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Förord 


Den här föreliggande volymen avslutar SVERIGES KYRKORS beskrivning av kyr-
korna i Runstens härad. Den omfattar förutom de båda kapellruinerna i häradet 
även rättelser, tillägg, register och bandtitelark till häradets tidigare publicerade 
kyrkor. Till detta har även fogats en översikt över de många medeltida kapell som 
funnits på Öland. Översikten ger en bakgrund till beskrivningarna av S:ta Britas 
och S :ta Margaretas kapell och resonerar kring deras funktion samt ger nya rön 
om var det i band I publicerade S:t Olofs kapell varit beläget. 

Med denna volym om Ölands medeltida kapell kan fil dr h c Ragnhild Boström 
se tillbaka på en forskning som hon påbörjade redan 1940. Under många år som 
fast medarbetare vid forskningsverket SVERIGES KYRKOR har hon skrivit en lång 
rad publikationer, och hälften av kyrkorna på Öland med deras komplicerade 
byggnadshistoria är nu genom henne analyserade och beskrivna i monografier. 
Även som pensionär har hon fortsatt med sin forskning under mer än 25 år och 
fortsatt att göra kyrkorna kända både för forskare och för den intresserade all-
mänheten. För detta sitt livsverk har Ragnhild Boström belönats med flera priser, 
senast med Vitterhetsakademiens Gustaf Adolfs-medalj och Svenska Fornmin-
nesföreningens Oscar Montelius-medalj ( 2003) samt Borgholms kommuns kul-
turpris och utmärkelsen Årets ölänning (2009). Vi tackar nestorn bland SVERI-

GES KYRKORS medarbetare för hennes engagerade och oförtrutna arbete att reda 
ut Ölands komplicerade medeltida konsthistoria. 

Fil lie Margareta Beskow Sjöberg har bidragit med en översikt över Kapell-
uddens fornlämningar och professor Kenneth Jonsson med en redogörelse för 
myntfynden från de öländska kapellen. Docent Sölve Göransson har bidragit med 
avsnitt om måtten i S:ta Britas kapell och S:ta Margaretas kapells jordinnehav 
samt ett flertal uppgifter, som i text och noter är angivna med hans namn inom 
parentes. Professor Alf Härdelin och docent Sven-Erik Pernler har bistått med 
sin sakkunskap. Arkitekt fil dr Jakob Lindblad har redigerat texten samt lämnat 
författaren förslag på omarbetning och komplettering av manus, särskilt vad gäller 
avsnitten om kapellruinernas nuvarande miljö, byggnadsbeskrivning och sentida 
öden. Lindblad har även bland annat utarbetat registren, delvis med stöd av ett 
tidigare påbörjat registerarbete . Peter Boström har renskrivit huvuddelen av 
manus. Docent Ann Catherine Bonnier har faktagranskat framställningen i tryck-
färdigt skick och liksom fil lie Marian Ullen bistått med korrekturläsning och 
redaktionella synpunkter. 

Fotografering och uppmätning av S:ta Britas kapell utfördes redan 1980- 1981 
för Sveriges Kyrkors räkning av fotograf Rolf Hintze och framlidne arkitekt Gun-
nar Wiren. Kompletterande fotografering har utförts av Anders Johansson, Clas 
Hallvik, Martin Boström, som även bistått under fältarbetet, och Karl-Gunnar 
Larsson. Fil dr Uaininn O 'Meadhra har med engagemang och omsorg översatt 
bildtexter och sammanfattningar till engelska. Arkitekt Sture Balgård har med 



säker formkänsla utfört den grafiska formgivningen i anslutning till tidigare delar 
av Öland band Il. Lenanders Grafiska AB har genom Peter Johanson med intres-
se ombesörjt arbetets tryckning. För allas stora beredvillighet att bistå författaren 
vid volymens utgivning vill undertecknade meddela ett varmt tack. 

Ett särskilt tack riktas slutligen till Länsstyrelsen i Kalmar län som genom läns-
antikvarie Kjell-Håkan Arnell bekostat tryckningen samt till Berit Wallenbergs 
Stiftelse som lämnat bidrag dels till framställning av tryckunderlag, dels till de 
dendrokronologiska dateringarna som gjorts i flera öländska kyrkor. Stor tack-
samhet för hjälp till volymens finansiering riktas även till Carl Kempes Stiftelse 
samt till författaren som efter pensioneringen utfört sitt omfattande arbete helt 
utan ekonomisk ersättning. 

På senare år har förutsättningarna för SVERIGES KYRKORS publiceringsarbete 
förändrats på olika sätt, en process som i skrivande stund är långt ifrån avslutad. 
Det redaktionella arbetet har därför fått drivas under mera tillfälligt ordnade for-
mer, delvis genom ideella insatser och där så varit möjligt i samarbete med andra 
institutioner. Under senare tid har förändringar skett även inom redaktionskom-
mitten. R Axel Unnerbäck har vid sin pensionering lämnat kommitten, där han 
medverkat sedan I976. Han har även som chef för SVERIGES KYRKORS personal 
och som orgelspecialist på ett viktigt sätt bidragit till utgivningen. För detta fram-
förs ett varmt tack. Professor emeritus Anders Åmans bortgång 2008 var en stor 
förlust för SVERIGES KYRKOR. Genom sin medverkan i kommitten sedan I994 

har han aktivt och iderikt understött verksamheten under en för denna svår tid. 
Kommitten företräds här av undertecknade, för Vitterhetsakademien profes-

sor Jan von Bonsdorff och professor emeritus Ingmar Brohed samt för Riksan-
tikvarieämbetet enhetschef fil dr Markus Dahlberg. 

Stockholm i mars 2orr 

Jan von Bonsdorff lngmar Brohed Markus Dahlberg 
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ÖLANDS MEDELTIDA KAPELL 

En översikt 


Under medeltiden var Öland indelat i 34 socknar, var 
och en med sin kyrka. Utöver dessa sockenkyrkor har 
det funnits ännu ett antal kyrkobyggnader. På Borgholm 
fanns under samma tid ett friliggande slottskapell med 
cirkelrund plan, och ytterligare minst åtta kapell var 
utspridda på ön. De senare var i biskop Hans Brasks för-
teckning från cirka 1515 över kapell och kloster i Lin-
köpings stift1 upptagna som Capelle non curate, d v s 
utan egen präst: 

sikawarp i[n] ¡landia 
Elauj Borcholm 
Eremitorium Vastenense 
Sancti olauj in b¡da 
S: Ottonis in hogab 
S: m[a]rgarete i[nj ronsten 
S: kanuti in algutzrum 

B[eati] St[e]phani graesgaard alias barbare 

B[eati] Johannis in kyrkiohaffnis 


Med undantag av det gåtfulla Eremitorium Vastenense, 
som Hans Hildebrand förmodar vara en Vadstena klos-
ter tillhörande eremit boning (Sv Med III, s 79 ), är det 
dessa och rundkyrkan på Borgholm, som skall presente-
ras i det följande (tig 2 ). Alla kapellen synes ha tagits ur 
bruk under 1500-talet eller kort därefter, varpå de snart 
revs eller förföll till ruiner. Ordningen i kapellistan är 
värd att betänka: först Sikavarps kapell, som låg i anslut-
ning till de många biskopsgodsen i Bredsättra, sedan 
Elavskapellet nedanför kungens Borgholm, därefter 
klostrets eremitorium och så de övriga i geografisk ord-
ning från norr till söder. Möjligen låg eremitoriet nära 
Borgholm; resterna av en stenkällare, benämnd Äpple-

Fig I. Stenkorset intill S:ta Britas kapell vid Sikavarp på Kapell-
udden i Bredsättra socken , från öster. I bakgrunden Skedstad-
viken. Foto Clas Hallvik 1977. 

Stone cross at St Brita 's Chapel, Sikavarp, Kapelludden, Bred-
sättra parish; viewed from the east. The bay ofSkedstadviken can 
be seen in the background. 

rums kapell, i byn med samma namn i Räpplinge sn 
(R Boström 199ob, s 93 f), skulle då kunna tolkas som 
ruinen av denna eremitboning.2 

2__t
10 -;r 
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1. 	 S:ta Brita vid Sikavarp 
2. 	 S:t Elav vid Borgholm 
3. 	 Vadstena klosters 

eremitboning {möjligt 
läge?) 

4. 	 S:t Olof i Böda 
5. 	 S:t Otto i Högby 

(vid Högby kyrka) 
6. 	 S:ta Margareta i 

Runsten 

7- S:t Knut i Algutsrum 
8. 	 S:t Stefan eller S:ta Bar-

bara i Gräsgård 
9. 	 S:t Johannes vid 

Kyrkhamn 
10. 	 Rundkyrkan på 

Borgholms slott 

Fig 2. Karta över medeltida kapell på Öland i Hans Brasks för-
teckning 1515 samt den 1973 påträffade rundkyrkan på Borg-
holms slott. Kors anger friliggande kapell. 

Map ofmedieval chapels on Öland from Hans Brask's inventory 
of r5r5 (nos I-9) and the round chapel discovered in r973 at 
Borgholm Castle (no ro). Free-standing chapels are marked as 
crosses. 



Gudshus och varulager? 

Vilka som var kapellens byggherrar är inte känt. Flera 
av kapellen har varit rymliga, jämfört med vanliga soc-
kenkyrkor. Inte minst gäller det S:ta Brita och S:ta Mar-
gareta. Storleken talar för att de antingen uppförts för 
att rymma en påfallande talrik gudstjänstfirande försam-
ling eller för att de även haft andra funktioner utöver 
gudshusets. Vallfartskyrkor och fiskarkapell är några 
förekommande tolkningar, som dock förutsätter en 
omfattande helgonkult med stora pilgrimsgrupper resp 
kustnära läge och många besökare under fiskesäsonger-
na. Även om flera av kapellen ligger vid Östersjöstran-
den gäller det långt ifrån alla. Lämningar av så många 
och stora kapell som på Öland är inte heller kända bland 
medeltida fiskarkapell längs den svenska kusten. Murade 
kapell måste ha varit en alltför stor investering för till-
resta fiskare, som under den korta fiskesäsongen troligen 
utan större problem kunde fira gudstjänst i enklare loka-
ler eller t o m utomhus . Genom forskning av Detlev Ell-
mers (1983) och Paul Johansen (1958, 1965a, b) har 
andra och mera rimliga tolkningsmöjligheter öppnat sig. 
Ellmers och Johansen har ägnat en omfattande del av sin 
forskning åt begreppet köpmanskyrka och därmed sam-
manhängande förhållanden, och den förre har även 
besökt S:ta Britas kapell (se nedan). Det är mot bak-
grunden av deras forskning, som jag i det följande kom-
mer att pröva i vilken utsträckning kapellen kan identi-
fieras som köpmanskyrkor med allt vad det innebar. 

Köpmanskyrkor 

Detlev Elmers var en stor auktoritet, när det gäller den 
tidiga handeln och fartygstyperna i Östersjö- och Nord-
sjöområdena, och har efterlämnat en omfattande, veten-
skaplig produktion i ämnet. I en uppsats redogör han för 
sina intryck från ett besök på Kapelludden på Ölands 
östkust. Enligt hans uppfattning är kapellet där ett ovan-
ligt tydligt exempel på en köpmanskyrka, en ecclesia 
mercatorum i fjärrhandeln, till vilken hörde en viktig 
hamn och ett upprest, väl synligt kors (Ellmers 1983, s 
63, Abb 5). Det var utmärkande för köpmanskyrkorna, 
att de alltid placerades utanför den egentliga bebyggel-
sen - som i Sikavarp - och avskilda från den lokala han-
del, som bedrevs inne i byarna (Ellmers 1983). 

Utanför hemlandet var den tidigmedeltida fjärrhan-
delns köpmän rättslösa. De slöt sig därför samman i s k 
gillen, exempelvis liknande dem i Hedeby, Birka och Yäs-
tergarn (Carlsson 1999, s 120 ff), för att ge varandra stöd 
och hjälp under de riskabla resorna mellan olika länder 
med dyrbar last av manskap och varor, ständigt hotade av 
sjörövare, svårt väder och fångenskap. I det främmande 
landet kunde de räkna med furstens stöd, under förutsätt-
ning, att han som en motprestation kunde erhålla rundliga 
skatter från främlingarna. Ett koncessionsområde (faktori 
eller fit) utanför bebyggelsen anvisades då åt gillet. Det 
omgavs gärna av en skyddsvall eller palissad och bevaka-
des av hundar (fig 3). Där uppfördes även en kyrkobygg-

Fig 3. Grophus, palissad och vaktande 
hundar. Liknande tillfälliga bostäder 
har funnits vid många hamnar, bl a i 
Sikavarp och vid Kyrkhamn. Träsnitt 
från r555 i Olaus Magnus Historia om 
de nordiska folken (bok 12, kap 2 ). 

Om dennes bilder som källa , se Bo-
ström r988c. 

Pit houses, palisade and guard dags. 
Similar temporary dwellings have been 
found at many harbours, including 
Sikavarp and Kyrkhamn. Woodcut 
from I555· 
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Fig 4 a- b. Lehe (i nuv Bremerhaven) med detalj 
av hamnområdet i bildens högra del där en kyrko-
byggnad och ett rest kors återges. Kopparstick av 
W Dilich 1603. Efter Wikipedia.arg och Ellmers 
1983. 

Lehe (in present-day Bremerhaven), with dewil of 
the harbour area to the right. Copperplate, 1603. 

nad, så stor, att det fanns utrymmen både för gudstjänster, 
varulager, skepparnas segel, tackel och tåg samt hö för 
»vinterfararnas « hästar mm (Johansen 1958, 1965a, b ). 

Kapell hade normalt ingen egen präst och inte heller 
begravningsrätt. Handelsgillenas medlemmar fick å andra 
sidan inte begravas på sockenkyrkans kyrkogård, utan var 
hänvisade till sin egen begravningsplats (Ellmers 1983, s 
51). För kapell , som har haft egen kyrkogård, kan man 
många gånger sluta sig till att de varit avsedda för andra 
grupper än sockenborna. Undantag kan vara kapell i trak-
ter där avståndet till sockenkyrkan varit mycket stort, 

något som kan gälla platser i skärgårdar eller glest bebygg-
da skogsområden, men knappast på Öland med sina 
många kyrkor. Kringresande köpmän, sammanslutna i gil-
len, bör under tidig medeltid ha utgjort den mest domine-
rande gruppen av utsocknes. Till att börja med medförde 
de också sin egen präst, på liknande sätt som Ansgar år 
829 följde med några handelsmän som deras präst till Bir-
ka, där de sökte stöd och skydd hos kung Björn. 

Benämningen köpmanskyrkor används av Paul 
Johansen (1958), Detlev Ellmers (1983) och Torkel 
Eriksson (1977 , s 58), medan andra svenska forskare 



T2 ÖLANDS MEDELTIDA KAPELL 

Fig 5. Magdeburg med ringmur och marknadskors och den på 
detta hängda handsken. Teckning efter manuskript från 1368. 
Efter Ellmers 1983. 

Magdeburg with its town wal/ and market cross with hanging 
glove. Drawing after manuscript from IJ68. 

skriver faktorikyrkor om samma företeelse, som Erik 
Floderus (1941 och 1953) om kyrkor i Sigtuna och Erik 
Lundberg (bl a 1945 och 1962) om kyrkor i Visby. Såvitt 
jag vet, berör ingen svensk forskare konkret, hur dessa 
kyrkor användes som kombinerade varumagasin (pack-
hus) och gudshus. Några har uttryckt skepsis inför före-
teelsen och bl a Hugo Yrwing har kritiserat Johansens 
forskning .' Detlev Ellmers studie från 1983 om den 
medeltida hamnen i Lehe (Bremerhaven) ger dock ett 
viktigt stöd för Johansens uppgifter om köpmanskyrkor. 

Enligt Johansen och Ellmers känner man igen en köp-
manskyrka på följande sätt: 1) den låg utanför bebyggel-
sen, 2) den var omgiven av en kyrkogård, reserverad för 
gilles bröderna och 3) ett högt kors av sten eller trä marke-
rade koncessionsområdet (fig 4). Marknadsplatsen mar-
kerades med ett högt kors, på vilken furstens handske 
hängdes upp som en fridsgaranti , pax, under den tid han-
deln pågick (fig 5, se nedan S:ta Britas kapell, Stenkorset) . 

Byggherrar och funktion 
Ölands åtta kapell i biskop Brasks förteckning samt 
rundkyrkan på Borgholms slott, vilka nedan presenteras 
i ett sammanhang, kan prövas mot Detlev Ellmers och 

Paul Johansens forskning , för att utröna något om deras 
byggherrar och eventuella funktion utöver att vara guds-
tjänstrum. 

Läget i förhållande till bebyggelsen varierar. S:ta Bri-
ta, S:t Olof och S:t Johannes ligger avsides och intill kus-
ten, medan S:t Knut och S:ta Margreta, längre in i landet, 
i dag ligger i byar. Även vid S:ta Brita och S:t Johannes 
finns spår av äldre bebyggelse, men det strandnära läget 
talar för att den kan ha varit tillfällig och säsongsbunden. 
Kyrkogårdarna vid alla dessa fem kapell har använts för 
begravningar. Endast vid S:ta Britas kapell är ett mark-
nadskors bevarat. När lämningarna av S:t Knut och S:t 
Johannes undersöktes -jämte S:ta Brita och rundkyrkan 
på Borgholm de enda av kapellplatserna på Öland som 
undersökts arkeologiskt under 1900-talet- saknades frå-
geställningar utifrån den här refererade forskningen om 
köpmanskyrkor och det förhållandet, att ett högt kors av 
sten eller trä var ett nödvändigt inslag i miljön. Därför 
kan eventuella spår av andra kors ha förbisetts. 

Ellmers och Johansens kännetecken stämmer alltså 
bäst med S:ta Britas kapell, följt av S:t Olof och S:t Johan-
nes samt, vad gäller kyrkogården, S:t Knut och S:ta Mar-
gareta. Till Ellmers och Johansens kännetecken för köp-
manskyrkor skulle jag efter denna genomgång emellertid 
vilja föreslå ännu ett: kyrkorummets rymlighet för att som 
packhus rymma handelsvaror m m. S:t Knuts kapells 
långhus mätte omkring 70 kvm, vilket motsvarar en » van-
lig« öländsk, medeltida sockenkyrkas.4 S:ta Britas kapell 
hade en långhusareal på över 200 kvm, medan tre kapell 
med rektangulär plan och utan yttre markering av koret 
hade en inre areal av ca 130 kvm, nämligen S:t Johannes, 
S:ta Margaretas samt S:t Stefans eller S:ta Barbaras 
kapell (fig 6).5 Det sista kapellets rymlighet talar för , att 
det även här är fråga om en köpmanskyrka, vars eventu-
ella gravar är bortodlade. Läget nära den goda Gräsgårds 
hamn måste också ha varit viktigt för underhållet av gar-
nisonen på Eketorp (III). Redan 1979 antog Nils Blom-
kvist ett samband mellan det medeltida Eketorp (111) och 
de öländska hamnkapellen ( 1979, bl a s 69 f). 

Två kapell i biskop Brasks förteckning har sannolikt 
inte varit köpmanskyrkor: S:t Ottos kapell var en liten 
tillbyggnad vid Högby kyrka och det lilla S:t Elavs kapell 
med en inre areal av ca 30 kvm tillkom troligen på enskilt 
inititativ för kulten av ett lokalt helgon , även om fiskare, 
sjömän och andra, som frekventerade hamnen, där kun-
de förrätta sin andakt. Rundkyrkan på Borgholm bör ha 
fungerat för slottets gudstjänster. - De övriga kapellen 
har alltså troligen eller möjligen fungerat som köpmans-
kyrkor, byggda av olika köpmansgillen. S:t Knuts kapell 
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ägdes sannolikt av ett danskt gille och S:t Olofs kapell 
tillhörde förmodligen en gotländsk sammanslutning, 
medan S:ta Brita kan ha varit ölänningarnas eget kapell 
(se nedan S:ta Britas kapell, Byggherre och skyddshel-
gon). Inget går att säga om vilka gillen, som kan ha byggt 
S:t Johannes, S:ta Margaretas och S:t Stefans eller S:ta 
Barbaras kapell.6 

För kapellens ursprungliga användning ger tyvärr inte 
heller myntfynden någon ledning, då mynt från kapellens 
äldsta tid inte påträffats. De äldsta funna mynten inom 
kapellens väggar är från tiden kring 1300-talets mitt (se 
Kenneth Jonssons Myntfynden från de öländska kapel-
len nedan), vilket är anmärkningsvärt eftersom varken 
byggnadsformen för S:ta Brita, S:t Knut eller rundkyr-
kan på Borgholm, där mynt återfunnits, svårligen kan 
dateras senare än till 1200-talet. 

Hansan övertog fjärrhandeln i Östersjöområdet 
omkring 1300, enligt Paul Johansen (1958, s 517), men 
man kan förmoda, att förändringarna för gillenas del 
skedde gradvis och under en följd av år. Detta är emel-
lertid en forskningsuppgift för sig och ligger utanför 
ramen för denna översikt. 

Vad hände med köpmanskyrkorna, sedan Hansan 
hade tagit över? 1515, när biskop Brask visiterade Öland, 
hade de förlorat sin självständighet och degraderats till 
»vanliga« kapell utan tjänstgörande präst. Kapellet i 
Sikavarp knöts i slutet av 1400-talet genom biskopens 
försorg till kulten av den heliga Birgitta av Vadstena. S:ta 
Margareta erhöll jord för dess underhåll vid 1400-talets 
mitt. I S:t Knuts kapell blomstrade verksamheten ännu i 
slutet av 1400-talet och omkring 1500, vilket framgår av 
myntfynden (se Kenneth Jonsson nedan) och kapellets 
genomgripande iståndsättning. S:t Johannes kapell kan 
ha fyllt en uppgift för fiskeläget, men även här antyder 
myntfynden att en rik handel förekommit även under 
senmedeltiden. Genom reformationstidens indragningar 
av sådana kyrkliga tillgångar som betraktades som över-
flödiga för församlingslivet kring sockenkyrkorna för-
svann förutsättningarna för kapellens existens. Några 
kan en tid ha använts som fiskarkapell , men de stora 
stenbyggnaderna krävde mera underhåll än de små 
kapell som finns vid Väderskär i Tjust, Gnisvärd på Got-
land och andra fiskelägen. Samtidigt var materialet i 

Fig 6. Storleksjämförelse mellan Ölands medeltida kapell och 
några andra samtida större kyrkor. Skala l: rnoo. Ritn J Lind-
blad. 

Camparisan afsizes between Öland's medieval chapels and same 
cantemparary larger churches. 
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byggnaderna åtråvärt för andra byggnadsändamål, inte 
minst för de kungliga slottsbyggen som i mitten av 1500-
talet pågick i Kalmar och Borgholm. 

I beskrivningen av S:ta Britas och S:ta Margaretas 
kapellruiner nedan antyds möjligheten att de föregåtts 
av äldre kyrkobyggnader på platsen, kanske med annan 
byggherre, även om lämningar därav inte är kända. Inte 

Presentation av kapellen 

Av öns kapell är en del beskrivna i olika sammanhang, 
några är ännu ej undersökta arkeologiskt eller ens säkert 
lokaliserade. Här följer i tur och ordning utifrån Brasks 
uppräkning korta beskrivningar av kapellen. I enhetlig 
form redovisas vad som är känt genom byggnadsarkeo-
logiska iakttagelser och arkivhandlingar samt presente-
ras helt kort de skyddshelgon, vilkas namn är knutna till 
kapellen. 

S:ta Britas kapell 
Av Sikavarps, Långöre eller S:ta Britas kapell på Kapell-
udden i Bredsättra sn (sikawarp i[n] r)iandia ), som mera 
ingående beskrivs nedan, återstår ruinen av en enhetlig, 
murad byggnad, uppförd i ett sammanhang sannolikt i 
början eller förra hälften av 1200-talet. Kapellet har ett 
rakslutet kor i öster med en liten sakristia vid norra sidan 
samt ett mycket rymligt långhus med en inre areal av 
något mer än 200 kvm. Det var alltså på sin tid en av de 
största stenkyrkorna i Sverige (se fig 6) ! Kapellet ligger 
på en kyrkogård med gravar, en gång väl skyddad av en 
omsorgsfullt murad, tegeltäckt bogårdsmur. 

I kyrkogårdens sydöstra hörn ligger inom en förhöj-
ning den sk S:ta Britas brunn med kallmurat kar av grå-
sten. -År 1551 indrogs från kapellet en större mängd sil-
ver.' Senast i och med detta upphörde kapellet att tjäna 
som gudstjänstlokal. 

Den grunda, lagunartade Skedstadviken var Sika-
varps ursprungliga, skyddade hamn. För 800 år sedan låg 
havsytan ungefär en halv meter högre än nu. Nere vid 
hamnen står ett medeltida kors, »så högt som en karl till 
häst« enligt Linne,• ungefär 3,2 m i synlig höjd, uthugget 
av en tunn stenskiva (fig l). Korset står i mitten av det 
som en gång har varit ett litet cirkelrunt torg (ca 130 
kvm) , omgivet av en vällagd, tegeltäckt kalkstensmur. -
Flera byar i socknen lydde under biskopsbordet och inte 

heller för något av de andra kapellen är det känt om det 
varit platsens första kapell eller om det ersatt ett äldre. 
Eventuella äldre föregångare kan ha varit av trä och 
ersatts i sin helhet av den senare stenbyggnaden. Koret i 
S:t Knut, som är något äldre än långhuset, avspeglar 
dock att det kan ha fogats till en äldre kapellbyggnad, 
som bör ha varit av trä. 

långt från kapellet låg Bo gård, biskopens huvudgård på 
Öland. Spår finns i Sikavarp av äldre bebyggelse, som 
delvis föregått kapellet. Sannolikt var den säsongsbun-
den, vilket dock inte går att fastställa. 

Tidigare har jag försökt förklara kapellets uppseen-
deväckande storlek med att det skulle rymma stora ska-
ror av handelsmän, fiskare och pilgrimer ( 1997a, 2004) , 
men sedan dess har jag tagit del av hur Detlev Ellmers 
efter ett besök i Sikavarp på ett övertygande sätt lyft 
fram kapellet som ett ovanligt fullödigt exempel på en 
sk köpmanskyrka i fjärrhandeln (se ovan). Anläggning-
en var alltså även packhus, en viktig omlastningsplats och 
en av knutpunkterna i Östersjöhandeln under tidig me-
deltid. I det lokala varuutbytet hade kapellet däremot 
inte någon uppgift under samma tid. Den komplicerade 
frågan om kapellets skyddshelgon varit S:ta Brigida, S:ta 
Birgitta - eller S:ta Katarina av Alexandria - diskuteras 
nedan. 

S:t Elavs kapell 
S:t Elavs kapell i Borgholm (Elauj Borcholm) låg ur-
sprungligen på Kolstads ägor i Köpings sn• på en nu upp-
grundad holme, kallad Kapelludden, där staden Borg-
holms begravningsplats anlades 1879. Kapellet var byggt 
av kalksten och gråsten och hade planen av en rektangel 
med yttermåtten l4x10,5 alnar (8,4x6,3 m), vilket ger 
en inre areal av ca 30 kvm. 10 I Rannsakningar" beskrivs 
det omkring 1667 som »ett Cappell med sina Murar 
Vthan taak och dörr« ( 1992, s 17 ). Kapellet syns på äldre 
kartor.12 C G Hilfeling tecknade av det från långt håll 
1797, som en liten taklös ruin med spetsiga gavlar nedan-
för slottet. 13 Johan Wallman14 har avbildat kapellruinen 
och NI Löfgren ritade av den 2/8 1819.15 Murarna revs 
året därpå. Dess ungefärliga belägenhet är känd, belägen 
nära Hultenbergska graven, och enligt uppgift finns res-

http:slottet.13
http:kartor.12


ter kvar på kyrkogården under markytan. Byggnadsres-
ter har påträffats vid gravöppning på kyrkogårdens äld-
sta del, i sydöstra hörnet, där en rektangulär förhöjning 
sannolikt markerar kapellplatsen (M Jonsson 2006a, 
s r4 f). Någon utgrävning, som skulle kunna säga något 
om dess ålder, har inte företagits. 

Den helige Elav (Eleff, Elof, Evald) var Ölands eget 
lokalhelgon och en källa med hans namn springer ur 
Köpings klint. En dramatisk folkvisa om Elav väktare 
och fru Gunnil är i sin helhet återgiven i Rannsakningar 
(1992 , s 20 ff) . Yerklighetsunderlaget var sannolikt en 
av r300-talets betydande män på ön.16 Flera medlemmar 
av den mäktiga Elofssönernas ätt är kända på Öland (R 
Boström 2004, s 300 ). Elef Sigmundsson var 1346 och 
134 7 hertiginnan Ingeborgs fogde på Borgholm17 och i 
Resmo var flera medlemmar av släkten begravda (SvK 
vol 203 , s u3 ff, 142, not 126) . Uppgifter saknas om vem 
som var kapellets byggherre. Kanske var det uppfört av 
någon släkting till helgonet? - Omkring 15IO flyttades 
troligen S:t Elavs reliker från kapellet (se Rundkyrkan 
på Borgholm nedan). 

S:t Olofs kapell 
Ett kapell , kallat S:t Olofs kapell i Böda sn (Sancti olauj 
in b(Oda ), låg på en liten holme vid Grankullavik. Det är 
tidigare behandlat i SvK,1" men holmen för kapellet var 
dock inte det där utpekade Storskär, utan Stora Grundet, 
ön som Långe Erik, norra uddens fyr , står på (Göransson 
r980, s 37, utifrån bl a Siden nedan). Mina lägesuppgifter 
i SvK måste sålunda revideras, och lämningarna som 
beskrivs där och i RAÄ:s Fornminnesregister (FMR 
108 :r-2) härrör alltså inte från kapellet! 

Kapellet är varken nämnt av Rhezelius19 r634 eller i 
Rannsakningar omkring r667 . En byggnad längst till 
höger på Olaus Magnus karta 1555 anger möjligen 
kapellet (R Boström 1996-1997a, s 18), som i så fall 
hade en takryttare eller annat spetsigt krön (tig 8) . Ing-
enting är annars känt om kapellets utseende eller storlek 
annat än att det var byggt av kalksten.'0 Det som återstod 
av kapellet togs bort 1845, för att lämna plats och bygg-
nadsmaterial till fyren. Abraham Ahlqvist" berättar om 
Böda, att det fanns »rudera efter kyrkogård förmdl. efter 
Capella S. Elavi« (felläsning för Olavi ; Ahlqvist, Sam! I, 
S 84, UUB), och enligt HAR Siden22 påträffades flera 
människoskelett, när arbetsfolket grävde grund för fyren 
1845 (Göransson 198oa, s 3 7 ). Detta visar, att S:t Olof 
hade egen begravningsplats. 

Kapellet ägde sannolikt ett alnslångt krucifix av emal-
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Fig 7. Karta över Öland 1539 i Olaus Magnus ' Carta Marina. 
Hamnarna vid Kyrkhamn och Sikavarp markerade med ankare. 
Efter Öland 1963. 

Olaus Magnus' map af Öland in I539· The harbaurs af 
Kyrkhamn and Sikavarp are marked as anchars. 

jerad mässing (Limoges-arbete, 1200-tal? B-M Anders-
son 1980 ), eftersom det r634 fanns två sådana altarkors 
i Böda kyrka (SvK Öl 1:2 , s 125, 168). 

I »0rehaffn«, Grankullavik, daterade kung Albrekt 
ett brev 1367 och kung Kristoffer utfärdade där 1444 ett 
skyddsbrev för Kalmar nunnekloster. Där ingicks 1487 
ett avtal mellan kung Hans, Sten Sture d ä och Ivar Axels-
son (Tott) , som gav Sten Sture Borgholm och Öland. 
Sannolikt ägde mötena rum i S:t Olofs kapell , som i så 
fall bör ha varit ganska stort. Det var i bruk ännu 1515 
men bör ha varit övergivet före 1500-talets mitt, eftersom 
uppgifter saknas om indraget silver (se not 7 ), och senast 
1634, då det förmodade altarkorset fanns i Böda kyrka. 

Kapellets skyddshelgon var alltså S:t Olof, dvs Olov 
eller Olav Il Haraldsson, den Helige eller den Digre, 

23 
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Fig 8. Karta över Öland 1555 i Olaus Magnus Historia om de 
nordiska folken (bok 2, kap 23). Norr åt höger. Från Borgholms 
slott leder en väg direkt till en brygga i Sikavarp. De tre bryg-
gorna norr därom betecknar sannolikt Kåre-, Källa- och Hög-
byhamn. Längst i norr troligen S:t Olofs kapell i Örehamn, 
längst i söder troligen S:t Johannes kapell i Kyrkhamn. Överst 
tv Kalmar slott, t h Stegeholm. Efter Öland 1963. 

norsk kung, död 1030, medeltidens mest folkliga helgon 
i Norden, därtill dess första helgon, med festdag 2917 
(Pegelow 2001, s 282; 2006, s 208). Enligt gammal folk-
tro brukade barnsängskvinnorna låna yxan från kyrkans 
Olofsbild och lägga i sängen. Detta skulle underlätta för-
lossningen. S:t Olof var mycket populär längs Östersjö-
kusten. Minst sju bilder av helgonet är kända på Öland, 
vilket visar, att han var folkkär även på denna ö. Flera 
norrländska hamnkapell var också helgade åt S:t Olof 
(Huggert 1974, 1978; Lundström 1971-1972, l981b). S:t 
Olofsgillen var »talrikast bland de svenska stadsgillena 
och även på landsbygden« (A Schi.ick 1926, s 378). 

Det öländska kapellet kan ha varit byggt av gotlän-
ningar, då S:t Olof var de handelsidkande gotlänningarnas 
speciella helgon och hamnen i Grankullavik i äldre tid 
hade en viktig uppgift i trafiken mellan Gotland och fast-
landet. Kanske S:t Olof i Visby var det gotländska Olofs-
gillets huvudkyrka? ( Jfr med de danska Knutsgillena, som 
hade sin huvudkyrka i Ringsted.) Rester av två Olofs-
kapell finns på Gotland. Det ena är S:t Äulas körka (S :t 
Olofs kyrka) vid Gamlehamn i Fårö sn, vars lämningar lig-
ger inom en ringformad vall, som omger en kyrkogård 
med gravar. Lämningarna torde vara stenfoten till en 
tidigmedeltida kyrkobyggnad av trä (Edle 1935 i SvK Go 

Olaus Magnus ' map of Öland in r555. North is to the right. A 
road leads from Borgholm Castle directly to a jetty in Sikavarp. 
The three jetties north of this probably belong to the harbours of 
Kåre, Källa and Högby. Farthest north: probably St Olof's 
Chapel in Örehamn; furthest south: probably St John 's Chapel 
in Kyrkhamn. Top lejt: Kalmar Castle; right: Stegeholm. 

