  
Jo ha n  Hernell , som troligen  
också  utfört blomkn ippena i  
korgens fyllnin gar.  Foto  
S  Ha llgren 1964.  

Th e  New Källa  Clwrc/r.  Pulpit  
made in  1600 by an anony mous  
Dan i sh jo i ner (c f.  f igs J 38,  J 39).  
T/re sounder  was decorated in  
1727  by  Johan  Herne/1,  w/w  pro- 
hably  executed the flora/ designs  
in  the panels of the pulpit .  Hour- 
g /ass  1698.  Brass sconce, don{//er/  
in  1756 .  

hå llet  ny  byggnad .  r sistnämnda fa ll et tänk te  man  
sig  möjligheten av att  ri va  ned den medeltida kyr- 
kan för att använda stenen i de nya  murarna.  

Ä ven  kyrkans  place ring  hade  di sk utera ts.  Be- 
byggelsens tyngd p u n k t låg under 1800-talet ej längre  
nere vid  hamnen, utan var förflyttad längre  in  på  
ön invid den allmänna landsvägen.  Därför framhölls  
olika platser i  Vi  som särskil t lämpliga, men även  
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Fig  268.  Situationsplan,  l :2000.  Uppm  J  Söderberg  1964.  

General plan.  

Fig  269.  Pla n,  l :300.  Uppm  S  Hesselgren  och  S  F ränne  
193 1,  ändrad  J  Söderberg 1964.  1- 4 betecknar gravs tena r.  

Plan.  1-4 indicate gr{//;estones.  

förslag  att  place ra  kyrkan  i  närheten  av  den  då- 
varande  prästgå rden  vid  Honungsto rp  bea ktades.  
När  köpekontraktet  mella n  Nils  Persson  och  för- 
sa mlingens  representanter  a ngående  köpet  av  den  
s k Beten i Vi  undertecknades den 13/ 5 1882, sa ttes  
punkt för ett  pa r decenniers di sk ussioner, so m del- 
vis  va rit  mycket  hetsiga.  En  mino ritet,  ledd  av  
Magnus  Persson ( Pettersson) i  Högenäs (s  377,  not  
53), hade  kämpat för a tt den  gamla  kyrkan skull e  
behå ll as eller a tt ma n i varje fa ll  sk ull e  placera den  
nya  kyrkan på den  ga mla  kyrkogå rden.  

Kyrkogå rden, i va rs mitt kyrka n ä r belägen, li gge r  
strax öster o m den  nya sträck ninge n av la ndsvägen  
Bo rgholm- Byxe lkro k  (fig  268).  Inhägnaden  bestå r  
av  en  ka ll murad  kalkstensmur.  l ngånge n  li gge r  i  
öster, mot gaml a  la ndsvägen, och  utgö rs av en dub- 

belgrind  och  två  enkla  grinda r  av vitmå lat trä mel- 

l  o  /0 1s m.  
==~----~--------~------~ 

Ian  gra nitsto lpar.  Mell a n  östra  kyrkogå rdsmuren  
och ga ml a la ndsvägen utbreder s ig en kyrkpl a n med  
en bod  utmed no rra sida n.  l n vid gri nda rna  är häst- 
bindslen  av  kalk sten  inmurade.  

G å ngen  mellan grinda rna  och kyrkans östra  por- 
ta l är lagd av röd , fogad  ka lksten , gå nga rna  run t  
kyrkan ä r  grusbelagda.  Begravningsområdet  är på- 
fyllt o mkring 60 cm , för att gravdjupet ska ll  bli till- 
räckligt.  

Huvudgå ngen ä r kantad av a lma r,  utmed  murens  
insida  är  lövträd  pl anterade  (a lm ,  lönn,  bok,  ask  
och  lind).  
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Fig 270 (ovan).  Interiör mo t väs ter. Foto S H a llgren  Fig 271 (neda n). Interiö r mo t öster.  Foto S Hallgren  
1964.  1964.  

Top:  imerior /ooking  W.  Botto111:  interior /ooking  E.  
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Kyrkobyggnaden 
 

T vå förslag till  en ny kyrka  uppvisades vid  en extra  
kyrk ostä mma  2112  1885, det ena  uta rbeta t  1884  av  
ingenjörsbyrå n  Hultq vist  och Ackzell  i Mönsterås,  
det  andra  av  Ludvig  Peterson.l  D et  förefa ll er,  
so m  o m  församlingen  uppsänt  t ill  ÖIÄ  det  först  
nä mnda  förslaget, och a tt denna myndighet lå tit L  
Peterson  omarbeta  ritninga rna.  l va rj e  fa ll  a nsåg  
församlingen a tt Petersons  förslag med fogade  mu- 

ra r  va r  för  kostsamt.  Hultqvist  & Ackzell s  förslag  
a ntogs  därför,  »seda n  såda nt  som  är  mot  spets- 
bågestilen  stridande  blifvit  borttaget» (e  pro t  21 12  
1885).  

D en  31 110  samma  å r  beslöt stä mma n  a tt  på föl- 
j a nde somma r  börja  a rbetet  med  den nya kyrka n  
sa mt a tt utl ysa  uppföra ndet  på  entreprenada uktio n  
före  a pril  må nads  utgång  1886.  Arbetet  skulle  ut- 
föras i eta pper : grunden läggas  1886, k yrka n  upp- 

föras  1888, to rnet byggas  1889 sa mt kyrkan målas  
och göras full ständigt färdi g  1890. - Det lägsta a n- 
budet, slutande på  19 650 kro nor, lä mnades av bygg- 
mästa ren C E Ca rl sson i Ro nneby,  va rför kontrakt  
skrevs med hono m i maj  1886. Sena re ä ndrades a r- 
betsprogra mmet  på  byggmästa rens  initiati v  så  a tt  
ky rka n skulle uppföras  1887 i st f 1888 och va ra full- 
komligt  fä rdig  för  avsyning  före  919  1888.  J n n an  
a rbetet  hade  på börja ts,  lä mnade  emellertid  bygg- 
mästa re Carl sson Sve ri ge, sedan  ha n  hade öve rl å tit  
k o ntra ktet på ingenjör Jo han  Ackze it  i Mönsterås.  

Plan och  material  
K yrkan  uppfördes i nygoti sk stil  1887- 1888 och in- 
vigdes  första advent  1888. D et slutgiltiga förslaget  
var förfa tta t av Ludvig Peterson och faststä llt  1885.  
K o ret ä r placera t i väster och huvudingången i öster,  
mot den fo rna  hu vud väge n (fi g 267, 268, 269).  

D en nya k yrkans o ri entering kriti serades av M ag- 
nus Persson (Pettersson) :2 »den nya kyrkan ä r wä nd  
ifrå n  solens  sken  under  gudstinsttimmorna  ell er  
klå kslagen,  to ret å t  denna å rstid  Solins  uppgång».  
M ot detta ställde ha n den gamla  kyrk ans traditio ns- 
bundna  placering (se  ovan, s 350).  
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Kyrka n  bestå r  av  ett  enskeppigt  lå nghus,  va rs  
västra  del övergå r  i  ko ravdelningen,  väster  dä ro m  
ä r en  femsidigt  avslutad  sakri sti a,  i öster et t  to rn ,  
innesluta nde  vapenhus  (ti g  269).  Mura rna  ä r  av  
kalksten, med  tege l i ta kli ster, fri se r, o mfat tningar  
o s v.  Till pa rtier, som enligt ritninga rna skull e ut- 
föras  av  kalksten,  användes  ce ment,  med  20  å rs  
ga ra nti  (!). 

Exteriör  
M ura rna ä r överdragna  med vit spritputs, med slät- 
putsade  hörnkedjo r,  omfattninga r  och  ta kli ster.  
Runt o m  kyrka n  sträcker  sig  en  sockel  av gra nit- 
pla tto r.  

Spetsbågiga  fön ster  med  grå må lade  båga r  och  
solbä nka r  av  lägerhuggen  ka lks ten.  Yttertak  av  
grå må lad,  ga lva ni se rad  plå t.  T o rnets  ljudlucko r  
sva rta.  

l ngå nga r å t a ll a  fyra sid or.  l öster ra ktäckt  med  
slä tputsad ,  rusticera nde  omfattning,  de  övri ga  ä r  
spetsbågiga och  har o mfa ttninga r av grå, läge rhug- 
gen ka lk sten. Gulmålade ekådrade dö rra r med sva rt- 
målade  gångjä rnsbeslag.  Yttertra ppo r  av  ka lksten.  
Inskriftspla tto r  öve r  ingå nga rna  av  röd  ka lksten  
med  text i ve rsaler.  l öster :  

DE  A  l  KYRKA  ÄR  l  BYGD  ÅR  1887  l  U  DER  OSCAR  

11 5  XVDE  REGE RI NGSÅR  l  LÅTOM  OSS  GÅ  l  l GUDS  l  
BO  ING  OCH  T IL LB EDJ A  FÖR  l  H ANS  FOTA PAL L.  

J söder :  
Yl  TÄN KA  l O GU D  PÅ  DI N  NÅ D  l l D ITT  TEMPE L.  

l norr :  

SA LI GA  ÄRO  DE  l SOM  HÖ RA  GU DS O RD  l OCH  GÖMMA  

DET.  

Interiör  
Ä ve n interiören är hå ll en i en enkel, go ti ce ra nde stil  
(fi g 270, 271 ).  Slätputsade, vitka lkade  väggar  med  
en  i må lning  utförd , ljusbrun  panel,  brunm ålat  trä- 
ta k,  brutet  i  tre  pla n.  De  nedifrå n  kyrko rummet  
synliga ta ksto la rna  vitmålade.  



Över  korbåge n  är  målat  med  frakturversaler  i  
sva rt:  » Helig helig helig är  Herren Zebaoth».  

Golv  i  vapenhuset  och  lå nghuset  av  kalkstens- 
plattor och  enstaka gravstenar (se  nedan) .  l bänk- 
kvarteren,  koret och sa kri stian  trägolv.  Under sak- 
ri stians go lv en  vinkä ll are, nu dold under en  kork- 
matta.  

lnnanfönsternas  båga r  må lade  i  grått.  Grönt ,  
matt antikglas i sakristians innanfönster skänker ett  
grönt sk immer å t  rummet.  

sakristia n  avgrä nsas  frå n  gudstjänstrummet  en- 

Inredning  och inventarier 
 
Frå n Gamla kyrkan härrör de flesta av N ya kyrkans  
inredningsföremål,  altarskåpet  med  processions- 

krucifix,  dopfunt,  nattvardstyg,  de  flesta  ljusred- 
skap, korbänk, i golvet inlagda gravstenar,  minnes- 
tavlor,  kista  och  ett votiv  kepp m m.  

Altare,  altarring  

Altare av trä , må lat i vitt, ljusbrunt och guld. Altar- 

ring likaledes av trä, må lad  i vitt, guld och blågrå tt.  
Rödviolett schagg på  knäfall och arm ledare.  

Altarprydnad  

Altarprydnaden utgörs sedan  1934 av ett medeltida  
a lta rskå p  av  krederad  och  må lad  ek  (fig  272).  l 
corpus tre  trä kulpturer: Madonnan på må nskäran  
med  spira i handen , flankerad  av S:t Olof, Gamla  
kyrkans  skyddspatron,  samt  Maria  Magdalena.  
Spetsarna på  Marias krona sa knas.  Frisk karnation,  
dräkter förgyllda med  blå tt foder.  Hå r och skägg  
förgyllda , Olofs skägg mörkbrunt, hans hosor svarta  
med förgyllda knäskydd. Skalle har mörkbrun dräkt  
och svart skägg, i övrigt ä r färgen  borta.  Masverk i  
blå tt ,  brunt och guld ,  krönets  krabbor i rött ,  blå tt  
och  guld.  

Detta altarskåp är sa mmansatt av delar av  två  
olika skåp.3  

Det ena  och  ä ldre  omfattar det nuvarande skå- 

pet  och  masve rket  samt  S:t  Olof  och  Maria  Mag- 
dalena . Den tredje bilden i detta  skåp saknas alltså .  

I  R E DNING  OCH  !NY E  TARlER  

dast  genom  en  låg  skärmvägg  med  dörrar å  ömse  
sidor om  altaret.  

Vindfå ng  med  ljusgrå  dörra r  i  söder  och  norr.  
Frå n  vapenhuset  kommer  man  in  genom  ett  par  
gråmålade dörrar.  

Restaureringar,  uppvärmning  

Kyrkan restaurerades  1934.  Arkitekt var E  Leffier,  
Stockholm . - 1968 företogs en  yttre restaurering.  

Elektrisk  uppvärmning.  Före  1947  järnkaminer,  
anskaffade 1893- 1896  för insamlade medel.  

Detta skå p  är troligen  utfört i Kalmar  1460- 1470  
av sa mme man so m utfört S:t Petrusskå pet i Högby  
(fig  164- 165).  

Madonnabilden , som stå r i mitten , är ett gott ar- 
bete av li.ibeckaren Johannes Stenrats riktning. 4  Till  
sa mma  altarskåp  har  säkerligen  det  kvinnliga  hel- 
gonet i fig 254 hört. Li.ibeckarbete (?)omkring 1480.  
Höjd  142 cm , bredd (med stängda dörrar)  125 cm.  
Hå kansson  nr 444.  

Altarskå pet  har  genomgå tt  flera  renoveringar.  
1692  målades  och  förgylldes  altartavlan  och  »foo- 
ten»,  d v s  predella n,  av  Mr  Math  Hackenbeck5  

(räk) .  
1821  beslöt försa mlingen att lå ta  Peter Lundgren,  

som  målade i Gamla kyrka n (s  377,  not 50), även  
renovera altartavlan (st prot 4/10 1821).  Enligt Ahl- 
qvist ( 1825)  hade detta nyligen skett. Dörrarna för- 
sågs  med  kristna symboler och  inskriptioner:  

På  den  vänstra  dörren  ett  veteax,  på  den  högra  
en druvklase, syftande på  brödet och vinet.  Högra  
dörrens  inskrift , överst:  »Wälsignelsens kalk f then  
wij  wälsigne  är  icke  /  han  Christi  blodz  delaktig- 
het? /  l Corint lO v 16».  Detta bibelsprå k fortsatte  
på  vänstra dörren , överst:  »Thet brödet som  wi  f  
bryte är icke thet Christi /  leka mens  delaktighet f  
S  Paul i Epistel: /»  

Vänstra dörrens inskrift,  nederst: »Genom  Mo- 
sen  är  lagen  gifwen  f  Nådh  och  sanning är Com- 

men ge/ nom Jesum  Christum. Joh . l  17 v». - På  
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F ig 272.  Alta rskå p, sa mmansatt av delar frå n två o lik a sk å p, det e na  tro ligen utfö r t i K a lma r  1460- 
1470 (j fr fig 164- 165), näm ligen S:t O lo f, Maria Magda lena och sjä lva skå pet.  Madonnan sa mt he lgo n- 
bi lden  i fi g 254 tillhör llibeckaren Joha nnes Ste nrats riktning och ä r från o mkrin g  1480. Foto S H a ll- 
gren  1967.  

Triptych, camposed of parts of 11110  triptychs, one made 1460- 70, probably at Kalmar (cffigs 164, 165) ,  
name ly  St OlaG, Mary  Magdalene and the case, 1vhile the Virgin and .m int in f ig 254 belcJI1g  lo the school  
of  Johannes  Stenraf of Lubec·k, and date from ca 1480.  



F ig 273.  Processionsk rucifix,  1400- 
ta lets sena re hälft.  Foto S Hal lgren  
1964.  

Processional crucifix,  latler  ha/f  of  
J 5th  century .  

högra  dö rren  nederst  en  psalmve rs:  »0 :  C hriste  
h wa r oss när i dena j sidsta t iid förut an tig ä r eij  nå-/  
gon  sali ghet och friid ».  