Il, fig 17, s 15 f). Nära kapellet vid Gamlehamn är fynd av 
ostronskal i ballaster tydliga bevis för gotländska handels-
kontakter med Nordsjön och Kattegatt (Munthe 1942, 
s l ff). Tydligen har det bedrivits handel vid kapellet. Det 
andra Olofskapellet låg på S:t Olofsholm, det gamla Aker-
garn (Hellvi sn), som ursprungligen var en liten ö. 24 Det 
var en stor, murad byggnad. Dess inre areal har beräknats 
till omkring 200 kvm. Enligt Sven-Erik Pernler har kapel-
let varit en vallfartskyrka för kulten av den norske helgon-
konungen ( 1978; 1981, s 103 ff), men detta hindrar knap-
past, att det också har varit en köpmanskyrka. Gotlän-
ningarna hade tidigt en Olofskyrka i Novgorod, omtalad 
på en runsten ca 1080-1090 (SvR Up 687, Sjusta, Sko-
klosters sn). 25 

S:t Ottos kapell 
S:t Ottos kapell vid Högby kyrka (S: Ottonis in hogab 
var sannolikt en liten murad tillbyggnad på kyrkans söd-
ra sida.'6 Kapellets inre mått bör ha varit omkring 30 
kvm. Högby kyrkas relativa kronologi visar, att det tidi-
gast kan ha tillkommit i mitten av 1200-talet. Enligt äldre 
avbildningar hade kapellet pulpettak och två fönster mot 
söder (SvK Öl I:3, fig rr3 f). Det låg intill och öster om 



kyrkans vapenhus, men saknade egen ingång och nåddes 
via en öppning i långhusets södra mur. Det var uppfört 
eller ägt av medlemmar av adliga ätten Bielke, att döma 
av en kalkmålning med ättens vapensköldar (SvK Öl I:3, 
fig 136). Kapellet revs 1797 för att göra långhuset ljusare 
och betraktades då som ett gravkor utan känd ägare. 
Genom missförstånd har Ahlqvist och flera med honom 
velat identifiera S:t Ottos kapell med ruinen efter en 
borg, byggd i mitten av 1500-talet på Nackholm, numera 
kallad Klosterholmen i Hornsjön i Högby sn.27 Titelhel-
gonet, den helige Otto (ca 1063-n39), kallades Pom-
merns apostel. - Det är emellertid intressant, att Högby 
kyrka användes som uppställningsplats. Omkring 1720 
fick nämligen en skeppare från Amsterdam använda kyr-
kan, sannolikt den rymliga korvinden. Som en ersättning 
»för hans saker stodo i Kyrkjan en lijten tijd«, skänkte 
han till kyrkan 36 daler kontant samt värdefulla textilier 
och tobak till ett värde av 132 daler kopparmynt »till att 
försällja till Kyrkans behof och nödvändiga repareran-
de« (SvK Öl I:3, s 228, 269, not 69). 

S:ta Margaretas kapell 

S:ta Margaretas kapell i Runstens sn (S: m[a]rgarete i[n] 
ronsten) omtalas första gången - då som »Sancta Margit-
ta « kyrka - vid skifte av frälsegods 20/7 1443. Kapellet 
beskrivs mera ingående nedan. Det var det enda öländska 
kapell som var » doterat« med jord, d v s jord hade skänkts 
till kapellet för dess underhåll. 1547 lämnade kapellet en 
kalk med paten, vilka hade förvarats i socknen och tagits 
med till gudstjänsterna, och 1550 ett förmodat dopfat, som 
antyder att kapellet kan ha haft doprätt. Men detta inne-
bar inte, att kapellet övergavs, ty så sent som omkring 
1591 ägde kapellet två kalkar, den ena för sockenbud, 
jämte patener samt en pyxis utan lock, vilket visar, att 
kapellet fortfarande fungerade som gudstjänstlokal. San-
nolikt övergavs det rätt snart. Rhezelius nämner det inte 
1634, när han uppmärksammade den intilliggande Bjär-
bystenen, och i Rannsakningar omkring 1667 omtalas det 
som förstört. Vid Petrus Frigelius28 besök 1748 stod kapel-
let utan tak. Före 1825 bröts murresterna ned och stenen 
användes till ladugårdsbyggnader. 

Resterna av byggnaden och dess kyrkogård ligger i 
Bjärby, 1,5 km norr om Runstens kyrka. På uppdrag av 
KVHAA undersökte och uppmätte Adam Siden platsen 
1872. Han fann, att kapellets lämningar hade planen av 
en utdragen rektangel med yttermåtten 70 x 30 fot (ca 
21x9 m). Koret kan endast ha varit markerat i det inre. 
Det var uppfört av kalksten i skalmursteknik och hade 
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ingång i väster och troligen mitt på sydfasaden. Utan 
utgrävning kan en datering till 1200-talets andra hälft 
eller senare verka trolig. 

Efter Sidens dokumentation 1872 avlägsnades det 
mesta av materialet, men ännu skymtar man i gynnsam 
belysning västra eller östra gaveln som en vågrät skugga. 
Grundmurarna lär ligga »ett plogdjup« under markytan. 
Med en murtjocklek av ca 1 m blir den inre arealen ca 
130 kvm. Fynd av människoben på kyrkogården visar, 
att den använts för begravningar. Om kapellets skydds-
helgon se nedan. 

S:t Knuts kapell 

Ruinen av S:t Knuts kapell (S: kanuti in algutzrum) lig-
ger mellan Borgs by och fornborgen Gråborg (Backe-
borg) i Algutsrums sn. Det har behandlats i en nyligen 
utgiven publikation om Gråborg, på vilken följande 
beskrivning bygger.29 Kapellet består av ett absidkor från 
1100-talets sista tredjedel och ett rymligt, något mindre 
påkostat långhus från omkring 1200 eller något senare 
med en inre areal om ca 70 kvm (se fig 6) . Båda visar 
upp ett vårdat, men sinsemellan olikartat murverk av 
tuktad kalksten med kvaderritsade fogar. I väster har 
koret en hel grundsula och koret kan en tid stått intill ett 
äldre kapell av trä, varav andra lämningar saknas. Koret 
har skråkantsockel - vilket är sällsynt på Ölands kyrkor 
- och en portal, som har varit rundbågig med rakt avslu-
tat tympanon. Ett fönster har haft en rundstav omkring 
dageröppningen (jfr Vreta klosterkyrka, Ög'0). 

Långhusets ursprungliga portaler var placerade i norr 
och söder, nära västgaveln. De ersattes i slutet av medel-
tiden av en enda, mitt i sydfasaden, samtidigt som tri-
umfbågen utvidgades till en hög och vid spetsbåge. Av 
allt att döma skedde detta i samband med att ett magni-
fikt altarskåp, nu i Algutsrums kyrka , placerades på 
högaltaret, som stod fritt i absiden. Stipes (altarets under-
del) är 1,73 cm lång, men bredden gick inte att mäta upp 
vid den arkeologiska undersökningen 1999. Möjligen är 
altarskivan bevarad, till skillnad från vad som förmodas 
i R Boström 2008 (s 195). Utanför sydportalen i Alguts-
rums kyrka ligger nämligen en trampflisa av grå kalksten 
med profilerade kanter, vilken utan tvivel är en altarski-
va. Den har måtten 194x119,5 cm. Stenens längd stäm-
mer väl med högaltaret i S:t Knut med en överkragning 
av ro cm på vardera långsidan. - Av sidoaltarena syntes 
inga spår 1999. En glasskärva med målad romanskorna-
mentik påträffades vid koret 1918. 

Yttertaken har sannolikt varit täckta med tjärad spån. 

http:bygger.29
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En högt sittande öppning, sannolikt en magasinsport, i 
långhusets västra gavelröste visar, att långhuset har haft 
en rymlig vind över ett vågrätt innertak. Det finns näm-
ligen inga spår av något murat valv i långhuset . Både 
absiden och koret var däremot välvda. - Måtten i S:t 
Knuts kapell har analyserats av S Göransson 2008 (b ). 

Ett a ltarskåp, nu i Algutsrums kyrka , anskaffades 
från Ltibeck i slutet av 1400-talet eller omkring 1500. I 
mitten står Kristus, som visar sina sår för sin Brud, S:ta 
Birgitta, samt Knut den Helige, på dörrarna S:t Erik, S:t 
Olof, S:t Henrik och S:t Göran. Ett a ltarskåp med sam-
ma motiv i mittpartie t står i grannkyrkan Torslunda. 

Gravar har påträffats på kyrkogårdens västra och 
södra sidor. Benen är analyserade av Maria Vretemark 
och Sabine Sten ( 2008, s 219 f). En sedan länge försvun-
nen präs tgravsten från omkring 1300 skall ha tagits från 
kapellet . I en förmodad stapel väster om kyrkogården 
hängde en av Ölands största klockor. En medeltida 
primklocka är bevarad. - Om myntfynden vid kapellet, 
se Kenneth Jonsson 2008 samt översik ten Myntfynden 
från de öländska kapellen nedan . 

Kapellet var alltså i bruk ännu vid 1400-talets slut och 
sekelskiftet 1500, då det genomgick den omfattande upp-
rustningen, och 1515 omnämns det i biskop Brasks för-
teckning. De fem mynt som hittills har påträffats i eller 
vid ruinen bör all a ha hamnat i jorden mellan cirka 1450 
och 15 20 (K Jonsson 2008, s 85 f, samt nedan). År 1560 
konfiskerades den nyssnämnda klockan, vilket talar för 
att gudstjänstlivet upphört. 1634 omtalar Rhezelius det 
som » gamble Cappalet « (Tegner 2008, fig 2 ). På kartor 
från 1641-1642 och 1682 anges kapellet som öde; på den 
förra visar karttecknet en byggnad med tak , på den sena-
re en utan. 31 Vid 1700-talets mitt och ännu på 1820-talet 
stod de taklösa murarna närmast intakta men i början av 
1900-talet återstod , utöver västgaveln och ett stycke av 
triumfbågsmuren, endast murarnas nedre delar. En 
arkeologisk utgrävning skedde 1918, ledd av Anders Bil-
low.32 1928-1929 konserverades ruinen och vissa nedfall-
na murpartier å teruppfördes (Sturesson 2008 , s 35). 
Byggnadsfirman Bröderna Olsson i Färjestaden33 utförde 
arbetet under ledning av Manne Hofren34 efter ett av 
Martin Olsson35 uppgjort förs lag (ATA; R Boström 
2008, s 188). 

H andel bedrevs sannolikt innanför Gråborgs fasta 
murar under kontrollerade former. 36 Vid kapellet ligger 
Borgs by av okänd ålder. Den är omnämnd första gången 
1371 och har få kända förhistoriska lämningar, men är 
ännu inte undersökt arkeologiskt (Sallnäs 2008, s 23). -
Kapellet var enligt Curt Wallin (1975 , jfr R Boström 

1999b) byggt av ett danskt gille, som hade två skyddshel-
gon. Först hertig Knut Lavard, mördad 1131, med festdag 
7/J , och från ca 1300 även Knut den Helige, Knut Lavards 
farbror , som mördades 1086, med festdag 10/7 (Gad 
1961 ). D etta innebar inte, att Knut Lavard »avsattes«. 
Snarare bör Knutsbröderna ha uppfattat detta som en 
dubbel försäkran om himmelskt stöd i deras verksamhet.37 

Gillet stadfästes på 1100-talet, före 1170-n82, då det 
redan var etablerat i flera danska städer och kung Val-
demar I ville ingå som part i brödraskapet (Andren 
2008, s 204 f) . Syfte t var, att Knutsbröderna skulle ge 
varandra stöd och hjälp under de riskfyllda handelsfär-
derna över Östersjön mellan Danmark, Öland, Gotland 
och Ryssland. Redan u77 omtalas e tt Knut (Lavard-) 
gille i Visby (A Schtick 1926, s 370, 379). Så småningom 
uppstod minst 47 Knutsgillen i Danmark, medan det i 
Sverige fanns minst åtta, varav sex i Mälardalen , ett på 
Gotland, som hörde till Danmark (men i kyrkligt hänse-
ende till Linköpings stift) samt det åttonde, det förmo-
dade gille t vid Gråborg, på 1970-talet uppmärksammat 
av bl a Wallin (1975) och Blomkvist (1979). 

S:t Stefans eller S:ta Barbaras kapell 

Kapellet B[eati} St[e}phani graesgaard alias barbare, S:t 
Stefans eller S:ta Barbaras kapell , Gräsgårds sn, torde ha 
legat nordväst om Össby by vid kusten i socknens södra 
del. 38 Flera platser är utpekade för kapellet (R Boström 
1996 i DMS 4:3 , s 291), men den undersökning och upp-
mätning, som Adam Siden gjorde 1874 (ATA ; avb i 
Rasch 1993, s 60) och en arkeologisk undersökning 1972 
talar för att det här angivna läget sannolikt är det kor-
rekta. Dess ena skyddshelgon var S:t Stefan eller Staffan, 
den förste kristne martyren (Pegelow 2001 , s 371 ; 2006, 
s 248 f; se även nedan). H an var skyddshelgon för fl era 
kyrkor i vårt land . S:ta Barbara var också ett mäktigt 
skyddshelgon (Pegelow 2001 , s 32; 2006, s 32 f) , som 
dog martyrdöden ca 300. Hon var en av de fyra huvud-
jungfrurna, jämte S:ta Katarina av Alexandria, S:ta Mar-
gareta av Antiokia och S:ta Dorotea. Dessa fyra kvinn-
liga helgon räknades också till de sk nödhjälparna. S:ta 
Barbara var bergsmännens skyddshelgon, under senme-
deltiden även hj älpare i den yttersta stunden. 

Vid okänd tidpunkt efter 1515, då Brask nämner 
kapellet, har det tagits ur bruk. Det är sedan varken 
omnämnt av Rhezelius 1634 e ller i Rannsakningar om-
kring 1667. När byggnadslämningarna vid Össby under-
söktes 1874 av Siden, återstod endast en stenpackning. 
Den hade måtten 49 x 35 fot (ca 14, 7 x 10,5 m) , vilket 

http:verksamhet.37
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skulle innebära en inre areal av ca 130 kvm, om murarna 
var ca 1 m tjocka (se fig 6; R Boström 1993a, s 187). När 
författaren besökte platsen precis hundra år senare,39 

syntes bara en ljus rektangel , som avtecknade sig mot 
den mörka åkerjorden. Tidigare hade man i närheten hit-
tat en silversked av medeltida typ . Delar av lämningarna 
togs bort 1968 (FMR). Vid grävningarna 1972 återfanns 
rester av en husgrund, som man genom föremålsfynd 
daterade till tidig medeltid (Rasch 1993, s 61 , nr 55). -
Koret kan endast ha varit markerat i interiören. Sanno-
likt uppfördes kapellet under 1200-talets andra hälft eller 
ännu senare. 

S:t Johannes kapell 

Bfeati} Johannis in kyrkiohaffnis, S:t Johannes kapell vid 
Kyrkhamn, Ås sn, var en rektangulär byggnad, murad av 
kalksten och gråsten med en inre areal av cirka 130 kvm 

Fig 9. S:t Johannes kapell . Detalj av kop-
parstick visande belägringen av Kalmar 
1611. Det Kongel Bibl, Köpenhamn, 
Thottske sam!. Efter Öland 1963 . 

St John 's Chapel. Detail af copperp/ate illus-
trating the siege af Kalmar in 161 I. 
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(se fig 6). Genom planformen och påträffade arkitektur-
detaljer har det konsthistoriskt daterats till l 200-talets 
andra hälft (Borg 1975, s 137). En senare tidpunkt kan 
dock inte uteslutas, kanske t o m en bit in på 1300-talet. 
Kapellet är närmare beskrivet av Kaj Borg, som var en av 
de ansvariga för en utgrävning 1974.40 En kulle, som gräv-
des ut 1974, döljer kapellets nedre delar och visade bl a, 
att koret endast var markerat i det inre. Murarna var beva-
rade upp till en höjd av c:a 1,2 m över den ursprungliga 
marknivån (Borg 1975, s 132). Kapellet hade ingångar 
mitt i syd-, väst- och nordfasaderna. Det fanns också rester 
av ett fönster av kalksten, troligen ett gotiskt masverks-
fönster från korets östsida. Om takstolen inte var helt 
öppen låg över kyrkorummet ett platt trätak, så att det 
bildades en hög vind över kyrkorummet. Det finns nämli-
gen ingenting som tyder på, att kapellet har varit välvt. 

Yttertaket var täckt med munk- och nunnetegel och 
portalernas omfattningar bestod också av tegel. Detta 
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dyrbara material måste anskaffas från annat håll. På ett 
holländskt kopparstick, som skildrar belägringen av Kal-
mar l6II, är kapellets gavlar uppdragna över takfallen 
(tig 9 ). Jag har tolkat dem som trappgavlar, då jag utgår 
ifrån, att takteglen på S:t Johannes var undermurade på 
öppen läkt, på samma sätt som på S:ta Britas tak (se 
nedan) , och emedan undermurade tegeltak och trapp-
gavlar hör ihop (jfr Araslövs kyrka och Änglahuset i 
Ystad , Sk41 

). Uppdragna gavlar med annan form än 
trappgavlar tycks inte ha varit lika vanliga i denna del av 
Skandinavien. I samråd med mig är kapellet rekonstrue-
rat med trappgavlar, dels i en bronsmodell , dels på en 
informationstavla, som Länsstyrelsen i Kalmar lät sätta 
upp vid kapellplatsen i Kyrkhamn 2007 (Kulturmiljövår-
dens årsber 2007, s 58-60 ). Den enda trappgavel, som 
nu är bevarad på en öländsk kyrka, tillhör koret i Gärds-
lösa, daterat till 1270-talet. Den är »sannolikt en över-
sättning i kalksten av tegelgavlar på t ex Skänninge och 
Söderköpings stadskyrkor « (SvK Öl I1:3 , tig 33, 69, s 66 
f, 79). - På taket av S:t Johannes kapell reste sig en hög 
takryttare (synlig i tig 9 och förmodligen längst tv i tig 
8), troligen med en eller ett par klockor. 

Vid grävningarna 1974 framkom att kapellet är anlagt 
på samma plats som en äldre, profan bebyggelse från 
rooo-noo-talet, vars karaktär emellertid var svår att fast-
ställa. Nära kapellet finns en källa, »Rosenkinds källa « 
(Borg 1975, s 131 f, 138; Areen 1934). - År 1279 erhöll 
Nydala kloster patronatsrätt till Södra Möckleby kyrka 
och »ecclesia de Othanby «. Kaj Borg anför att denna 
»Ottenby kyrka « avser S:t Johannes kapell, och menar 
därför att det fanns starka kyrkliga intressen i fisket vid 
Kyrkhamn (1975, s 131). S Göransson (1975b, s 71 f) visar 
dock att uttrycket syftar på Ås kyrka. Ottenby var ett äld-
re sockennamn som, enligt Göransson , bortföll omkring 
1300, då sockenkyrkan på landborgens ås behövde kunna 
åtskilj as från S:t Johannes kapell vid Ottenby fiskeläge. 

Kapellet, som även kallats Rosenkinds kapell eller 
Kyrkhamns kapell, är fortfarande känt som S:t Johannes 
kapell och enligt allmän uppfattning var dess patronus 
Johannes Döparen - ett av Sveriges skyddshelgon (Pege-
low 2006, s 132 f). Hans viktigaste firningsdag var mid-
sommardagen, 24/6. Av namnet kan man anta, att kyr-
kan tillhörde ett Johannesgille, men vi vet inte, i vilket 
land eller landskap det var stationerat. -År 154 7 påträf-
fades en kalk och paten i Ås sn som undanhållits av bön-
derna (Källström 1939, s 305 , jfr s 237 , 308). Kanske 
hade desamma använts i kapellet på samma sätt som silv-
ret i S:ta Margaretas kapell (se ovan) . Det är emellertid 
oklart, om de tillhört S:t Johannes kapell eller Ås kyrka . 

Kapellet stod, att döma av kartor, under tak ännu 
efter mitten av 1600-talet (Borg 1975, s 137). 1646 och 
1676 angavs det dock som öde, 1705 och 1732 som ruin.42 

I Rannsakningar omkring r667 (1992 , s 6) heter det: 
»hwilket Capell ännu står till syna «, vilket kanske bety-
der, att det ännu kunde användas. Kapellruinens stegvisa 
förfall återspeglas av följande citat. Generalguvernören 
Gustaf Kurck skriver till hauptmannen på Borgholm Lars 
Assarsson 7/n 1671 att emedan grevinnan Maria Sophia 
de la Gardie erhållit tillstånd att på Ölands södra udde 
uppbygga en fyrb åk och därför begärt, »det henne till 
sådant behov concederas måtte den sten som vid det 
gamble nederfallne Clostret på samma ort ännu skall vara 
för handen «, beviljar han detta, »efter densamma dock 
utan dess icke kan till någon nytta employerat bliva «.43 

Någon fyrbåk kom dock inte då till stånd (jfr Kumlien 
1975, s 145). På sin karta av år 1705 över Ottenby ladu-
gård (LMV, G II5 6:1) redovisar Samuel Frigelius »rude-
ra av ett gammalt cappel byggt för fiskeläget skull i gamb-
le tider, nu ruinerat och stenen lagd i Djuregärdsgården«. 
Vid Linnes besök 1741 var kapellet en ruin och 1784-
1785 användes den återstående stenen i dess murar när 
Långe Jan, fyren på södra udden, byggdes (Kumlien 
1975, s 146) . På Abraham Ahlqvists tid syntes endast en 
»grushög« på platsen (Ahlqvist 2:2 , 1827, s 131 f) . Mate-
rialet i kyrkogårdsmuren, som var byggd av kalksten och 
sannolikt täckt med munk- och nunnetegel, kom också 
till användning vid fyrbygget. 

På kapellets kyrkogård, i det heliga takdroppet intill 
de södra och östra kyrkväggarna samt inne i kapellets 
sydöstra hörn fanns gravar (Borg 1975 , s 132, 135 ff). 
Christian Loven har framhållit, att dessa begravningar 
innebar brott mot begravningsrätten (2003 , s n6). Kaj 
Borg (1975, s 131, 137) tolkar gravarna som ett tecken 
på att kapellet varit den ovan nämnda »Ottenby kyrka « 
och haft ställning som församlingskyrka , något Görans-
son som sagt avvisat. 

Fynd av 105 mynt, ett fåta l från 1500-talet, men de 
flesta från 1300- och 1400-talen, visar, att besökarna i 
Kyrkhamn huvudsakligen kom från Gotland, Danmark 
och de nordtyska Hansestäderna (Borg r975, s 136 samt 
Kenneth Jonssons Myntfynden från de öländska kapel-
len nedan). I anslutning till mynten påträffades en vikt 
till en balansvåg. Fisket fortsatte länge att samla stora 
skaror i Kyrkhamn, och enligt Rannsakningar från 1660-
talet samlades »fordom « 900 fiskare på platsen. Rester 
av talrika s k grophus erinrar om det (se tig 3 samt Hag-
berg 1975, tigs 57). Samuel Frigelius (se ovan) uppfat-
tade ju 1705 också kapellet som ett tidigare fiskarkapell. 

http:bliva�.43
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Ola us Magnus mark erade på sin Ca rta Ma rin a 1539 
ha mn arn a Kyrkh amn och Sikava rp med anka re ( tig 7). 
- Ste nk orse t på ruin kull en ä r mode rnt. rit a t av la ndsa n-
tik varie n Dagmar Se lling och uppstä llt 1966 ( K Joha ns-
son 1975. s 258) . 

Rundkyrkan på Borgholm 

Rundkyrk a n på Bo rgho lm ä r inte o mt a lad i bisko p 
Brasks kape ll fö rteckning och inte he lle r. såvitt jag ve t. i 
någon annan skriftlig källa. G rundmura rna till e n bygg-
nad med cirke lrund plan. ca 15 m i yttre di ame te r (se tig 
6 ). grävdes ut 1973 av La rs Redin med bistånd av Ma ri-
anne Jo hnson och Ka rna Jö nsson.44 När reste rn a påträf-
fades tillk allades Martin Olsson ( no t 35 ). de n som 1928 
hade grävt fra m Bo rgho lms kä rnt o rn . Ha n fö rkl arade. 
a tt murreste rn a var fö r klena fö r a tt ha burit e tt to rn . Att 
de t rö rde s ig o m e n kyrklig byggnad . fra mgick se na re 
därav. a tt två e ll e r möjlige n tre grava r grävdes fra m, 
inhuggna i be rget unde r golve t. Murreste rna ligge r utan-
fö r och något unde r slotte ts västra länga , som tillhö r det 
av Jo han 111 å r1 572 på bö rj ade slo ttsbygge t. Kyrk an var 
byggd i »e nkla re murningste knik och med o behandlade 
murste nar. till skilln ad frå n högbo rgen dä r a lla fasade r 
är byggda av vä ltuktade block « ( Rudo lfsson 2003. s 55 ). 
I rasmassorn a hittades reste r av o mfattninge n till e tt fyr-
passfo rma t fönste r. De n ä r av röd kalkste n och består av 
tre b lock. ca 1 7 cm tj ocka . med lodrä t be huggning och 

ka ntslag. Dagerö ppninge n, 54 cm bred , sakna r fa ls fö r 
glas. 7- 8 cm uta nför fyrpasse ts lo ber ä r e n ritsad cirke l 
(jfr e tt rose tt fönste r i Löt. SvK Öl 11 :2, tig 256 ). 

U tifrån myntfynd a ntar Jim Rudo lfsson »att kape lle t 
va rit i bruk från de sista dece nnie rn a av 1300-tale t och 
fram till 1400- ta le ts mitt « ( Rudo lfsson 2003, s 56) och 
räkna r kyrk an till slo tte ts tredje byggnadsetapp ( 1360-
1520 ). E n så sen tillko msttid ä r diskutabe l. Murteknike n 
ta lar om högre å lder och vanlige n da teras rundkyrkor till 
11 oo- och 1 200-talen." E tt pa r tidigmede ltida slo ttska-
pe ll med cirke lrund pla n ä r kä nda. nä mligen Mikae lska-
pe lle t i He lsingbo rg och slo ttska pe ll e t i de t da nska 
Sö bo rg (S tibe us 2007 , tig 68 , 69). - Kape lle t to rde ha 
stå tt kva r ända till Johan 111 :s slo ttsbygge , som påbö rj a-
des 1572.46 Att Brask inte o mtalar kape lle t på Borgho lm. 
till skillnad från slottskapelle n på t ex Stege ho lm och Ste-
ge bo rg, talar fö r a tt de t hade egen präst 15 15 e lle r reda n 
va r tage t ur bruk. 

Ko rt e ft e r 15 19 fö rdes re like r av S:t El av till ka pe lle t 
på Kö pe nh amns slo tt seda n de e n tid , tydlige n ni o å r. 
stå tt på Bo rgho lm.47 U tifrån bl a de tta resonerar Christi -
an Love n kring ett e ve ntue llt samband me ll an S: t E lavs 
ka pe ll. » E re mito rium Vaste ne nse « och slo ttskape ll e t 
(200 1. s 253 f). Det ka n inte uteslutas a tt hamnkapelle t 
redan hade öve rgivits, när Brask uppgjorde sin förteck-
ning. och att kulte n av S :t E lav hade fö rts öve r till rund-
kyrka n på Bo rgho lm, som dä rfö r av Brask ka n ha åsyf-
ta ts med » E la uj Bo rcho lm «. 
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Noter 

1. 	 LStB papperscodex. Kh 54. pag 109: transkribering med 
upplös ta abbrevia ture r av Sölve Göra nsson. Fö rt eck-
ningen åte rgiven i A hlq vist 2:2. s 299: Hildebra nd 1898-
1903. Sv Med 3. s 76 f: SRS 111 :2. s 295 ff. O m de nna 
källa. se He rma n Schiick 1959. s 12 ff. 190 f. 

2. 	 Tidiga re översikter över Ölands kap ell fi nns i bl a W 
A nde rson 193 1 och R Boströ m 1978b. Någon undersök-
ning. som kunnat bestämma lä mninga rna av de t fö rmo-
dade kape lle t i Kåre hamn ( Kåreholm ) i Alböke sn ( R 
Boström 1978b. s 120). ha r ä nnu inte skett. 

3. 	 Yrwing 1980. Jfr äve n Hoffman 198 1. s 163 f och Wie n-
berg 2009. s 230. - G unna r Svahnström har avvisa t de n 
allmänt accepterade uppfa ttningen. a tt den stora vinde n 
öve r S:ta Ma ria i Visby skulle rymma de tyska köpmä n-
ne ns varor ( 1978. SvK vol 175 . Go X l :1. s 164 f) . Han 
me na r. a tt lagerutrymme na i stä lle t » i förs ta ha nd va r 
avsedda för kyrkans egna be hov av att kunna lagra bygg-
nadsma te ria l till reparationer och ombyggnader . Detta 
utes lute r naturligtvis inte. a tt också enskilda kunnat hyra 
in sig där fö r längre e lle r ko rtare tid «. 

4. 	 Hä r angivna rnåu på inre arealer av lå nghus och and ra . 
fö r försa mlingen avsedda utrymme n. har jag be rä kna t 
på grundva l av tillgä ngliga uppm ätningar. egna och 
a ndras. reproducerade i o lika ska lor i Sv K och andra 
publikatio ne r. Må tta ngive lse rna ka n dä rför e ndas t bli 
ungefä rliga. me n ge r ändå en viss uppfatt ning om de o li -
ka kyrko byggnade rnas inbördes storle ksförhå llande n. 

5. 	 Som e n ytt e rliga re jä mfö re lse vill jag nä mna de båda 
kyrko rna i Yäs te rga rn . Gotland . som e nligt min uppfatt -
ning också ha r varit köpma nskyrk or. De n ä ldre av de m 
(Falck 1983) hade en lå nghusareal o m ca 150 kvm. Om 
de n yngre kyrkan på samma plats ( Roosval & Sällströ m 
1942 i Sv K Go 111. s 160 ff) hade blivit fullbo rdad i pro-
portio n till de t vä ldiga kor. som nu ensamt utgör guds-
tjänstlokal. skulle dess inre a real ha omfa tta t inte mindre 
ä n ca 500 kvm. 

6. 	 Kä nda ö lä ndska (socke n-)gille n har funnit s i Böd a . 
Gärds lösa. Bredsä ttra. Torslunda. Gårdby och Sa ndby. 
Se Göransson 1978 i Sv K Ö l 11 :3. s 11. och nedan. till ägg 
t Gä rdslösa. Ö l 11 :3. s 11 : se även ned an S: ta Britas 
kape ll. Byggherre och skyddshe lgon samt S:ta Ma rgare-
tas kapell. Topografi. bygghe rre och skyddshe lgon. 

7. 	 Enligt Källström 1939 är S: ta Britas och S:ta Margaretas 
kape ll de e nda kape lle n dä r de t ä r spec ificera t a tt de 
lämnade si lve r unde r indragn inga rna på 1500-tale t. Föl-
ja nde va r de t sil ve r som ko nfiske rades från Ö land av 
G ustav Yasa e nlig t Källström 1939. Mörbylånga : 1560 
kyrksil ver. Runsten. Sankta Maria kapell: 154 7 ka lk . 
pa te n. som bö nde rna hade fö rvara t någonstans i sock-
ne n och tagit med till gudstjä nsterna. Ås ( Källs trö m 

1939 a nger ej o m de t avse r socke nkyrkan e ller S: t 
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Summary 
THE MEDIEVAL CHAPELS OF ÖLAND 

Introductory overview 

Ö land was divided inta 34 parishes in the Middle Ages. each 
with its own parish church. In add ition. Borgho lm had its own 
castl e chape l. a nd a t least eight o the r chape ls with va rio us func-
tions lay spread o ut ove r the isla nd . These la tte r were li sted in 
an invento ry o f the chape ls a nd mo naste ries belo nging to the 
Linköping See by Bishop Brask in c 15 15 as cape/le non cura1e. 
i. e. chape ls witho ut curates. 

In what fo llows. the chape ls will be prese nted in the o rde r 
given in that invento ry. A ll seem to have been ta ke n o ut of use 
during the 16th ce ntu ry or soon thereafte r. a nd were quickl y 
demo lished or fe l! inta ruin . O ne of the chape ls is li sted in the 
in ventory as Eremi1ori111n Vastenense. It has bee n supposed that 
thi s signi fies a he rmitage be lo nging to the Vadste na conve nt. 
and not an ·ord inary' chape l. 

Go o ·s HOUSE AN D W A R E HOUSE? 
It is not known who built these chape ls. Prev io us researche rs 
have assumed tha t they served pilgrims o r fi she rme n. But a 
majo r cult of sa ints invo lving !arge groups o f p ilgrims see ms 
ra ther unlike ly a nd few o f the chape ls are loca ted close to the 
coast. Furthermo re . it is unlike ly that t rave lling fi she rme n o n 
temporary visits would require such !arge and costl y buildings 
as these chapels. What is mo re like ly is that mast were me rchant 
churches. a concept that has been the subject o f much research 
by De tlev Ellme rs and Pa ul Johansen. 

Merchant clwrches 
In an art icle describing his vis it to Kape lludde n on the east coast 
of Ö land. E llmers observes that the chape l there see ms to be an 
exce ptio na lly clea r example of a merchant church ( E llme rs 
1983. p 63 . fig 5). 

Linköping 
LStB: Registr Eccl Cath Linc. biskop Brasks kape ll fö rt 15 15 
( papperscodex). Kh 54. 

Uppsala 
UU B: A A hlqvist. Saml I. sign S 84 (anteckn a ng Böda). 

T RY C KT A K ÄL LO R OCH LI TTE RATU R samt 
FÖ RK O RTN INGA R - se neda n 

Early med ieval long-dista nce t rade rs we re with o ut lega l 
rights o utside thei r ho me country. T hey the refore grouped 
toge ther inta fra te rnities a nd guilds. T his provided mutua l assist-
a nce a nd support d u ring hazardo us journeys with costly cargoes 
of crew a nd goods th ro ugh va rio us count ries. continuo usly 
unde r threat by pira tes , incleme nt wea the r a nd impri sonment. 
In a fo re ign country they could de pe nd on the protec tio n of the 
local autho rit y provided they pa id generous taxes in re tu rn. A 
fra nchise area ( factory) o utside the town o r se ttl eme nt wo uld 
be a llo tted to the guild . a nd thi s was usua lly e ncircled by a wa ll 
a nd gua rded by dags (fig 3) . T hc ir own simple church building 
o r chape l was e rected he re. o f suitab le size to accommoda te 
both divine se rvice and sa fe storage for the me rchants· wares. 
shi ps· sa ils. rigging a nd tackle as we ll as hay fo r the ·winte r trav-
e lle rs '. ho rses, e tc (Joha nsen 1958 . 1965a. b ). 

Normally chape ls had no priest o r burial rights: thcse we rc 
the preroga ti ve of pari sh churches. Merchan t-guild members 
could not be buried in pa rish churchya rds but had to use specia lly 
a llo tted burial grounds ( E llme rs 1983 . p 5 1 ). Thus, when a chape l 
is found with its own churchya rd , thi s must have been intended 
fo r those outside the parish sys te m. T he trave lling me rchan ts. 
united inta guilds . would have been the mast do minant group of 
·o utside rs· li ving alongside a parish in the earl y Midd le Ages. 

According to Joha nse n a nd Ellmers. mercha nt churches can 
be identi fied by the fo llowing crite ri a: ( 1) they lie beyond the 
se ttl e me nt. ( 2) they a re surrounded by a churchya rd rese rved 
fo r guild me mbe rs and (3) contain a high cross of sto ne o r wood 
to ma rk the franchise area (fig 4) . It is known that in the 14th 
century at leas t the marke t place could be ma rked with a high 
cross on which the roya l pa tro n placed his glove as a guarantee 
for protection. pax, while trading was in progress ( fig 5 ). 
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Builders and uses 
Ellmer's and Johansen's criteria best fit St Brita's Chapel, to be 
followed by St Olof's and St John's and, in terms of a church-
yard, St Knut's and St Margret's. The present author would like 
to add a fourth criterion: the edifice must be spacious so as to 
accommodate a packing house for wares, etc. St Knut 's Chapel 
has a nave that measures c 70 sq m, which corresponds lo a 
'normal' medieval parish church on Öland. St Brita 's Chapel 
hasa nave of over 200 sq m, while three chapels: St John's , St 
Margaret 's and St Stephen's /Barbara's (fig 6) , are of rectan-
gular plan and without evidence of externa! chancels. The spa-
ciousness of the latter chapel (an internat area of 130 sq m) sug-
gests that it too was a merchant church whose burials have been 
ploughed out. The position close to the excellent harbour of 
Gräsgård must also have been important for the maintenance 
of the garrison at Eketorp Il!. As early as in 1979 Nils Blom-
kvist saw a connection between the medieval Eketorp (III) and 
Öland 's harbour chapels (1979, e.g. p 69 f). 

Two chapels in Bishop Brask 's inventory of 1515 are unlike-
ly to have been merchant churches: St Otto 's chapel was a small 
annex to Högby Church and the little St Elav 's Chapel with an 
inner area of c 30 sq m was probably a private initiative for the 
cult of a local saint , even if fishermen , seamen and others who 
frequented the harbour used it for prayer. The round chapel on 
Borgholm would most likely have served the castle's needs. All 
the other chapels are therefore most probably merchant churches 
built by various merchant guilds. 

The Hansa took over the Baltic trade c 1300 (according to 
Johansen 1958, p 517) , but as to private guilds, change would 
most probably have been a gradual process over a succession of 
years. 

CHAPEL SUMMARIES 
St Brita 's (Bridget's) Chapel in Bredsättra parish was the most 
prominent chapel on the island. lts ruins are situated on Kapell-
udden ( Chapel Point) on the eastern coast at a fishing place and 
a previously important har bour called Sikavarp. The chapel had 
a !arge nave with an area of slightly over 200 sq m joined to a 
small chancel with a sacristy on its northern side. The surround-
ing churchyard contains a well and burials. A free-standing 
cross, 3.2 m high, carved in stone is located between the chapel 
and the harbour si te. The chapel and cross were erected proba-
bly at the beginning or towards the middle of the l3th century 
( cf special chapter below). 

St Elav's Chapel, originally Köping parish, situated on Kapell-
udden, was a little islet that later became connected with the 
mainland. The cemetery of the borough of Borgholm was con-
secrated here in 1879. The chapel was of rectangular plan, c 
8-4 x 6.3 m ( c 30 sq m), with granite and limestone masonry. 
Nothing is known of its date since it has not been excavated. In 
1820, the ruins were demolished and are considered to lie 
beneath the grass lawn. 

St Elav (Eleff, Elof, Evald) was a local saint, but originally 
a historical person. Prominent men with the name Elav are 
known in Öland in the 14th century. Elav 's relics were removed 
from the chapel most likely around 1510. 

St Olofs Chapel in Böda parish was erected on the small island 
of Stora Grundet (the Great Shoal) in the bay of Grankulla-
viken. Nothing is known of its shape, size or date. It was pulled 
down in 1845 and its masonry reused to build the nearby light-
house Långe Erik (Long Erik). Human bones have been found 
which most likely indicate burials belonging to the chapel. 
According to early sources royal meetings were held at Gran-
kullavik in 1367, 1444 and 1487. These were probably housed 
in the chapel, suggesting a somewhat spacious building. St Olof, 
the Norwegian saint ( d. ro30 ), was very popular along the Baltic 
shores. The chapel was probably built by a Gotlandic guild, sta-
tioned at St Olof's Church in Visby. 

St Otto's Chapel was an annex off the southern side of Högby 
Church and erected in the middle of the l3th century at the 
earliest. It was dedicated to the Pomeranian apostle Otto ( c 
ro63-1139). The chapel building was pulled down in 1797· 

St Margaret's Chapel lay in Bjärby in Runsten parish. In ground 
plan it measured c 21x9 m, producing an inner area of 133 sq 
m. Little else is known about its shape. It ceased to be used for 
divine services in the mid-16th century at the latest. The chapel 
was surrounded by a churchyard with burials. This was the only 
clerical building in Öland provided with land for its maintenance 
( cf separate chapter on the chapel below ). 

St Knut 's Chapel in Algutsrum parish, is, together with St Bri-
ta's, the best preserved of Öland 's chapels. lt lies between Borg 
village and the hillfort of Gråborg. The ruins show that the 
chapel had an apsidal chancel which was erected in the late l2th 
century anda somewhat younger nave. To the west, the chancel 
rested on a single footing, which shows it to be older and was 
perhaps first attached to an older wooden nave for some time. 
The internat area of the nave is c 70 sq m. 

The chancel hasa doorway on the south side while the nave 
originally had two doorways, to the south and north , close to 
the west wall. They were blocked up later in the Middle Ages 
and replaced by only one in the centre of the south wall, prob-
ably at the same time that the small rounded chancel arch was 
replaced by a tall , wide, pointed one. This possibly happened c 
1500 when an altarpiece, a triptych ofhigh quality, was provided 
from Liibeck. This has long been housed in Algutsrum Church 
but its prominent central figure of St Knut suggests it originally 
belonged to this chapel that was dedicated, as the guild which 
build it, to two Danish saints with the same name: Duke Knut 
Lavard, murdered in 1131, and his uncle St Knut (King Canute 
the Holy, murdered in ro86. 

The apse and chancel were vaulted, but the nave had a flat 
inner roof. The west gable had a rectangular aperture through 



which it was possible to reach a spacious storehouse in the attic. 
The finding of human bones indicates that the churchyard con-
tains graves. 

St Knut 's Chapel was probably erected by a Danish guild, 
such as that established in the 117o 's by King Valdemar the 
Great for merchants on the Baltic trade route serving the Dan-
ish kingdom. Its purpose would have been to sustain and assist 
Danish travellers to and from Gotland on the hazardous voyage 
in the Baltic Sea. 

The chapel ofSt Stephen or St Barbara, two prominent saints, was 
situated close to Össby village, Gräsgård parish, in the south-east-
ern tip of Öland close to the famous prehistoric stronghold of 
Eketorp and the harbour of Gräsgård. The site was investigated 
in 1874, when only a rectangular mound of stone and earth 
remained, suggesting a building with an inner area of c 130 sq m. 

The chapel of St John the Baptist at Kyrkhamn, Ås parish , was 
excavated by Kaj Borg in 1974. It was built of granite and lime-
stone, with a simple rectangular form providing an interna! area 
of c 70 sq m. It had south, north and west doorways and a rose 
window in the east wall. The chapel was built in the mid-13th 
century or later. 

SUMMARY 27 

A wall surrounded the churchyard. Graves and ros coins 
were found within the walled area and inside the chapel. The 
coins <late mainly to the 14th and rsth centuries, some r6th cen-
tury, and come from Gotland, Denmark and North German 
Hansa towns. 

The chapel of St John was most likely built by a guild dedi-
cated to that saint, but we have no information as to where this 
guild was stationed. In l784-178s the chapel ruin was pulled 
down and its stones reused in the lighthouse known as Långe 
Jan ( Long John). 

The chapel belonging to Borgholm Castle is not mentioned in 
the inventory of rs1s or in any historical source. It came lo light 
in 1973 <luring archaeological excavations of the castle ruins, 
directed by Lars Redin. The remains of a round chapel with an 
outer diameter of c rs m were found under the west side of the 
castle. They <late possibly to the late 12th or early 13th century. 
Two or three graves were found under the chapel ftoor. The 
building can be compared to the similar round chapels found 
associated with castles in Helsingborg in Skåne and S0borg in 
Denmark. 



Fig 10. S:ta Britas kapellruin med kyrkogården, brunnen, sten- Ruins af St Brita 's Chapel with churchyard, well, stone cross, 
korset , kalkugnsruinen samt stengärdsgårdar. Flygfoto 1964, ruined lime kiln and stone fences. Aerial photo. 
ATA. 



SANKTA BRITAS (LÅNGÖRE) KAPELL 
i Bredsättra socken 

.. 
Öland, Kalmar län, Ölands norra mot, Runstens härad, 

Borgholms kommun, Växjö stift, Ölands kontrakt 


Kapelludden , det gamla Sikavarp, är en nästan trädlös 
halvö på Ölands östkust, 12 km ÖSÖ om Borgholm med 
ett fiskeläge och en liten hamn (fig 10-13). Det är ett låg-
länt område, som på tre sidor är omgivet av vatten . Rui-
nen av S:ta Britas, även kall at Långöre eller Sikavarps 
kapell på en liten förhöjning dominerar platsen. Närmare 
stranden, vid fiskebodarna på västra sidan, reser sig ett 
ståtligt kalkstenskors, liksom kapellet från medeltiden. 

Den äldsta bevarade beskrivningen av området är av 
antikvarien J H Rhezelius 163 4. Andra tidiga besökare 
var Carl von Linne 1741, C G Hil fe ling 1797 samt Abra-
ham Ahlqvist, NI Löfgren och Johan Wallman ca 1820.1 

Även i vår egen tid har fornminnesområdet varit före mål 

Topografi och fornlämningar 
Namn och läge 
Kapellet på Kapelludden i Bredsättra har gått under fle-
ra olika namn . När det omtalas fö rsta gången, 1515 av 
biskop Brask (se ovan) , kallas det sikawarp i[n] ~landia 

och 1551 bl a »Sancte byrgi tte Capell ved Seguerk « 
(Göransson 1997, s u 3). På 1646 års Ölandskarta kallas 
det » Lån göra Cape Il «, trots att det redan då låg på Kläp-
pinge bys ägor (Göransson 1997 , s 83). Långöre kapell 
har länge varit den vanliga benämningen (set ex Ahl-
qvist 2: 1, s 184), men Öre kapell (Reinius karta 1735), 
Kläppinge kapell (Linne 1741 ), Bredsättra kapell och 
Sankta Birgittas kapell förekommer också, liksom Sank-
ta Britas kapell , den beteckning som används här. Wall-
man omtalar det 1833 som »Sancta Catharinae Capell «. 

Det finns två platser på Öland, som kallas Kapellud-
den. Den mest kända ligger i Borgholm (se ovan) , den 
andra i Bredsättra sn. För att inte en sammanblandning 
ska ske, föredrar jag att för fornlämningsområdet på den 
senare använda Sikavarp, det ga mla namnet. Sikavarp 

för många forskares intresse.2 Deras insatser i olika sam-
manhang behandlas nedan . 

Den föreliggande beskrivningen av kapellet inleds med 
en presentation av dess miljö. Sedan följer en utredning 
om vem som låtit uppföra kapellet och vilken uppgift det 
kan ha haft utöver att vara gudshus, samt vilket skyddshel-
gon som givit kapellet dess namn ; till resonemanget om 
kapellets byggherre har översikten över Ölands medeltida 
kapell , ovan, givit en viktig bakgrund. Därefter redogörs i 
tur och ordning för stenkorset, kyrkogården med brunn, 
ruinen av kapellet, kapellets byggnadshistoria och datering, 
byggnadens måttförhållanden (metrologi) samt vad som 
är känt om dess inredning och inventarier. 

nämns första gången 1493 i Breviarium Lincopense och 
kallas »Seguerk « 1551, Sikvarp 1623 samt Sikvarps udd 
1634 och 1683 (fig 12 ; Göransson 1997, s 77 , II 3 f). -
Benämningen »Sikehamn « är däremot inte ursprunglig. 
Det är sedan 1768 en ofta förekommande, men fe laktig 
benämning på »en forntida stad «, har Sölve Göransson 
visat (1997, bl as 114-117). 

Sikavarp är beläget på en låglänt, öppen och nästan 
trädlös landtunga, ca 1 km bred och lika lång, som skjuter 
ut i Östersjön, nästan rakt mot söder, 4 km sydöst om 
Bredsättra kyrka (fig 10-14). Udden begränsas i väster 
av den grunda, lagunartade Skedstadviken, medan den i 
söder och öster ligger öppen mot havet. Det flacka landet 
domineras av S:ta Britas kapellruin med kyrkogård och 
brunn. Vid stranden, sydväst om kapellet, står ett högt 
stenkors, omgivet av en nedrasad ringmur. I en kulle 
bredvid korset dölj er sig resterna av en kalkugn. Längst 
ut på udden sträcker sig en vallformad skans, ett litet fis-
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Fig na. Kapelludden från 
öster. På uddens bortre sida 
Skedstadviken. Flygfoto 
Lennart Arfwidsson 1996. 

Kapell udden from 1he easl. 
Skeds1adviken lies on 1he 
far/hest side of lhe peninsula. 
Aerial photo. 

Fig 11b. Sikavarp, Kapellud-
dens fornlämningsområde, 
från norr. Flygfoto Lennart 
Arfwidsson 1996. 

View ofSikavarp, Kapellud-
den 's area ofancient monu-
ments, from 1he nor/h. Aerial 
photo. 



TOPOG RA FI OCH FORNLÄMNINGAR 31 

keläge med sjöbodar, en mindre småbåtshamn samt en 
vågbrytare . I nordost reser sig ett fyrtorn. Det är en 
stämningsfull plats, ett omtyckt mål för turister och fågel-
skådare, och från hamnens vågbrytare brukar sommar-
gästerna ta sig ett dopp. Går vi 800 år tillbaka i tiden, var 
synen en helt annan . Redan långt ute till havs såg man 
kapellet resa sig med sina vita murar och höga , lysande 
röda tegeltak . Inne i Skedstadviken, som enligt C 0 
Cederlund (rapport 18/11 1975, ATA) var den ursprung-
liga hamnen - landstigningsplatsen - hopade sig fartyg 
och på den öppna ängsmarken och kring det höga sten-
korset och kapellet trängdes köpmännen och deras 
drängar med högt lastade foror och hästar med klövje-
bördor. Under årens lopp har det framförts olika teorier 
om Sikavarps betydelse, vilka behandlas nedan. 

Sikavarp tillhör nu och har under nyare tiden tillhört 
Kläppinge by, men då det gamla namnet på udden är 
»Ören« och denna ör3 bör ha gett namn åt Långöre by, 
kan kapellet ursprungligen ha legat på Långöre ägor 
(Göransson 1997 , s 83 och 77 ff). Tvärs över kyrkogår-
den och kapellet går en ägogräns i norr-söder mellan 
Kläppinge 1 :2 och l :3, markerad med en stenmur. Sten-
korset står på byns samfällda mark för fiskeläget och 
hamnen. - Fornlämningsområdet omfattar dessa tre fas-
tigheter och är skyddat av kulturminneslagen.4 

Margareta Beskow Sjöberg, som ägnat en stor del av 
sin forskning åt forntiden i Bredsättra, har bidragit med 
följande översikt över Kapelluddens fornlämningar. 5 

Fornlämningar, en översikt 

Av Margareta Beskow Sjöberg 
De äldsta identifierade boplatserna i Bredsättra är från 
yngre stenåldern (Gåtebo, Mellösa ; fig 13) och en hel del 
lösfunna stenåldersföremål vittnar likaså om aktiviteter 
under denna tid. Av de fåtaliga spåren från bronsåldern 
bör det ståtliga gravröset Haglerör nämnas. Det anlades 
troligen vid stranden, men ligger numera någon km in i 
landet på grund av landhöjningen. 

Bredsättra socken ligger i en av de rikaste bygderna 
på det förhistorisk a Öland och hade under järnåldern en 
välbärgad befolkning med ett lönsamt, differentierat 
näringsliv. Bebyggelsen var då lokaliserad längre in i lan-
det än nu, med boplatser och gravfält främst kring Lito-
rinavallen men även vid Ancylushavets strandvall. De 
sk sjömarkerna däremot nyttjades under såväl äldre som 
yngre järnålder för bete och fodertäkt. Först under 
vikingatid och tidig medeltid synes en viss kustbunden 
bebyggelse ha etablerats där. 

( 
r 

Fig 12. Kapelludden med kyrkoruin , fiskeläge och skans år 
1683. Bilden av ruinen är endast ett karttecken och återger i 
sina detaljer inte verkligheten. Detalj av karta över Ölands nor-
ra mot, LMV. Foto ATA. 

Kapelludden in I683 with ruined chapel, fishing hamlet and 
defensive earthwork. (Note, che chapel is schemacised; not its 
actua/ shape). 

Utmed Litorinavallen, där östra landsvägen nu går, 
ligger ett pärlband av gravar och gravfält, synliga eller 
översandade och därmed dolda. Omfattande utgrävning-
ar, som givit rika och delvis ovanliga fynd, har gjorts på 
tre gravfält med översandade stensättningar (Bo gård, 
Gåtebo, Ormöga). Daterbara fynd visar att begravningar 
har skett från århundradena närmast före Kristi födelse 
och cirka femhundra år framåt (förromersk och romersk 
järnålder). De två södra gravfälten har delvis avlöst 
varandra (Beskow Sjöberg 1987, s 283 ff). 

En viktig fyndk ategori från dessa gravfält, såväl som 
i andra gravar från äldre järnålder på Öland, är verktyg 
för skinnhantverk - krumkniv, syl och nål. I området 
bedrevs intensiv boskapsskötsel. En allmänt accepterad 
teori är att en av de viktigaste produkterna därav var 
lädervaror för export, främst till armeerna i det romerska 
riket under de första århundradena av vår tideräkning 
(Hagberg 1967-1968, Il, s 121 ff). Handelsutbytet med 
romarna påvisas även genom importerade föremål och 
mynt funna på Öland. Så hittades på den nedan nämnda 
Ormögaboplatsen en »börs « med 13 romerska silver-
mynt, denarer, kanske betalningen för en leverans läder-
varor. 



32 S:TA BR ITA S KAPELL 

· -~1t: · -·- .. 

(~··: .. 
/ 
/.·.. / .. 

( :; ... 
_/.l
'l:• .• I' : ! 
: ! 
O I. 

Tre överodlade boplatser med husgrunder har under-
sökts (Bo, Skedstad, Ormöga). Bosättningarna etable-
rades under äldre järnålder som bondgårdar med främst 
boskapsskötsel, men fick under yngre järnålder mer spe-
cialiserade funktioner. På boplatsen på Bo gårds marker 
har hittats fynd som vittnar om avancerad bronsgjutning 
under folkvandringstid. Gården på Skedstads marker, 
belägen en halv km öster om Litorinavallen och gravfäl-
ten vid Bo gård och Gåtebo, har karaktär av handelsgård 
med sina depåfynd av ämnesjärn och bitguld. De tre bo-
platserna har haft långvarig bosättning med om- och 
nybyggda hus över varandra, i tid ca 800 år från århund-
radet före Kristi födelse (Beskow Sjöberg 1977, s 123 ff, 
1997, s 18). 

Spår av bosättning och smidesverksamhet under 
vikingatid/tidig medeltid överlagrade gravfältet i Gåtebo, 
d v s en samtida bosättning 7 km väster om Sikavarp 
(Hagberg & Holgersson 1976, s 63 ff) . Skedstadvikens 
hamnläge var en förutsättning för handeln under järnål-
dern och därmed en förutsättning för bygdens välstånd. 

Bredsättrabygdens betydelse betonas och bekräftas 
ytterligare av den stora vikingatida myntskatt som kom 
i dagen sommaren 2009. Fyndet gjordes vid undersök-
ning med metalldetektor av Jan-Henrik Fallgren och 
Mats Blohme efter anvisning av markägaren, som tidi-
gare hittat ett mynt. Fyndplatsen ligger i odlad mark till 
Gåtebo, i anslutning till boplatsen på Skedstads marker 

Fig 13. Karta över Bredsättra sn med fornlämn ingar, 
utgrävningsplatser och fyndplatser för guld- och silver-
föremål från järnåldern. Strandvallarna efter Litorina-
havet och Ancylussjön är markerade liksom nutidens 
byar. Sikehamn avser Sikavarp på Kapelludden. Sam-
manställd av M Beskow Sjöberg. Efter Beskow Sjöberg 
1997. 

Bredsättra parish, showing archaeological remains, ex-
cavation sites and gold and silver find-spots of pre-
medieval date. Sikehamn = Sikavarp. 
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och gravfält-boplatskomplexet i Gåtebo. De omkring 
1 200 silvermynten plus ett antal silvertenar låg väl sam-
lade, ursprungligen i någon behållare. Mynten är från de 
två första decennierna av rnoo-talet, präglade bl a i Eng-
land, Tyskland, Danmark och Sverige, men också bysan-
tinska mynt ingår liksom ett mynt från områden ännu 
längre österut (Indien?). Myntskatten får ses som resul-
tat av resor och handelsaktiviteter som vikingar från den-
na öländska centralbygd genomfört. 

Bredsättra under järnåldern ingick, tillsammans med 
delar av Gärdslösa och Köpings socknar, i en centralbygd 
på mellersta Öland. Centrum för dess befolkning, och 
tidvis för folk från hela Öland, var offerplatsen i Skede-
mosse, belägen i »skedet« mellan de tre socknarna (Hag-
berg 1967-1968, Beskow Sjöberg 1987, s 418 ff). Denna 
bygd hade resurser att överleva den kris som kom under 
400-500-talen, till stor del till följd av överbetning och 
jordfiykt genom den intensiva boskapsdriften. Central-
bygden visar kontinuitet genom yngre järnålder och fram 
mot etablerandet av Sikavarp under tidig medeltid. - Så 
långt Margareta Beskow Sjöberg. 

Spår av äldre verksamheter 

Det måste ha varit mycket lyckade affärer, som gjorde 
det möjligt för en bonde i Bredsättra by att på 900-talet 
förvärva en stor silverskatt, bland annat en praktfull 



Fig r4. Situationsplan , skala r: 2 ooo, med 
(skraffering) provschakt vid de arkeologiska 
undersökningarna 1978. Uppm R Fernholm 
på grundval av karta av K G Petersson r96r. 
Efter Fernholm r986. 

Site plan with (hatching) the archaeological 
trial trenches in r978. 

Torshammare (SvK Öl 11:4, tig 4, samt nedan, tillägg till 
Öl 11:4, s 15) och för en handelsman i Gåtebo, att under 
rooo-talet hemföra ett utsökts k encolpium (ihåligt sil-
verkors) med kedja (Öl 11:4, tig 5). 

Vid R Fernholms, S-C Lundbergs och H Schulzes 
undersökningar 1978 och 1979 (tig 14-15; tryckta 1986 
resp 1984) kunde fynd av svartgods (A- och Bi-gods) 
visa, att Sikavarp hade utnyttjats under äldre medeltid, 
eventuellt redan under 900- och rooo-talen. Från den 
tiden härstammar även föremålen i den silverskatt, som 
man fann 1859 innanför kapellets kyrkogårdsmur, näm-
ligen sex armringar, daterade till ca 950-ro50.6 Från 
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samma tid och framåt bedrevs här nottiske på sik, som 
ortnamnet anger, och sill, omvittnat av lerbottnar med 
sillben. Nätsänken av kalksten har också påträffats .7 

Vid fosfatkarteringar 1972-1973 och 1977 visade det 
sig, »att fosfater har anrikats i ett område kring kapellet, 
huvudsakligen norr om detta. Här ligger värdena genom-
gående över 200 grader med vissa kraftigt förhöjda 
punktvärden. [---] Fosfatrika områden breder ut sig 
runt kapellet medan halterna minskar ut mot stranden i 
söder och ner mot den låglänta ängen nordväst om 
kapellet. 1977 års undersökning [väster om kapellet] ger 
maximala värden över 700 fosfatgrader « (Fernholm 
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1986, s 15). Tillsammans med de ovan redovisade fynden 
bekräftar resultatet av fosfatkarteringen, att kapellet var 
uppfört på en tidigare boplats. 

Under kapellruinens byggnadslager påträffades 1979 
sotlager från aktiviteter före kapellets uppförande i näs-
tan samtliga schakt, somliga ovanpå lerbottnar (S-C 
Lundberg 1984, s 12 ). Frågan bör ställas, om inte en del 
av lerbottnarna, i stället för att, som S-C Lundberg 
menar, härröra från fiskberedning, kan vara rester avs k 
grophus (se tig 3), tillfälliga bostäder för fiskare och 
marknads besökare (Eriksson 1977, s 13 ; jfr Ellmers 
1983, s 53 ), men för att få svar på den frågan behövs fler 
utgrävningar. 

En verksamhet, som inte skall förknippas med Sika-
varp, är export av kalksten. I en publikation, som i vissa 
avseenden tyvärr har fått stor genomslagskraft, påstod 
Franz Killig 1933, att »Sikehamn« på 1500-talet skulle 
ha varit centrum för kalkstenshandeln på norra Öland. 
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Fig r5. Situationsplan, skala r: r ooo, med provschakt vid de 
arkeologiska undersökningarna 1979 (IYa och IVb omkasta-
de) . Uppm R Fernholm 1978, komp! av C Larsson 1984, ATA. 

Site plan. Hatching marks the archaeo/ogical trial trenches in 
1979. 

Detta är enligt Sölve Göransson helt taget ur luften 
( 1997, s 120 ). Något kalkstens brott finns inte i Bredsätt-
ra. Redan de forntida , treskeppiga långhusen, som bygg-
des i Skedstad, Bo och Ormöga, är med sina risfiätade 
och lerklinade väggar tillräckliga bevis för att det alltid 
har varit brist på kalksten i området.• På det övriga 
Öland, med god tillgång på sten, hade husen under sam-
ma tid bastanta kallmurade stenväggar. - Kårehamn, 15 
km norr om Sikavarp, kan däremot ha varit en viktig 
utskeppningshamn för kalksten. 9 

Kalkugn 

Sydväst om kapellet, knappt 12 m öster om stenkorset, 
höjer sig en ca 2 m hög kulle, hästskoformad och öppen 
mot VSV, ca r6x 19 m i omfång (se tig ro , 14, 17 , 18). 
Den är omgiven av 3- 5,5 m breda och 1,3 m höga, igen-
rasade vallar. När kullen grävdes ut 1978 dolde den en 



anläggning med en 3 m bred öppning mot söder. I mit
ten låg en packning av stenar med måtten 0,15
0,25 x o,6 m och mellan dem en utfyllning av gulröd kalk 
och kalkstensflis. »Packningen utgjordes av rasmassor 
från en drygt 2 m bred kallmur, uppbyggd av gråsten 
och kalksten. Muren omges av yttre jord vallar som san
nolikt har haft en isolerande funktion « (Fernholm 
1986, s 25 ). 

På kartor 1735 och 1776 kallas kullen »skants av 
jord « resp »källare «. Ragnhild Fernholm, som utförde 
utgrävningen 1978, antog försiktigt , att det istället san
nolikt rörde sig om en kalkugn. 10 Sölve Göransson avvi
sar denna tanke, bl a med tanke på byggnadens framträ
dande läge mellan korset och kapellet (1997 , s 121). 
K G Petersson tolkade tidigare kullen som grunden till 
en kasta! (1964, s 61) , men efter utgrävningen 1978 är 
han enligt samtal med mig (2004 och 2006) numera 
övertygad om att det rör sig om en kalkugn. På somma
ren 1997 lät Statens Fastighetsverk uppföra en kalkugn 
strax söder om Borgholms slott, och efter att ha följt 
arbetet där på nära håll med bränning och släckning av 
öländsk kalksten är även jag övertygad om, att den häst
skoformade anläggningen i Sikavarp är rester av en kalk
ugn. Ugnen har inte kunnat dateras genom fynd , men 
bör rimligen ha använts vid uppförandet av kapellet och 
murarna kring kyrkogården och stenkorset. 

Sedan kalkbränningen upphört, har kalkugnen av allt 
att döma omvandlats till ett sjömärke. Så vill Sölve 
Göransson och jag nämligen tolka Rhezelius beskriv
ning: »Thätta är itt märkeligit siökumbel och gammalt 
Monument, efter fordom seglares och siömäns nyttige 
brukning och rätt, där efter seglare och sjöfarande hafwa 
sig rättat, och finnes sådana Monumenta på förnemlige 
Lands uddar, uthi store siön «.11 

Övriga byggnader kring kapellruinen 

Ca 200 m norr om kapellet stod en vårdkase eller »vål
böte« (Göransson 1997, fig 19 och s 121). Den ingick i 
en runt hela Öland löpande kedja av signalstationer för 
alarmering vid krig och örlig.12 - Ca 250 m öster om 
kapellruinen reser sig Kapell uddens fyr (Ölands östra 
fyr). Den är en ca 32 m högs k »heidenstammare«, 
dvs ett öppet pelartorn av järn enligt en princip av över
fyringenjör Nils Gustav von Heidenstam, och är ritad av 
arkitekten A T Gellerstedt13 samt tillverkad vid Helsing
borgs mekaniska verkstad. Fyren och det anslutande 
bostället tillkom 1871-1872 (Thunman 2000, s 127 f, 
163, 176 f) . 
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Fig 16. Stenkorset och kapell ruinen med ett nu rivet sentida hus. 
Teckning C S Hallbeck 1872-1875 (jfr fig 58), ATA. 

Stone cross and chapel ruins (in-between, a now demolished 
recent building). Drawing 1872-1875 (cffig 58). 

På uddens sydvästra del finns , förutom stenkorset 
som beskrivs nedan , rester av ett par äldre husgrunder 
(se fig 14; Fernholm 1986, s 7) och en bågformad vall . 
Vallen kallas på äldre kartor bröstvärn (1683 ; se fig 12) 
resp uppmurad vall (1735) och gammal skans (1776). 
Längs den västra stranden och utmed vägen ligger en rad 
med sjöbodar av trä. De nuvarande är alla från sen tid , 
men sjöbodar är markerade på denna plats sedan den 
äldsta kartan från 1683 (fig II , 12, 59, Göransson 1997, 
fig 8, 18 f) . Den i vinkel uppmurade hamnpiren byggdes 
1944 och senare och ersatte en mindre stenbrygga (J-E 
Johansson 1997, s 256 f). På stranden, nedanför korset 
samt strax norr om sjöbodarna, ligger en gammal kås 
(båtlänning) , en enkel hamnanordning. 14 En teckning 
från 1870-talets början (fig 16) avbildar ett då möjligen 
nyuppfört15 men senare rivet hus strax väster om ruinen . 
Stengärdsgårdar, troligen från förra delen eller mitten av 
1800-talet,16 delar in udden. Främst innehåller de fältsten 
men med stor säkerhet även byggnadssten från kapell
ruinen, kyrkogårdsmuren och ringmuren kring korset. 
På 1950-talet genombröts fornlämningsområdet mellan 
stenkorset och kapellruinen av stolpburna elledningar 
och kom även att användas som parkeringsplats för turis
ternas bilar ; detta avlägsnades i början av 1960-talet 
(Hofren m fl i brev 1959-1961, i ATA). 

http:�rlig.12


Byggherre och skyddshelgon 

Vem som låtit bygga kyrkobyggnaden i Sikavarp och vil-
ket som var dess skyddshelgon har intresserat olika fors-
kare, inte minst p g a byggnadens storlek och läge intill 
en fiskehamn och tidigare handelsplats, långt från övrig 
bebyggelse. Den har tolkats som vallfartskyrka och som 
kapell för en periodvis stor fiskarbefolkning eller för 
besökare vid handelsplatsen på udden. Kapellet har 
under lång tid förknippats med den heliga Birgitta av 
Vadstena , helgonförklarad 1391 , och traditionen har 
menat att hon låtit bygga det och resa stenkorset. Att 
kapellet dock måste vara mycket äldre förklarade redan 
William Anderson" 1911. Han förmodade även att sten-
korset använts som böneställe av fiskarna innan kapellet 
var uppfört. Andreas Lindblom antog att kapellet hade 
blivit utvidgat från ett tidigare skick till nuvarande form 

i samband med att kulten av S:ta Birgitta under senme-
deltiden knöts till kapellet ( 1955, s 60, se Byggnadshis-
toria nedan). William Anderson hade i stället antagit en 
anknytning till ett irländskt helgon , S:ta Brigida av Kil-
dare (1936, s 24 f). Detta ansåg Lindblom långsökt, men 
han kände tydligen inte till Toni Schmids uppsats från 
1943 om hur utbredd Brigidakulten varit i Sverige. 

När jag skrev om kapellet 1997 (a) och 2004, delade 
jag William Andersons uppfattning, att kapellet var upp-
fört till det irländska helgonet Brigidas ära. Förklaringen 
till dess uppseendeväckande storlek sökte jag i det för-
hållandet, att det vid vissa tider på året skulle rymma sto-
ra skaror av handelsmän, fiskare och pilgrimer, men kun-
de inte säga något om vem eller vilka som var dess bygg-
herre. Jag var då ännu okunnig om, att Detlev Ellmers 

Fig 17. Stenkorset och 
kapellruinen från sydväst. 
Foto R Hintze 1980. 

Stone cross and chapel 
ruins from the south-west. 



hade identifierat kapellet som en köprnanskyrka, en 
byggnadstyp som var en viktig ornlastningsplats och en 
knutpunkt i Östersjöhandeln under tidig medeltid . I det 
lokala varuutbudet däremot hade sådana kapell inte 
någon uppgift från början. Det som mest talar för att 
kapellet i Sikavarp varit en köprnanskyrka är enligt Ell-
rners dels kyrkogården kring kapellet, dels det ståtliga 
stenkorset (fig 17 ).18 

- Hur verksamheten i en köprnans-
kyrka gick till i detalj , har skildrats av Paul Johansen. 
Verksamheten i Sikavarp har jag nedan försökt rekons-
truera efter exempel, hämtade från publikationer av Ell-
rners och Johansen. 

Sikavarps status 

I början av eller närmare mitten av 1200-talet, då kapel-
let sannolikt anlades (se nedan Byggn hist) , befann sig 
havsytan omkring en halv meter högre än nu. 19 Den grun-
da Skedstadviken var väl lämpad för den tidens grund-
gående fartyg, busse, byrding och knarr.20 Under medel-
tidens senare del ersattes de äldre fartygstyperna av de 
bredare och djupgående koggarna, som hade större last-
kapacitet. Då övergavs Skedstadviken till förmån för den 
något djupare hamnen utanför udden.21 Det är tänkbart, 
att Sikavarp, koncessionsornrådet, som på tre sidor är 
omgivet av vatten, kan ha varit avgränsat mot fasta lan-
det med en skyddsvall, en jordvall med palissad, lik de 
vallar, som exempelvis omgav de gamla handelsplatserna 
Hedeby, Birka och Västergarn (se fig 3). Den frågan var 
dock inte aktuell vid undersökningarna 1978. 

År 1178 utfärdade påven ett skyddsbrev för en stor 
godsdonation till biskopsbordet i Linköping (SD 1, nr 
74). Donator var kung Knut Eriksson och biskopens 
namn var Kol (båda döda 1195 eller 1196; Herrnarr 
Schi.ick 1959, s 50 ff). I den kungliga donationen ingick 
gårdar på Öland. Var de låg, framgår inte av brevet, men 
enligt en allmän uppfattning låg de flesta biskopsgodsen 
i Bredsättra.22 Vid medeltidens slut ägde biskopsbordet 
ungefär hälften av Bredsättra sockens jord, vilket var en 
anmärkningsvärd koncentration. Där ingick bland annat 
byarna Skedstad och Nedra och Övra Sandby samt gods 
i Kläppinge, Långöre, Ormöga, Gåtebo och kyrkbyn, det 
vill säga stora delar av området kring Sikavarp.23 Huvud-
gård var Bo, vars namn ger en anvisning om att det var 
en förvaltningsgård (lat curia ). Där bodde rättaren (lat 
rector), som hade ansvaret för verksamheten, bar upp 
skatter rn rn. Han var i sin tur underställd ridfogden över 
Öland (Göransson 1997, s 45 ff, 57, 59). 

Rester av Bo, också kallat Biskopsbo, ligger ca 200 
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m öster om det nuvarande Bo (Bo 1 :9 ), fyra kilometer 
från Sikavarp, dolda under markytan i en åker, kallad 
»Källerbacken« (Bo 1:2 ). Där stod under medeltiden ett 
stenhus. Enligt en uppgift var byggnaden redan 1558 
nedriven. 24 Vid Skedernosse gård står en runsten från 
tiden före rn50 (SvR Öl 44) , som tidigare stod vid Bo.25 

Det antyder att Bo redan tidigt hade en särställning. Nils 
Blornkvist har förmodat att Bo »ägt centraladministrativ 
funktion innan det lades under biskopsbordet. I så fall 
skulle en handelsplats på orten redan tidigt haft resurs-
rika samhällskrafter inom räckhåll för stöd och skydd « 
( 1972-1973, s 245). - Intressant i sammanhanget är ock-
så de nedan redovisade fynd som visar, att en eldhärjad 
boplats har föregått kapellet, invid vilken en skatt grävts 
ned med silverföremål från sen järnålder. Skatten kan 
tala för att en storman även har bott här, kanske samma 
som sedan flyttade till Bo. 

Den handel, som redan tidigt (se nedan) har bedrivits 
vid harnnläget i Sikavarp, bör ha varit övervakad och 
beskyddad av kungen genom ombud. Handel var sedan 
urminnes tider ett kungligt prerogativ. Det är därför rim-
ligt att antaga, att även handelsplatsen vid Sikavarp in-
gick i den kungliga donationen. Därigenom knöt kungen 
till sig biskopen i Linköping 1178. Jag föreställer mig att 
han behövde en bundsförvant här vid Sveaväldets ytters-
ta, sydöstra utpost, nära gränsen till Danmark. Det bör 
också noteras, att Knut Eriksson tillsammans med jarlen 
Birger Brosa ingick ett handelsavtal med hertig Henrik 
av Sachsen (NE 11 , 1993, s. 131 ). 