1888  utbyttes veteaxet och dru vk lase n mot blo m- 
buketter, meda n skulpturerna  fi ck en grov, vanpry- 
dande övermå lning.  F örm od ligen fö rstä rktes även  
tex ten.  På högra dörren, lä ngst ned , stod  må la rens  
na mn :  

I NRE D N I NG  OC H  I NVENTAR I ER  

C  SVENSSON  MÅLAR E  BORGHOLM  DEN  30  OVEMBER  

J 888.  
D en ga mla  predell a n (synlig i fig  243) hade äve n  

ett bibelspråk i frakturstil: »Jo h. ep. l : 17 Jesu C hri s- 
ti  ha ns Sons bl odh  j  rena r oss  af a ll a  synder.  J oh.  
ep.  l : 17».  

A ltarskå pet  va r  ä nda  till  1934  uppsatt  bakom  
o rgeln  i Nya ky rka n. Ett bes l ut 1897, »att den ga ml a  

9 - 685412 K ä Il a ky rk or  395  
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ky rk a ns vack ra a ltarpryd nad som nu är d old  bakom  
o rgel n, sk a ll  då sådant lå ter sig  göra, utan nä mn- 

värd kostnad , flyttas till gafwelväggen t ill  höger o m  
koröpp ningen»,  ve rkställdes  ej.  Altarskåpet  reno- 
verades  1933  på bekostnad av ko nung G ustav V  
(enli gt en grave rad sil verplåt på skåpets västra sida) .  
Arbetet utfördes av Sven Wah lgren, som även ritade  
predellan .  Där  stå r  också  textat  med  rött:  
RESTAURERAT  ÅR  1933.  

Altartavla  1888  
Den a ltartavla , Kristi förklaring, som 1888  hängde  
över a ltaret,  är en  enkel o lj emålning efter  Gustave  
Don~. Dova, kalla färger,  blått, grått, vitt och  röd- 
brunt, brun  karnation. Nu inramad  i en enkel guld- 
li st.  Tidigare  med  nygotisk  ram  i  vitt  och  guld.  
Dagermått  177 x 88  cm.  Efter  1934  placerad  över  
dopaltaret på  korets södra  sida.  

Processionskrucifix  
Processionskrucifix  (fig  273),  uppsatt  över  alta r- 
skå pet.  Kristusfiguren hä nger  rakt, endast h uv ud et  
luta r  starkt  å t  sidan.  Törnekrona  med  stora,  ut- 
skjuta nde  törne n.  K orsets kanter marke rade av en  
rundstav,  varifrå n  kvadratiska  korsblommor  ut- 

växer. Ändplattorna  utformade som fyrpass  med en  
rundel i mitten och korsblommor i sv ickla rna. Brunt  
hår och skägg, grön törnekrona, förgyllt ländkläde.  
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Fig  274.  Deta lj  av  
inskriften på  predik- 
sto len i fig.  266. Fo to  
R  Boström  1966.  

Detail of  inscription  
on pulpit in .fig  266.  

Korse t förgy ll t med  deta lj er i  rött och svart.  1400- 
ta lets sena re hä lft.  Höjd (in k! korset) 92 cm. Reno- 

ve rat av Sven  Wahlgren  1934 på  bekostnad av dr  
F  Jokinen,  Helsi ngfors .  

Predikstol,  timglas  
Predikstolen  (fig  266,  274)  ha r  sexs idig  korg  med  
fyrsidigt bruten front av sk ulpterat och  må lat trä.  
Genom  hö rnpil astrar i vitt  med  grö na  kannelyrer  
vi lande  på plintar med  maskaroner sa mt  med  för- 
gyllda  korintiska kapitäl indelad i fy ra a rkader med  
blå  fält (den  fe mte sidan  är trappan, den sjätte in- 
vid  väggen).  Arkaderna o mges av röda pilastrar bä- 
ra nde  båga r i guld , grönt och vitt.  T de  blå  fälten  
sk ulpterade blomknippen i guld  och grönt (troligen  
av H ernell) .  Övre li sten  med  insk rift må lad i  grå- 

vitt.  lnskriftens sk ulpterade  bokstäver (fig 274) för- 
gyllda  mot  mörkbrun  fond.  Insk riftsli sten  kantad  
med  vita  profi ler,  den  övre  uppbä r  ett  rött  tand- 
snitt;  överst  en  blå  armledare  med  röd  översida.  

Mella n  insk riftsfälten  rosetter  i  guld  mot  röd  
fond . Nedre li sten ( korgens nede rkant) brun. På  
denna vilar sockelpartiet med  keruber, maskaroner,  
kandelaberornament  i guld  och svartnat sil ver. - 
Korgen  vilar  på  profilerade  konso ler  mot  en  slät  
rund vitmålad  mittstolpe (från  1934?).  

Upptill  en delvis missfö rstådd latinsk in sk rift  ur  
Jesaja 58: l: 
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Fig 275 . Den s k  biskopsbänken ,  ti ll- 
verkad  1654. - Väggplå t (nr 4- 13) av  
mäss ing,  modern. - Ecce homo,  1700- 
talet.  - Moraklocka, skänkt  195 1. 

Sanctusk locka (nr 1), omkring å r  1300.  
Foto S  Hallgren  1964. 

The so-ca/led bishorJ' s throne,  made in  
1654.  Brass sconce, modern. Ecce Homo,  
18th century.  Mora e/ock, presenled  in  
1952.  Sanctus bel/, ca  1300.  

ESAE 58 CLAMA l  NE CHI ES [ska ll  va ra  CESSES] I N l  
STA R TVBE l  EXALTA VOCEM l  T UA M ANVNCIA l  
POPOLO MEO PRI AEVARI CATIO l  NEM SVAM 1600 

( R opa med full hals  uta n å terhåll ; häv  upp din  
röst såsom en bas un och förkunna för mitt folk  de- 
ras  överträdelse).  

Bokstaven  N är  genomgående  spegelvänd.  Pre- 
dikstolens korg är gjord av samme a nonyme danska  
snickare,  so m  bl a  gjort den  gamla  predikstolen  i  
Högby (fig 138 f, s 218f samt s 269, not 56- 57) .  

Ljudtaket  är  samtidigt  med  korgen ,  men  har  
1727  försetts  med  två  akantusornerade  kartusch- 
överstycken och små  hörnspetsar, utfö rda av J o ha n  
Hernell (s  158,  not 44) . Det  är fyrsidigt , med  röda  
och grå  li ster indelad  i fyra  blå  fä lt, i centrum en  
förgylld  strålande sol, frå n vars  mitt nedhä nge r en  
förs il vrad duva.  Runt kanten en vit la mbrekäng  
utsågad av  trä, en  vit profilli st samt rött ta ndsnitt.  
Takets  kant  är  profilerad  endast  på  två  sidor.  I 
gamla  kyrkan  var  det  nämligen  placerat  i  lång- 
husets sydöstra hörn.  På ljudta ket två skulpterade  

I N RED N I NG O C H I NVEN TAR I ER 

kartuscher med inskr ifter:  l . Jehovah på hebreiska,  
på  nästa rad otydbara  krumelurer samt »J er.  23: 6».  
- 2.  Insk rift med  frakturstil : »Opvs hoc picltum  
et  consum.  Past. l  ]ona.  Sporseli o  l  Anno  1727».  
Kartuscherna  svarta  med  blå  ra mar  (en  vit kant  
närmast det sva rta inskriftsfältet), o mgivna av a kan- 
tus i guld . Upptill en blomma  i gu ld , grönt och rött.  
På ljudtakets hörn  små förgyllda, sk ulpterade fi a ler  
med  en  bl omma  i spetsen.  

Hela  prediksto len må lades  bl a  1888, då den sat- 
tes  up p i  Nya kyrka n och försågs med  trappa och  
räcke i nygoti sk stil.  Den  var först  placerad i syd- 
västra hörnet.  1934 flyttades den 4,5 m åt öster och  
försågs med den  nuvarande trappan efte r ritning av  
arkitekten  E  Leffier.  Predikstolen  resta urerades  
1936 av Sven Wa hlgren . - Hå kansson  nr 445.  

Ett  timglas  med  fyra  glas  i  rödmå lat  träställ  å  
rödmå lat stativ i järnsmide  donerades  1698  av pas- 
tor M attias Gynnerma n (s 377, not 40) . I kyrkboken  
har givaren även  angivit  kostnaderna : 8 daler  kmt  
för själva  timglaset, och 2  daler för en »Jern Spiro  
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F ig 276. D opfun t av röd  kalksten,  skänkt  1668  av  Måns  
Andersson i Vi och hans hustru E M D. Foto S Ha llgren 1964.  

Red limestone /on t, donaled in 1668.  

med  Sk ruf»,  bestä lld  av  smeden  Böda .  Höjd  38  
cm.  

N ummertavlor  
Ett  par  nummertavlor, sva rta  med  förgy llda  profi- 
ler  och enkla skulpterade  krön frå n  1888 .  Höjd  150  
cm.  Siffrorna  skä nkta  19 1 O av  kyrk oherde  Fager- 
grens so mmarko nfirmander.  

Bänkar  
Öppna  bänka r,  må lade  i  blågrå tt  - D en  s k  bi s- 
ko psbä nke n, en sluten bänk vid  ko rets no rra sida  
(fig 275) ä r indelad  i a rkader, skilda geno m  fj ä ll o r- 
nerade  pilastra r.  Bröstningen  var  tidigare  målad  i  
vitt , grö nt och bro ns,  numera (seda n  1939) har den  
ursprungli ga färgen fra mtag its:  grå, i  blå tt marm o- 
rerade spegla r med sva rta  li ster,  blå och  röda tand- 

snitt ,  rött  mellan  tandsnitten  sa mt  sva rt  ram  och  
bla dstav.  D en  kröna nde  bladstaven grå och sva rt.  
R osetterna i sv ickla rna  blå och grå .  
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rn köpt  1654,  det  å r  en  bi skopsvisita ti on  ägde  
rum.  Bä nke n  målades  1792  av  And  G  Wadsten  
(s 269, not 54) samt 1821  av Peter  Lundgren.  

Bä nken  visa r  sto ra  likheter  i deta lj erna  med  
G ä rd slö sa  predik stol,  so m  möjligen  är  skulpterad  
av  Matti s H eijdeman .S  

Läktare, orgel  
Lä kta re  i öster (fig  271 ),  bröstning  må lad  i  grå tt.  
Mot  ra mverkets  blågrå  fo nd  ä r inskrifter  må lade  i  
frakturstil med sva rt fä rg:  l . »G ud ha r oss  utvalt  
i Kri stus före verldens grundläggning». - 2. »Q vin- 
na ns  säd  ska ll  söndert ra mpa  ormens  hu vud».  - 
3.  »Så ä lskade G ud ve rlden, a tt ha n utgaf sin ende  
So n».- 4. »D et  ä r fullk o mnad t. Jag lefve r,  J sko- 
len ock lefv a». - 5. »G ån  ut och  prediken evange- 
lium för  hela  ska pelsen».  

Orgeln ä r byggd  189 1 av Ca rl  Elfström , Ljungby,  
och ha r å tta stä mm o r (Bo rduna  16 ' B/ D ,  Principa l  
8' , FICite  Il a rmo nique 8 , G a mba 8 ', G emshorn 8 ,  
Oktava 4',  K vinta  3',  Oktava 2 ),  peda l bihängd  
(L M  Ho lmbäck).  Inkö pt fö r under  fl era å r in sam- 
lade medel. - N ygoti sk fasad i grå tt , ljusblå tt och  
guld ,  ritad av  Ludvig Peterson  189 1.  

Dopredskap  

D o pfunt av  röd  kalksten  (ti g 276).  Å ttsidig,  o rne- 
rad med  bl ommo r och  frukter i fl a t, polerad reli ef  
avteck na nde  sig  mot  pikhackad  fo nd .  På  cuppa n  
giva rnas initia ler:  »M.A .S.  E. M .D .» ( M o ns  An- 

dersson  i  Vi  och  hans  hustru)  samt  å rta let  1668.  
Höjd 94 cm, di a meter 68 cm.- F unten tillhör sam- 
ma typ som exempelvis d opfunta rna i  Böda (s  J 46,  
ti g 88) och Högby (s 253 samt fi g  169).  

D opfa t  av  tenn ,  tillverkat  av  Iva r  Andersson,  
Visla nda  1936 ( K 8) samt skä nkt sa mma å r  av  
försa mlingsbor.  - Tidiga re  anvä ndes  en  dopskål  
av po rslin  (ä mb ber 1901 , do mkap) samt ett dopfat  
av  mäss ing, ej  bevarade.  

Nattvardskärl  
K a lk  av sil ve r (synlig i  ti g 278),  inuti förgy lld , och  
enli gt stä mplar till ve rkad  av  G  l nge lma n.7  C uppans  
brätte  utsvängd , profil erat skaft  med  tillpla ttad nod ,  
hög klockfo rmad fot ,  på  översidan goudronnerad .  
Höjd 25 cm. - Paten av  förgy llt silver, tillverkad  
av C  V Holmgren.8  Dia meter  15 cm.  
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Vinkanna av nysilver (fig 278) ,  anskaffad  1866 i  
utbyte mot en äldre av tenn. - Oblatask av nysilver  
(fig  278) ,  skänkt  1893  av  kyrkoherde  och  fru  A  
Nord sten.  

Sockenbudskalken (fig 277) är en ligt stämplar på  
foten ti ll verkad  1696  av E ri k Bengtsson Star in (s  
378,  not  72).  Stämplar:  S:t  Erik  (f ronta l),  H  ( = 

1696),  ES  (Erik  Starin)  samt  åldermansranka.  - 
Mycket liten cuppa, stor rund förgylld fot, å ttkantig  
stor nod . Höjd  14,5 cm.  Cuppan har ursprungli gen  
varit skruvad vid noden- vinbehållaren. - Håkans- 
son nr 443.  

Ti llh örande  paten  av  silver,  svagt  förgy lld  på  
framsidan.  På  baksidan  samma  stämplar  so m  på  
kalken.  Dia meter  9  cm.  På  bottens  utsida  sitter  
en  oblatbe hå ll are,  fäst  med  en  nit  samt  lödning;  
löst  lock ,  en li gt  stämplar  ti ll verkat  av  Borgi la  i  
Stock holm  1949  ( Y  8) .  - Vinflaska  av  silver,  
gjord för att passa in  i kalkens cuppa, enligt stämp- 

lar likaledes tillverkad  1949 av Borgila.  
Starins sockenbudskalk är gjord av en  ka lk frå n  

1360, se  ovan Gamla kyrkan, kalk nr  l.  
1776 lagades kalken i skruven  och  1805  var den  

å ter i behov av repara tion.  1806 beslöt man att den  
å ter  sku lle  lagas  och  återställ as  i sitt forna sk ick .  
Renoverad  1949  av Borgila , varvid även tillkom de  
nyss  nämnda tillbehören.  

Vi ntratt av koppar, inuti förten t, oval.  Höjd  Il ,5  
cm ,  längd 20 cm. Punsad inskrift: »ä r Skänkt : af  
Kyrko  Wardara  lon KijtSån Pär anderSån I  Lå ng- 
rum».  U p ptagen  i in v  1893.  

Brudkrona  
Brudkrona  (fig  278,  279),  av  förgyllt  si lver  med  
hä ngande löv.  E nli gt stämplar tillverkad  1797 av  
G  Hagström.9 Anskaffades,  emedan den  gam la  var  
för stor och man önskade en  liten  ny  »efter närva- 

rande  tids  bruk»  (jfr  ovan  Gamla  kyrkan).  För- 

gylldes 1880 och fick fem  nya löv. - Fodral av trä,  
klätt med  skinn med inskrift på locket:  
KIÄLLA  1797.  
Ti ll verkat av Joh . Gabr: Staberg i Stockholm (räk).  