Det förelåg också tidigt en mycket stor efterfrågan på 
hudar för tillverkning av pergament som skrivrnaterial 
för de kungliga och kyrkliga kanslierna i de områden 
söder om Östersjön, som var kristna före de nordiska 
länderna (Peter Sawyer, citerad av Hagberg 1979, s 85 ). 
Troligen kan sådant material även ha levererats från 
Öland. 1978 fann man nämligen i Sikavarp ben av oföd-
da svin (Holgersson 1984, s 29), och vid ens k damm-
sugning26 i Vickleby kyrkas västtorn 1980 påträffades 
bl a ben av häst- och svinfoster (Holgersson 1983 i SvK 
vol 193, s IOO ). Kanske hade pergament tillverkats av 
deras hudar? 

Jag delar K G Peterssons uppfattning, att Sikavarp 
var Köpings uthamn ( 1964, s 60) och en transitostation 
på en tänkt, betydelsefull handelsled Gotland-Småland, 
för vilken Öland varit den naturliga mellanhamnen. Hil-
feling antog redan 1797 att »förrnodl. Kunde här for-
dom, liksom ännu i Gottlands Hamnar, varit 2 a 3 goda 
Handels Hus: hvilka har haft Sina packhus källrar och 
uplag varit Cornrnissionairer för Visby Stads handlande 

http:nedriven.24
http:Sikavarp.23
http:Breds�ttra.22
http:udden.21
http:knarr.20
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af deras öfversände varor - besörjt om deras transporte-
ra nde öfver land till Calmar och Småland öfver Öland « 
(resejournal 1797, KB, p 53 ; 1994, s 80 ). På Olaus Mag-
nus karta från 1555 (se fig 8) går en bred väg tvärs över 
ön, beskriven av Marie-Louise Sallnäs27 ( 2002a, s 24 f) . 
Ö lands viktigaste hamnar låg under medeltiden och långt 
in i nyare tid på östra sidan. - Nils Blomkvist har dock 
uttryckt en viss skepsis inför Peterssons teorier ( 1972-
1973, S 25 l ). 

Fisket vid Sikavarp har behandlats av Sölve Görans-
son ( 1997 , s 117 f). Notiser från medeltidens slut vittnar 
om fi skets viktiga roll i biskopsbordets ekonomi . » Land-
böndernas fi skhantering har således medför t såväl 
köpenskap som sjöfart. « (Göransson 1997, s u 8.) Efter 
1527 annekterades fisket - inte utan konflikter - av Kro-
nan, vars fiske vid Sikavarp synes ha upphört efter 1602. 
- En orik tig uppgift, att fisket skulle ha tillhört Askeby 
kloster, beror på förväxling (Göransson 1997, s 117). 

I börj an av 1200-talet frekventerades förmodligen 
hamnen, utom av fi skare, dels av köpmän och kapellets 
övriga besökare, dels av leverantörerna av livsmedel 
m m till biskopsbordet i Linköping via Söderköping. När 
seglingsvädret direkt från Ölands östkust var ogynnsamt, 
kan den nyssnämnda tvärvägen till Ölands västra sida ha 
vari t en lämplig vinterväg till hamnen vid Kalmarsund . 
Vägförhåll andena bör ha varit bäst på vin tern i äldre tid, 
när frakt på bästa vinterföre kostade ungefär hälften mot 
transporter under sommarhalvåret. Så småningom över-
togs fjärrhandeln av Hansan och Sikavarps betydelse 
minskade, även om myntfynden antyder ett uppsving i 
handeln under 1400-talet (se Myntfy nden från de 
öländska kapellen nedan ). I stä lle t knöts kulten av S:ta 
Birgitta av Vadstena till Sikavarp i slutet av 1400-talet 
(R Boström 2004). Med det svenska helgonet hade alltså 
varken hamnen, kapellet e ller korset något samband 
fö rrän i slute t av medeltiden. - Senast 1600, då hertig 
Karl fö rbjöd handel i hamnarna på östra Öland, bör han-
deln ha upphört. 28 Därefter har området främst varit fis-
keläge samt åker- och betesmark , sedan 1800-talets slut 
även fyrplats och turistmål. 

Byggherre 
På denna viktiga handelsplats anlades alltså ett kapell en 
kort tid efter att den förts över från kungens till bisko-
pens markinnehav. Vad var det då för byggherre bakom 
kapelle t? Kanske var det samma gille i Bredsättra, ett 
Katarinagill e, omtalat som convivium Sancte Katerine in 
Bredtesether terre 0landie, om vilket vi vet, att det från 

år 1413 årligen betal ade inte mindre än 4 mark silver till 
franciskanerna vid Katarinakonventet i Visby, för att de 
på vissa bestämda dagar årligen skulle sjunga själamässor 
för gillets bröder. 29 Om Katarinagillet i Bredsättra har 
Sven-Erik Pernler bland annat skrivi t »Möjligen har vi 
här att göra med ett gille som bedrivit handel på Visby, 
och som därvid knutit kontakter med franciskanerna vid 
S:ta Katarina « (198 2, s 67) . Det är då lätt att föreställa 
sig, att gillesbröderna kände en stor tröst i medvetandet 
om, att mässor sjöngs för de bröder, som hade omkom-
mit under de farofyllda resorna över Östersjön. - E tt 
Katarinagilles anknytning till Sikavarp har tidigare dis-
kuterats av Nils Blomkvist (1972-1973 , s 244 f, 255) , Ulf 
Erik Hagberg (1975) och Curt Wallin (1975 , s 179 ff). 
Katarina är också det skyddshelgon J Wallman uppger 
för kapellet 1833. 

G illets privata anläggning kom sannolikt till med bis-
kopens goda minne, i synnerhet som han kunde räkna 
med rundliga skatteintäkter från verksamheten vid ham-
nen. De inkasserades i så fa ll av de ovan omtalade rätta-
re, som tidigare var bosatta på Bo:'" 

Gillets skyddshelgon var den heliga Katarina av 
Alexandria, en av huvudjungfrurna, som led martyrdö-
den under 300-talet (Pegelow 2006, s 140 f). Hennes 
festdag fi rades 25 november. H on var i kustområdena 
fra mför allt fis karenas, sjömännens och mjö lnarnas 
skyddshelgon (Norlen 1972, s 74). I Bredsä ttra kyrka 
finns frå n ett senmedeltida altarskåp bl a bevarade trä-
skulpturer av S:ta Katarina av Vadstena, hennes mor 
S:ta Birgitta och ett tredje helgon som skulle kunna tol-
kas som S: ta Katarina av Alexandria, namnhe lgon till 
S:ta Birgittas dotter.31 Sannolikt har altarskåpet ursprung-
ligen stått i kapelle t, innan det, när kapelle t tagits ur 
bruk, övertogs av sockenkyrkan, på liknande sätt som S:t 
Knuts altarskåp övertogs av Algutsrums kyrka och ett 
altarkrucifix frå n S:t Olofs kapell hamnade i Böda kyrka 
(se ovan Ölands medeltida kapell). 

Vilka var då medlemmar i S:ta Katarinas gille i Sika-
varp ? Sannolikt var det en sammanslutning av öns egna 
handelsmän. Det är nämligen mindre troligt, att så krä-
vande företag som uppförandet av den vä ldiga kyrkan 
samt anskaffningen och resandet av det monumentala 
stenkorset inom tegeltäckta murar skulle ha kunnat 
administreras av ett gille, som var stat ionerat i ett annat 
landskap eller land . Mitt förslag är därfö r, att anläggning-
en i Sikavarp bekostades och orga niserades av ett till 
Öland knutet Katarinagille, med en kärna bestående av 
öländska »Skrytbönder «, kanske också präster, samt Lin-
köpingsbiskopen, representerad genom ställ företrädare. 

http:dotter.31
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Pernler känner till sex svenska Katarinagillen, inklu-
sive det öländska ( 1982, s 67-68). De övriga fanns i Lin-
köping (belagt 1301) , Skara (belagt 1361 och 1401), 
Skepptuna, Up (fanns senast 1438), och i Stockholm (på 
l 440-talet sammanslaget med ett Knuts gille). Det yngs-
ta, i Björke, Go (grundat 1443), hade inte med handel 
att göra utan var en sammanslutning av män och kvinnor, 
vars främsta uppgifter var de levandes välfärd, omsorg 
om de döda samt minnesdrickning (1982, s 72 ff). Vad 
de övriga fyra gillena ägnade sig åt, vet vi inte. 

Hansan övertog fjärrhandeln i Östersjöområdet 
omkring år 1300 enligt Paul Johansen (1958, s 517). Hur 
och när detta kan ha berört kapellet är oklart, men 
kapellet övergavs alltså inte eller blev sockenkyrka. Det 
hade möjligen en kapellan, herr »Hermannus de Bred-
hasaeter«, omtalad 1351(Göransson1997, s 48) . Golv-
stenarna är dock inte nämnvärt nötta (se nedan Byggn 
beskr ), något som varken talar för att gudstjänstlivet 
varit rikt eller besökarna många under den tid kapellet 
var i bruk. Inte förrän r 55 l konfiskerades pengar och 
silver, vilket antyder, att kapellet fungerade som guds-
tjänstlokal ännu vid reformationstiden. Som jag har 
framhållit ovan, kan man förmoda , att avvecklingen av 
gillenas verksamhet vid köpmanskyrkorna skedde grad-
vis och under en följd av år. - Vad Sikavarp beträffar, 
knöts senare kulten av S:ta Birgitta till kapellet, sanno-
likt i slutet av 1400-talet och i samband med biskop 
Henrik Tidemanssons visitation på Öland 1479 (R 
Boström 2004 ). Då kom det rymliga kapellet väl till 
pass. Det behövde inte utvidgas för Birgittakultens 
skull , som exempelvis Skederids kyrka , Up, som samti-
digt skulle fungera som sockenkyrka.32 

- Gillet fanns 
ännu kvar i socknen 1413 (se ovan) och S:ta Katarina 
av Alexandrias framträdande placering i det tidigare 
nämnda altarskåpet visar att gillets band till kapellet inte 
var helt brutna. 

Kapellet som köpmanskyrka 
Som bakgrund till ett försök att rekonstruera , hur S:ta 
Britas kapell kan ha fungerat som köpmanskyrka, vill jag 
här skildra en motsvarande verksamhet i Novgorod 
utifrån framställningar av Paul Johansen 1958 och 1965.33 

Den äldsta kända köpmanskyrkan ( ecclesia mercato-
rum) omtalas redan 1016 i Magdeburg samt under sam-
ma århundrade i Erfurt. Om den förra vet vi , att den 
bevakades på nätterna, var omgiven av en kyrkogård och 
underställd aktade medborgare. I Minden, Herford och 
Bremen fanns det sannolikt också tidiga köpmanskyrkor, 

BYGGHERRE OCH SKYDDSH ELGON 39 

samt även i andra länder. Adam av Bremen omtalar 
nämligen ca 1070, att en kristen köpman lät uppföra en 
kyrka i det hedniska Kurland, till vilken Sven Estridsen, 
den danske kungen, skänkte gåvor. 

Tyskarnas handelsgård i Novgorod låg nära torget och 
furstens palats och var skyddad av en palissad samt beva-
kad av blodhundar (jfr fig 3) . Tack vare de detaljerade 
lagar, som reglerade verksamheten i gården, får vi på 
indirekt väg och »mellan raderna« en ganska klar bild av, 
hur det gick till i en köpmanskyrka. Reglerna, som kalla-
des Schragen (jfr det svenska »skrå«) , var nedskrivna 
mellan 1200-talets slut och 1300-talet i sju versioner med 
små avvikelser (utgivna l9II av Wolfgang Schltiter). De 
tillämpades under ca 300 år, från lIOO-talets slut. Doku-
menten med reglerna förvarades i kyrkan S:t Petris kista, 
tillsammans med andra viktiga handlingar, t ex skulde-
brev, kyrkans kassa och värdeföremål av olika slag. 

Tyskarnas rymliga stenkyrka S:t Petri i Novgorod , 
byggd ca n85, var »wohl befestigt«, välvd och förmod-
ligen treskeppig samt hade sannolikt tegeltak. Den var 
omgiven av en kyrkogård med begravningsrätt och er-
bjöd den enda säkra förvaringen under Guds beskydd av 
de dyrbara handelsvarorna och kyrkans kista. S:t Petri 
var varken underställd någon biskop eller furste , juri-
diskt sett var den köpmännens privatkyrka. De andra 
byggnaderna i handelsgården var av trä. I kyrkan fanns 
ett altare, prytt med en dyrbar tavla och en med äkta 
guld utsmyckad staty, för vilkas säkerhet köpmännen 
oroade sig, när de inte var i Novgorod och deras kyrka 
stod låst och öde. Föreståndaren - den huvudansvarige 
- var åldermannen, som vid sin sida hade två rådmän, 
medan lärlingarna (drängarna) också hade en represen-
tant samt medhjälpare av lägre rang. 

Omedelbart efter sin ankomst till Novgorod skulle 
köpmännen inta de för var och en anvisade uppställ-
ningsplatserna i kyrkan, markerade genom rep eller mel-
lanväggar. Tunga varor, som bly, koppar och det i halm 
emballerade bivaxet »som i värde var jämförbart med 
ädelstenar « (Lagerqvist & Nathorst-Böös 1997, s 50 ), 
vilket skulle användas till altarljus och sigill, skulle ställas 
utmed väggarna för att inte fresta på källarens valv. 
Längre in i kyrkan placerades tunnor med varierande 
innehåll, säckar med pälsverk samt linne- och klädesba-
lar. Vinet ställdes närmast altaret, en erinran om natt-
vardsvinet, men det var förbjudet att ställa vinkannor på 
altaret, emedan det fanns risk för att vinet skulle spillas 
ut och förorena . Alla varor skulle förses med ägarnas 
bomärken. Det var alltså inte så gott om plats i mitten av 
kyrkan, där prästen skulle hålla mässan . Det var förbju-

http:sockenkyrka.32
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de t a tt lämna kyrkan unde r pågående gudstj änst och att 
syssla med varorna unde r tiden. 

Unde r dagtid var va kter utstä llda fö r a tt hind ra obe-
hö riga att komma in och granska fö rråden i kyrk an. Det-
ta kunde nämligen inverka ofördelaktigt på prise rna. T ill 
skilln ad från fö rh å llandena i fö rgå rden till Je rusa lems 
tempe l, va r a ll hande l inom kyrk ans murar strängt fö r-
bjuden. 

Natte tid sköttes beva kninge n av »kyrk sova re«. som 
låstes in . O m de var två. fick de av säkerhe tsskäl inte vara 
släkt med vara nd ra, int e he lle r kompanj one r e lle r ha 
samma arbetsgiva re . I kyrkan lås tes samtidigt in kyrkans 
kista, vågarn a med sina justerade vikte r. de ls den sto ra 
pundvåge n. de ls sil ve rvåge n. vida re må lkä rl. må llikare 
och e tt slags a lnlikare (e n lina . som skull e visa de ko r-
rekt a må tten på en ba l om 5 x 1 o a lna r ). så a tt de inte 
kunde fö rfa lskas. Det var strängt fö rbjude t att tända ljus 
på na tten. Sedan fönstren stängts. låstes po rten från insi-
dan med en dragbom, utifrån med e tt I, s. va re ft e r nyc-
ke ln togs om hand av åldermannen, hans ställföreträdare 
ell er prästen. Fö lj ande morgon slä pptes »kyrksova rna « 
ut ige n. - Va rj e lö rd ag skulle köpmänne n och de ras 
gesä lle r invente ra tunnor. bala r och säcka r och se till. a tt 
a llt var i god o rdning. vä l emba llerat och märkt. 

S:t Petri kyrk a hade en god och vä lo rdnad ekonomi . 
Man skilde på »vinte rfara re «. som fä rdades på land . och 
»sommarfara re «. som ko m sjö ledes. Hande lsmännen 
fick beta la ska tt fö r sina fö rråd. på vinte rn 0.25 % av vär-
de t (de dyrbara skinn en !), medan skatten va r lägre på 
sommaren. Man tick betala hyra för de omkring kyrkan 
be lägna träbyggnade rna ( bostäde r. fö rråd och kä ll are) 
samt för användning av kyrk ans kitt e l. i vilken bi vaxe t 
smältes . m m. För mindre försee lse r be ta lades i a llmän-
he t 1 mark silve r i bö ter. men den va kt. som ge nom fö r-
sumlighet släppte in en obehörig i kyrkan som granskade 
förråden (se ovan ). måste punga ut med 10 mark sil ver. 
Inkomste rna skulle användas till kyrk ans unde rh åll och 
nya nskaffninga r. av löning av präs ten (se nedan ), men 
också till understöd å t dem som blivit sjuka e lle r kommit 
i o lycka på annat sätt . 

Präs te rn a tillh ö rde kö pmänn ens fö lje till a tt bö rj a 
med (jfr A nsga r. som 829 reste till sammans med köp-
männen till Birka). men så småningom hämtades präster 
fö r va rj e markn adspe riod från Visby och Li.ibeck. Präs-
ten hade fas t lön. 4 mark silve r per ha lvå r. fri kost och 
beklädnad. och fö r dett a skötte han gudstj änste rna och 
kyrk ans ko rrespondens. De t hörde också till hans plikte r 
att e ft e r gudstj änsten utlysa a llmänna sammankomster. 
Fö r pri vatbrev dä re mot fi ck han be ta lt av bestä ll a ren, 

likaså ho norerades han ex tra . fö r a tt unde r dagtid ha 
hand om sil vervåge n. 

ä r säsongen var öve r lås tes kyrk an med de oså lda 
varorna. ycklar i fö rseglade behållare lämnades i säke rt 
fö rvar hos två dignitäre r i Novgorod till nästa marknad. 
Därefte r reste köpmännen och deras fö lj e hem. Kyrko-
kassa n fö rdes till Visby och lås tes in i e tt skrin i S:ta 
Ma ria. tyska rnas kyrk a. med fyra nyckla r fö r de ansvari -
ga i Visby. Li.ibeck. Soest och Dortmund ( på 1300-ta le t 
endas t i Visby och Li.i beck ). Tyska rna i Visby stod a lltså 
i mycke t nära kontakt med sina landsmän i Novgorod. 

Mot denna bakgrund skulle ve rksamhe ten i Sikavarp 
kunna rekonstrue ras på fö lj ande sä tt. S :ta Britas kape ll 
var gillesbröde rn as pri va ta ege ndom. som e konomiskt 
inte va r unde rstä lld biskopen i Linköping. På golve t och 
på vinda rna till de t väl beva kade ka pe lle t rymdes gilles-
medlemmarnas va rulage r. En de l placerades utmed väg-
ga rn a i bo tte nplane t. I ka pe lle ts mitt axe l va r utrymme 
fö r gudstj änsten utspara t. De t fanns de talj erade bestäm-
me lse r fö r verk samheten. I den mån köpmännen med-
förde ege n präs t, var det han. som fö rrätt ade mässa n. Så 
snart gudstjänsten skulle bö rj a. mås te a ll ann an verksam-
he t i kape lle t upphöra. 

På rymliga vindar över långhuset. ko ret och sakristian 
kunde skrymmande föremål som ske pparn as sege l. tac-
ke l och tåg fö rva ras öve r vinte rn :" likaså hö för »vinte r-
fa ra rnas « hästar (Johanse n 1958. s 92 ), dyrbara pä lsverk 
osv. På somrarna anvisade gille t betesmarke r i närhe ten 
fö r hande lsmänn ens d ragdjur. mo t be ta lning. A ndra 
inkomstk ällo r var ved samt hyra av kokk ärl fö r hande ls-
männens bryggning och matlagning. Gillet hade alltså en 
vä l fun gera nde ekonomi . vilke t även kan utl äsas av 
kape llets dyrbara tege ltak. 

Inge n hande l tick förekomma inne i kapellet. Mark -
nade rn a hö lls sa nn o likt på den nedan beskri vna. vä l 
befästa kyrk ogården. De t lill a cirke lrunda to rge t om-
kring stenk orse t var en asy l ( E llmers 1983. s 49 ). Dä r 
avkunn ades domar, träffades avta l och avgjordes tviste r 
e tc infö r ko rset. På en krok på ko rse t hängdes biskopens 
handske som ett vä l synligt bevis. pax. för att han garan-
te rade to rg- och markn adsfrid (s tenkorse ts funkti on 
behandl as vida re nedan ). Rä tt a ren på Bo fö rvarade 
nyckl a rna till ka pe lle t utanfö r hande lssäsonge n samt 
inkasserade skatt från köpmänn en. 

Den mu romgärdade kyrkogården i Sikavarp e rbjöd -
fö rutom gravpla ts - en säke r tillflykt fö r handelsmännen 
och de ras varor : den va r en » Wehrfriedho f « ( Ellmers 
1983, s 52). Enligt de regle r, som tillämpades vid köp-
manskyrko rna. var begravningsplatsen uteslutande rese r-
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ve rad för gille ts medl emma r. den var e n » Fremdenfried-
hof « ( Ellmers 1983. s 5 1 ). Inga utsocknes främlingar tick 
nämlige n begravas på socke nkyrk ans kyrk ogå rd . 

Skyddshelgon 
Willi a m Anderson framförd e 193 1 och 1936 e n väl 
unde rbyggd teori . a tt källan och kape ll e t i Sikavarp var 
he lgade å t S:ta Brigida av Kild are (ca 453-ca 523).35 

Hon va r en sa mmansmältning av e n ke ltisk naturgudom-
lighet. Brigi t ( Brigantia. Bride . Brigda) och e n hi storisk 
person :"' Ha n hade då faststä llt a tt kape ll e t och ko rse t 
var långt ä ldre än de n he liga Birgitta av Vadstena och att 
hon a lltså inte kunde vara de t ursprungliga skyddshe lgo-
net. 

Brigida ( Brigid . Bridgit. Brfd ) av Kilda re var. jä mte 
S:t Patrick. Irlands nationa lhe lgon och »e n a ndra jungfru 
Maria «. Vårens a nko mst. lmbo la. firades på hennes fest-
dag 1 februari. I de nn a ingick drasti ska fruktba rhe tsrite r 
och e ldceremo nie r. jämförbara med va lbo rgsmässofiran-
det i vå rt land i ä ldre tide r. 37 

- Brigida ville int e gifta sig. 
ut a n inträdde vid 14 års å lde r i e tt kl oster. dä r ho n 
anställdes som mejerska. Ho n grundade sena re e tt klos-
te r i Kilda re och blev dess abbedissa . M, nga unde rve rk 
var fö rknippade med he nn es högmj ö lka nde ko. Ho n 
avbildades dä rför ofta med e n ko vid sin s ida och e n 
mj ölkdejas huckle hårt bundet o mkring håret. Som Pe rn-
le r kunna t visa ( 1997. s 58). var Brigida de gotlä ndska 
mj ölkbö nde rnas specie lla he lgon. Sannolikt var ho n ock-
så de ö ländskas patrona: li vsbe tinge lse rn a på Gotland 
oc h Öland var ju desamma. Brigida va r både läs- och 
sk rivkunnig och avbildas ofta med e n bok i hande n som 
bevis på lärdo m. Ho n var poeternas patrona. Må nga 
ceremonier var knutn a till Brigida och he nnes hedniska 
fö rebild . Meda n ma n på kvällen med aska täckt e öve r 
den husliga härden och smedens ässja. å ka llade man Bri -
gida. för att hon skulle hå lla glöde n vid liv unde r natten. 
ut an risk fö r e ld fara. Därför var de t irlä ndska he lgone t 
äve n grovsmede rnas och hovslagarn as he lgon. och som 
e n erinran o m he nnes ma kt öve r e lde n ka n ho n avbi ldas 
med e n e ldslåga öve r huvude t e lle r e tt ljus i ha nde n. E n 
blommande gren i hande n är en e rinra n o m hennes jung-
frulighet. Strandska ta n. vå re ns budbärare . va r he nnes 
fågel och en symbo l för fruktsa mhe te n. Brigida var äve n 
läkarn as patrona och ge trams och maskros va r he nnes 
läkedo msväxter. Kulte n av S:ta Brigida spred sig snart 
från de ke ltiska o mråde na på ö mse sido r o m Engelska 
kanalen. utmed Rhen och över reste n av Europa. Brigida 
va r bl a namnhe lgon åt Birgitta Birge rsdotte r. 

Innan Pernler publicerade sin uppsa ts o m Brigidak ul-
te n 1997. var inte så många Brigidabilder kända på nor-
diskt område ( R Boströ m 1997a. s 33). I sin granskning 
av Mereth Lindgre ns Bilde n av Birgitt a ( 199 1) framh ål-
le r Pernle r. a tt e tt betydande a nta l kvinnliga he lgonbil-
de r int e längre med sä ke rhet kan identifi eras som Birgit-
ta . » Vi ssa ä ldre. o ide ntifierade kvinnli ga he lgonfram-
stä llninga r med dok. ljus e tc kan vara de n irl ändska 
abbed issa n « ( Pe rnler 1997. s 64). I de tta instämmer jag 
he lt och kan bidra med e tt par ide ntifie ringa r i gotl änds-
ka kyrko r : på sockl arna till skulpturer i Anga och Eke 
finns urt ag för Brigidas ko. så som den å te rges i Brigida-
bilden i Linde:"' 

Willi a m Anderson va r de n förste. som rikt ade upp-
mä rksa mh ete n mo t Brigida av Kilda re ( 193 1 och 1936) 
och han tick stöd av Be rtil Palm ( 1949. s 195) och Bir-
gitta Ah Iberg ( 1958. s 105 ). Ha ns teori bemöttes e me l-
le rtid med ske psis av Andreas Lindblo m ( 1955. s 60). 
C urt Wall in ( 196 1. s 40 ). Nils Blo mk vis t ( 1979. s 76) 
samt Sölve Göransson ( 1984b. s 23). uta n att de fö reslog 
något a nn at tite lhe lgon. Inte he ller för Mereth Lindgren 
va r Brigida aktue ll (se ovan ). Tydligen kände de inte till 
Toni Schmids till omfå nget lilla. me n viktiga uppsats från 
1943 om Brigida. I denna visade hon. a tt S:ta Brigida hyl-
lades i bl a Linköpings stift. inklusive Öland. De t irl änds-
ka he lgone t ä r nämlige n upptage t i de t s k Böda-missale t 
frå n 1300-tale ts mitt. .w Den livsbe främj ande Brigida mo t-
svarade e me ll e rtid int e de n romersk-katolska kyrka ns 
asketiska idea l. Frå n Ro m framfördes i stä lle t firande t av 
S:ta Agnes den 21 januari. och cistercie nse rna utre nsade 
brittiska he lgonna mn till förmå n för bl a S:ta Agnes 
(Foge lklou 194 1. s 6 1 f). De t irl ä ndska he lgone t behöll 
dock sin ställning och fanns upptage t i den sve nska a lma-
nacka n ä nda till 1824 ( Pe rnl er 1997. s 59 ). 

Bilder av Brigida sammanbla ndas int e bara med Bir-
gi tt a av utan även med hennes do tte r. S:ta Ka ta rin a. S:ta 
Birgitta och he nnes namnhe lgon smä lte så små ningom 
sa mma n (Fogelklou 194 1. s 104). Så se nt som 1932 bytt e 
man i e n kyrk a i Bre tagne ut e n 1300-ta lsskulptur. fö re-
stä llande S:ta Brigida. mo t en vacke rt polykromerad bild 
av de n he liga Birgitt a av Vadstena .40 E tt a nn at exempe l 
på två he lgon med samma namn. som har få tt byta plats. 
gä llde de danska Knutsgille nas skyddshe lgon (se ova n 
Ölands mede ltida kape ll ). Knut den he liges bild pryder 
två mede ltida alt arskåp på Öland. Det e na har ursprung-
ligen stå tt i S:t Knuts kape ll. nu i Algutsrums kyrk a. det 
a ndra stå r i Torslunda kyrka ( R Boströ m 1984a. s 19 f) . 
Inte e ns i Ro m kunde man skilja de båda he lgonens hög-
tidsdaga r å t. Andra exempe l på »sa mmansmälta« he lgon 
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är de två S: t Stefa nus (Staffan ) och de tre S: t Dionysius 
( Den is). 

Som redan är omtala t. knö ts kulten av den he liga Bir-
gitt a till ka pellet i slutet av 1400-talet. Olika traditione r 
fö rknippar den he liga Birgitta till pl atsen.41 När hennes 
mor va r havande ska ll fö rä ld ra rna ha lidit skeppsbrott 
ut anfö r Öland år 1302. Hon ska ll i Sikavarp ha stigit 
o mbord på bå ten till de t he liga lande t och nä r henn es 
stoft hemfördes från Rom till Vadstena ska ll man ha 
landstigit här. Brevia rium Lincopense omt a la r 1493 
Sikavarp som den hamn. där S:ta Birgittas re like r nådde 
sve nsk jo rd 28/5 1374 ( Blomkvi st 1979. s 76). Inga av 
dessa uppgifte r kan dock beläggas närmare ( R Boström 
2004 ). Å r 155 1 nämns Birgittas namn fö rsta gå nge n i 
sa mband med kape ll e t. Rheze lius o mt a lar 1634 a tt 
kape lle t ä r av »henne upbygdt och funderat « och att hon 
rest ko rset. I Rannsakninga r uppges omkring 1667 a tt 
ko rset »Sanct. Brijta Till ära sä ij es wara vprättat. af hwil-
ken och Cappe lle t S Brijtas ä r wordit ka ll a t « ( 1992. s 
20 ). Å hstrand å te rger efter sock nens kyrk obok uppgif-
ten att kape ll et är byggt till he liga Birgittas ära ( 1768. s 
165 ). Hilfe ling ange r kape lle t 1797 som » De t så ka ll ade 
Sta Britas e ller Långöre Cape ll . vid Kläppinge « ( rese-
journal i KB. p 5 1: 1994. s 79 ). men anvä nde r äve n S: ta 
Brita som namn för S: t Elavs kapell nedanför Borgholms 
slo tt (se ovan Ölands mede ltida kapell. not 13). A hlq vist 
befäster 1825 ge nom sin tryckta Ölandsbeskrivning. att 
»Cape lle t har warit he lgad! St. Birgitta « ( 2: 1. s 184) och 
hänvisar till såvä l »Traditionen « som Rheze lius. Wall-

Stenkors 
I sydväst. ca 70 m från kape ll et och nä ra stranden reser 
sig e tt ståtligt ko rs (fig 1. 18). »ett koste ligt stenk orss « 
( Rannsakningar om kr 1667. 1992. s 20 ), »så högt som 
en karl till häs t « (Linne 174 1: jfr fig 19). Det ä r hugget 
ur e tt end a block av grå röd . o rdovicisk ka lksten med 
inslag av grönaktigt glauk onitminera l. hämt a t från 
stenbrotte t i Köpings klint. enligt utl åtande 30/6 2006 av 
Jan Mikaelsson. geolog vid Högsko lan i Kalmar. Ytan är 
slä tslipad av väde r och vind under många se kle r. Korset 
mäter i synlig höjd 3.3 m, bredd öve r ko rsarmarna 1,95 
m. tj ocklek 22 cm. Korsarmarn as ända r ä r formade som 
tre pass. De övre och nedre lobe rn a ä r pl ace rade rakt 
öve r varandra . medan den tredje , me lle rsta flik en bildar 
en rä t vinkel med de båda andra . Korsända rn a är a lltså 
inte fo rmade som treklöve r, vilka går a tt skri va in i en 

man kallar dock några år senare - som ende uppgiftsläm-
na re och ut an att ange källa - ka pelle t för S: ta Katarina 
(sa ml. Nord Mus. 111 ). 

A tt S:ta Brigida togs till skyddshe lgon för kapellet kan 
vara en påverkan från kulten av henne kring käll an. va rs 
traditi oner på platsen sanno likt är ä ldre än kape lle t (se 
nedan Kyrkog. S: ta Britas källa). Det sk ulle i så fa ll kunna 
motivera att kape lle t. till skilln ad från många and ra köp-
manskyrko r. inte uppk allades efte r gillets ege t skyddshel-
gon. S: ta Ka tarina av A lexa ndri a (j fr dock Wallman ! ). 
Nils Blomk vist antyder möj ligheten att Katarin a av Alex-
andria varit kape lle ts skyddshelgon ( 1979. s 76. 94 ). Han 
framh åller att kapellet är det enda i Brasks kape ll fö rteck-
ning som inte anges med he lgonn amn och a tt Birgittas 
namn är belagt först efter reformationen. Skälen att knyta 
Birgittatraditionerna till kapellet kan ha varit starka och 
därför. mena r han. inte behövt ha samband med kape llets 
tidiga re skyddshe lgon. Med tanke på. att mittpa rtie t i 
kapellets senmede ltida altarskåp upptogs av en framställ-
ning av Treenigheten (fig 69) . ä r de t även tänkbart. att 
kape lle t kan ha gått unde r namne t S:t Drotten e lle r S: t 
Trinitatis i likhe t med fl era andra köpmanskyrkor som 
exe mpelvis dem i Visby, Lund , Roskilde . Slesvig samt 
Ryska kyrk an i Novgorod (Johansen 1958). A tt Britas 
namn så snart blev etablerat. tro ts att den he liga Birgitta 
av Vadstena endas t bör ha varit kape llets skyddshelgon i 
ett drygt halvsekel när det togs ur bruk. talar dock för att 
namnet redan sedan länge haft hävd och att dess tidigare 
skyddshe lgon varit den iriska S: ta Brigida . 

liksidig tri angel. Utmed huvudstammens kanter löpe r en 
rund vulst både på fram- och baksidan. Korsstammen 
vidgar sig långsamt nedåt och fo tpartie t försv inne r under 
mark ytan. dä r de t fixerats med stenar (S -C Lundberg 
1984. fi g 14. s 11 ). Vid ko rse ts fo t. på västra sidan. har 
Rheze lius rita t en vågrät häll ( fig 20 ). 

På korse ts mo t väs ter vända framsida. något ova nför 
korsmitten och 2.5 m över marken. är inhugget ett hål. ca 
4.5 cm djupt och ca 2 x 2 cm i genomskärning. Det mättes 
upp 1967 av Anders Martinsson" (Öbl ). som påpekar. att 
hålet mås te ha huggits in. medan ko rse t ännu låg på mar-
ken. Flera hå l ha r varit inhuggna i korset. På koncept -
teckninge n (fig 2oa) har Rheze lius med punkte r marke-
rat hå l på de övre ko rslobe rn as uppåt vä nda kante r, 
medan han på renritningen ( fig 2ob) i stället har ritat små 

http:platsen.41
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Fig 18. Stenkorset från sydväst. Foto R Hintze 1980. 

kryss som observandum. Stora delar av hans konceptan-
teckningar saknas tyvärr, så vi känner inte till hans kom-
mentarer.43 Lantmätaren Reinius nämnde 1735 att 
»Ytterst på ändan av korset fanns en tumstjocker järn-
dobb inslagen, även ock mitt uti korset « (Göransson 
1997, fig 18). 2005 undersökte Martin Boström korsets 
överdel från en stege. I toppen av den mellersta korsar-
men satt ännu ett stycke av denna »järndobb« kvar (fig 
21) och på översidan av den norra korsarmen syntes ett 

Srone cross from the south-west. 

hål, medan motsvarande plats på södra korsarmen var 
skadad. Troligen har »dobbar « i alla tre korsarmarnas 
översidor utgjort fäste för ett skyddstak av något slag. 

Vid en orkan 14/I 2007 skadades stenkorset allvarligt 
då det träffades av delar av en intilliggande sjöbod, som 
vinden slitit loss från sin grund. Korset slogs omkull. Det 
bröts av alldeles ovanför marken och strax under korsar-
marna samtidigt som den norra korsarmen knäcktes. I 
tre delar fördes korset omedelbart till Kalmar för att 

http:mentarer.43
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restaureras under ledning av stenkonservator Svante 
Nilsson vid Prolithos stenkonservering AB. Delarna 
sammanfogades med lim, bruk och syrafasta dubbar, 
varav några krävde borrhål från stenens yta . Det fast-
monterades åter på sitt fundament 26/10 samma år.44 

Till formen liknar korset två berömda, tyska tri-
umfkrucifix från r200-talets början, i Wechselburg och 
Halberstadt ( Geese 2000, s 334 f). Det senare har fått 
många efterfölj are både i Tyskland, Danmark och Sverige 
(Roosval 1930, s 381, fig 362 ). De är, så vitt jag vet, de 
tidigaste exemplen på kors med korsställda lober på kors-
ändarna. En datering av korset till 1200-talets början eller 
första hälft är därför sannolik, även om en senare till-
komst inte kan uteslutas. Arkeologiska fynd som kan 
datera det saknas. Av formen att döma, är det rimligt att 
tänka sig, att kapellet och korset har tillkommit samtidigt. 