Ljusredskap  
Samtliga  ljusredskap,  utom  en sten ljusstake,  över- 

fördes  1888  från Gamla ti ll  Nya kyrkan.  
Lj uskronor:  

INRED N I NG  OCH  I NVENTAR IER  

F ig 277.  Sockenbudska lk  av de lvis förgyll t sil ve r, tillverkad  
1696 i Stockholm  av Er ik Bengtsson Starin.  Foto S Hal lgren  
1964.  
Viaticum  clwlice,  silver,  parce/-gi/1 ,  made  by  Erik Bengtsson  
Stm·in,  Stockho/m ,  1696.  

l .  Gjuten  mäss ing  för  fjorton  ljus  i  två  kransar,  
mittsta mmen  krönt  av  en  dubbelörn.  s -formade  
kande laberarmar,  runda  droppskålar.  En ligt  pun- 

sad inskrift frå n  169 1:  
PMS  KAS  ANNO  1691.  
Höjd 5 1 cm. - Håkansson nr 449.  

Vid  inv  17 13  a nmärktes,  att  sju  p1por  var  av- 

brutna, »som dock li gga i förwar».  Kronan  repa- 

rerades  1727  i  Stockholm  samt  1730.  1778  lagade  
Anders Berggren  i  Karlshamn en  arm.  
2.  Gjuten  mässing,  för  fjorton  ljus  i  två  kransar.  
Mittstammen  up ptill  krönt  av  en  bygel.  Runda  
droppskå lar,  prydnadsarmar avslutade  med  reflex- 
blommor.  Ti ll verkad  1784  av  gelbgjutaren  Reiss.  
Höjd 63 cm.  Inskrift i versaler :  
DENNA  LJ USKRONA  ÄR  KÖPT  FÖR  .  KÄLLA  KYRKAS  .  

MEDEL  .  ÅR  .  1784:  l  ER IK  SCHOTTENIUS  KYRKO- 

HERDE:  l NILS  ANDERSSON  .  l  .  HÖGNÄS .  PER  K  UTS- 

SON  .  l  .  QVARNSTAD  .  ÅLDERMÄ  :  

3.  Driven mäss ing, för åtta ljus. Gjutna, S-formade  
ljusa rmar,  med  runda droppskå lar,  prydnadsarmar  
med  reflexb lommor.  Inskriften  nämner  även  till- 
verkaren:  »Inköpt  af  Källa  Församling  1812,  då  
Eric G:  Hoflund l War Contracts Prost och  Kyrko- 
herde.  Gord af  D.  Zerl10 l i Carlskrona l Pär O lsson  
och  lon Janså n l Ålde r  Män».  Höjd 42 cm.  Hängde  
över läktaren  i Gam la  kyrkan.  

399  



=

KÄLLA  NYA  KYRKA  

4.  Av  slipat  glas  på  gjuten  mässi ngsstomme  (fig  
280) ,  för sex ljus i en  krans . M ittstam av bl åsta,  
sli pade  kulor,  den  nedersta  päronformad.  1700- 
ta lets sena re  hälft.11  Skänkt  1846 av å lderman A n- 
ders Jönsson i Honungstorp (inv 1847).  Restaurerad  
1964.  Höjd 67 cm.  Hängde i koret i Gamla kyrkan.  
5.  Av slipat glas  på mässingsstomme, empire, för  

F ig 279.  Brud kro na  av förgyllt s il ver, t illverkad 1797 i Stock- 
h o lm  av Gustaf Hagström. Foto A Ed le  193 1.  

Bridal crown, silver-gift , made by Gustaf Hagström, Stockho lm,  
in  1797.  

F ig 278.  Ä ldre inred- 
ningsfö remål  fotogra- 

ferade i sa mband  med  
en  in ventering.  Foto  
A  B ill ow  19 12.  

Old furnishings photo- 
graphed in  conjunction  
with  the dr{l)v ing  up  of  
an  inventory.  

sex ljus i en  krans sa mt ett ljus inne i kronan. Gåva  
före  1893  av  fru  M  Carlman12  i Hagaby.  Höjd  93  
cm.  
6.  Svartmålat smidesjärn , för fyra mycket höga och  
kraftiga ljus.  Sammansatt av fyra ho ri son tell a ringar  
av järnba nd  med hä ngande löv.  Kopia av den s k  
Ebbe  Skammelsons  ljuskrona  i  Kinnareds  kyrka  
(Ha).  G åva  av  komminister  Johan  Hultskog  och  
hans hu stru (s 377, not 44).  Kronan hängde tidiga re  
i  salen  till  den  dåvarande  prästgården  i  Honungs- 
torp.  Höjd  11 8 cm.  
Väggplåtar av  mäss ing:  
l.  Fö r ett ljus. Oval ryggsköld , runt överstycke, dri- 
ven o rnering av blommor och frukter.  Rund dropp- 
skål  med  bucklor.  Utan  inskrift.  Skänkt  1698  av  
ålde rma n Knut A ndersson i Långerum i testamente  
efter  dottern  Elin.  Uppsattes  vid  predikstolen  i 
Gamla kyrkan.  Höjd 61 ,5 cm .  
2.  Lik föregående (fig 28 1).  På ryggskö lden  ingra- 

verade  initialerna  MOS  BKD  /  IMS  ( Mårten  
Olofsson  i Lå ngerum , hans hustru  och  son).  Gåva  
1699  i testamente efter sonen (räk).  Höjd  61 ,5 cm.  
Hängde  i  Gamla  kyrkan  på  pelaren  i  lå nghuset,  
efter  1802  vid  sakri stidörren.  
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Fig 280.  Ljuskrona av sli pat glas  på 
 
gjuten mäss ingstomme,  ti ll ve rkad  under 
 
1700-talets senare .hä lft  oc h skänkt 
 
1846.  Foto S H a llgren  1964. 
 

Chandelier of cul g lass on  a east-brass  
fra me,  made d11ring  the latter ha/f of the  
18th century, and presenled to  the churclr  
in 1846.  Restoredin  1964.  

3.  För ett ljus (syn lig i fig 266). Drivet a rbete (blom- 
mor och frukter).  Oval ryggskö ld , so lfj äderfo rmat  
överstycke, dro ppskål  med  dri vna,  runda buckl o r.  
E nligt punsad insk rift skänkt  1756 av å lderman  Per  
Persson  i  Långerum.  Höjd  51  cm.  Hängde även i  
Gamla kyrkan vid  predikstolen.  
4- 13 .  För va rdera  två ljus (en ä r synlig  i fig  275),  
avlå ngt  åttkantig  ryggsköld,  runt  överstycke  med  
en stjärna. Höjd 61  cm . Moderna .  
14- 15.  För vardera två ljus.  Rektangulär ryggskö ld  
med  övre  hörnen  av klippta,  åttkantigt  överstycke  
med en driven stjärna.  Moderna.  Höjd  55  cm.  
Väggplå ta r  av gu ldbronserat j ä rnbleck:  

I N RED N I NG OCH I NVENTA RIER 

1- 2.  Fö r  vardera  två  ljus.  Konkav,  rektangulär  
ryggsköld  med  i  kanten  utklippta  blad so m krönts  
av ett solfjäderformat överstycke.  A nskaffade  mel- 
lan  1841  och  1847.  Höjd  53  cm.  l  Gamla  kyrkan  
hängde  de på  var sin  sida  om altaret.  
3- 12.  För  vardera  två  ljus  (fig  282).  Ryggskö ldar  
fyrkant iga, fo rmade so m två konkava ha lvcylindra r  
intill  varandra.  Runda  överstycken  med  runt  kan- 

terna  utklippta flikar.  l övre hörnen av ryggskölden  
en  blomma.  Punsad  ornering.  Höjd  44  cm.  Sju av  
dem  a nskaffades  enligt  beslut  1854  (st  prot)  och  
fanns  i  kyrkan  1859  (prostv is,  do mka p).  I  Gamla  
kyrkan skull e de placeras fem  nere i kyrka n och två  
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F ig  28 1. Väggp låt av mäss ing, skä nkt 1699.  F ig 282.  Väggplåt  av bronserat järn bleck, 1850-ta let. Foto  R Boström 1965.  
Foto R Boström  1968.  Sconce of  bronzed sheet iron,  1850's.  
Brass sconce,  donaled in 1699.  

F ig 283.  Ljussta ke av  
gjuten mäss ing.  Senmedel- 
tiden e lle r  1500-ta let (syn- 
lig i fi g 278).  Uppm l : 5,  
S Hesselgren och S  Fränne  
193 1.  

Cast brass  candlestick,  late  
medieval or 16th  century  
(visible in  f ig  278).  

F ig 284.  M innestavla över  
kyrkoherden  Chr H  Ring- 
berg,  t 1846.  

Memorial table!  in memory  
of  Vicar  Chr  H  Ringberg  
t 1846.  b' ~o==========~~~~~~~====2~.o~==~25Cm 
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Fig 285.  G ravhä ll  av röd ka lksten utfö rd om kring å r 1600  
tro ligen av  Martin  Vathi (j fr  fi g  107 ff) . Stenen ä r möjligen  
huggen  fö r  Oesta nus  Petris  fö rsta  hustru .  U p pm  l : 20,  
S  Hesselgren  och  S  F ränne 193 1.  Jfr  fi g 6  samt fig 269: l. 

Grave  s/ab  of  red  limestone,  made  ca  1600,  probably  by  
Martin  Va t fri  (c f  figs  107 ff) . Cf f igs 6,  269: l .  

på  lä kta ren.  De  övriga  tre  till ko m  före  1893.  D å  
ägde kyrk a n sammanlagt femto n väggplå ta r av bleck.  
Lj ussta ka r  av  mäss ing:  
1- 2.  Av  gjuten  mäss ing,  för  va rdera  ett  ljus  (fig  
278, 283).  Medeltida typ med sto r,  rund dro ppskå l  
och  ljuspigg  av jä rn , skå lfo rmad  fot  på  tre  tassa r.  
1500-talet?  Höjd  39 cm.  
3.  Lik föregående, ljuspigg av gjuten mäss ing.  1500- 
ta let?  Höjd 43  cm.  

Två  av dem fa nns i ky rka n  1590, en tillk om fö re  
1598 (PB vis) - 1704 fö rsågs de med va rdera två  
ljuspipor  som  bibehöll s  under  1700-talet .  T börja n  
av  1800-ta let  (inv  1805)  av lägsnades  ljuspipo rna  

I N R EDN I NG  OC H  INVENTAR I ER  
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F ig  286.  Gravh äll  av  grå  ka lksten  1620  över  kyrkoherden  
Oes tan us  Petri  (t 1633) och hans familj .  Jfr fig 269:2.  Uppm  
l :20, S Hesselgren och S F rä nne 193 1. - Före 1888 låg stenen  
neda nför a ltaret i gam la  kyrkan.  

Grey  limestone grave s/ab,  1620, a naive copy of t/re s/ab in f ig  
261.  C f  269:2. Before 1888, t/re s/ab  was bel o w and in front  
of the altar  in  the old churclr .  

igen. Sta ka rna stod  på altaret i G a mla kyrka n.  
4- !7.  Gjuten  mäss ing.  Släta,  med  runda  fot plat- 
to r.  Höjd 12,5 cm. M oderna. Två kö ptes !879 ; t io  
kö ptes  !889 samt två 1893 av Per D anielsson i Ha- 
gelstad.  
18- 2 1.  Driven mässing, fö r va rdera ett lj us, pä rl- 
ra nd  runt fotplatta ns  brätte.  Små gj utna  fig urer bär  
upp  ljushåll a rna  på  sina  utsträckta  arma r.  H öjd  
14,5  cm .  
22.  Gjuten  mäss ing, fö r sju lj us,  modern  kopia av  
ljussta ken i Jerusalems tempel.  Höjd 38 cm.  

Ljussax  av  mäss ing  tillko m  mellan  1733  och  
1748.  
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Textilier  
Antependier:  l. (Sy nligt i fig  278).  Av sva rt sa mmet  
med  knypplad sil ve rspets, s il verfra ns och broderad ,  
appl icerad  reliefbild  i guld  och silver,  föreställ a nde  
Kri stus sitta nde med en  kalk i handen.  D ä runder  
broderad  insk rift : »K om mer.  Smaker. och Känner,  
Huru  Liuflig,  och Söt, H erren  än>  (Ps 34 :9). Grå tt  
lä rftfoder. E nligt tillägg frä n  1837 i in v  1654 » För- 

färdi gad af Copv. Capita inen N . B. E ngströ ms  Fru  
Agnes Lefuen i CaJmar ... tilllikhet med den wackra  
Alta re  bek läd naden  i Ca lmar D o mk yrka».  Ska rvat  
med blå sa mmet för att passa till Nya kyrkans a ltare.  
Användes  numera  vid  begravninga r.  Nuvarande  
lä ngd 165,  bredd 82 cm. - 2. A v  rött kläde med  
guldkors  och  broderier,  inköpt  J 922.  - 3.  Av  vitt  
linne  i  gåsögonliknande  viggmönster.  Broderi er  i  
grått  och  guld:  små  streckfigurer  med  uppå träckta  
a rmar.  Naturfärgat linnefoder.  
LIBRARIA  / KOMP.  A.L.O.E. /  1962  

( Anna-Lisa  Odelqvist Ekströ m).  
Ka lkduk ar:  l. Av mörkblå sa mmet med stel ögle- 

frans av s ilvertråd , anskaffat  1879,  kallat »Ett kalk- 

kläde  a f  sva rt  sammet  m ed  silfverbroderier»  (inv  
1893). - 2.  Vit sidenda mast,  1964.  

Mäss haka r :  l. Av svart sa mmet  med  applicerat  
kors och törnekrona av sil ve r,  inköpt 18 15. - 2.  
Av sva rt sammet med sil verk o rs,  inköpt 1898. - 
3. A v  vågmönstrad , vit sidenda mast med  Kri stus- 
monogra m  och  en  bild  av  S:t  Olof  i  a pplikatio n  
och  brode ri .  Licium  1943.  - 4.  Violett sidenda- 
mast, tillverkad  av Södra Sveriges  Kyrkliga Textil ,  
Si grid  Synnergren,  1963.  

E tt  mässkärp  frå n  1715  (?)  besk ri vs  ovan,  se  
G a mla  kyrkan.  

Ko rmatta , röll akan, geo metri skt mönster i mörk- 

rött , b lågrönt, vit t  och sva rt.  Södra  Ka lmar Läns  
Hemslöjd.  22 1 x 247  cm.  - M atta  på  a ltarpa llen,  
flo ssa  i  vitt,  grå tt,  ljusgult.  Södra  K alma r  Läns  
He mslöjd.  67 x 132 cm.  

Gravminnen  
Tre  minnestav lo r  (s  270,  not  78)  överfördes  1888  
frä n  Gamla  kyrkan  och  hänger  nu  i  vapenh uset.  
Alla tre bestå r  av vardera två  ki stplå ta r  av förtent  
järnbleck  med  sva rt  text,  fästade  vid  sva rtmå lade  
trä tavl o r ino m  förgyllda  ramar.  Plå tarnas ka nter är  
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utklippta i form av en palmbladskrans, som är grö n- 
må lad.  Upptill  ett strå lande  Gud söga, gulmålat.  

l .  Över kyrkoherden Nil s  Magnus Eckerl und .  
På  den övre  plå ten:  
» Då  sade  ha ns  Herre  till  ho nom  l  Ack  du  gode  
och  trogne tjenare,  öfver l  en  ringa  ting  hafve r  du  
varit troge n jag l ska ll  sätta dig öfver mycket: gack  
in  i  l  din  Herras glädje.  Matth. 25, Cap. 2 1  v.  l  
Ps.  N° 344 v.  4».  
På  den  undre  plå ten:  
»KYRKOH E RDEN  l  i  l  Kä ll a  Församl ing  l  
NI LS  MAG :  ECKERLUND l  född  i  Å by  den  23  
April  1786 l  dog i K ä ll a den 25 April  1834».  
76 x 55  cm.  Hå kansson nr 454.  