Sex medeltida kalkstenskors är kända på Öland. Alla 
de fem övriga är minneskors, »dödh eller dräpin mans 
kumbel eller monument«, för att citera Rhezelius: 1. Det 
skadade korset i Kläppinge, Bredsättra, - 2. Rynings 
kors i Persnäs, - 3. Martinus kors i Föra, - 4. Sunes kors 
i Bredsättra samt - 5. Tjusbykorset i Gärdslösa.45 

Funktion 
»Offerstoden«, som Rhezelius kallade korset, sades 
vara uppsatt »till dhe fattiges nödtorfter« av S:ta Birgit-
ta : »D å siömän hafua där opfrat, hafua dhe och Vthi 
denna ringmur, hållit sina böner, til gudh om wälfärd, 
och huar annan önskat wind och godan bör [gynnsam 
vind] och hampn i Jesu nampn «. Ran nsakningar angav 
omkring 1667, att korset »Sanct. Brijta Till ära säijes 
wara vprättat« (1992, s 20). Hällen, som Rhezelius 
avbildat, var enligt Ahlqvist »lagd till pall för knäböjan-
det « (Ahlqvist 2:1, s 185 f). Vidare skriver Ahlqvist, att 
»Här förrättades den brukliga korsbedningen «. Åke 
Nisbeth har i detta sammanhang erinrat om uttrycket 
»krypa till korset«. 

Rhezelius berättar vidare 1634, att »Mitt Uthi kor-
set, där holet är, en Järnkrok warit hafwer, där på en 
stålweska eller bössa fasthängdt, där alla siömän opfradt 
hafr til the Armes behof i Jesu N(amn] «. Av beskriv-
ningen framgår , att varken kroken e ller bössan fanns 
kvar. Det finns anledning att betvivla , att en offerbössa 
ursprungligen har varit fäst på en krok i hålet . Proble-
met är nämligen, att hålet sitter 2,5 m över marken. En 
person av medellängd kan knappast nå högre upp än 2 
m (fig 19) . Hur skulle då en kollektbössa ha sett ut ? Den 
kan ha bestått av ett ca 1 m högt, järnbeslaget penning-

Fig r9. Stenkorset från sydväst med fullvuxen människa för att 
visa korsets storlek. Foto Anders Johansson 2005. 

Stone cross f rom the south-west; relative size. 

block av trä , som av säkerhetsskäl var fäst högt upp och 
med myntspringan på bekväm höjd. Martinsson föreslog 
1967 (Öbl), att i stället en Kristusbild kan ha varit fäs t 
vid korset. Med tanke på Sikavarps betydelse för han-
deln, föreslår jag däremot den tolkning som jag nämnt 
ovan (Byggherre och skyddshelgon, avsnittet Kapellet 
som köpmanskyrka) : i hålet har varit fäst en krok, på 
vilken en symbol , t ex linköpingsbiskopens handske , 
»pax«, hängdes upp, när det var marknad, som ett syn-
ligt tecken på att han garanterade torg- och marknads-
frid . Så har man bl a på det sk Ficken-Kreuz i Lehe och 
torgkorset i Magdeburg hängt en handske som marke-
rade torg- och marknadsfrid (se tig 5; E llmers 1983, Abb 
1-3 , s 4 7 ff samt ovan Ölands medeltida kapell). - Sedan 
handeln i Sikavarp avtagit, sannolikt omkring år 1300 
eller något senare, är det naturligt att tänka sig, att man 
höll andakt vid korset ungefär så, som Rheze lius och 
Ahlqvist beskriver det. 

http:G�rdsl�sa.45
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Fig 2oa-b. Stenkorset. Konceptteckning av 1 H Rhezelius 1634 
och hans egen renritning. Påskrifterna med silverstift utförda av 
annan hand (J Hadorph?), KB. Foto ATA. 

Stone cross from the west with the chapel ruin in the background. 
Preparatory sketch from 16 34 and finished drawing. Lettering in 
silverpoint executed by a different hand. 

Av allt att döma var stenkorset upprest av det köp-
mansgille som lät uppföra kapellet. Det förhållandet , att 
korset var hugget av sten innebar, att det skulle vara en 
ständig fridsgaranti för handelsmännen, deras skepp, 
besättning och last, inte bara under de perioder, då 
marknaden pågick, utan även under handelsmännens 
resor till och från Sikavarp (jfr Ellmers 1983, s 49). I 
Sikavarp kunde de alltid finna en handelspartner under 
betryggande former. Korset var på sin tid ett ännu vik-
tigare inslag i den medeltida fjärrhandelns miljö än vad 
lyftkranar och kajer varit för frihamnarna i vår egen tid. 
Korset var ett typiskt »Rechtszeichen «, som vakade över 
torgfriden och som gjorde hamnen attraktiv för långvä-
ga besökare. 

Fig 2 r. Försänkt järndubb på korsets högsta punkt. Troligen fäs-
te för skyddstak. Foto M Boström 2005. 

Sunken iron nail an the highest point af the cross. Presumably 
fora protective roof 
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Ringmur 

Korset reser sig i mitten av ett cirkelrunt torg, ca 13 m 
i diameter med en yta av drygt 130 kvm inom en låg 
vall (fig 14-15, 17, 22). Ett provschakt i vallen 1978 
visade rester av en omsorgsfullt utförd skalmur (fig 23 ; 
Fernholm 1986, fig 31 samt s 29-30 ). Korset har alltså 
varit omslutet av en ringmur. Murens nedre innerliv var 
intakt, uppbyggt av grova, kantställda kalkstenar, sam-
manfogade med fast bruk, men ytterlivet var helt ned-
rasat och berövat sin sten. Muren har varit täckt av 
tegel, troligen munk- och nunnetegel (Fernholm 1986, 
s 27). Om den har varit putsad eller ej , framgick inte 
av undersökningen. Den omsorgsfulla murningstekni-
ken avviker helt från det grova förbandet i kapellet och 
kyrkogårdsmuren , vilket tyder på att de har utförts av 
olika murmästare och kanske , men inte nödvändigtvis, 
med viss tidsskillnad. Vilken av anläggningarna som i 

Kyrkogård 
Kapellet har varit omgivet av en fyrsidig , murinhägnad 
kyrkogård (fig JO, 14, 15) med måtten ca 55 x67 m, dvs 
120 x 144 korta alnar (se nedan Måttanalys ). Med sina ca 
3 050 kvm var den stor som en medeltida, svensk soc-
kenkyrkogård. Ingenting tyder på, att den har blivit 
utvidgad. Kyrkogården delas i dag av en stengärdsgård, 
som före 1929 även delade kapellet (fig 45 ). Väster om 
denna sentida ägogräns är kyrkogårdsmuren endast syn-

Fig 22. Stenkorset, »om-
gifvet af I Y, a 2 fots hög 
jordvall«. Teckning av 
Adam Siden 1873, ATA. 

Stone cross 'surrounded 
by a 1 ~ ta 2 foot high 
earthen bank'. Drawing 
1873. 

så fall är äldst går inte att säga. Kvalitetsskillnaden kan 
även bero på att den runda murens byggande var en 
mera avancerad uppgift som krävde större omsorg i 
utförandet. 

I norr och söder fanns öppningar i muren, den norra 
av Rhezelius betecknad som ingång, den södra som 
utgång (fig 20). Man kan föreställa sig, att processioner 
kan ha gått in från norr, skridit runt korset och därefter 
gått ut genom den södra utgången. - Hur hög muren har 
varit vet vi inte. Med en murhöjd av 2-2,5 m var korsets 
överdel ändå väl synlig från långt håll och hela anlägg-
ningen måste ha dominerat stranden och tjänat som ett 
utmärkt inseglingsmärke. Murens uppgift torde, förutom 
att ge rummet kring korset viss avskildhet och utgöra väl-
behövligt vindskydd, hänga samman med att det inhäg-
nade lilla torget utgjorde asyl (Ellmers 1983, s 49 ). 

lig som en ränna i marken med enstaka stenar, medan 
något mer finns kvar av muren öster om gränsen. Enligt 
lantmätare Reinius karta från 1735 var »Kyrkiogården, 
mycket jämner, med nederfallen mur omkring« 
(Göransson 1997, fig 18). 1868 var muren borta, säker-
ligen till följd av det då nyligen utförda gärdsgårdsbyg-
gandet , men uppgavs ha funnits kvar 1827.46 Hilfeling 
fann 1797 att muren var byggd av »ganska stora änkla 



rå och ohuggne gråstenar, den ene tätt vid den andre« 
(resejournal, KB, p 53 ; 1994, s 79). 

Delar av den raserade muren frilades 1978. Den har 
bestått av en knappt 1 m bred, stabil mur av kalksten och 
gråsten, fogad med kalkbruk. Upptill var muren täckt av 
tegel , sannolikt munk- och nunnetegel (Fernholm 1986, 
s 27 ). Så påkostade kyrkogårdsmurar är på Öland endast 
kända i Alböke4

' samt vid S:t Johannes bogårdsmur i 
Kyrkhamn (se ovan Ölands medeltida kapell). Muren i 
Alböke har varit fästningslik och 3-4,2 m hög. Hur hög 
muren omkring Johannes kapell har varit, vet vi inte, lika 
litet som vi känner till höjden på Sikavarps bogårdsmur. 
- I Bunge, Go, finns en liknande mur, ursprungligen mer 
än 4 m hög (Hedlund 1935 i SvK Go Il , fig 20, 22). 

Ännu 1912 syntes gravkullar på östra hälften av kyr-
kogården , som då var täckt av gräs, medan västra hälften 
var uppodlad.4" I de grävningsschakt man tog upp 1978 
och 1979 påträffades inga gravar; de var tydligen bort-
plöjda, men däremot fann man ett vadbensfragment av 
människa (Holgersson 1984, s 29) samt en svepningsnål 
(Fernholm 1986, fig 34). 

Innanför kyrkogårdsmuren har man , förutom den 
ovan nämnda silverskatten, påträffat en bronsnyckel till 
ett medeltida bultlås.49 Vidare har man funnit sju mynt 
från 1 rno-talet till 1200-talets början, bl a två tidiga, got-
ländska, därtill en sölja av silver, en ströning av brons 
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samt rödgods och stengods från 1300-tale t (Fernholm 
1986, s 31 ff). 

S:ta Britas brunn 

I kyrkogårdens sydöstra hörn, 15 m från kapellet, ligger 
S:ta Britas brunn (fig ro, 14-15, 24, 38), kallad så redan 
1634 (Rhezelius). Den ligger inom en förhöjning, ca 8,5 
m i diameter och belägen 2,17 m över havsytan. Karet är 
kallmurat av gråsten, inre diameter ca 1,2 m, yttre ca 2,6 
m och djupet 5 m. Vattendjupet var 3,8 m i oktober 1979 
(S-C Lundberg 1984, s 26 ). Brunnen är sedan länge täckt 
av två kalkstensskivor med motstående, halvcirkelforma-
de urtag, som tillsammans bildar ett runt hål. Bortfallna 
delar av den södra stenskivan (tig 24) kompletterades 
efter 195550 och brunnshålet täcktes med ett senare för-
nyat runt lock av trä. Lock saknades 1823 enligt Löfgrens 
teckning (fig 38). 1917 och 1955 var öppningen skyld 
endast av lösa bräder (fig 62 resp 24). 

Källan har alltid varit berömd för sitt klara vatten. 
Den har blivit tömd och rensad flera gånger, men det är 
inte känt, vad man har funnit i den, mynt eller dylikt. -
Brunnens namn syftar på S:ta Brigida av Kildare (se 
ovan). I likhet med de flesta heliga brunnar, var sannolikt 
även denna från början en hednisk offerkälla, som i tidig 
kristen tid döptes med helgonnamn.51 

Fig 23. Bevarade rester av ringmur kring korset under utgräv- Fig 24 . S:ta Britas brunn före restaurering (jfr fig 10 och 38). 
ning, sedda inifrån mot öster. Foto R Fernholm 1978, ATA. Foto I Anderson 1955 , ATA. 

Preserved sections of the wall encircling the cross, during exca- St Brita's well before restoration (cffigs IO and 38). 
vation, seen from the inside facing east. 

http:helgonnamn.51
http:bultl�s.49


Byggnads beskrivning 
Av S:ta Britas kapell återstår en ruin som avtecknar sig 
på långt håll. Ruinen består av en ca 12 m hög, nästan 
helt bevarad gavelmur, som reser sig mellan de till betyd-
ligt lägre höjd bevarade delarna av byggnadens övriga 
murar. Gavelmurens nedre del är genombruten av en vid 
bågöppning och snett däröver en rektangulär, mindre 
öppning. Ännu en gavelmur stod kvar till 1914, då den 
rasade. Vid senare konserveringar kompletterades vissa 
försvunna murpartier. Följande byggnadsbeskrivning av 
kapellet är gjord utifrån de synliga delarna av murverket 
(fig 25- 35), äldre beskrivningar och avbildningar av 
desamma (fig 36-47) samt en arkeologisk utgrävning 
och murdokumentation , utförd 1979 under ledning av 
Sofi-Charlott Lundberg och Hella Schulze.52 

Plan, material och exteriör 
Kapellet bestod av ett kor i öster med sakristia norr 
därom samt ett långhus i väster, allt utlagt i ett samman-
hang och uppmurat i förband. Torn saknades. Koret, 
som var rakslutet,53 hade en åt öster och väster utdragen 
planform (invändigt mått ca 18 kvm: ca 5 x 3,5 m ). Sak-
ristian var närmast kvadratisk (ca 6 kvm : 2,5x2,3 m). 
Det rektangulära långhuset var påfallande stort i förhål-
lande till koret ( 20,2 x ro ,1 m) och rymligt, med en areal 
av 204 kvm. Kapellet var på sin tid en av de största sten-
kyrkorn a i Sverige (se nedan Byggn hist) . 

Kapellruinen ligger på en svag höjdrygg, som sträcker 
sig från västgaveln och österut. År 1979 uppmättes läget 
för ovansidan av västra ingångens tröskelsten till 3,2 m ö h. 

Fig 25. Kapellruinen från sydväst. Foto R Hintze 1980. Chapel ruins from the south-west. 

http:Schulze.52
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Fig 26. Kapellruinen från 
nordöst. Foto R Hintze 1980. 

Chapel ruins from the north-
east. 

Fig 27. Kapellruinen från nordväst. Foto R Hintze 1980. Chapel ruins f rom the north-west. 
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Fig 28. Pla n. skala 1 :300. U ppm G Wiren 198 1. 

ko mpl J Lindblad 2010. 

Plan. 
I

4A 

Fig 29 . Sektion genom långhuse t mot öste r. 
skala 1 : 300. Uppm G Wire n 198 1. ko m pi J 
Lindblad 2010. 

Section through the cha11ce/ and sacristy faci 11g 
111est. 

Fig 30. Sektion ge no m ko ret och sakri sti a n mo t 
väs te r. skala 1 : 300. Uppm G Wire n 198 1. 

kompl J Lindblad 20 10 . 

Sectio11 through the 11ave facing east. 

Fig 3 1 a-b. Triumfbågen med omgivande mur-
ve rk . östra och västra sida n. ska la 1 : 100. Uppm 
S-C Lundbe rg 1979. Efter S-C Lundbe rg 1984. 

East and 111est sides of the chancel arch 111ith sur-
ro1111di11g maso11ry. 
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Fig 32. Kapellruinen från norr. Foto G Malm 1979, ATA. 

Chapel ruins from the north. 

Fig 33. Kapellruinen från nordöst med svaga spår av korets 
sidomurar. Foto R Hintze 1980. 

Chapel ruins f rom the north-east. 

Marken utmed murarna är över allt förhöjd av gräsöver-
växta rasmassor och jord. - Grunden under sakristian 
och på andra håll består av en nedgrävd kallmur, medan 
somliga delar av dagmuren vilar direkt på marken. Grun-
dens utseende varierar, beroende på underlaget, och bil-
dar en ca 40 cm bred sula på utsidan. Byggnadslagret 
varierar i tjocklek mellan 0 ,04 och 0 ,2 m. 

Byggnadsmaterialet är kalksten och en myckenhet 
gråsten (marksten) i skalmurar kring en fyllning av 
kalkbruk, småsten och stenskrot. Murverket består till ca 
75 % av marksten utom i långhusets gavelrösten , där bru-
ten kalksten har dominerat. Ahlqvist såg även »en och 
annan tegelsten « i murverket (Ahlqvist 2 :r , s 184), men 
utöver rester av takpannor har tegel inte framkommit vid 
de senaste undersökningarna. Både kalkstenen och grå-
stenen är omväxlande obearbetad, tuktad eller huggen, 
och var ursprungligen fogad med kalkbruk. Sakristians 

murverk och triumfbågens vederlagsmurar är, liksom 
gavelröstena, mer omsorgsfullt utförda än koret och lång-
huset i övrigt. Förbandet är överallt oregelbundet, skift-
gångarna ojämna och fogarna uppkilade med stenflis och 
skärvor. Johnny Roosval observerade 1908 (se not r7) 
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bomhål efter byggnadsställningar på insidan av västgaveln 
(fig 46). Äldre bilder antyder att sådana tidigare även fun-
nits på den bevarade östra långhusgaveln (fig 47 ). I några 
murpartier är de synliga delarna ovanför grundmurarna 
huvudsakligen tillkomna 1929 och 1979- 1980, dels som 
försträvning, dels för att markera byggnadens form och 
hägn mot betesdjur. Det gäller korets murar och en del 
av långhusets östra mur, från sydöstra hörnet och ca 2 m 
inåt, samt hela långhusets södra mur utom ett mindre 

parti öster om sydportalen. Dessutom gäller det hela lång-
husets västra mur samt övre delarna av sakristians nord-
mur och närmast anslutande del av norra långhusmuren 
(jfr tex fig 33 och 43 samt fig 65 och 66). I dag synliga 
murfogar och avtäckningar av cementhaltigt bruk eller 
kalkbruk är från 1917, senast förnyade 2007. 

Murarna är 1,0-1,1 m breda, utom korets östra mur, 
som endast är o,8 m bred. De är bevarade mestadels från 
knappt 1 m till 3 m höjd över den ursprungliga golvnivån, 

Fig 34. Långhusets inre mot öster. Foto R Hintze 1980. Nave interior facing east. 
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som låg ca 0,5-0,7 m under nuvarande marknivån i 
triumfbågens mitt. Långhusets östgavel är bevarad till 
nästan full höjd. Gavelröstets tjocklek avtar något uppåt 
med svaga indrag på murverkets västra sida ca 3 och ca 5 
m ovanför triumfbågens högsta punkt (fig 32). Västga-
veln tycks inte ha tunnats av på samma sätt (fig 42). 
Sträckmurarnas ursprungliga höjd kan beräknas till ca 
3,5-4 m, genom att man följer gavelns röstekanter snett 
nedåt. Då hamnar man ungefär i jämnhöjd med det 1929 

rekonstruerade murpartiet i långhusets sydöstra hörn. 
Taknocken bör ha legat 12 ,5-13 m över golvet. Korets 
sidomurar har ursprungligen sannolikt varit ca 0,5 m läg-
re än långhusets, att döma av - påfallande svaga - spår 
av brottytor på den kvarstående långhusgavelns östra 
sida. När långhusets västgavel störtade ned 1914 vid en 
höststorm var stora partier bortbrutna nedtill, men upptill 
var den bättre bevarad än östgaveln (fig 44- 46). Delar 
av rasmassorna ligger ännu orubbade innanför gaveln. 

Fig 35. Långhusets och korets inre mot nordöst. I bakgrunden Nave and chancel interior facing north-east. Kapelludden light-
Kapelluddens fyr. Foto R Hintze 1980. house in the background. 
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Exteriören har varit putsad och vitkalkad, att döma 
av nedfallna putsstycken. Omfattningar till portaler och 
fönster är överallt bortbrutna. Av ursprungliga hörnked-
jor återstår troligen några skift i sakristians nordöstra 
hörn och långhusets nordvästra hörn. Den senare hörn-
kedjan var relativt väl bibehållen före 1914 ( fig 41 ). Inget 
tyder på att de var huggna (jfr triumfbågen) . 

Ingångar och fönster 
Kapellet har haft två ingångar, en i sydfasaden ca 9 m 
från sydvästra hörnet, en mitt i västfasaden (fig 28). Res-

Fig 36. Kape llruinen och stenkorset från 
nordöst. Teckning av C G Hilfeling 1800. 

Det Kongel Bibl , Köpenhamn. Foto 
ATA. 

Chapel ruins and stone cross from 1he 
nonh-easl. Drawing I8oo. 

Fig 37. Kapellruinen från sydväst ca 1820. 

Teckning av J Wallman, NordM. 

Chapel ruins from 1he soUlh-west. Drawing 
c r820. 

tema frilades 1979 och läget markerades i murverket. 
Den södra, som varken har kvar tröskel eller omfattning, 
avtecknar sig i dag som en 2 m bred öppning. I inner-
smygen påträffades en stor kalkstenshäll, l,2 m bred och 
0,10-0,15 m tjock (fig 48). Dess längd är okänd. Det 
enda, som återstår av västportalen , är tröskelstenen av 
kalksten , 1,83 m lång och spräckt på mitten (fig 49 ). Ste-
nen uppgavs 1979 vara 0,10-0,13 m tjock. Huruvida upp-
giften gäller höjden eller bredden, har inte gått att kont-
rollera. Tröskelns längd bör vara något större än gång-
öppningens bredd då portalens poster rimligen har vilat 
på tröskeln. En stor hålighet i västgaveln på äldre avbild-
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Fig 38. Kapellruinen och brunnen 
från sydöst 1823. Teckning av NI 
Löfgren, ATA. Foto A Billow, ATA. 

Chapel ruins and well from the south-
east. Drawing I823. 

Fig 39. Kapellruinen från sydväst 
1872- 1875. Teckning av C S Hall-
beck (jfr tig 60), ATA. 

Chapel ruins from the south-west. 
Drawing I872-I875 (cffig 60). 

ningar visar läget för västportalen samt torde också anty-
da befintligheten av en öppning ovanför denna (se nedan 
Byggn hist) . 

Enligt Rannsakningars mycket kortfattade beskriv-
ning omkring 1667 (1992, s 19-20) hade kapellet »4 

\' 

' ~·•J' I 

/. 

fenster hohl på södra Sidan«. Rimligen tillhörde minst 
ett av dem koret, som även hade ett fönster mot öster. 
Glasskärvor från det senare påträffades bakom altaret 
1979. Hur långhusets sydfönster var placerade, kan vi 
bara spekulera om. Med tanke på att den södra långhus-
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portalen satt ungefär mitt i fasaden, är det naturligare att 
tänka sig, att det endast fanns två sydfönster i långhuset. 
Så har också Rhezelius tecknat kapelle t, både i resedag-
boken och i renritningen av densamma ( fi g 20 ). Rhezeli-
us detaljtrohet är väl dokumenterad. (Jämför rekonstruk-
tionen fi g 53- 54.) 

Yttertak och vind 
Yttertaken var täckta med munk- och nunnetegel, lagda 
på öppen läkt och rikligt understrukna med kalkbruk. 
A v bevarade tegelpannor är munkteglen 44 cm långa 
och 11 cm breda, medan nunnorna är 4 7 cm långa och 
rn ,5 cm breda (fig 50 ). 54 Ett högrest sadeltak har täckt 
långhuset. Nockvinkeln var ganska spetsig, ca 75 °. 
Korets takresning kan inte fastställas - avtryck saknas i 
murverket - men vinkeln har antagligen inte ha varit 

nämnvärt lägre än långhusets. Kapelle ts relativt låga 
sträckmurar var lämpliga underlag fö r det tunga tegelta-
ket. Gavelröstena kan ursprungligen ha varit fo rmade 
som trappgavlar (se Byggn hist nedan). 

Vinden över koret och sakristian nåddes via en beva-
rad och ca 4 m över ursprunglig golvnivå belägen, rek-
tangulär öppning, r6o x 60 cm , i triumfbågsmuren (fig 
28- 30, 33 , 35 m fl). Spår saknas, som visar om den har 
kunnat tillslutas och om den nåtts via en stege från kyr-
korummet eller direkt från en vind över långhuset. Pla-
ceringen rakt ovanför den smala golvytan mellan norra 
sidoaltaret och triumfbågen skulle kunna tala för att man 
velat ge plats åt en stege. Öppningen har varit placerad 
rakt ovanför norra kormurens krön, vilket också kan ha 
motiverat läget. Placeringen bör dock ha komplicerat 
utfo rmningen av korets västligaste takstol, för att dennas 
norra högben inte skulle blockera passagen (fig 55) ; 

Fig 40. Kapellruinen från nordöst ca 1900 (jfr fig 26). Foto i ATA. Chapel ruins from the north-easr, c 1 900. 
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takvinkeln på koret kan därför inte ha varit mycket lägre 
än på långhuset. Öppningens läge talar även för att sak-
ristian haft ett åt norr sluttande pulpettak. 

Högst upp i västgavelns röste fanns en smal, rektan-
gulär öppning, vars omfattning var intakt ännu 1820 (fig 

37, 38). Smygen tycks ha varit rak , bredden uppskatt-
ningsvis ca 0,5 m. Av foton före 1914 framgår att den 

hade en tunn , utskjutande stenskiva som solbänk (fig 41 , 

44). Om gluggen och om en eventuell långhusvind med 

lastport, se vidare Byggn hist. 


Fig 41. Kapellruinen från sydväst 1904 (jfr fig 25). Foto T 1 Arne, ATA. Chapel ruins from the south-west, r904. 
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Fig 42. Kapellruinen från 
söder 1904. Foto T J Arne, 
ATA. 

Chapel ruins from the south, 
r904. 

Fig 43. Kapellruinen från 
öster 1904. Observera det 
ännu ej fogstrukna och kom-
pletterade murverket samt 
den ursprungliga putsen 
ovanför triumfbågen (jfr tig 
33 och 40 ). Foto T J Arne, 
ATA. 

Chapel ruins from the east, 
r904. The original plaster 
visible above the chancel 
arch. Cffigs 33 and 40. 

Fig 44. Kapellruinen från 
väster 1908. I förgrunden 
den 1914 rasade västgaveln. 
Foto J Roosval. 

Chapel ruins f rom the west, 
r908. 
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Fig 45. Den 1914 nedrasade västgaveln från öster. I förgrunden en 1929 Fig 46. Den 1914 nedrasade västgaveln från öster. Bom-
borttagen sentida gärdsgårdsmur. Foto T J Arne 1904, ATA. hålen efter byggnadsställningarna markerade. Teckning 

av J Roosval 1908. The west gable from the east prior to ils co/lapse in I9I4. In the fore-
ground a recent field wall, removed in z929. 

Interiör 

Golven av kalkstensftisor, som påträffades 1979, var lag-
da i sand och små kullerstenar. Få låg kvar i ursprungligt 
läge. En viktig iakttagelse gjorde Sofi-Charlott Lund-
berg: » Ingen av golvs tenarna var speciellt sliten« ( 1984, 
s r2) . Stenarna som låg i koret var dels »rektangulära 
med parallellhuggen yta«, dels råbrutna, oregelbundet 
formade stenar ( fig 51 ). 

Långhusets golv låg 2,9 m ö h. Dess golvstenar bestod 
vid rummets mitt av rektangulära, endast 5 cm tjocka, 
röda och grå kalkstenshällar, medan de som låg i långhu-
sets sydöstra hörn hade oregelbunden form , men var 15 
cm tjocka. - Korgolvet låg 12 cm högre än långhusgolvet, 
men var golvnivån ändrades mellan kor och långhus har 
inte gått att fastställa (S-C Lundberg 1984, s 12). 

Väggarnas insidor var putsade och vitkalkade, av 
putsrester att döma. - Den ca 3 m breda och ursprungli-

The west gable from the east prior to its collapse in r9r4. 
Drawing z908 showing the original scaffolding holes. 

gen ca 3,5 m höga triumfbågen är rundbågig, men något 
oregelbunden (fig 29-31, 35 , 44 ; se vidare Byggn hist). 
Bågöppningen saknar finhuggna hörnkedjor och omfatt-
ningen tycks ha varit putsad, enligt på äldre bilder synliga 
putsrester (fig 40, 43) . - Omedelbart intill triumfbågs-
muren blottlades 1979 nedre delen av en 70 cm bred 
öppning med rak smyg som förbundit koret med sakris-
tian (fig 52). NI Löfgrens teckning visar att den haft 
rundbågigt krön (fig 38). 

Rester av korets och sakristians valv skjuter ut , som 
mest 80 cm, ur gavelns mot öster vända murliv. Koret 
har haft e tt tunnvalv med lätt spetsig form, sakristian 
ett något flackare tunnvalv (fig 30, 33, 43) . - Inga spår 
i murverket eller andra lämningar finns från långhusets 
inre övertäckning, varför murade valv här kan ute-
slutas. 



Fig 4 7. Östgaveln från sydväst 1904. Observera det ännu ej fogstrukna Eastern gable from the south-west, 1904. 
och kompletterade murverket (jfr fig 35 och 63) . Foto T J Arne, ATA. Cffigs 35 and 63 . 



Byggnadshistoria 
Med tanke på linköpingsbiskopens godsinnehav i Bred-
sättra så tidigt som 1178, är det rimligt att tänka sig, att 
det redan då fanns ett kapell av trä eller sten vid Brigidas 
källa och den sedan länge viktiga hamnen vid Skedstad-
viken , men om detta vet vi ingenting. Kapellbyggnaden 
har föregåtts av en äldre, profan bostadsbebyggelse på 
samma plats. 

Fig 48. Ovan. Muröppning för den tidigare sydportalen, sedd 
från söder under utgrävning. Omfattningen och tröskelstenen 
var bortbrutna, men innersmygens kalkstenshäll låg kvar på 
ursprunglig plats. Foto S-C Lundberg 1979, ATA. 

Wall opening of the earlier south doorway during excavation, 
viewed from the south. The limestone stab of the inner splay was 
still in its original position. 

Fig 49. Ovant h. Västportalens tröskelsten, bevarad i ursprung-
ligt läge. Sedd från väster under utgrävning. Foto S-C Lundberg 
1979, ATA. 

West doorway threshold stone preserved in its original position, 
viewed from the west, during excavation. 

Fig 50. T h. Tegelpannor från yttertaket i rekonstruerad upp-
läggning. Påträffade nedplockade, lagda i staplar. Foto R Bo-
ström 1979. 

Brick tiles from the outer roof, reassembled inta their original 
positions. Found taken down and stacked in a pile inside the 
chapel. 

Det nu som ruin bevarade kapellet är den äldsta kända 
kyrkobyggnaden på platsen. Att det varit en alltigenom 
homogen byggnad, utlagd på ett och samma byggnadsla-
ger, kunde bekräftas genom utgrävningarna 1978 och 
1979 och muranalysen vid restaureringen 1979-1980.55 

William Anderson på sin tid ansåg också, att kapellet 
hade blivit uppfört under en enda byggnadsperiod, men 

http:1979-1980.55
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att det med tanke på långhusets bredd kunde ha varit 
tvåskeppigt välvt (1936, s 16). Andreas Lindblom, å 
andra sidan, som medförde Andersons SvK-manuskript 
vid sitt besök i Sikavarp 1954, utgick i stället från en teo
ri , att kapellet hade blivit utvidgat för att rymma pilgri
mer sedan Birgittakulten hade knutits till kapellet. Koret 
skulle enligt Lindblom tidigare ha hört till ett äldre och 
mindre långhus (1955, s 60 ). Någon utgrävning hade han 
dock inte företagit (R Boström l997a, s 35). Koret, lång
huset och sakristian ligger därtill i förband och murver
ket visar varken stötfogar eller spår av valv över långhu
set. Inte heller framkom rester av mittstöd eller nedra
sade valv i långhuset vid grävningarna 1979 (S-C Lund
berg 1984, s 19). 

De byggnadsetapper som murverket i S:ta Brita 
avspeglar är sannolikt enbart kortare uppehåll av bygg
nadstekniska skäl. Först restes den på gråstensblock rika 
nederdelen , upp till ca 2 m över markytan eller möjligen 
upp till i nivå med sträckmurarnas krön . Med tanke på 
myckenheten marksten i murverket, är det viktigt att 
framhålla, att det rått brist på brytbar kalksten i området. 
Sedan slogs triumfbågen, gjuten samtidigt med korets 
och sakristians va lv, och gavelröstena restes. Förmod
ligen tillkom nu portaler och fönster. Att triumfbågen är 
något oregelbunden, har Lundberg och Schulze tolkat 

Fig 51. Korgolvet mot öster under utgrävning med 
altarets nedre del och dess trampsten synliga. Foto 
S-C Lundberg 1979. 

Chancel fioor facing east during excavation, show
ing the lower parc ofThe all ar and ils step. 

Fig 52. Sakristians ingång från koret , sedd mot 
nordöst under utgrävning. Foto R Boström 1979. 

Sacristy en.trance from The chancel, viewed facing 
norlh-east during excavation. 

som om den skulle ha blivit utvidgad åt söder (S-C Lund
berg 1984, s 14, 24 f). Jag har själv tidigare föreställt mig 
detsamma, men har efter ytterligare undersökningar 
kommit fram till , att triumfbågen är oförändrad. Bågens 
slagning har likheter med spåren av korets och sakri
stians valv, vi lket också talar för att de varit samtida. 
Betraktad från långhuset ligger den något så när i cent
rum, medan den sedd från koret ligger skevt, beroende 
på sakristians placering (tig 28-31). Att öppningens mitt 
ursprungligen varit ännu mer förskjuten åt norr är inte 
rimligt. 

Kapellet var på sin tid en av de största stenkyrkorna 
i Sverige (se tig 6). D et uppseendeväckande rymliga 
långhuset har en inre areal av 204 kvm, nästan tre gånger 
större än Bredsättra medeltida sockenkyrka. Kapellet 
var också, jämte Glömminge kyrka och möjligen något 
av de ännu ej undersökta kapellen, den enda homogent 
tillkomna och senare inte om- eller tillbyggda tidigme
deltida kärnkyrkan på Öland. De övriga tillkom antingen 
i etapper eller genomgick flera förändringar redan under 
tidig medeltid.56 

Utifrån uppgifterna ovan (Byggnadsbeskrivning) och 
jämförelser med andra ölandskyrkor är det till stora 
delar möjligt att rekonstruera kapellets utformning (tig 
53-57 ). Alla ursprungliga muröppningar, utom ingången 

I 

http:medeltid.56


BYGGNA DSH IST O RI A 63 

Fig 53. Försök till re konstruktion av kape llets 
sydfasad . Möjligen fanns även e n ta kryttare 
(jfr fig 8). Skala r :300. R Boström 2003. 

A uempted reconstruction ofthe southem facade 
of the chapel. A ridge turret might have been 
included (cffig 8). 

Fig 54. Försök till re konstruktion av ka pellet. 
Längdsektio n mo t söder. Skalar :300. J Lind
blad 2oro efter anvisning av R Boström. 

A ttempted reconstruction of the chapel. Longi
tudinal section facing south. 

Fig 55. Försök till rekonstruktion av korets och 
sakristi ans yttertak. Se ktio n mot väster. Tak
stolens fo rm och trappgavelns tinnar är hypo

te tiska. Skala r :300. J Lindblad 2oro. 

A ttempted reconstruction ofouter roofofchan
cel and sacristy. Section facing west. The fo rm 
ofthe rooftrusses and the steppecl gable fo rm is 
hypothetical but based on arguments explained 
in the main text. 

Fig 56. Försök till rekonstruktio n av takkonst
ruktione n i anslutning till triumfbågs mure n. 
Sektion mot öster. T akstole ns fo rm är hypote
tisk. Ska la r :300. J Lindblad 2oro. 

A ttem.pted reconstruction of roof assembly at 
chancel-arch wall. Section facing east. The fo rm 
of the roof trusses is hypothetical but based on 
arguments explained in the main text. 

Fig 57. Försök ti ll re ko nstruktion av väs tga
veln , alte rnativ uta n trappgavlar. Porta le ns 
läge ä r känt, me n dess utfo rmning är hypo te
tisk liksom att gave ln haft e n lastpo rt och att 
öppningen högst upp använts som klockglugg. 
Streckad linj e anger murverkets utsträckning 
omkring r900. Skalar :300. J Lindblad 2oro . 

Attempted reconstruction ofthe west gable, with 
and without a stepped profile. Position ofdoor
way is known bu.t its shape is hypothetical as are 
the existence of a hoisting hatch and that the 
uppermost aperture was used fo r a bel!. See 
main text fo r explanation. Dotted line indicates 
the extent of the masonry c I900. 
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till den för ko re t och sakristian ge mensamma vinden . 
gluggen högt upp i väs ter och den förmodade magasi ns-
porten (se nedan) bö r ha varit rundbågiga. i likhe t med 
triumfbåge n och sakristie ingå ngen. Po rtal e rna var sa n-
no likt uppbyggda på samma sä tt som de fl es ta senro-
manska ingångar på Öland.tex Kä ll a södra långhuspor-
tal. med vågrä tt avslutat tympanon. buret av två sidopos-
te r. vilka i sin tur vi lade på tröske lstenen, a llt be läge t ett 
e lle r e tt par språng innanför det yttre murlive t (jfr SvK 
Ö l 1:4. tig 206). lnne rsmygarna vidgade sig rymligt inåt 
och var sa nnolikt liksom i Kä lla av täckta med låga tri -
ange lbågar. Omfattningarna kan ha bestått av bearbetad 
sten. fö r vilket ta lar att de plockats bo rt från ruinen. Men 
man kan inte utesluta möjlighe ten. att de liknat triumfbå-
gen och att de t ojämna murve rke t har varit dolt av vit-
ka lkad pu ts. på vilken portal- och fö nsteromfattningar 
samt äve n takli ste r och hö rnk edj o r ha r varit må lade . 
Fönstren torde ha haft grunda. sma la och re la tivt små 
ytte rsmyga r. men mycke t höga och vida inne rsmygar ( tig 
54), liknande ett ursprungligt fönster i no rra ko rsa rmen 
i Gärdslösa (SvK Öl 11 :3 . tig 58. 63) samt i den tidiga re 
kape ll byggnaden vid långhuse ts no rdsida i Räpplinge ( R 
Boström 199ob. s 76. tig 4. 5). 

Bilder från före 19 14 visa r e tt stort hål i västgave ln. 
som sannolikt uppstått när västpo rt alens omfattning bru-
tits bort (tig 39-46 ). Öppningens stora bredd kan förk la-
ras genom a tt man genom å ren fortsatt a tt hämt a sten i 
det öppna murså re t. medan höjden rimlige n avspegla r 
att det ovanför portalen funnits ytte rliga re en öppning. 
som sträck t sig över nivån för sidomurarnas krön. De t ä r 
int e uteslute t att e tt högt och sto rt fönster kan ha funnit s 
här. vars omfattning he lt rasat ne r. men det sk ulle eme l-
lertid i så fall på e tt mindre sa nnolikt sä tt ha va rit place-
ra t högre än den låga triumfbåge ns krön och ko rva lve t. 
Troligen rö r det sig i ställe t om en magasinspo rt. Äldre 
fotos återger nämligen på gavelns insida vad som kan tol-
kas som de la r av en omfattning till en bred öppning med 
rakt krön (tig 40 . 45 . 54. 57). dv s en lastpo rt. mo tsva-
rande den i S:t Knuts väs tgavel ( R Boström 2008. tig 11 ). 

Koret har. liksom sakristi an. haft murat tunnvalv. 
Frånvaron av spår e lle r för tagningar e ft er va lvsvick lar 
e ll er konsoler i rumshörnen tala r mo t att va lvresterna 
skulle kunna härröra från ett kryssvalv. Av långhusets inre 
avtäckning saknas varje spår. Detta kan tyda på att lång-
huset haft öppen taksto l (S-C Lundberg 1984. s 11 ). Tak-
stolen har. i likhet med äldre kända taksto lar i kyrkor. tro-
lige n varit dubbelt snedstött ad och hade sannolikt dubbla 
hanbjälkar högst upp och bindbjälkar längst ned. De t är 
rimligt att tänka sig. att taksto larna vilade på dubbla rem-

stycken. Allt med tanke på den tunga takbeklädnaden av 
tegel. Last porten i väster tala r dock för att kape llet hade 
något slags våningsinde lning. På bindbjälkarna kan ha 
legat en vågrät pane l. som både bi ldade inne rtak och golv 
till en förrådsvind . Långhusets inre skulle då eme llertid 
enbart ha varit knappt 4 m högt. varigenom denna del av 
kyrkorummet torde ha gett ett tryckt intryck enär bredden 
var 10 och längden 20 m. medan ko rets valvhöjd var ca 1 
m högre. Vindens östra de l bör därtill ha varit mörk . då 
den ännu ståe nde gaveln saknar spå r av ljusglugg. Någon 
form av skyddande inne rt ak öve r de t man fö rvarade i 
kapellet kan ha varit mo tiverat. då de t bör ha varit svårt 
att hindra vattenläckage genom de unde rstrukna tege lta-
ken. som ge nom sin sto rlek och höga höjd måste ha varit 
arbetskrävande att underhålla. Samt idigt bör ett så sto rt 
träinne rtak ha krävt åtskilligt med virke och möjligen ha 
lämnat fl er spår under jo rd i form av spik m m. än vad som 
framkom 1978 och 1 979 .~ Möjligen va r det enbart kyr-
kans västra de l. bortom den ova nligt långt framdragna 
sydporta len. som hade vind och användes till magasin. 
medan den östra de len saknade innertak. Eventuellt kun-
de den första bindbjälken place ras ett stycke in i rummet 
så att den varken dolde triumfbågens hj ässa e lle r tröske l-
stenen i öppninge n till korvinden. Öppningen nåddes i 
sådant fall via en stege mellan triumfbågen och norra sido-
altaret. men var ändå de lvis dold av bindbjälkarna och inte 
lika fram trädande som nu . 

Gavelröstena kan ha varit uppdragna ova nför tak fal-
len och avtrappade. trots att det i dag sakn as spår av det-
ta. Undermurade tege ltak och uppdragna gavlar hör 
nämlige n ihop och sådana gavlar med ann an form än 
trappgavlar tyc ks inte ha varit va nli ga i denna de l av 
Skandinavien (se vidare min to lkning av S:t Johannes 
takform. ovan Ö lands mede ltida kape ll) . 

Kape lle ts klocka kan ha hängt i en stä llning på väst-
gaveln .'" i en takrytt are som på S:t Johannes kape ll (tig 
9) e ll er i en fristående klockstape l. men av en sådan sak-
nas ännu spår. Takryttare fö r klockor ha r på Öland fun -
nits på kyrk orna i Böda. Kä ll a och Egby.'" Klockan kan 
också ha hängt i e ll er innanför den smala muröppningen 
högst upp i västgaveln (tig 57 : jfr Knapas 1990. s 268 f) . 
För dett a ta la r a tt öppninge n tycks ha haft raka smyga r. 
vilket är lämpligt för klock upphängning. medan en ljus-
glugg he llre bö r ha sneda sido r som re fl ekt era r ljuse t. 
men öppninge n rymde endas t en mycke t lit en klocka. 

Sannolikt har murhörn och omfattninga r i inte riö ren 
va rit dekorerade med kvadermålning. vi lke t var vanligt 
omkring mitt en av 1200-ta le t. som exe mpe lvis i Långlöt. 
Gärdslösa och Resmo.60 Det är också tänkbart att bilder 

http:Resmo.60


av jungfru Ma ria. S: ta Katarin a av Alexa ndri a. S:ta Bri-
gida och and ra andaktsbilde r har varit målade direkt på 
väggen ovanför sidoa ltarena. som exempelvis S:ta Mar-
gareta i Gärdslösa kyrk a (Sv K Öl 11 :3 . fi g 96. s 92). 

Kape llruinen uppvisa r inga spår av a tt några väse nt -
liga fö rändringa r av byggnaden ägt rum unde r de å r-
hundraden kapelle t var i bruk. De t kan dock inte uteslu-
tas att förändringar har skett i de nu försv unn a de la rn a. 
Tex kan fönste r ha förstorats e lle r ytt ert ake ts konstruk-
tion byggts om och den inre avtäckningen över långhuset 
i detta sammanh ang fått annan fo rm. Om kape lle t. som 
ovan ant agits. ursprunglige n haft trappgavlar. ha r gave l-
röstenas väderutsatta avtrappning vid något till fä lle ploc-
ka ts ned sten för sten och röstena avslut ats i ni vå med 
ytte rt ake t. Det sista skulle kunn a ha skett vid en istånd-
sä ttning i samband med a tt Birgitt akult en knö ts till 
kapellet unde r medeltidens slut och a ltarskåpet sanno likt 
anskaffades, men sådana utsagor om senare förändringar 
kan endas t bli rena antagande n. 

Datering 
E n första anvisning om kape ll e ts å lde r ge r lösfynden. 
bl a fem identifie rbara svenska mynt av sil ve r från 11 00-
1200-talen som påträffa ts några me ter no rr om kape lle t. 
Fyndplatsens övriga innehå ll (Fe rnho lm 1986. s 29. 32 f 
samt o tr bilaga i A TA) gör de t dock svårt att utesluta att 
mynten ä r ä ldre än kape lle t. Inne i kape ll e t ha r dock 
bara framk ommit mynt från medeltidens senare de l (se 
Kenne th Jonssons Myntfynden från de ö ländska kapel-
len nedan ). En datering utifrån dessa ger en tillk omsttid 
som te r sig osannolikt sen av stilistiska skäl och med tan-
ke på de t å lde rdomliga a lnmå tt som Sölve Göransson 
visat a tt kape ll e t anl agts e ft e r (se Må tt ana lys nedan ). 
Fortsatta arkeologiska undersökningar. som kan ge fl e r 
upplysninga r om kape llet, vore mycket ange lägna. Det 
är eme lle rtid mindre utsikte r att göra fynd av mynt och 
andra daterbara föremål i Sikavarp. där o rtsbefo lkningen 
i fle ra hundra år har hämtat byggnadsmate ri al. sten och 
grus. än unde r golve t i en väl bevakad kyrka . som stå r 
unde r restaurering. 

Lå t oss nu granska kape llets utfo rmning nä rmare. fö r 
att försöka datera de t: 

1. Triumfbåge ns rena ha lvcirke l ange r stilistiskt en-
das t tillkomsten under en lång tidsrymd , från se nt 1 ooo-
tal (j fr Resmo•1

) och fram till mitten av 1200-ta le t. 
2. Omkring 1200 hade i vårt land rakslutna kor blivit 

vanligare än de med absid . vilka hade varit de mest före-
kommande under he la 11 oo-ta le t. Tidiga kyrk or ut an 
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a bsid före kommer eme ll e rtid liksom sena med absid . 
Johan Runers teori ( 2006. s 55 ), att rakslutna resp absid-
fö rsedda ko r stod i relation till , vem som ägde prästgår-
den , sakn ar relevans beträffande S:ta Britas kape ll. eme-
dan Ka ta rinagille t rimligen medförde sin ege n präs t och 
Sikavarp alltså sakn ade präs tgå rd . 

3. Omkring 1200 geno mbrö t man inte längre de 
ö ländska kyrk o rnas no rdsida med po rta le r och fönster: 
no rdportal efterträddes av centralt placerad väs tingå ng. 

4. Långhusets östgave l har en spe tsig nock vinkel av ca 
75°. till skillnad från de tidiga romanska kyrko rnas mera 
trubbiga om 95°- 11 0° ( t ex långhusen i Resmo. Långlö t. 
Bredsätt ra och Gärdslösa). Korsarmarna i Gärdslösa. 
som har nockvi nklar om ca 82°, är genom ett anslag från 
Be rit Wa llenbe rgs Stiftelse nyligen dendroda terade av 
Hans Linde rson till 1245 ±7 (se nedan tillägg t Öl 11 :3 . s 
78-79). Västra långhusgave ln på S:t Knuts kape ll vid 
Gråborg är lika spetsig som östgaveln på S:ta Brita . 75°. 
S:t Knuts långhus har jag da terat till omkring 1200 e ller 
något senare (se ovan Ölands mede ltida kape ll ). 

5. Ursprungliga små sakristio r uppträdde i slutet av 
11 00-talet och unde r 1200-talets fö rra hälft vid kyrkor av 
högre dignite t ( R Boström 197 1a. s 53- 58). Sådana ut-
rymmen e rbjöd säkrare fö rvaring mot både tjuvar och eld 
för nattvardskärl. monstranser. penningar och and ra dyr-
barhete r samt testamenten. donationsbrev och andra vik -
tiga dokument . än vad järnbeslagna ekstockar och kisto r 
kunde erbjuda. Redan Lunds domkyrk a ha r små celler 
på ömse sido r om absiden. Den tidiga sakristian i Gärds-
lösa skulle sannolikt framhäva. att Ölands prost va r sta-
tionerad där (SvK Öl 11 :3. fig 19. 158 A). och de små ce l-
ler som var utsparade på ömse sidor om absiden i Föra. 
hade kanske samband med att kyrk an var centrum i det 
forna Förbo härad (Öl I :6. fi g 448 f. 454. s 568. 580 ). 
Andra säkra. men små utrymmen är utsparade i murve r-
ket i västtornen i Räpplinge och Vickleby!' Att S:ta Bri-
tas kape ll behövde en säker sakristia framgår bl a därav. 
att en betydande mängd silve r fö rvarades i kape lle t 155 1. 

Väger man samman de fem punkterna ovan. blir slut -
sa tsen. att kape lle t inte ä r ä ldre än från 1200-ta le t men 
rimligen uppfördes i början e ller fö rra hälft en av 1200-
talet och något senare än långhuset till S:t Knut. där den 
ursprungliga sydportalen hade en motsvarighe t på no rra 
sidan. En hitre gräns fö r date ringen finner vi i S:t Johan-
nes kapell vid Kyrk hamn. som kan dateras till 1200-talets 
andra hä lft e ller se nare (se ovan Ölands mede ltida ka-
pell). De tt a hade planformen av en rekt ange l. Kore t 
framhävdes endas t i de t inre. Små och tydligt marke rade 
kor. som i S:ta Brita. hö r däremot främst till mede ltidens 
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tidigare del, fö re 1200-talets mitt ( t ex Bonnier 2008, 

137f, 150). 
Sockenkyrkan i Bredsättra tillbyggdes med ett väst

torn ca r207 (se nedan, till ägg t Öl II:4, s 39, spa lt 2) . 
Oavsett vem som svarade för kapellbygget, krävde de 
båda företagen gott om arbetskraft och byggnadsmate
rial och skedde knappast samtidigt. 

Kapellet som ruin 

Det är in te känt när eller varför kapellet övergavs, men 
troligen skedde det som en fö ljd av reformationstidens 
kyrkopoliti k. G ustav Vasa konfiskerade silvret 155!. 
Detta måste ha inneburit, att kapellet senast då in te läng
re kunde användas som gudstj änstlokal. 

Snart började kapellet plundras på all t användbart 
materia l. Raserandet tycks inledningsvis ha gått systema
tiskt till väga innan ruinen lämnades åt sitt långsamma 
förfall. Bearbeta.d sten frå n hörn och omfattningar, altar
skivor och golvfl isor fördes bort, liksom korets och sak
ristians valvstenar och det dyrbara tegeltaket. 1979 fram
grävdes hela mun k- och nunnetegel prydligt upptravade 
inne i koret utmed norra väggen, tydligen i väntan på 
transport (S-C Lundberg 1984, s 12 ). Det mesta av tegel
taket var då sedan länge bortfört. Kvar låg i övrigt endast 

Fig 58. Stenkorset och kapellruinen. Träsni tt av E 
Hansen i Svenska Familj-Journalen 1875 efter 
teckning av C S Hallbeck (tig 21). Foto ATA. 

The stone cross and chapel ruins. Woodcut r875, 
after drawing (fig 2 r ). 

krossade tegelpannor och bruksklumpar från undermur
ningen, flera med avtryck av läkten, samt enstaka golvfli
sor. Taklagets virke hörde naturligtvis också till det mest 
begärliga. Det är en lockande tanke, att byggnadsmate
rialet kan ha kommit till användning i det s k Vasahuset, 
som G ustav Vasa lät bygga i mitten av 1500-talet, l km 
öster om Borgholms slott. Även fö r byggnadsarbetena på 
Kalmar slott krävdes materi al. D är användes 1557 bl a 
122 öländska , medeltida gravstenar i det nya trapptor
net.63 Vid samma tid revs tro ligen stenhuset på Bo (se 
ovan). När Rhezelius besökte Sikavarp 1634, stod kapel
let utan tak (fig 20 ). Varken han eller någon av de tidiga 
kar tritarna har markerat koret, vilket sannolikt revs 
tidigt, medan långhusgavlarna fungerade som sjömärken 
och fick stå kvar liksom norra långhusmuren. 

Resenärer frå n senare tid, som Linne 1741 och Johan 
Wallman ca 1820 (fig 37), ger kortfa ttade upplysningar 
om kapelle t. Mer information får vi av C G Hilfelings 
beskrivning och avbildning av kapellet (fig 36) samt av 
N I Löfgrens teckning64 från 1823 ( fig 38 ). - I ett utförligt 
brev, avsänt frå n Borgholm 19/9 1868, skrev N B A Rap
pe (not 15; ATA) , att östgaveln behövde stöd och att 
västgaveln var skadad. För att före komma att markägar
na skulle bryta ned murarna ytterligare hade han vid ett 
möte med bya männen »dels talat fogligt, dels gisslat 



dem « men sedan »lyckats få tag i en 28-årig bonde med 
förstånd och känsla, som kan predika bättre än jag öfver 
sådan text«. Enligt Rappe hade kronofogden i orten, 
d v s J H Eneman, utan resultat fyra till fem år tidigare 
sökt Överintendentsämbetets stöd för att rädda ruinen , 
men nu, meddelade Rappe, hade Johan Söderström, ord-
ningsman i Borgholm och »en af de skickligaste män på 
Öland samt förmodligen wäl känd af Riksantiqvarien «, 
lovat att åta sig »kapellets upphjelpande «, bara han fick 
anmodan därom. - Fyrmästare Sidens (Ölands medelti-
da kapell ovan, not 22) teckning och beskrivning från 

Fig 59. Kapelludden med 
stenkorset och sjöbodar. Trä-
snitt av Justus Peterson efter 
teckning av A T Gellerstedt i 
Vårt land 1888. 

The stone cross and fishing 
huts. Woodcut r888. 

Fig 60. Kapellruinen och 
fyren. Träsnitt av E Hansen 
i Svenska Familj-Journalen 
1875 efter teckning av C S 
Hallbeck (fig 39). Foto ATA. 

Chapel ruins and lighthouse. 
Woodcut r875, after drawing 
(fig 39). 
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1873 (KLM och ATA, Göransson 198oa, s 22) säger inte 
mer om kapellet än vad vi vet genom andra källor. Han 
uppfattade vindsöppningen i östgaveln som en uppgång 
till predikstolen. Ungefär samtidigt målade A T Geller-
stedt (not 13) stämningsfulla bilder av kapellet och dess 
omgivningar i samband med fyrbygget (fig 59 ; Öland 
1963, s 140 f) . Han publicerade också en bild och be-
skrivning av ruinen i Ny Illustrerad Tidning 1872. I 
Svenska Familj-Journalen 1875 beskrev Herman Hof-
berg65 kapellruinen och korset med illustrationer av C S 
Hallbeck66 (fig 58, 60 ). - Ture Arne dokumenterade 
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Fig 6ra-b. Ruinen strax efter 
västgavelns ras , sedd frå n 
väs ter och sydöst i januari 
1915 , varvid »Skakning å 
kameran uppstod genom den 
intensiva blåsten« enligt 
fotografen. Foto Karl Ni ls
son, ATA. 

The ruin just afier the west 
gable h.ad collapsed, viewed 
from th.e west and th.e south.
east in January r9r5, in 
powe1fu l wind, causing th.e 
camera ta sh.ake according 
ta th.e ph.otographer. 
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Fig 62 . Ruinen från sydöst 
efter avs lutad konservering 
r9r7 . De nya fogarna i 
cement väl synliga. Foto Karl 
Nilsson, ATA. 

The ruin from the south-east 
after completed restoration in 
I 917. Note the modern joints 
in cement. 

Fig 63. Ruinen från sydväst 
eft er konserveringen r929 
med rekonstruerat murhörn 
(jfr fig 41 och 47 samt 25). 
Buskage t avlägsnat r979 . 
Fo to R Boström 1961, ATA. 

The ruin from the south-west 
after restoration in I929, 
reconstructed an right. 
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kapellet vid ett besök, troligen r904 . I sin ingående 
beskrivning uppgav han bl a att »De tegelbitar, som 
synas här och hvar, äro ditkomna vid en för få år sedan 
företagen 'restaurering'. «67 Hans många fotografier (fig 
41-43, 45 , 4 7) från besöket bekräftar att en mindre repa-
ration nyligen måste ha företagits, åtminstone av triumf-
bågen, vars norra sida enligt Löfgren 1823 (fig 38) och 
Rappe 1868 var »svårt skadad« (brev 19/9 1868, ATA). 
1908 studerade Johnny Roosval ruinen vid hans och Wil-
liam Andersons besök (fig 45-46, se not 17). Rasmas-
sorna låg då så höga omkring kapellet, att de trodde sig 
se en absid vid korets östra sida (se not 53). 

William Anderson påpekade i SvD 16/4 19n, att 
kapellet »bör tillses«. Genom hans artikel riktades de 
berörda myndigheternas blickar mot ruinen. Man kan 
följa den tröga hanteringen av ärendet i en rad skrivelser 
i ATA. Ruinen besiktigades 19II av Anders Roland68 

samt 1912 av byggmästaren Nils Pettersson i Visby,69 vil-
ka båda intygade ruinens betänkliga förfall. Trots beslut 
om åtgärder hände ingenting. 

Drottning Victoria, som ofta gjorde utflykter till 
Ölands kulturminnen, lät genom Sven Hedin framföra 
till riksantikvarien, att kapellets västgavel såg fallfärdig 
ut . Av Hedins brev 18/7 1914 (ATA) framgår det, att 
drottningen vid sitt besök samma år hade observerat, 
att den ena av kapellets kvarstående gavlar hade lidit 

Fig 64. Långhusets västparti från 
nordväst före konserveringen 1980. 
Tv ruinens nordvästra hörn. (Jfr fig 
27 och 44.) Foto S-C Lundberg 
1979, ATA. 

West section of the nave viewed from 
the north-west, before conservation in 
I980. On left, the ruins ofthe north-
west corner. 

av något mindre ras efter hennes besök föregående 
sommar. »Hon undrade om det läte sig göra att befästa 
gaflarna med järnband eller på något annat sätt öka 
deras motståndskraft.« Nils Pettersson förberedde 
skyddsåtgärder, men första världskriget kom emellan 
och i en svår storm på senhösten samma år störtade 
västgaveln samman med ett brak, som hördes ända upp 
till Bredsättra. Rasmassorna ligger till stor del fortfa-
rande kvar. 

Efter raset tog Karl Nilsson i Borgholm, under lång tid 
den ledande yrkesfotografen på Öland, flera bilder av rui-
nen, bl a fig 61 (skrivelse 25/I 1915, ATA). En konserve-
ring skedde 1917 (W Anderson 1936, s 17), varvid mur-
verket omfogades med cement, under ledning av Nils Pet-
tersson efter ett av honom uppgjort förslag ( fig 62 ).70 

Redan 5/r r927 anmälde landsantikvarien Manne 
Hofren (Ölands medeltida kapell, not 34) åter skador på 
kapellet. Martin Olsson (Ölands medeltida kapell, not 
35) gjorde en besiktning och föreslog vissa åtgärder, som 
sedan utfördes av byggnadsfirman Bröderna Olsson i Fär-
jestaden (Ölands medeltida kapell , not 33). Den kvar-
stående gaveln försträvades genom att anslutande mur-
partier i koret och långhusets sydöstra och nordöstra hörn 
återuppmurades ett stycke. Genom viss upprensning och 
komplettering förtydligades kapellets planform. Material 
togs från den nedrasade västgaveln och från den sten-
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Fig 65. Triumfbågen och långhuset 
mot väster fö re konserveringen 1980. 
Foto H Rehnberg 1973 , A TA. 

Chance/ arch and nave before con-
servation in 1980, facing west. 

Fig 66. Långhusets västparti mot väs-
ter under konservering. Ny kallmur 
markerar läge t fö r västgaveln. Foto 
H Rehnberg 1980, ATA. 

West section of the nave facing west 
during conservation. New drystone 
walling marks the position of the 
west-gable. 
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gärdsgård som tidiga re de lat kape llet. Murarna fogades 
med cementbruk samt avtäcktes med cement och de lvis 
även torv. Arbetet va r avslutat i maj 1929 (hand! i ATA ). 

196 1 fick jag i uppd rag att dokumentera ruinens ska-
dor (38 fo ton tagna i aug 196 1. ATA. fi g 63 ). men av a llt 
a tt döma skedde inge ntin g för rän 1979- 1980. efte r 
a rkeologiska undersök ninga r. då en konse rve ring ut för-
des av Skånska Cementgj uterie t efte r förslag av inge njör 
Lars-Göran Löfström och antik varie Hans Rehnberg." 
Murarna omfogades med ka lkcement bruk . Buskage och 
utstickande stenar avlägsnades från västgave lns rasmas-
sor. Låga ka llmurar restes i väs ter och söder dä r endast 

Måttanalys 
Om måtten i S:ta Britas kapell 
Av Sölve Göransson 
I äldre tid var a lnen, undera rmslängden, och ej fo ten -
märkligt nog - den grundl ägga nde måttenhe ten i Skan-
dinavien vid mätning av jo rd och vid måttsä ttning av 
byggnader. Det alnmått kallat »Stockholms a ln « om 59.4 
cm, vilket tillkom som rik smått 1604-1605, hade låna t 
sin längd av en järn a ln hänga nde på Rydaholms kyrk -
dörr, som sanno likt var den för Småland bestämda lika-
realnen för e tt nytt . i he la rik et gä ll ande längdm ått som 
påbj udits vid 1400-tale ts mitt men ej vunnit genomslag.73 

Tidigare va r a lnmåtte t hos oss korta re och regionalt 
något va ri erande. Vad Öland beträffar. ha r det visat sig 
att två o lika a lnlängde r tyd ligt kan urskilj as vid studie t 
av åker- och tomtindelninga r liksom av byggnadskon-
strukti oner från forn- och mede ltid. 

Å r 1683 anteckn ades i Kungl Lantrevisionskommis-
sionens protokoll över dess arbete på norra Öland att där 
använda »jo rdea lenstång « om 6 alnar inte gjorde mera 
efter Stockholms a ln än 5 !4. varav framgår a tt »jo rd-
alnen « var 52,0 lång (Göransson 1988a, s 35). De många 
och för Öland utmärkande regelbundna byarnas tomter 
synes (från ca 1300) genomgående ha varit utmätta med 
redskap som haft en måttenhet av just denna storlek som 
bas. 74 Av intresse härvidlag är att ett gammalt gotländskt 
a lnmått synes ha varit ca 52, 1 cm långt." Den måttöver-
ensstämmelse som kunnat påvisas före ligga me llan södra 
långhusportalen i Gothems kyrk a på Gotland och södra 
korsarmens portal i Gärdslösa kyrka på Öland, bägge från 
1200-talets mitt (jfr nedan. tillägg till Öl 11 :3, s 78-79) och 
tillskrivna byggmästaren Håkan Tanna. är baserad på en 
måttenhet av denna längd (ca 52.2 cm ) och antyder att 

grundmu rar åte rstod och korpartie ts ytte rmurar fril ades 
från rasrester. Läget fö r portale rna. höga ltaret och sido-
a ltare na mark erades (fig 64- 66 ). - Ruin en konse rvera-
des å ter 2007 av NCC Kalmar efter projektering av 
Fredriksson arkitek tk ontor i Norrk öping genom Mats 
Fredriksson och Paul Wilund (ra pport 23/ 1 o 2007, 
ATA). Nedfallen sten komple tterades, foga r och avtäck-
ningar fö rnyades i kalkbruk och kalkcementbruk . medan 
to rvavtäckningen slopades. Trä trappor från 1980 ersat-
tes av nya i o lj ad ek vid de tidigare portalernas pla tser." 

Under 1900-ta let började kapellruinen sommartid tas 
i bruk för bl a friluft sgudstj änste r och vid vigslar. 

detta a lnmått kan ha fortplantats till Öland från Gotland 
under medeltiden (Göransson 1978 i SvK Öl 11 :3). 

I de nordiska länderna har emelle rtid i mycket gam-
mal tid a lnmåtte t haft en »naturlig « längd om 4 7 till 49 
cm, a lltså normall ängde n me ll an a rmbåge n och finger-
spe tsa rna.1• På Öland sy nes denna ursprungliga aln ha 
varit ca 4 7 .o cm. Den har spåra ts redan i husgrunder från 
ä ldre jä rn å lde rn ( Hann erberg 1955 , s 11 f) . Enligt vad 
jag menar mig ha kunn a t konstate ra. ha r planmåtten i 
Eke torps fornborg va rit utsatta med redskap grundade 
på samma ko rt a a lnlängd.n Den ko rt a a lnen skymtar 
också i mede ltida tegski ften. 

Följande fö rsök till metrologisk to lkning av S: ta Bri-
tas kape llbyggnad och dess kyrkogård ut gå r från upp-
mätningar av kapellruinen gjorda av G Wiren ca 1980 
(fig 28) och den 196 1 av K G Pe te rsson upprä ttade ka r-
tan öve r Kape ll uddens fo rnl ämningsområde ( A TA ; 
Pe te rsson 1964, bil 2 ). 

Kapellets planbild får anses rätt övertygande avspegla 
en måttsättning med den »na turliga « a lnen om 47.0 cm 
( fi g 67 ). Diagonalmåtten ge nom långhuse ts inre är då 48 
alnar (22 ,56 m ). Diagonale rn a har sina utgångspunkte r 
i hörn en vid triumfbågsmuren. vilken ha r en bredd av 21 
a lna r ( 9,87 m ). Murarnas tj ock lek ä r nä rmast 2 !4 a ln 
( 1.06 m ); om redan den korta a lnen va rit inde lad i kva r-
ter vet vi dock inte. Det fö refa ller som om långhusets ytt -
re bredd i väs te r gjorts jämnt 26 alnar ( 12.22 m ), ej 25 ~. 
Metoden att sätta ut rumsmått med hj älp av diagonale r 
som korsar varandra på mitten torde som moti v ha haft 
det fa ktum. att den garanterar rätvinklighet."' Diagonal-

http:genomslag.73
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7Fig 67. Kapellets pla nmåll , skala 1 : 300. 

Metro logisk to lkning av S Göra nsson. ren-
rit ad av J Lindblad 2004. 

The rneas11rem en1s of the chapel plan. 
Metrological interprewtion. 
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0 12. 1<5 24' 30 a.!iu..!" \. 47,o cm. 

måttet 24 korta alnar återfinns i Egby kyrk a och fann s i den yttre , smalare mynningen en öppning med precis 
Långlöts ga mla kyrka ."' Den dubbla diagonallängden här samma breddmått ; även den södra porten i Gråborg to r-
i kape lle t vid Sikavarps hamn understryker de t tas be ty- de ha haft denna yttre bredd (Stenberger 1933 , s 230 f). 
dande dignite t. Längden 6 a lnar ingå r som e tt basmått i det duodecimala 

Korets yttre bredd är 12 a lnar (5 .64 m) och dess yttre räknesätt som ovan kunnat avläsas i både långhusets och 
längd ( i norr). inklusive triumfbågsmuren, möjlige n !5 kore ts måttförh å llanden. De t fund amenta la sexalna rs-
alna r. Sakristians yttre längd är 7 alna r (3,29 m ). Kore ts måttet är dokumenterat också från senare tid . Å r 1654 
ga velmur och sakristi ans mu rar ä r tunnare än övriga antecknar pros ten Elavus Olai i Högby, att den mätstång 
murar. till synes 1 3.4 aln ( 0,82 m ). Triumfbågsöppningen, som i urminnes tide r varit i bruk i Högby och Gaxhaga 
som anmärkningsvärt nog ej stå r mitt öve r koraxe ln . är byar ä r 6 jo rda lnar lång (Göranssson 1988a, s 35). 
6 a lna r (2 ,82 m ). Norr om öppningen hå lle r triumfbågs- Tolvtalssystemet å te rkommer också vackert i kyrko-
muren i långhuse t 7 alna r och söder om denn a 8 a lnar. gå rdens mått. Dennas nedrasade bogå rdsmur avbilda r 
Kore t synes fö r övrigt ej va ra fullt symmetriskt anslute t en något romboidisk fi gur med sidor i norr och söder om 
till långhuset. 67- 68 m och i öster och väste r om 56- 57 m. vilka mått 

Be träffa nde öppningsmåtte t 6 korta a lna r, 2,82 m, bö r to lkas som 144 x 120 korta a lnar ( 67 ,68 x 56,4 m ). 
kan påpekas att både den södra och den norra portgång- Samma kyrkogå rdsmått åte rfinns i Egby och måtten 144 
en i Eke torps borg under dennas folk vandringstida/ven- och 120 alna r i o lika kombinationer också i Föra, Löt och 
de ltida period ( I I) hade just de tta mått som minsta e lle r Långlö t liksom vid S: t Knuts kape ll vid G råborg. Den 
genomsnittliga bredd (Weber 1976, s IOO, 102, 108, 157). sto ra kyrkogården i Köping mätte he la 240 alna r av sam-
Och det bevarade medeltida portva lvet i Gråborg har vid ma slag i öst- västlig led."" 

Inredning och inventarier 
Altare och altarskåp 

Lägena för kape lle ts tre alta ren påträffades 1979 ( S-C högt podium, nästan lika brett som altaret var långt. men 
Lundberg 1984, s 11 f) och är sedan dess markerade med utskjutande 2 m åt väster. Endast en häll från podie t fa nns 
stenplattor i marken. Högaltare t stod fritt i koret, 1.2 m kvar i ursprungligt läge. av röd kalksten, ca 5 cm tjock. 
från östra väggen och o,8 m från den norra. De t mätte i Två sidoa ltaren låg intill triumfbågsmurens mot väs-
norr- söder sannolikt 1.6 till 1.8 m (dess södra de l fril ades te r vända sida. De t södra. som låg 1,2 m från södra väg-
inte) och i öster- väste r 1.2 m. Av altaret åte rstod endast ge n. mä tte 1,6 m i norr- söder och 1 m i öste r- väster. De t 
de nedre skiften till ca 25 cm höjd av en omsorgsfullt vilade på en rad grås tena r och var mura t av grå- och 
murad och putsad skalmur av kalksten med finhuggna kalkstena r med en kä rna av samma mate rial. På detta låg 
hörn av sandstenskvadre r. Framför alta re t låg e tt 8 cm två bita r av den sönderslagna alta rski van (?) med skrå-
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Fig 68. Huggen kalkstenshäll , förmodligen del av södra sidoal-
tarets altarskiva. Foto R Boström 1979. 

Tooled limestone slab, presumably part of the altar slab for the 
southern side-altar. 

huggen yta med kantslag (fig 68). Spår fa nns av kalkputs. 
Framför låg ett 14 cm högt podium, vars södra sida låg i 
liv med altarets men i övrigt hade okänd storlek. - Av 
det norra sidoaltaret iakttogs endast en ljus yta, som 
avtecknade sig mot den mörka jorden. 