2.  Ö ver  kyrkoherden C hr H Ringbe rg (fig 284).  
På  den  övre pl åten :  
»Ser  ni  (?)  upå  mig,  jag  hafve r  en  l  liten  tid  haft  
möda  och arbete l och  hafve r  funnit stor hugnad. l  
Syr. B 5 1:  Cap: 35 v. l Sv.  Psa lm  N° 491: v 5- 495:  
v 5, 6».  
På  den  undre  plå ten:  
»Prosten  och  Kyrko herden  l  i  Kä ll a  försam ling  l  
CHRISTIAN  HE RM .  RINGB ERG  l  afso mnade  
still a  efter en  lå ngsam  tärande  jukdom  l  i  K älla  
Prestgå rd d . 25 a ug.  1846 kl.  112 till  3 e. m. , l i dess  
55:te lefn ads  och 32  Embetså r.  l  Sörjd  och  saknad  
a f M aka och  5 Ba rn ».  

Ramen  krönt av en ha lv so l.  90 x 52 cm. Hå kans- 

son  nr 455 .  
3.  Över  M agda lena  C hri stina  Ringberg,  kyrko- 

herde  Ringbergs a ndra  hustru.  
På  den  övre plå ten:  
»N . Sv.  Ps.  B.  N° 480 l  l C hri sto nä r (?) j ag somna r  
in  l  De rena  mig frå n synder  min l  Ja,  C hri sti  död  
och dyra blod, l  Det är mitt li f,  min prydnad god . l  
D er med jag vill  för  Gud bestå,  l  När jag för  d o- 
men  ska ll  framgå.  l  Med  fröjd  och  frid  far jag nu  
hä n l  Guds  ba rn  hä r dör, dock lefver ä n!  l  Nu vä l,  
o  död! du förer  mig l Till  Gud att lefva evinnerli g l  
Af Christo är jag renad  vä l l  Anamma  nu ,  o  Gud ,  
min sjä l! »  
På  den  undre  plå ten:  
»Här  hwila r  l  fra mlidne Prosten  och  Kyrk oherden  
i  Källa  l  försam ling  Christian  Herman  Ringbe rgs  
efterlem- l  nade ma ka MAGDALENA CR ISTINA  
RING- l BERG , född  Middendo rff, efter ett må ng- 
å rigt lidande  i  HER- l  ranom  fridfullt  afsomnade  i  



Hulterstad  Prestgå rd  den  31  Juli  1868  kl.  112  6  
e . m.  l  70 å r,  5 mån. , 9  dagar ga mmal,  djupt sörjd  
och  sak nad  af  Barn,  Barnabarn ,  l  talrika  släg- 
tinga r  och vänner. Es: 60 Cap. 20 v:  Din so l skall  
icke  l  mer nedergå  ell er din  måne tappa sitt sken:  
ty  H ER ren  ska ll  vara  l  ditt  ev iga  ljus,  och  dina  
sorgedagar skola  en ände  hafva . l  R om.  14  Cap. 7  
och  8  v».  

90 x 52 cm. Ra men krönt av en ha lv sol.  Håka ns- 
son  nr 456.  

l  kyrkans golv är inlagda fyra gravste nar, som  
överfördes Frå n  Gamla kyrkan  1888.  Att detta inte  
skedde  med  hela  församlingens  medgivande  fram- 

går  av  ett  redan  citerat  brev  (se  not  2).  Magnus  
Pettersson  (Persson)  hade  förgäves  försökt  förmå  
församlingens förtroendemän att avstå härifrå n och  
låta de ga mla gravstenarna  li gga  kvar i ga mla  kyr- 

kan, emeda n  »stennarna icke  kunde wara ditlagda  
för  att å terföras ifrå n  sine  platsen>.  

l. Av röd  kalksten (fig 285),  rikt sku lpterad med  
beslagsornamentik,  kartuscher  och  fruktgirlander,  
i  hörnen  evange li stsymbolerna,  i  mitten  och  vid  s i- 
dorna  nattva rd ska lk  och  dödska ll e  inom  rundlar.  
Inskrifter i vä l  utfo rmade antikvaversa ler.  

Ra ndskriften utgö rs av en dikt på latin , i den övre  
kartuschen  ett  citat  ur  Jesaja  26: 19,  a llt  återgivet  
in  extenso av  Håkansson (nr 453) jämte Sölve Gar- 

delis  kommentarer.  
Stenen  visa r  i  detaljerna  så  stora  likheter  med  

Martin V at his gravsten i Högby (fig  l 07 tf), a tt den  
kan a nses va ra  utförd av sa mma ha nd.  Jämför ex- 
empelvis  den  nära  överensstämmelsen  mella n  de  
båda stenarnas nedre  kartuscher sa mt bokstävernas  
utfo rmning.  

D et ned re  insk riftsfältet , som sk ulle  ha  innehå llit  
den  dödes namn, är tomt, lik som skölden  mitt  på  
stenen. D en senare flankeras av ett kranium och ett  
bevingat timglas (»bevingad kerub» enligt  Håkans- 
son  s  148).  Ortstraditionen  nämner  kyrkoherden  
Erik  Schottenius  (t 1792)  som  grav häll ens  inne- 

havare,  men stili stiskt hör den hemma  redan i tiden  
o mkring  å r  1600.  Om  attributionen  till  Vathi  är  
riktig,  har  stenen  tillkommit  före  413  1616  (s  
182 tf).  Bror Ol sson13  föreslår, a tt stenen kan ha  
utförts  på  bestä llning  av  Oestanus  Petri  (s  376,  
not 5)  för  ha ns  första  hustru  (namnet okänt) som  
d og  före  917  1604  (det  å ret  gifte  han  nämligen  

l REDNING OCH l VE TARlER 

om sig).  Ingenting hindrar emellertid, att Schotte- 

nius e ll er hans familj  har övertagit stenen, jfr exem- 

pelvis  Kåres  och  Fagerroths  gravstenar  i  Böda  (s  
99 f samt s  149 tf),  som haft minst tre o lika  ägare  
vardera. - När Rhezeli u s  besökte Käll a  1634,  låg  
hä ll en vid  klockstapeln och drog uppmärksamheten  
till  sig (fig 6):  »Widh  klockestaplen är denne sköna  
uthugne  steem>.  I  Nya  kyrkans  go lv  (fig  269: 1).  
230 x  152 cm.  Håkansson  nr 453.  

2.  Av grå  kalksten , med i ristning utförd bild av  
en  präst  i  helfigur,  naivt  tecknad  (fig  286).  Å öm- 

se sidor om hans huvud två andra, mindre huvuden ,  
ett gosseh uvud (?)och ett ftickhuvud  med lå ngt hår.  
Enligt  den  latinska  inskriften  är  stenen  lagd  över  
kyrkoherden Oestanus Petri (Östen Petersson , s 376,  
not 5) år 1620.  Han dog emell ertid ej  förrän om- 
kring år  1633. Troligen lät han gö ra  stenen  i sa m- 
band  med  någo n  familjemedlems  död.  

Den  stenhuggare som gjo rt gravstenen, har tyd- 

lige n,  efte r  bästa  förmåga , sökt efterlikna Tyrgils'  
gravsten  (fig  261 - 262).  Jfr  exempelvis  handställ- 

ninge n,  manteln och fotplattan.  Baldakinens spets- 

båge i fig  261  har blivit en egendomlig hu vudbo nad  
i fig  286 och barnhuvudena i den senare är placerade  
på  bladkapitälens  plats.  - 232 x 163  cm.  l  Nya  
kyrkans  go lv  (fig  269:2).  Var  i  Gamla  kyrkan  
placerad över den s k  prästgraven framför a lta ret.  
Håkansson  nr 446.  

Som redan  näm nts, fanns det krafter som ivrade  
för att gravstenen  nr 2 sk ulle få  li gga kvar på si n  
ursprungliga  plats  i  Gamla  kyrkan.  1895  väcktes  
förslag  om  att stenen  sku ll e  tagas  upp  ur golvet  i  
Nya  kyrka n och  resas  upp mot väggen ,  för att den  
ej skull e nötas sönder.  1923 föreslog riksantikvarien,  
att båda gravstenarna nr  l och nr 2 sk ull e flyttas  
tillbaka till  Ödekyrkan .  

3.  Av röd , låge rhuggen  kalksten. l mitten en kar- 

tusch  med  broskverk  ino m  en  nedsänkt  rundel.  l 
kartuschen  vä l formade initialer:  
PMS <)  MLD l  MPD l  1691 l  
Runt  kanten  dubbla  linjer  med  plat  för  inskrip- 

tion .  r hörnen  ristade fyrpass.  230 x 172 cm.  l va- 
penhuset (fig  269: 3).  H åkansson nr 450.  

4.  Av röd kalksten. Insk rift :  
ANO 1768 l  MSS : EOD 

(bokstaven  N  spege lvänd)  samt  bomärke L". Ri stad  
konturerad ram, dubbla linjer runt kanten.  Fyrpass  
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i hörnen, a llt  i  ri stning. 224 x 162  cm . Mittgången  
( fl g 269: 4).  Hå kansson  nr 452.  

Votivskepp  
Över no rra  bänkk va rteret hänge r ett skepp (fig  287),  
en  ko rvett  med  7 +7  kanoner  på  var  sida  i täckt  

Fig 287.  Votivskepp,  1800-ta lets fö rra  
hälft, skä nkt  1868.  Foto S H a llgren  
1964.  

Vo tiue slrip, f irst  fr a/f of  19tlr  century,  
presenled 1868.  

batteri .  Röd- och  grönmå lad  med  vi t  rand  lä ngs  
batteri et.  F regattriggat  utan  segel,  lös  jaga rbom,  
bra mrå r men inga överbra mrår15 .  På a kterspegeln  
är na mnet  HOIANA sk ulptera t och  målat  med gula  
bo kstäver  mot  blå  fo nd .  Fönster  med  gröna  foder  
och röd a spröjsa r.  G åva till G a mla kyrka n av Olof  
Petter  Nilsson  i Högenäs  1868 .  Höjd 9 1 cm.  

1878 hade skeppet fa llit ned . Efterso m det »blifvit  
ditsatt såso m en vacker Symbol i afseende  på  tidens  
fa rt , hva rvid  menni skans lifstid liknas, beslöts, att  
skeppet  ska ll  å ter  uppsättas  på  sin  va nliga  pla ts»  
(e st  prot  1878). D enna tolkning av sy mboli ke n  är  

F ig 288.  Kista  av ek med beslag av smidesjä rn , tro ligen den  
som tillverkades  1756 för kyrkavä rdarnas beh ov. Foto S H all- 
gren  1964.  

Oak chest  IVith f orgal iron fi t tings,  made probably in 1756 fo r  
t/re  clrurc/nvardens.  
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av ga nska sent datum . Ursprungligen skänktes mo- 
deller av fartyg som en tacksägelse efter lyck ligt av- 
slu tad  seglats.  - 189 1  repa rerades  och  må lades  
skeppet av  Anders  Fredrik sson.  

Tavlor  
En olj emå lning  på duk,  Ecce  homo, enkelt  arbete  
frå n  1700-ta let, å tergående på Charl es Le Brun (syn- 
li g  i  fig  276).  Dovt  mörkbruna  toner.  Guldram.  
98 x 76 cm.  Ahlqvist  kallar den »en  yppe rli g må l- 
ning»  (2: l , s 93) ,  medan Mandelgren skriver  J 848:  
»Den af A hlqvist a nförda  ra ra' må lningen är utan  
konstvärde» (Reseb s 64) .  

l sak ri sti an hä nger dels en se ri es pastorum , textad  
på  papper  in om  glas  och  ram ,  samma nställd  av  
komminister  Hultskog, del s fotografi ska  prästpor- 

trätt  
Beträffande  Kri sti  förkl a ring,  den  forn a  a ltar- 

tav la n, se  ovan.  

Möbler  m m  
s a kri stian  är enkelt möblerad  med skå p, bo rd  och  
stola r.  Prästa lta re av trä frå n 1949. Dopaltare av trä  
från  J937 på södra sidan av koret. Under korgolvet  
är  ett skåputrymme,  å tkomligt från  sakr istian , för  
förvaring av textilier m m. - Silvret och en delljus- 
redskap  förvaras  i  ett  kassaskåp ,  stående  under  
läkta ren .  

Kista av ek (tig 288) , med  svartmå lade, profile- 
rade  beslag  av  smidesjärn.  Svagt  kupigt  lock  med  
fa ls,  myntspringa i locket.  Ett innanlås, märla  för  
ett  uta n lås.  Längd  l 09,  bredd  60,  höjd  6 1 cm.  - 
Möjligen  identi sk  med  den  ki sta  so m  tillverkades  
1765 (se ovan, Gamla kyrka n, ki sta nr 4). Såld  1888,  
å terförvärvad till kyrkan 194 1 av komminister Hult- 
skog och uppställd  i vapenhuset .  

Moraklocka (synlig i tig 275), skänkt 195 1.  Vitt  
fodral  med  förgyllda  deta lj er.  På  urtavlan :  »And  
Frost Mora».  Höjd 232 cm.  

Sandd osa av bleckplå t, kubi sk , 8 x 8 x 6 cm.  Ros- 
tig.  Hålen sitter i en ned sänkning på  översida n,  så  
a tt  sanden  lätt  skall  kunna  hällas  tillbaka.  Första  
gången o mnä mnd  1774 (inv).  

Vaser,  ett par av tenn , på a lta ret, skänkta  J 938  
av systrarna Fagerström, Källa . - Ett par dito av  
mäss ing,  skänkta  1954  av  Gustav  Olsson .  - Kri- 
stall vaser, skänkta  1963 av försa mlingen.  

I NRE DNI NG  OCH  I NVENTAR I E R  

Fig 289.  Sanctusklocka (nr 1), omkring år  1300.  Foto SHM .  

Sanctus bel!,  ca  J JOO .  

Böcker  
Bland kyrkans böcker märks bl a tre biblar:  J. På  
svenska,  tryck t  i  Li.ibeck  1622  av  Sa muel  Jauch,  
prydd med träsnitt. På  1930-ta let å terfunnen i sock- 
nen,  efter  a tt  ha  varit  försvunnen  sedan  lå ng  tid  
tillbaka. På prästaltaret - 2. Gezelius '  bibelverk i 
tre volymer, tryckta  1724. - 3.  Karl X If :s bibel i 
skinnband  med  knäppen  (originalband) .  Restau- 
rerad.  På  det skadade titelbl adet står skrivet  med  
bläck :  » Kiäll a  Kyrkos  Bibel.  Anno  1709:  d :  26:  
Novemb/ ri s/  Matthias  Gynne/ rman».  På  dopalta- 
ret - 4.  Kyrkoh andbok frå n  1693,  tryckt i Stock- 
holm .  - 5.  » Hi storien  von  des  E hrwirdi gen  unn  
Gottseligen  theuren  Manns  Gottes  D .  Martin:  
Luthers  Anfang  Lehre  Leben  ... ,  durch  Herrn  M.  
Jo hann  Mathestum den eltere . .. Ni.irnberg  1588».  
Bunden i pergamentband med  blindpressning (all e- 
gori ska figurer)  och spännen av  mäss ing.  
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PUBLICERAT OM  ÖLAND:  

Kyrkor  på  Öland.  Inledning.  Översikt  av  de  skriftliga källorna.  Öland  
band  I:  l , volym  l 08.  

ÅKERBO  HÄRAD:  

Böda och S:t Olof, Öland band I: 2, volym  116.  
Högby kyrkor, Öland band I: 3,  volym 119.  
Källa kyrkor, Öland  band 1:4, volym  128.  

Under  utgivning:  
Persnäs kyrkor, Öland  band I: 5.  

Under  utarbetande:  
Föra,  Löt.  
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