På högaltaret har med stor sannolikhet stått det 
medeltida altarskåp, varav delar nu är uppställda i Bred-
sättra kyrka (SvK Öl 11:4, fig l, 36-40). När jag skrev om 
skåpet 1980 (Öl IIA, s 44-45 ), kunde jag inte identifiera 
det ena kvinnliga helgonet, emedan det saknade attribut. 
De medeltida bilderna hade nämligen gjorts om 1770 för 
att passa i en altaruppsats. Ovan föresl år jag att bilden 
skall föreställa S:ta Katarina av Alexandria, som var 
namnhelgon till S:ta Katarina av Vadstena. Den senare 
skildras med sina typiska attribut, en lampa i handen och 
en hjort vid sina fötter. Den förra kan genom sin kropps-
hållning rekonstrueras med sina försvunna attribut, 
svärd, vagnshjul och krona . Det hörde till vanligheten 
under medeltiden, att historiska personer framställdes 
tillsammans med sina namnhelgon. Orsak till omtolk-
ningen av den ena helgonbilden är att den och bilden av 
Katarina av Vadstena har samma format, medan Birgit-
tabilden är mindre och har en blygsammare placering i 
skåpet ( fig 69 ). Detta tyder på, att altarskåpet har till-
kommit efter 1489, det år, då den högtidliga skrinlägg-
ningen av S:ta Katarina, S:ta Birgittas dotter, ägde rum 
i Vadstena (Fritz & Elfving 2004) , kanske omkring 

Fig 69. Rekonstruktion av kapellets medeltida altarskåp, varav 
delar fö rvaras i Bredsättra kyrka (jfr Öl Il '.4, tig 38 ff). Helgonbil-
den t h, som fö rlorat sina attribut, har här tolkats som S: ta Kata-
rina av Alexandria. Ritn G Wiren 1980, rev R Boström 2007. 

Reconstruction of the chapel's medieval reredos, parts of which 
are preserved in Bredsättra Church (cfÖI ll:4, fig 38 ff). Female 
saint on right is missing her allributes but has been interpreted as 
St Catherine of Alexandria. 

1500. Det är tillverkat i Ltibeck, emedan bilderna är 
skurna i ek (Tångeberg 1986, s 143 f). - Senast vid 1500-
talets mitt eller senare del , när kapellet övergavs, bör 
altarskåpet ha förts över till sockenkyrkan.81 

Möjligen är duvan på undersidan av ljudtaket på pre-
dikstolen i Bredsättra kyrka (SvK Öl 11:4, s 66, fig 59) 
övertagen från Nådastolsgruppen i altarskåpet. Detta 
bör en konservator kunna fastställa. Detta sätt att skildra 
Treenigheten, med Gud Fader, som håller sin korsfäste 
Son framför sig, medan den helige Andes duva svävar 
över deras huvuden, är ett birgittinskt motiv.82 

Silver och klockor 
Kapell ets silver konfiskerades 1551. Enligt Ahlqvists 
avskrifter ur KA togs detta år »Af Set Byrgittae Capell 
vid Sikavarp« följande: »pengr - 6 mark « (= l ,3 kg) , 
»forgyllt Sölff- 7 lod « ( = 0,97 hg), »oforgyllt Sölff- 13 
lod « ( = r, 7 hg ; Ahlqvist, Sam! I, S 84, p ro, UUB ). Olle 
Källström ( 1939, s 308) nämner 7 lod förgyllt silver och 
l 1h lödiga mark ( = 3,2 hg) oförgyllt silver. 83 Det förva-
rades alltså gott om silver i kapellet 1551, 0,93 hg förgyllt 
silver och inte mindre än ca r ,6 kg oförgy llt silver (jfr 
nedan S:ta Margaretas kapell) . Det förgyllda silvret rör-
de sig sannolikt om altarkärl av något slag. 

Klockor omtalas inte i arkivalierna. En eller fl era 
sådana bör ha funnits (se Byggn hist ovan) men hade för-
modligen avlägsnats före 1551. - Om påträffade mynt, se 
Myntfynden från de öländska kapellen av Kenneth Jons-
son nedan. 

http:silver.83
http:motiv.82
http:sockenkyrkan.81


Noter 
1. 	 Se ovan Ölands mede ltida kape ll. no t 19 (om Rheze-

lius): 8 ( Linne): 13 ( Hilfe ling) : 2 t (A hlqvist ): 15 ( Löf-
gren) : 14 ( Wallman) . 

2. 	 T ex Willi am Ande rson. Johnny Roosval. Margare ta 
Beskow Sjöberg. il s Blo mkvist. Ragnhild Boströ m. 
De tlev Ellmers. Ragnhild Fernho lm. Sölve Göransson. 
Ulf Erik Hagbe rg. Maria nne Johnson . Andreas Lind-
blom. Sofi-Charlott Lundberg. K G Petersson och Marie-
Lo uise Sallnäs. se Tryckta kä llor och littera tur nedan. 

TOPOGRAFI OCH FOR LÄMN INGAR 
3. 	 Or = grus-. sand- e ller stenreve l: äve n ba nk av sa nd 

( Ha llbe rg 1985. s 70). Set ex Reinius ka rt a 1735. 
4. 	 FMR9:1.88.89.9o och91.fd9. io och 11. 

5. 	 Se vidare Beskow Sjöberg 1977. 1980 i SvK Öl 11 :4. s 9 
ff. 1987. s 199 ff. 1997). 

6. 	 SHM inv nr 2594: Stenberger 1933. s 78: 1958. Abb 21. 
7. 	 Fernholm 1986. tig 34 : S-C Lundbe rg 1984. fig 23. Om 

fisket. se äve n Göransson 1997. s 11 7 f. 
8. 	 Beskow Sjöberg 1977 . passim: 1980 i SvK Öl 11 :4. s 11 f 

samt även 1997. s 9 och 13. 
9. 	 Killigs skildring av den gamla ste nhante ringen på Öland 

ä r vä rdefull. me n ha n va r tydlige n ingen geolog (Sölve 
Göransson och Eva Wilson är mer kva lificerade i ä mnet. 
se t ex Göransson 1975c. 1987. 2004. Wilson 1983. 1996. 
och R Boström 2007. s io3 f): han påstod nä mligen orik -
tigt. att de romanska dopfunta rna i Alböke och Smedby 
samt e n kolo nn med kapitä l i Segerstad var huggna av 
öländsk ka lkste n. Genom fö rmedling av Sölve Görans-
son fi ck jag 1968 kontakt med Erik Åhman ( 19 12- 1997) 
i Uppsa la. Ha n var förste stat sgeolog vid SGU och som-
ma rboende på Öland. Unde r e tt par dece nnier fi ck jag 
följa med ho nom till Ölands kyrko r och fi ck bl a veta. att 
minst 27 do pfunt ar. he la e lle r fragme nt. härstammade 
från Gotland. de fl esta av ka lkste n. ett pa r av sandsten. 
vidare två altarskivor. ett ko lonnett skaft och e n ko lonn 
med kapit äl. E tt par dopfunta r var huggna av småländsk 
sandsten och e n av me llansvensk sten. Åh mans geologis-
ka bestämningar är redovisade i mina kyrkobeskrivning-
ar. Det var på hans uppmaning. som Sölve Göra nsson. U 
E Hagbe rg och jag själv medarbetade i K S. 

10. 	 Fe rnho lm t986. anläggning A12. tig 19- 23. s 22-25. 39 
f: Fernholm redogör också för ka lkbrä nningen på 
Öland . sådan den har skildrats av bl a Linne 1741 och 
Åhstrand 1768. 

11. 	 Rheze lius Fe 2/3. Ahlqvist (2 :1. s 186) ha r troligen miss-
förstått Rhezelius beskrivning och kopplar den sa mma n 
med » Ko rsbedninge n " (Göransson 1997. s 121 ). 

12. 	 Kart a över vå rdkasplatse r på Öland och fastlandskusten 
i Kalma rsund. utarbetad av S Göransson 1978. åte rgiven 
i He llbe rg 1979. s 14 1. tig 6. 

13 . A lbert Th eodor Cellerstedt ( 1836- 1914) a rbetade 1864-
1877 som fyringenj ö r unde r Gustaf von He idenstam. 
Professor i arkitektur vid KTH 1877-1882 . öve rint en-
de nt för ÖIÄ 1897-1904. ko nstnä r och författa re samt 
ledamot av Svenska Akade mien . - Sch iller 193 1: Lund-
gre n. K. 1998 . s 17- 18. 29-30. 

14 . 	 Granlund 1961. sp 83. Stoklund 196 1. sp 87. 
15. 	 N B A Rappe o mta lar i brev 19/9 1868 i A TA pågåe n-

de byggnadsarbeten på »pla nen ut anfö r den gamla kyr-
ko mure n «. bl a e n »hufvudsta tio n « fö r det nybildade 
Ölands och Ka lma rsunds fi ske- och sa lte ribo lag »med 
några symmetri skt lagda byggnade r och e tt to rg fra m-
fö r sig«. - Nils Breant Alexander Rappe ( 18 11 - 1876). 
jo urn a li st i Stockholm. me n boe nde på må nga o lik a 
platser för att undgå sina fordringsägare (Schö ldströ m 
1893. 127 ff) 

16. Av N B A Rappes brev 19/9 1868 i A TA fra mgår att de 
då va r tä mligen nyuppförda. 

BYGG H E RR E OCH SKYDDSHELGO 
17. Bror William O scar A nderson ( 1879- 1939). ko nsthisto-

riker. Efter sko lgång i Karlskrona och ett par å rs anstä ll -
ning vid Överums bruk försörjde ha n sig bl a som sta-
tionsföreståndare vid Öjkroke ns station på Öland 1906-
1909 . Vid sidan av tj ä nstgöringe n vid Ölands järnväg 
ägnade han sig åt e n mångsidig vetenskaplig produktion. 
främst behandlade han den tidiga svenska medcltidskons-
te n. Han sammanträffade med Johnny Roosval 1908. då 
denne besökte ö n för a tt beskriva dess kyrkor fö r det 
topogra fi ska verket Sverige ( tr 19 17 ). Per cyke l färdades 
de tillsamma ns och besåg öns kyrkor. Denna hände lse 
innebar en vändpunkt i William Andersons li v. Ha n fl yt-
tade till Lund och tog först en fil kand 1923. två år senare 
av lade ha n fil lie-exame n. Med knapp marginal fö rsörjde 
han sig de ls som tidningsma n. de ls som medarbeta re i 
verket Sveriges Kyrkor (SvK). till vars stab han hö rt a llt -
sedan sta rt e n 19 12 . I SvK ä r Blekinge kyrko r till stö rsta 
de le n förfat tade av ho no m. Vid hans död före låg ma nu-
skript de ls till kyrk o r i några Sk å ne härader . de ls till 
Öland . vilkas publice ring uppskjutit s av e ko no miska 
skäl. De sistnämnda. som utarbe tats 1929-1935. överl äts 
1940 åt Ragnhild Strömbo m (- Boströ m) och utgör stom-
me n i de tryckta Ölandsvolymerna. Kyrkornas me r e ller 
mindre omfatt ande restaureringa r krävde e n oma rbe t-
ning av manuskripte n. SvK:s under några å r fö rbättrade 
e konomi möjliggjorde ingående arki vstudie r. bättre och 
me r o mfattande bildma te ri a l samt e n utförliga re publi -
ce ring. - U nde r sin livstid var Willia m Anderson me r 
känd i USA och Tyskla nd ä n i Sverige . Nya genera tione r 
av svenska konsthistorike r ha r e me llertid . glädjande nog 
»upptäckt « de nne begåvade och må ngsidige fo rska re. -

http:FMR9:1.88.89.9o
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Ma trike l 1908. s 107. - Roosval 1939. s 50 ff. - En ut fö r-
lig bibliografi ha r samm a nstä llt s av E C Te mpe lma n 
1942 i Ko nsthisto ri sk Tidskrift s 123- 126. 

18. 	 Ellme rs 1983. s 63. no t 43 (se Ölands mede ltida kape ll 
ova n ). Omkring 1978 besökte De tle v Ellme rs pla tsen 
till sammans med Ulf Erik Hagbe rg. 

19. 	 La11dh öj11i11gen är inte så stor fö r Öla nds norra del. lso-
basen fö r 1 mm landhöjning per år lägges numera över 
Böda ungefä r. vilket inne bä r a tt havsy ta n där vid 1200-
tale ts bö rj an skulle lega t ca 8 dm högre ä n nu. Då man 
räkna r med att södra Ö la nd re nt av ej a ll s påve rkats av 
landhöjning. ka n havsyta n vid Sikava rp vid samma tid -
punkt inte lega t högre än e n ha lv me te r över nuvara nde 
nivå . He la Kape lludde n ligge r unde r 5-me te rskurvan. 
(Sö lve Göransson ). 

20. 	 Mede ltide ns ABC 200 1. s 213: von Busch och Haasum 
1993. s 33-34. Jfr Väs tergarn ( Lundströ m 198 1a och 
Carlsson 1999) samt Bayeuxtapete ns bild vid te xten hic 
Harald 111are niviga vit er ve/is (Ste nto n 195 7. pi 5-7 och 
Rud 1992.s 41 ). 

21. Jämfö r de n grunda Köpi11gsvike11 vid Ka lmarsund e n mil 
no rd väst o m Kape lludde n. frå n vilke n sjö tra fik e n fick 
dirigeras om till Borge ha mn neda nfö r Bo rgholms slo tt 
för de djupgående fart ygens skull ( Pe tersson 1964. s 60: 
Blo mk vist 197 2- 1973 och 1979) . 

22. 	 Se t ex He rman Schlick 1959. s 282 . 38 1: DMS 4:3. s 14 1 
och Göransson 1997. s 46 f. 

23. 	 Göransson 198ob i SvK Öl 11 :4. s 13-15 samt 1997. s 46 ff. 
24 . 	 G ö ransson 1997. 62 ff. Sanno likt var de t e tt s k källare-

h11s. d vs e n välvd källare med däröve r liggande bostads-
hus av trä (om källa re hus/kä lla restuga. se E Lundberg 
1935 . s 2 19 f. och 1940. s 156 ff : Bos trö m & Eriksson 
1992. s 3: R Bos tröm 199ob. s 93) . Byggnadsma te ri a le t 
skulle ingå i »e tt skö nt ste nhus« på Vä rna näs. strax 
söde r o m Ka lma r och nära riksgrä nse n mo t Ble kinge. 
Detta bygge blev eme lle rtid inte av. I stä lle t fick ruinen. 
tid e fte r a nna n. lämna mate ri al till e konomibyggnade r 
på gå rde n Bo ( Hagbe rg. rappo rt 22/4 198 1. ATA ). Ste n-
huse t ä r markera t på He ra lantmäte rikarto r. vilke t mo t-
säger a tt det re vs 1558. En ka rta från 1728 visa r e n ruin 
med två spe tsiga gavla r (Gö ransson 199 7. fig 3). - I mit -
te n av 1700- tale t påträ ffades i kä lla re n e n ko ppa rkitt e l 
med »He ra pre tiosa a f silfwe r « ( Ahlqvist 1. s 73). och 
vid plöjning på » Kä lle rbacke n « har vid fl era till fä lle n 
tagits tillvara fö re mål av o lika slag. bl a några mede ltida 
bra k tea ter. e tt hä nglås . en do lk (SHM inv nr 1274. 1390. 
3976) samt e tt bokbes lag. I samba nd med plöjning av 
samma å ke r 1967 fö ljdes plogen av a rkeologe r frå n 
RA Ä:s och AMS Ö la ndskonto r unde r ledning av gräv-
ningsteknike r Å ke ilsson ( Hagbe rg. ra ppo rt 22/4 198 1. 
ATA). Ma n fa nn då bl a. uto m mä ngde n av djurbe n. 
skä rvo r av le rfat och skå lar. e tt bo rr samt glasbita r frå n 
fönste r ( ?) samt dryckeskä rl. Av ste nhuse t å te rstod 
huvudsakligen rase ringsmassor. beståe nde av ka lkbruk . 

skärvo r av huggen ste n. reste r av e n ste ntrappa med tre 
e ller fyra steg samt de lar av e tt Hisbe lagt golv. 

25. 	 Da te ring e nligt Tho rgunn Snaeda l i brev till fö rf 28/7 
2006. I mitte n av 1800- ta le t fl ytt ades de n från Bo till 
Skedemosse gå rd . De n ä r inte fö rsvunne n. vilke t fe lak-
tigt a nges i R Bos trö m 1996 i DMS 4:3. s 141 . me n ha r 
huggits o m till väghållningss te n ( R Bos tröm 2ooia). 

26. 	 Me tode n beskrivs av Boströ m & ilsson 197 1. av R 
Bost röm 1972a samt av von Re is 1978. 

27. 	 Marie- Louise Sallniis. f ordma rk ( 19 17- 2009) . född 
och uppvuxe n i Bo rgho lm . fil mag i hi sto ri a. Hon ha r 
undervisa t. huvudsakligen i mode rn histori a. vid Söräng-
e ns fo lkhögsko la utanfö r ässjö och bedrivit he mbygds-
fo rskning. frä mst rörande Ö la nd . Fle ra av he nnes publi -
katio ne r å te rfinns nedan unde r Tryckta källor och litte-
ra tur. nde r de senaste 20 å re n ställde hon sig sjä lv. sina 
kunskape r och sin bil till R Bos trö ms fö rfoga nde och 
unde rl ä tt ade syne resorna för fö rfatt are n. nä r hon inte 
längre kunde köra o mkring på mo pede n. SvK:s utgiva re 
och fö rfa tt a re n ä r he nne stor tack skyldiga fö r a tt ho n 
unde rl ä tt ade fä lta rbe tet! 

28. 	 Blo mkvist 1979. s 77. j fr Göra nsson 1997 . s 122 . 
29. 	 SvK Öl Il A · s 15: Ode lman & Melefors 2008 . p 54. s 80. 

8 1. 88. 4 ma rk silve r mo tsvarade prise t på e n god oxe . 
fö r två ko r e lle r fö r e n kva rnste n ( Lage rq vist & Na t-
ho rst-Böös 1997. s 4 7: fö r denna hänvisning tacka r jag 
He nrik Klacke nbe rg). 

30. 	 Om räuare och fogdar på Bo. se Göransson 1997. s 59 ff. 
- Var gillet höll sina sa111111r111ko111ster. ve t vi inte. De t kan 
ha va rit i kape lle ts väs tra de l e ll e r ka nske i ös ttornet till 
Bredsä ttra kyrk a ( Ahlq vist 2:1. s 180. Tab 11 : fig 3 1 A ). 
me n de tta revs 1848. Vid da mmsugninga r ( no t 26) i 
and ra ö ländska kyrktorn har vi nämligen funnit bevis fö r 
a tt de ha r haft e n profa n a nvä ndning som till fä lliga bo-
städe r och fö rrådsutrymmen. 

3 1. Se nedan I nredn o in v samt till ägg t Öl 11 :4. s 44- 46. - I 
Ås kyrka »hå lls messa wå rfrudag och S. Kate rine « e nligt 
Rhezelius 163 4 ( R Boströ m 1975 b. s 123). Kä ll a gamla 
kyrka hade e n S: ta Kata rinab ild av e k. målad och kre-
derad . nu i KLM . Se nt 1400-ta l. av R Bos trö m be nä mnd 
» Kvinnligt he lgon « (SvK Öl 1:4. fig 254. s 360 f). 

32. 	 Wilcke-Lindqvist 1958. SvK Up VA: Bonnier 2003. s 34 ff. 
33. 	 Joha nsen 1958. 1965a. b : se äve n R Boström 2008. s 192 

f. - Jfr Yrwing 1980. Wie nbe rg 2009. 
34. 	 Jfr Sv K Ö l 11 :4. s 34 och 88. no t 3 1. 
35. 	 W Ande rson 193 1. s 40. och 1936. s 24 ff. 
36. 	 Foge lklo u 194 1 passim : o·cathain 1992: Pe rnle r 1997 s 

58- 59: R Bos trö m 1997a. s 3 1- 34 : Pege low 2006 s 58 
ff. För hänvisninge n till o·catha in tackar jag Uaininn 
o ·Meadhra och fö r upplysningen o m Pe rnle rs uppsa ts 
tacka r jag A lf Hä rde lin . Se även Pe rnler 20 1 o. 

37 . 	 o ·catha in 1992. 
38. 	 A nga. se Roosva l & Lage rlö f 1959 . SvK Go IV :4 . fi g 

628. s 577: Eke. se Lagerlö f & Stolt 197 4. Go Vl :6. fi g 
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598. s 509): Linde se Lagerlö f 198 1. Go V I1 :2 . fig 75. s 
59 och Lindgre n 2002. fig 147. - Lindgre ns inve nte ring 
1991 ( nytryck 2002) är värdefull fö r de n fo rt sa tta fo rsk-
ningen. även om det skulle visa sig. att de t rör sig o m fle r 
bilder av Brigida ä n av Birgitta av Vadste na. Se även 
Pe rnle r 20 10. 

39. 	 Schmid 1943 . s 111 : 1968 i Sv K Ö l I :2 . fig 38. s 133- 134. 
40. 	 Dom Lo uis Gougaud 1936. s 25 . citerad av Fogelklo u 

1941. s 122 . not 10. 
4 1. 	 Set ex Lindblom 1955. Sallnäs 2002a. R Boströ m 2004. 

STEN KO RSET 
42. 	 A nders Maninsson ( 1930- 1983). uppvuxen i Borgholm. 

professor i paleonto logi vid Uppsala universi tet. e n av 
landets inte rnatio ne llt mest kända i sitt fack. Må ngs idig 
fo rskare med inte rnationella uppdrag. 

43. 	 SvK Öl 1:1 . s 6: R Boströ m 1966a. s 68: 1997d . sp 83. 
44 . 	 P Boströ m 2007. Öbl: Ni lsson. rapp 14/1 2008. ATA. 
45. 	 O m Kläppinge kors. se SvK Öl 11 :4. fig 6. s 15- 16: Rynings 

kors. se Ö l I :5 . fig 29 1. s 417- 418: Manin11skorse1. se Ö l 
1:6. fi g 386. s 527: Göransson 1987. s 67 f: Sunes kors. se 
Ö l 11 A · fig 7. s 16: Tj11sbykorse1. se Ö l 11 :3 . fig 3. s 12. 

KYRKOG Å RD EN 
46. 	 N B A Rappe. brev 19/9 1868 med hä nvisning till e tt 

»la ntmäte ri -instrume nt af 182 7 " · 
47 . 	 W Ande rson 1908. s 295 ff: Fröle n 19 11 . s 93: SvK Öl 

I: 1. fi g 4. 30: R Boström 197oa . 
48 . il s Pette rsson. brev 3/ 12 19 12. ATA . 
49 . 	 SHM inv nr 12555: Hildebrand 1875 . fig 55. 
50. 	 M Hofren. brev 2/9 1953 . ATA: I Ande rson. brev 23/8 

1955. ATA. 
5 1. Jfr Källa ( SvK Ö l I :4. fig 186 :F. s 292 ). R111u1en (Öl Il :5. 

s 13. 21) samt Mörbylånga (Sv K vol 222 . s 100. not 25 ). 
- Bland me r kända dopbrunnar ka n nä mnas de m i Da l-
by kyrkas fö rhall. Lunds domkyrkas krypta och Uppsa la 
do mkyrkas norra to rn. De n sistnä mnda ä r ä ldre än to r-
ne t (Christi an Loven. muntligen 2002: se vidare Uppsa-
la domkyrk a. Sv K Up. unde r utg 20IO). - Be rö mda 
offerkällor finns bl a i Bro ( E Lundma rk 193 1. SvK Go 
I:3 . s 253 ff) . Kar/sk y rka ( orberg & Wilcke- Lindqvist 
1967. Sv K Up V :7. s 883 samt fig 78 1) och i Svinnegarn . 
Sistnä mnda kyrk a utvidgades på 1400- tale t med e tt ca 
300 kvm stort lå nghus med pilgrimshärbärge på vinde n 
( Rose ll 1966. SvK Up XI:1 : A hnlund 1922 och 1928) . 
Se även t ex Hult 2006 . - En sta rk käl/åder gå r under 
golven i Bredsä tt ra och den nyss nä mnda Kä lla gamla 
kyrka . I Runsten upptäcktes 1836 e n brunn i västto rne t 
»af 4 ~ a lnars djup. me n e ndast e n a lns diame te r. med 
alnsdjupt va tten « (SvK Ö l Il :5. s 34). Vid ombyggnaden 
av Böda kyrk a 1802 fann man en kä llåde r unde r golvet. 
vars sta rka fl öde 1931 försvårade insta ll a tione n av e n 
värmekammare unde r sakri sti ans golv (Öl 1:2 . s 97) . 

BYGGNADSB ES KRIV ING 
52 . 	 Ra ppo rt öve r 1979 å rs unde rsökning i S-C Lundbe rg 

1984 med rapport öve r resta ure ringen 1979- 1980 som 
bilaga (Schulze 1984). 

53. 	 Rasmassor. som tidiga re täckte delar av ko re t. har av fl e-
ra tidiga forska re felaktigt tolkats som reste r av e n absid. 
Se t ex Joh an Wallma ns (se ovan Öla nd mede ltida 
kape ll. not 14) pla nritning i A TA från 1830 ( re nritning 
av teckn i Wallmans sam! i NordM ) och Johnny Roos-
va ls beskrivning 19 17 i Sverige Il , s 476. Unde rlage t på 
de n sistnä mnda byggde på de ia ktt age lser. som Roosva l 
och Willia m Ande rson (not 17) hade gjort unde r deras 
gemensamma syneresa 1908 som e n fö rbe redelse till de n 
beskrivning. som publice rades 19 17. 

54. 	 1979 gjordes e tt re ko nstruktionsförsök ge nom a tt lägga 
några he la tegelpanno r på mode rn lä kt (fig 50). Några 
vä l bevarade tege lpannor togs till vara och fö rvaras i 
KLM . Vid samma till fä lle tog jag hand om några tegel-
fragment samt bruksklumpar med tydliga avtryck av läk-
te n. i fö rhoppningen o m a tt få materiale t analysera t fö r 
date ring. 

BYGGNADSHISTORIA 
55. 	 Rappo rt i Fe rnho lm 1986 (grävningen 1978) samt S-C 

Lundberg 1984 och Schulze 1984 (grävning och resta u-
re ring 1979- 1980). 

56. 	 Till kärnkyrka räkna r jag här även to rne t. i de fa ll kyr-
kan fö rse tt s med såda nt. däremo t inte ko rsarma r. sak-
ri sti a och vape nhus. Vid res ta ure ring av G lö mmingc 
kyrka 1986 under ledning av Eeva Rajala (rapport 2006. 
ATA ) visade de t sig a tt de n mede ltida ste nkyrk a ns 
absid kor. lå nghus och to rn tillko mmit i e tt sammanha ng. 
vi lke t revide rar min to lkning av kyrka ns byggnadshisto-
ri a i R Boströ m 1976a. 1982 b och 199oc. G lö mminge 
kyrka fick nytt kor förs t senare unde r medeltide n. 

57. 	 Fyndförteckningar i Fernho lm 1986 resp S-C Lundbe rg 
1984. 

58. 	 Jfr S: t Pe tri i Novgorod. se Joha nsen 1958. s 500. 
59. 	 Böda. Sv K Ö l 1:2. fi g 44 ff. Källa. Ö l IA. fi g 195 f. Egby . 

Ö l Il :2 . fig 336 f. 
60. 	 Lång/öl, SvK Ö l 11 :I. fi g 36 ff. 162 f. s 120 ff. Gärds/ösa. 

Ö l 11 :3, fig 63. 66a. 93 . s 89 ff. Resm o, SvK vol 203 . pi 
XIV samt s 94. 

6 1. 	 SvK vol 203 samt R Boström 1995 . 1999a. 
62. 	 Räpplinge, R Boströ m 199ob. s 74. fi g 4. Obse rvera 

dock. a tt skalan ska ll va ra ca 1 :250. - Vick leby . Sv K vol 
193 . fig 29. plan ll :G. fig 57 samt s 47. 

63 . 	 M Olsson 1944. s 3 10. 322. 324. 325 : 196 1. registre t 
unde r Gravste n. 

64. 	 Även graverad av C P Ringbe rg i Ahlqvist 2:1. Tab 11. 
65. 	 Johan Herman Hojberg ( 1823-1883). Lämnade läkaryr-

ket 1868 och ägnade sig åt fo rn forsk ning och he mbygds-
kunskap. Uppskattad av sin samtid. me n se nare be trak-
tad som dilett ant. 
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66. 	 Carl Svante /-!al/beck ( 1 826~ 1 897). fra mståe nde och 
produkti v teckna re. xylogra f. litograf. a kva re lli st samt 
ko nstkritike r. På hans initia ti v tillko m 1865 Ny Illustre-
rad Tidning. i vilken han medarbetade som tecknare. lik-
som äve n i Illustre rad Tidning. Särskilt ä r dock ha ns 
na mn knut e t till Svenska Fa milj -Journ a le n. La nde lius 
1957. s 24. 

67. 	 Skri ve lse uta n å r ( bif fotos da terade 1904 ). A T A. Obs 
dock att redan Ah lq vist o mkring 1820 ia kttagit tege l i 
murverke t (se Byggnad sbeskri vning ovan )' - Ture 
Johnsson Arne ( 1879- 1965). arkeolog. professor. fo to-
gra f. speciali st på jä rnålde rn och vikingatiden. Orie nte n 
sa mt Sveriges tidiga förbinde lse r med Ryss la nd. 

68. 	 Skrive lse av C Mö lle r 25 /9 19 11. ATA . - A nders Ivar 
Roland ( 1879-1927). arkit e kt. fö rfatt a re . Studerade vid 
Tekniska högsko la n och Konsta kade mie n 190 1-1908. 
a rkit e kt i Ö IÄ frå n 19 10. inte nde nt i BSt frå n 19 18 . 
Gjorde byggnadsunde rsökninga r och program fö r 
res ta ure ringar. Bibliogra fi i SvK vo l 222. s 99. not 14 . 

69 . Skrive lse 3/ 12 19 12. ATA . - Nils Pet1ersson ( 1853-
1930 ). byggmäs ta re i Visby. ve rksa m vid e tt sto rt a nta l 
kyrko res ta ure ringar. frä mst på Gotla nd . Fa r till Alfred 
Edle ( 1893- 1965). fornforskare. fo tograf och uppmäta re 
mm. medarbe ta re i SvK (se SvK vo l 222. s 104. not 90 ). 

70. Fö rslag 15/8 19 16. ATA. Även 19 12 hade han uppgjo rt 
e tt ko nse rve ringsfö rslag och ko nstatera t a tt till fö ljd av 
bl a »regnets bort skölja nde a f bruket i murkä rnan dröje r 
det icke må nga å r inna n de n vestra ga tl e n rasar « (skr 
3/ 12 19 12. ATA ). I följebrevet till de t nya fö rslage t 
beklagar han att kostnade n ö ka t. Vä rldsläge t hade ö kat 
prise t på a llt byggnadsma te ri a l och fyrbos tä lle t. dä r 
a rbe tarna tidiga re utlovats ma t och logi. fick nu inte 
beträdas av obe hö riga. Ställningsvirke . som man 19 12 
hade kunnat å teranvända frå n Kä lla gamla kyrka . måste 
nu nya nska ffas (skr 15/8 19 16. ATA ). De n 25 /7 1917 
nödgades han begä ra riksan tikvariens intyg för a tt tro ts 
krigså ren få ska ffa ceme nt (skr ATA). 

7 1. 	 L-G Lö fström och H Re hnbe rg. besiktnings rapport och 
resta ure ringsförslag a ug 1974. ATA : restaure ringsrap-
po rt av H Schulze ( Schu lze 1984. s 27 f). 

72 . 	 Murve rksskado rna sedan 1980 berodde på na turligt för-
fa ll och bl a på a tt besöka re kl ä ttrat på mura rn a e lle r 
sökt e ft e r fossi le r. De n kva rstående gaveln be rä knades 

Källor 
OTRYCKTA KÄLLOR 
Stockholm 
RAÄ . ATA : N I Löfgre11 . vol 6 ( 18 16- 186 1 ). ang kape lle t 1823. 
- Wal/mans sam/. »Öländska och Gothlä ndska forn le mningar. 
Supple me nt till Hilfe lings Dagbo k a f J Wa llm an . .. I Hä ft e t 
1830 «. avbildn . beskr o måttuppg ang ka p e llruine n. - /-/ A R 

mo tstå vindhastighe ter upp till ca 30- 33 m/se k. Fred -
riksson a rkit ektkontor. rap po rt frå n vårdåtgä rde r. 23/ 10 
2007. ATA. s 3. - De n västra trappa n breddades fö r a tt 
de ls rymma brudpar och de ls fungera som sittbä nk fö r 
ras tande turi ste r. M Fredriksson. muntl. 

MÅTTANALYS 
73. 	 Göra nsson 1988a. s 23 ff. 39 ff : Måttordb 1995. s 216 f. 
74 . 	 Göra nsson 1976. 1986b. s 39 ff. 1988a. s 57 f. 1999. s 47 

ff. 
75. 	 Göransson 1976. s 11 3. 1988a. s 32. 35: Må ttordb 1995. 

s 23. 
76. 	 Göransson 1988a. s 50. 54. 59 f: Måtto rdb 1995. s 24. 
77. 	 Göra nsson 1973 i SvK Öl 11 :1. s 206. no t 86a: 1976. s 

11 2 f: 1988a. s 57 ff : 1999. s 49. 
78. 	 Jfr I Anderson 1960. s 38 ff: Göransson 1973 i SvK Öl 

11 :1. s 207. not 86b. 
79. 	 Göransson 1975a i SvK Ö l 11 :2. s 404 ff : 1973 i Ö l 11 :1. 

s 135 ff. 
80. 	 Göransson 1973 i SvK Öl 11 :1. s 207 f. no terna 86c och 

86g : 1975a i Ö l 11 :2. s 41 0: 2008 b. s 202: R Bos trö m 
2007. fi g 2. 

R E DNIN G OCH INVE NTARI E R 
8 1. 	 Jfr altarskåpet i S:t Knuts kapell ova n. - A ltarskå pe t kan 

ha fö rt s öve r äve n e ft er det a tt reformatio nens principe r 
bli vit e ta ble rade. d å ma n i Sverige äve n då visade e n 
re la ti vt sto r a ktning fö r mede ltida kyrkliga bilde r. Av 
mina hittill s publicerade kyrkobeskrivninga r (se R 
Boström 1997c i SvK vol 222. s 11 4 ff ) framgår. a tt norra 
och me lle rsta Ö lands kyrko r skonades seda n unde r kri -
gen på 1500- och 1600-tale n och fick be hålla mycke t av 
sina mede ltida skulpture r. medan kyrko rna på öns söd ra 
de l va nda liserades. I Resmo. t ex. for da nska rna hå rt 
fram 1677 . brä nde och hä rj ade . »be lä ten i Kyrka n skyte 
de til må ls å t och brukade na rre spe l« (Sv K vol 203. 
s 78 ). Mycke t försva nn dock i samba nd med kyrko rnas 
om- och nybyggnade r unde r 1700- och 1800- ta le n. 

82. 	 Bringe us 1998. s 13. 19-28: Hä rde lin 1998. s 255 ff samt 
2005. s 3 77 ff. 

83. 	 Kä llströ m hä nvisa r till Sandbergska samlinge n. X 580. i 
KA . hopbragd av Carl Sandbe rg. e n a rkivman och his-
to risk sam lare ( 1798- 1879) . 

Siden. teckn av ko rse t o kape llruine n 1873. - M O lssom sam/. 
hand I ang kons av kape ll ruine n 1928. - Bredsäl/ra s11. S:ta Briws 
kapellruin och Kapelludden: N B A Rappe brev 19/9 1868 a ng 
ka pe llruine n m rapp öve r husbyggen: T J Arne. skr ang ka pe ll -



ruine n u å ( 1904 ?): C Möller. sk r ang A Rolands besiktn 25 /9 
19 11 : N Pe tte rsson. skr 3/ 12 19 12 . 15/8 19 16 o 25/7 1917 a ng 
kons av kapellet. ko ns förs lag 15/8 1916: brev 18/7 19 14 fr Sven 
Hedin ang drottn Victorias ia kttage lse r på skador 19 13 o 19 14 
med fotos. tro! av K Nilsson: K Nilssons sk r 25 /1 19 15: »Skak-
ning å ka mera n uppstod geno m den inte nsiva blåsten «: M 
Ho frcn. brev 5/1 1927 (avskr) a ng kons be hov. skr 6/2 o 16/5 
1929 ang utf o å terst arb. brev 8/ JO 1929 med arb räkn fr Br O ls-
son i Färjestaden. brev ang brunnen 2/9 1953 : M Olsson. skr a ng 
ko ns av ruinen med å tgärdsförs l 25 /8 1928: T O:son ordbe rg. 
anmoda n t M Ho fren a tt i samråd m M Olsson utf kons arb: I 
Anderson. brev ang brunnen 23/8 1955: M Ho fre n. K A Gus-
tawsson. KG Pe tersson. hand! ang ledningsstolpar. bilparkering 
och kiosk 1959- 196 1: L-G Löfström och H Re hnberg. besiktn 
rapp och kons fö rsl. aug 197 4: C 0 Cede rlund. rapp ang hamnen 
18/ 11 1975: U E Hagberg. ra pp a ng utgrävn vid Bo gå rd . dnr 
2927. 22 /4 198 1: R Fernholm. o tr bil trapp a ng 1979 å rs 
utgrävn. 1986: Fredriksson a rkit e ktko nto r. vårdå tgä rdsrapp 
23/ rn 2007: S Ni lsson. Prolithos. ko ns rapport ang stenko rse t 
q /1 2008 : 2 teckn av C S Ha llbeck. fotos av K ilsson. T J 
Arne. S Brandel. I Anderson . R Bos trö m. S Ha llgren. H 
Rehnberg. R Fernholm. G Ma lm. S-C Lundberg. H Schulze. J 
Kiihne . G Wiren. R Hintze. K E Granath. B A Lundbe rg m ft : 
- Rim sam/: uppm av S Brande l 1922. R Boström 1961. R Fern-
holm 1978. S-C Lundberg 1979. G Wire n 198 1: KG Petersson. 
RAÄ :s karta över del av Kapelludde n. Kläppinge by. dnr 63 7 1. 
19- 21 /7 196 1. - K11/t11rhist byråns arkiv: 2 trägravy re r av E Han-
sen efte r teckn av C S Ha ll beck (urklipp ur Sv Familj-Journ 
1875): fotos av E Zetterberg 19 16. - Sveriges Kyrkors arkiv: J 
Roosva l 1908. a nteckn. ritn o fotos: W Anderson . ms ca 1935-

Summary 
TOPOGRAPHY A D A C IE 'T MO UMENTS 
Name and /ocatio11 
Whe n first me ntio ned in 1515. the chapel was ca lled ·sikmvarp 
i/n/ p/andia '. a nd in 155 1 its na mes included ·sancte byrgiue 
Cape/I ved Seguerk'. ·Långöre chape/' has been used fora long 
lime now. but St Birgiua '.~ Chapel a nd St Brita 's Chapel. the 
name which is used here . a lso occur. Since the re are two pl aces 
o n Öland with the name Kapel/11dden . I use the old name. 
Sika varp. for the medieva l a rea o f a ncie nt mo nume nts 
surrounding the chape l. to avoid confusion . 

A 11cien11110 1111111 e111s - <111 overview 

By Margareta Beskow Sjöberg 
Bredsä ttra parish lies in a n a rea that has been important to 
Öland from prehistoric limes. The area was already inhabited 
during the eolithic pe riod but it reached its peak during the 
Iran Age. At that time a wealthy population li ved here with a 
successful varied economy. The I ron Age se ttl eme nt lay on a nd 
around the Li torina and the Ancylus beach ridges. The 
coastl and in the eas t was used for grazing a nd the ga the ring of 
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1936 t beskr av S:ta Brit as kape ll. bearb av J Roosva l och R 
(S trömbom-) Boström : R (S trö mbo m-) Boströ m. anteckn och 
fotos 1940- 2007: J Mikaelsson. utlå t 30/6 2006 ang ka lkstenen 
i korse t på Kape ll udde n : L Arfwidsson . fotos 1996. - FM R 
Bredsä ttra 9: 1. 88 . 89. 90. 9 1. 

KB : J H Rhe~elius. ste nkors vid kapell på Sikva rps udd i 
Bredsä ttra sn. ko nce ptteckn o ms i F c 5 (resedagbok 1634). 
re nritn o renskr i F c 2/3. - C G Hilfe ling. ko nc t resejourn a l 
1797. F m 57:2. p 51 - 54. a ng brunnen . kape lle t mm. 

NordM: Wal/mans sam/. vol Il . Öland 1- 3 (ca 1820). kon-
ccptteck n (en del renritade i Wallmans saml. ATA). avb ildn o 
bcskr av korset. kapellet. kyrkog mm : vol 111 ( 1833). blyerts-
teckn . si t plan samt »Grundritning af Sancta Cathari nae 
Capell«. sk isse r. måttuppg. 

Kalmar 

KLM: H A R Siden. teckn sam I ( renritn i A TA): E Raja/a 2006. 

Glömminge kyrka 1986. stenc rapp: Topogr arkivet. ha ndl. 

fotos. 


Uppsala 

UUB: A A hlqvist. Saml I. sign S 84. p 10 (exce rpte r a ng silver 

frå n kapellet). 


Köpe11ham11 

De t Ko ngel Bibl: C G Hilf eling. resean t. teckn av kapellet. y 

ko ngel Saml 409 8°. 


TRYCKTA KÄLLOR OCH LITTE RATU R samt FÖR-
KORTNI GAR - se nedan 


fadder. In the Viking and Middle Ages the se ttlemen t moved 
eas tward towa rds the coast. 

The I ron Age cemeteries li e in a cha in a lo ng the Litorina 
ridge. They consist of lo ng partl y sanded-over sto nc se t tings of 
varying form and size. ha rdly visib le in tod ay's landscape . 
Excavations of three cemeteries have produced rich a nd fairly 
unusua l find s o f pre- Ro man and Ro ma n I ron Age date. The 
cemeteries have associated se ttl e me nts close by. Three 
plo ughed-out se ttl e me nts with ho use fo unda tio ns have been 
excava ted. These se ttl e me nts had been es tab li shed as stock 
farms in the Earl y I ron Age. but in the Late Iron Age developed 
more specia lized activities such as trade . i ron smithing and me ta I 
cas ting. This trading had its o rigins in the Ea rl y Ro man Iran 
Age when Ö land exported hides and skin products. etc. to the 
Roman Empire. Finds o f Ro man coins and o the r import ed 
objects a re e vide nce of thi s exchange trade . 

The parishes o f Bredsä ttra . Gärdslösa and Köping 
comprised the centrali zed se ttl e me nt a rea o f central Öland 
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during lhe !ron Age . Habila tion was focussed on a vo ti ve site 
in Skedemosse bog. situa ted in the 'sked ' between the three 
pa rishes. The region was continuously inhabited throughout the 
who le of the I ron Age until the creation of Sikava rp in the early 
Middle Ages. Bredsättra ·s st ro ng position in this cen tralized 
se llle me nt a rea o f Ö la nd is further confirmed by the !a rge 
Viking-Age coin hoa rd di scovered in the summe r o f 2009 close 
to one o f the excava ted se lllements. This coin hoard as well as 
o ther Viking-Age coi ns a nd objec ts e mphasize the g rea t 
significance of thi s a rea in the Viking-Earl y Medieval pe riod . 

Traces ofearlier acti vities 
Finds of black earthe nware pottery indica te tha t Sikavarp was 
in use during the ea rl y medieval period possib ly as ea rly as the 
IO th a nd 11th ce nturies. The objects in the silve r hoard found 
close to the chape l in 1859 a lso be lo ng to that pe riod . Seine 
fishing of whi te fi sh and he rring was carried out he re a l tha t time 
and la te r. Phospha te mapping confirms tha t the chapel was built 
o n a previo us se ttl e me nt. Clay floors that have bee n found 
possibly belong to ·sunken-floor ' huts (fig 3). te mporary dwe ll -
ings for fishermen a nd traders. 

The lime kiln and other struc111res close 10 the chapel ruins 
The ruins o f the chapel dominate Sikavarp and a re visib le from 
a far. There isa lightho use lo the east. bui lt in 1872. A tall 
limes to ne cross sta nds south-west o f the chape l and the re a re 
a lso the rema ins o f a lime kiln. 

BU ILDERS A D PATRON SA INTS 
Sikavarp ·s status 
In the beginning. o r doser to the middle of the 13 th century 
when the chape l was presumably built. the sea level was about 
ha lf a me tre highe r th a n a t prese nt. The low waters of 
Skedstadviken bay we re we ll suit ed to the sha llow-dra ught 
vesse ls o f the pe riod. In the la te r M iddle Ages these ships were 
replaced by the broader and deep-dra ught cogs wh ich had a 
larger ca rgo capacity. Al tha t lime Skedstadviken was dese rt ed 
in favour o f deeper harbo urs beyond the po int. 

In 11 78 the pope sanctioned a grant fora do na tion of land 
which. according lo common opinio n. comprised ma ny farms in 
Bredsällra parish, especially in the a rea closest to Sikavarp. The 
do no r was King Knut E riksson and the recipient the bishopric 
in Linköping. The main farmor mano r was Bo (Biskopsbo). The 
na me suggests tha t it was a n administrative farm. It has been 
presumed tha t the farm of Bo ' he ld a centra l admi nistra tive 
function before it was placed under the bishopric. In that case a 
trading site in the region would have been within reach of asocial 
power for support and protection· ( Blo mkvist 1972-1973 . p 245 ; 
present a utho r's tra nsla tio n ). This suppositio n is suppo rted by a 
runestone which today stands a t Skedemosse (SvR Ö l 44) bu t 
which o rigina lly stood a t Bo. da ted to the mid-11th century and 
evidence tha t an impo rtant pe rson lived the re. 

Fishing and trading had been the activities in thi s a rea since 

pre histo ric times, and must therefore have bee n controlled and 
protec ted by local rule rs. Trade had a lways needed a roya l 
di spensa tio n. Sikavarp was probably the export ha rbour fo r 
Köping and a transit sta tio n on the trade route be tween Got land 
a nd Små land. T his trade would have ceased around 1600 a t the 
la test. 

B11ilding commissioners 
Who commissioned the cha pe l? Might it have been the same 
guild as in Bredsä ll ra ? - a guild dedicated to St Ca the rine 
re fe rred toas ·convivium Sancte Katerine in Bredresether terre 
@landie' . which we know from the year 141 3 paid no less than 
4 marks o f sil ve r annually to the Franciscans of St Catherine ·s 
in Visby tosing masses for the souls of the brothe rs of the guild 
on certain fixed days each year. Bredsällra Church now contains 
wooden sculptures tha t probably came from a la te medieval 
al ta r-piece and re present St Cathe rine o f Vadste na. he r mo ther 
St Birg itta. and a third sai nt who might be ide nti fiable as St 
Ca therine o f A lexandria . afte r whom St Birg illa named her 
da ughte r (cf be low Furnishi ngs a nd Fillings and a ppe ndix Öl 
Il :4 . p 44- 46 ). It is highly like ly that this a lta rpiece o rigina ll y 
stood in the chapel a nd was removed to the pa rish church when 
the chapel was ta ke n out o f use. 

So who were the me mbe rs of St Cathe rine·s Guild in 
Sikava rp ? Mos! like ly an asse mblage of the is la nd "s o wn 
me rchants. It is ha rdl y like ly tha t such a demanding exercise as 
the e rectio n o f thi s !a rge chapel. a nd the carving and erectio n 
o f the mo nume nta l sto ne cross with its surrounding brick-
covered wall. could have been administe red by a guild from 
ano the r province o r country. I wo uld suggest tha t the structures 
in Sikavarp were financed a nd organised by a guild of St 
Cathe rine based in Ö la nd . invo lving a core of Öland "s magna te 
farmers a nd perhaps a lso priests . as we ll as the bishop in 
Linköping. represented by his deput y. 

Accord ing to Pa ul Johansen ( 1958 . p 517 ). the Han sa took 
over the long-d istance trade in the Baltic around 1300, but the 
chape l was not a bando ned the n. no r did it become a parish 
church. The stones of the fl oor a re no t especia lly worn . which 
indicates tha t it was no t much used or grea tl y allended whi le in 
use. The chapel 's money and sil ve r were no t confiscated before 
155 1. which shows !hat the cha pe l was s till used for divine 
se rvices a t the time of the Reforma tio n. 

The c/wpel as a merchant church 
Activity in Sikavarp could perhaps be reconstructed in the 
fo llowing way (based o n the presenta tion of comparable acti vity 
in Novgorod by Pa ul Johansen in 1958, 1965). St Brita's Chape l 
wo uld have been owned privately by the guild me mbe rs and 
economica lly independent of the bishop in Linköping. The guild 
me mbe rs sto red the ir wares on the ground floor and in the a llic 
loft of the we ll -gua rded chape l. T he goods tha t were pl aced 
a lo ng the wa lls o n the ground floor left the middle ax is clea r for 
di vine se rvice. There were de ta iled regu la tions for how such a 
chapel functio ned. Jf the merchants brought the ir own priest. it 



was he who ce lebrated mass. lmmediate ly the mass bega n. a ll 
o the r acti vity in the chape l wo uld cease . 

The spacio us a reas of the a tti cs ove r the nave. chance l and 
sacris ty wo uld hold bulky ite ms such as ships' sa il s. tack le and 
ropes. hay fo r the ho rses o f ·winter trave lle rs· (Jo ha nsen 1958. 
p 92) . a nd expensive furs. In the summe r. the guild a llo tt ed the 
pasturage in the vicinity of the chapel to the me rcha nts' draught 
a nima ls. for payme nt. Othe r sources of income we re firewood 
a nd the re nting o f cooking ute nsil s for the me rchant 's meals. 
The guild thus had a functio ning econo my. which can a lso be 
presumed from the ir use of expe nsive brick tiles in the chape l 
structure (cf Building. below ). 

o tradi ng was a llowed inside the chape l. Marke ts wo uld 
ha ve been held in the well-defended churchya rd ( cf be low ). The 
small circular space around the cross (cf a lso below) was a place 
o f asy lum ( E llme rs 1983. s 49 ). It would ha ve bee n used whe n 
pass ing judgeme nt. sea ling contracts. sorting confli cts. e tc. in 
front of the cross. The bishop's clea rl y visible ·pax'. the glove 
signifying his protection o f the ma rke t and it s trad ing activiti es . 
hung fro m a hook on the cross ( the sto ne cross is furth e r 
di scussed be low ). The fo re ma n o f Bo ( cf a bove) wo uld ha ve 
he ld the key to the chape l o utside the ma rk e t season a nd 
collec ted the taxes fro m the me rcha nts. 

The wa lled churchya rd a t Sikava rp o ffe red no t only a place 
of burial ( cf C hurchya rd. be low) but also a sa fe place o f re trea t 
for me rchants and the ir goods -· Wehrf riedhof (Ellme rs 1983 . 
p 52) . According to the rules that applied to merchant churches. 
the ir graveya rds we re e xclusive ly rese rved for guild me mbe rs -
·Fremdenf ried/10[ ( Ellmers 1983. p 5 1 ). o outsiders of a parish 
we re a llowed to be buried in the pari sh graveya rd. 

Patron saim 
In 193 1 a nd 1936 Willia m Ande rson put forwa rd a we ll -
grounded suggestion that the we ll and chape l in Sikava rp we re 
dedicated to St Brigid o f Kildare (·c 453-<: 523 '). a n a ma lga-
mation o f a Celtic goddess Brigit ( Brigantia. Bride. Brigda) and 
a historica l person. He had established that the cross and chape l 
we re far o lde r tha n St Birgitta o f Vadste na and th at she thus 
could no t have been the original patro n sa int. 

Toni Schmid ( 1943) has shown tha t St Brigida was ce le-
brat ed in. a mo ng o the r pl aces. the Linkö ping See including 
Ö land . This lrish sa int is na med in the li st in the ·Böda Missa!' 
fro m the middle o f the 14th ce ntury. The life-loving Brigida did 
not correspo nd to the Roman Catho lic ideal of a n asce tic. Rome 
prcfe rred to ce le brate St Agnes o n the 21st of Ja nuary. a nd the 
C iste rcians re moved the na mes o f British sa ints in he r favour 
(Foge lklo u 194 1. p 6 1 f). The lrish sa int however ma inta ined 
her sta tus and re mained li sted in the Swedish ca le nda r as la te 
as 1824 ( Pe rnle r 1997 . p 59 ). 

Images o f Brigida o f Kilda re a re o fte n confused with 
Birgitt a of Vadste na a nd even with those o f he r da ughte r St 
Ca the rine of Vadstena. St Birgitta and he r na mesa ke became 
fused into o ne (Fogelklou 194 1. p 104). 

T he cult o f St Birgitta was a tt ached to the chape l a t the end 
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o f the 15 th century so the Swed ish sa int had no associatio n wi th 
the harbo ur. cha pe l. o r cross until the e nd o f the Middle Ages. 
Diffe rent tradi ti ons link St Birgitta with the site bu t it is not until 
155 1 that the na me o f Birgitta is used for the firs t time for the 
chapel. 

TH E STONE C ROSS 
A ta ll cross sta nds in the south-west. c 70 m from the chape l a nd 
close to the wate r 's edge (figs 1. 18) . Visible hight 3.3 m. max i-
mum span o f cross arms 1.95 m. thickness 0.22 m. It is ca refully 
ca rved o ut of a single block o f grey- red Ordovician limestone 
con ta ining e le me nts o f gree nish gla uconite mate ri a l. fro m the 
quarry at Köping. Ils ste m and a rms each terminate in three 
semici rcular. crosswise-opposed lobes ( not a trefoil. which can be 
inscri bed within an equilatera l triangle). lt s profiled shaft expands 
graduall y. until it disappears into the ground where it is he ld in 
place by crosswise support ing stones. The uppcr rim of the cross 
conta ins iron fittings possibly fora pro tecti ve roof. There are 
close para llcls to the cross shape in the two fa mo us ea rl y 13 th 
ce ntury Germa n triumpha l crucifixes fro m Wechselburg and 
Halberstad t. which are known to have been po pula r in Germany 
a nd copied in Denmark and Sweden in the early 13th century. 
T ims the cross and chape l are o f roughl y the same period. 

It would seem most probable tha t the cross was erec ted by 
the merchant guild that e rected the chape l. It would have se rved 
as a visible gua ra ntee o f freedo m a nd pro tectio n fo r thei r 
me rchants. the ir ships. thei r crews a nd the ir cargoes. 

An or igina l ho le. c 4.5 cm dee p a nd c 2 x 2 cm in cross-
sec tio n. is cut a t top centre o f the Hat cross head . T his could we ll 
have he ld the hook o n which the ·pax· symbo l - e g the 
protec tor 's ( here. bishop 's) glove was hung at marke t time as a 
visible re minde r of guaranteed peace <luring lrading. such as are 
known e lsewhe re (cf fig 5). 

This is o ne o f six medieva l limes to ne crosses kno wn o n 
Ö land. the o the r live a re me moria l crosses. 

The cross stands in the cenlre of a circular space. c 13 min 
dia me te r a nd coveri ng a n area o f 130 sq m. e nclosed by a 
carefu ll y built limesto ne wa ll covered with bri ck til es . 

C H U RC HY A RD 
The chape l was surrounded by a rec tangular. wa lled churchya rd 
( fig 1 o. 14. 15 ) measuring c 55 x 67 m o r 120 x 144 short el ls ( cf 
Measure me nls. be low ). 

The sturdy wa ll consisted of limestone a nd granite . c 1 me ter 
wide. sea led wit h limestone morta r and origina ll y capped wi th 
brick tiles in monk -and-nun technique. Such a n e labora te wa ll 
constructio n is only known e lsewhe re o n Ö la nd al A lbö ke a nd 
St John 's churchyard wa ll in Kyrkha mn . Grave kn o lls were 
visible in the easte rn half o f the church yard . as rece ntly as 19 12. 

In the south -east corne r o f the churchya rd . 15 m from the 
chape l. li es St Brita 's we ll. known by this name as ea rl y as 1634. 
The spring has a lways been fa mo us for it s clea r wa te r. 
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B ILDI G D ESC RIPTIO 
St Brita ·s C hape l survives o nly as a ruin sta nding proud in thc 
surro unding la ndscape. The ruin consists o f an a lmos t com-
ple te ly prese rved gable wall c 12 m high. and considerably lower 
stre tches o f the o ther wa lls. A second gable wa ll stood until 19 14 
when it collapsed . So me part s o f the wa ll s that had disappeared 
had bce n replaced in la te r restora tio ns. 

The cha pe l consisted o f a chance l in the eas t with a sacristy 
to the no rth a nd nave to the wes t. a ll built in o ne phase and 
integrated toge the r in the same bo nd . The re was no tower. The 
wa lls are built o f an o uter she ll o f limcs tone and much gra nitc 
with a n infill o f limes tone mo rtar. small sto nes a nd rubble . The 
c xte rio r had bee n plas te red a nd whitewashed to judge fro m 
pl as te r fragme nts lying sca tte re d a round . The surrounds to 
windows a nd doorways are now complcte ly broke n away. 

The cha pe l had two e nt rances. o ne in the southe rn facade 
c 9 m from the south-east corne r. a nd o ne in the ce ntre o f the 
west wa ll. A )arge gap in the wes te rn gable a ppa re nt in o lde r 
illustratio ns see ms to imply the existe nce o f an o pe ning above 
thc wes t doorway. The o ute r roof was cove red with mo nk -and-
nun tiling. placed on a n o pe n framewo rk a nd coa ted amply on 
the unde rside with mo rtar. 

The lo ft a bove the cha nce l and sacri sty could be reached by 
a rectangula r. 160 x 60 cm. ope ning in the chance l a rch . c 4 m 
ovc r the o riginal floor. The re is no evidence to esta blish if it was 
fitt ed with a door. o r if it was reached by a ladde r fro m the 
church inte rior or direc tl y from the lo ft over the nave. 

The fl oor o f limestone fragme nts was laid in sand a nd small 
cobbles. The inte rio r wa lls we re pl aste red a nd white washed . 
The chance l had a s lightly po inted ba rre l vault. the sacri sty a 
somewhat fl a tt e r barre l va ult . 

BUILDI G HI STORY 
When o ne re me mbe rs that the Linköping bisho ps owned la nd 
in Bredsä ttra as earl y as 11 78 . it is reasona ble to e xpect tha t 
the re wo uld a lready ha ve bee n a ch ape l o f wood o r sto ne 
located a t Brigida ·s we ll nea r the impo rt a nt ha rbo ur o f 
Skedstadvike n. But o f this we know no thing. We do know 
howe ve r. that the present chape l ove rli es a secula r dwc lling on 
the same site. 

In it s day. St Brita ·s cha pe l was o ne o f the la rges t s to ne 
churches in Swede n ( fig 6 ). The exceptio na ll y spac ious nave has 
an inne r area o f 204 sq m. which is a lmost three times la rge r 
than it s conte mporary parish church in Bredsä ttra. 

By comparison with o the r churches o n Öla nd it is possiblc 
to reco nstruct the main appearance o f the chape l ( fi g 53- 57) . 
All o riginal ope nings in the wa lls we re ro und-arched except for 
the ope ning into the sha red cha nce l a nd sacri sty lo ft s. the 
ope ning high up in the wes t a nd the presumed ha tch whe re 
items we re hoisted into a storage lo ft (cf be lo w ). The doorways 
we re presuma bly built in the sa me way as mos t la te Ro ma n-
esque doorways on Öland. such as the southe rn doorway in the 
nave at Kä lla . with fl a t-based tympa no n suppo rted by two side 

pos ts which in tum rested on a thresho ld stone. a ll placed o ne 
o r two paces inside the outer line o f the wa ll (cf SvK Öl IA. fig 
206 ). The surrounds may ha ve bee n o f wo rked stone. which 
wo uld expla in why they had been re moved fro m the site . but 
they may a lso have rese mbled the chancel a rchway which was 
unevenly finished o ff. and covered in whitewashed plaste r a nd 
pa inted . as we re the doorway a nd window surrounds. corniches 
a nd qua in ashl a rs. The windo ws sho uld have had sha llow. 
na rrow and re la ti ve ly sma ll o uter splays but ve ry high a nd wide 
inner splays . simila r toan o rigina l window in the north tra nse pt 
o f Gärdslösa (SvK Öl 11 :3. fi gs 58. 63) a nd the earlie r chape l 
building at thc no rth side o f the nave in Räpplinge ( R Boström 
199ob. p 76. fi gs 4. 5 ). 

No traces rema in o f the inne r ce iling o f the nave . The !arge 
gap in the wes t ga ble e nd suggests a doorway with a sto rage 
door above it ( the ho isting hatch in fi g 57). The chape l must 
ha ve had some fo rm of uppe r storey. The roof beams spanning 
the inte rior could have supported a ho ri zont a l pa ne l tha t 
pro vided a n inne r roof a nd a fl oor for a storage loft. 

The gables might have becn ra ised up ove r the slope of the 
roof and ste pped . even tho ugh the re is no tracc o f thi s today. 
Roof tiling tha t is p roofed with mo rta r o n the unde rside 
no rma lly accompanies raised ga bles. a nd such gables. in shapes 
o the r than stepped . do not seem to have bee n usual in thi s pa rt 
o f Sca ndinavia. 

The chape l ruin shows no evide nce o f hav ing been structur-
a ll y a lte red during it s centuries of use. 

Daring 
The chapel was probla bly built in the beginning o r first ha lf o f 
the 13th ce ntury a nd somewhat la te r tha n the nave o f St Knut's. 
where the o rigina l south doorway had a matching c nt rance o n 
the no rth side (cf The Medieva l C ha pe ls o f Öla nd a nd R 
Boströ m 2008. p 189 a nd fig 6). 

Th e chapel as a min 
It is no t known why o r whe n the chape l was a bando ned. but it 
is probable that this occurred as a result o f the church po licies 
of the Reformatio n period . Gustav Vasa confisca ted its s il ve r in 
155 1. This must have mea nt tha t the cha pe l could no lo nger be 
used for divine se rvices. 

Quite soon aft e r thi s the chape l was appare ntly plundered 
o f a ll re-useable mate ri a l. De mo litio n see ms to have begun 
syste ma tica lly before the ruin was le ft to fa ll slowly into 
disre pair. In the resto ratio n o f 1979 complete se ri es of monk -
and-nun tiles we re fo und nea tl y piled a lo ng the no rth wa ll o f 
the chancel inte rio r. clea rl y awa iting transpo rta tion. 

The Swedish queen Victo ri a. who oft en trave lled around the 
cultura l sites o f Öla nd . no tified the Riksantikva ri e n through 
Sven Hedin tha t the chape l's wes t gable see med read y to 
collapse but the Firs t Wo rld Wa r broke out and in a bad sto rm 
in 19 14 the gable fe ll . Restoratio n wo rk was carried out in 19 17. 
1929. 19 79- 1980 a nd 2007 . 



MEASU R EMENT A NALYSIS 
0 11the 111 easurements used in St Brita's chapel 
By Sölve Göransson 
In o lde n times Scandinav ia used the e ll (a /11 ) a nd no t the foo t 
fo r bas ic measure me nts when marking out la nd and lay ing-out 
building structures. The e ll measure used loca ll y o n Ö la nd has 
lo ng bee n c 52.0 cm. T he use of rods o f six e ll s o f that le ngth is 
docume nted fo r measuring land in th e 17th century. The 
standa rd fo r the Swedish e ll (' the Rydaholm e ll ') established in 
1604- 1605 was considerably longer: c 59.5/60.0 cm. I have been 
ab le to sho w th at the regul ar building plo ts o n Ö land o f 
medieval date ( from A D c 1300) we re consiste ntly measured 
o ut with tools based o n a n e ll le ngth o f 52 cm. 

O rigina ll y th e e ll had a more ·na tura! ' size. which corre-
spo nded to the le ngth o f a man·s forea rm (a ·cubit '). On Ö land 
an e ll o f c 4 7 .o cm can be shown to ha ve been the measureme nt 
used whe n pla nning Eke to rp ring-fo rt. This sho rt e ll wo uld 
see m to be the bas ic unit o f measure me nl used fo r St Brit a 's 
cha pe l. The diagona ls within the nave inle rior come lo 48 e ll s 
using the 47-cm e ll : half th at diagona l le ngth . 24 ells. occurs. 
fo r insta nce. in Egby Church a nd Långlö t ·s Old Church. The 
me lhod o f using diagona ls crossing a l lhc middle lo lay o ul a n 
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inle rior may have bee n a way o f e nsuring right -a ngled wa ll s. 
The chance l a rch wa ll is 21 e ll s and lhe cha ncel width is 12 e ll s 
(both 47-cm ells). The chance l arch o pe ning is 6 e ll s wide: the 
same measure me nt. 2.82 me lres. reoccurs in the ga te ope nings 
in the pre histo ri c fo rt s o f Eke to rp a nd G rå bo rg. The clearly 
occurring duodecima l measuring syste m reoccurs a lso in the 
churchya rd: in a ll p ro ba bi lity 144x 120 e ll s (47-cm e ll ): the 
la rge r churchya rd in Köping measures 240 o f these e ll s in a n 
east- west directio n. 

FU RNISHI NGS AN D FITTI NGS 
T he high alta r stood in the cenlre of the chance l. Two side-a ltars 
stood aga inst the chance l arch on il s wesl face. The medieval 
altarpiece of which parts now st and in Bredsält ra Church (SvK Ö l 
11 :4. tigs 1. 36-40) mos I like ly originally slood o n the high altar in 
St Brita's. Whe n I discussed this relable in 1980 (Öl 11 '.4. p 44-
45 ). I was unable to identi fy one of the female saints since il lacked 
allributes (but see now my interpretatio n above and tig 69). The 
altarpiece was made afle r 1489. perhaps c 1500. in Uibeck. 

In 155 1 G ustav Vasa contisca ted the church silve r. This is 
no ted as 0.93 hg gill sil ve r a nd no less !ha n c 1.6 kg ungilded 
silve r. 
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Fig 70. Lämningarna av S:ta Margaretas kape ll i Bjärby, Runstens sn, strax innan de avlägsnades. Remains af St Margret 's Chapel in Bjärby, Runsten parish, just before they were 
U ppm HAR Siden 1872, ATA. - Rubriken lyder: »Teckning af lemninga rna efter Capella St Mar removed. - Written below the plan is the explanation: 'a, place where I excavated 
gareta in Runsten, belägen på tomtp lanen till hemmanet N• 7 i Bjerby by, Runstens socken och the mound; b, a !arge stab (B) found during excavations. B, stone foundation afa 
Ölands Norra Mot.« Under planritningen står förklari ngen: »a stä llet hvarest jag genomgräfde now removed dwelling, which was erected along the north and western side ofthe 
högen, ben unde r gräfningen påträffad sten platta B. B stenfot till numera borttagna boningshus, mound. K, a stone-filled cellar which belonged ta the dwelling house an the north 
hvilka va rit uppförda längs norra och vestra sidorna a f högen, K en med sten igenfyld källare som side. ' Below the section is written: 'From a ta d = 70 feet -the actual length af the 
tillhört boningshuset på norra sidan. « O ch under sektionsritningen står: »Från a ti ll d = 70 fot utgö mound; between a and b, and c and d, the mound is braken through and leve/led 
rande högens verkliga längd, emell an a och b och c och där högen genombruten och om 1 it I V.. fot ta a height of I-I 0 feetfrom the ground; h, the remaining undisturbed part ofthe 
från marken jemnad med densamma h, den nu qvarvarande ell er orörda delen af högen om 20 fots mound measuring 20 feet long, 30 feet wide, and 4 foot high; e, stone foundation 
längd, 30 fots bredd och 4 fots höjd, e en stenfot efter ett för några år sedan borttaget boningshus af the dwelling erected at the western end of the mou.nd and removed a few years 
som varit uppförd vid vestra ändan af högen, vid a och d är gångstiga r tvärsöfve r tomten hvarest ago; at a and d, pathways across the plot wherein the mound lies. - Measured and 
högen är be lägen. - Uppmädt och aftecknad i April 1872 af H. A. R. Siden. - 1 dec tum= 10 fot. « annotated April I872 by H. A. R. Siden. - I dec inch = IO feet.' 



SANKTA MARGARETAS KAPELL 
i Runstens socken 

Öland, Kalmar län , Ölands norra mot, Runstens härad , 
Borgholms kommun, Växjö stift , Ölands kontrakt 

A v S:ta Marga re tas kape ll i Runstens socken å te rstå r i 
dag end as t kna ppt skö njbara lämninga r me ll an e tt pa r 
lantbruksbyggnader mitt i Bjä rby by. väste r om landsvä-
gen (fig 71 -73). Mycke t lite ä r känt om kape lle t. Det ä r 
inte utm ärkt på äldre kartor. Varken Rheze lius. Linne 
e lle r Hilfe ling' nämn er de t och en sto r de l av vad som 
fa nns kva r togs bo rt unde r 1700- och 1800-ta len. Hä r be-
handlas förs t kape lle ts milj ö . dess bygghe rre och skydds-

he lgon. fö r vilket översikten ovan om Ö lands mede ltida 
kape ll ge r en viktig bakgrund . Uppgifte r som ä r kända 
om kape ll ets jo rdinnehav återges sedan, sammanstä llda 
av Sölve Göransson. samt vad som gå r att beskri va av 
kyrk ogå rd en. kyrkobyggnade n. dess byggnadshistoria 
och in ve nta rie r. Som bilaga fö lje r Adam Sidens rapport 
från unde rsökninge n st rax innan de sista lämninga rna 
ovan mark avröjdes 1872 . 

Topografi, byggherre och skyddshelgon 
Topografi och fornlämningar 

Bjä rby är en av de no rdligaste bya rn a i Runsten. belägen 
1-4 km norr om sockenkyrkan (Göransson 1988b s 68 ff: 
äve n i Kas tlösa finn s en by med samma namn ). Socknen 
är en av Ö lands a rkeologisk t sett rik as te med drygt 200 
fornl ämningslokale r och 425 registrerade forn lämningar 
( Rasch 199 1. s 339 ). Byn är be lägen på ett gravfält frå n 
järnålde rn (ca 400 f Kr-ca J050 e Kr ) på Ancylusva llen. 
den s k land borgen . som sträcke r sig i no rr- söde r utmed 
östra Ö land. I åkerm arke rn a väste r om Bjä rby hittades 
19 1 o tre hä ll kistor. som bl a innehö ll en vacke rt o rnerad 
pokal av lera och två dräktspännen av brons.' Byn är. 
som framgå r av de t fö rhi sto ri ska by- namne t. ä ldre än 
kape lle t. Sölve Göransson ha r ( 1988b. s 68. 73) antytt 
möj lighe ten av att byns tomt e r på land borgen kan ha 
vari t anlagda sekundä rt i fö rhå llande till kape ll et och att 
a llt så byn e lle r gårdarn a haft ett äldre läge. tro lige n väs-
te rut på ägorn a. 

Bjärbystcnen 

Inte långt från kape lle ts pl ats. något hundra tal me te r å t 
sydöst. intill östra sidan av landsvägen. stå r en stå tlig 
runsten från ca 1040.3 Rh eze lius uppm ärk sammade å r 

1634 stenen. som då låg i Bjä rby bro längre no rrut. och 
lä t resa de n på sitt nuva ra nde stä ll e . Den ä r e nligt sin 
inskrift rest öve r Fastulf. som ä r »begravd i kyrk an «.4 

Min tidigare framförda förmodan ( 1977b. s 95: SvK Ö l 
11:5. s 13). att Fastulfs kyrk a skulle ha varit en fö regå ng-
a re till den mede ltida sockenk yrk an i Runsten. va rs ej 
utgrävda grundmura r ligge r omede lbart söde r om Run -
stens nuvara nde kyrk a (Öl Il :5. fi g 6 ). ä r mindre trolig. 
menar Sölve Göransson och Anne-Sofi e Gräslund .~ Run-
stenens inskrift syftar enligt dem mera sa nn o likt på en 
gå rdskyrk a. som ha r stå tt på den plat s. dä r sede rmera 
S: ta Margare tas kape ll byggdes (se nedan Byggn hist ). 

Bygghcrrc 

Spår av begravningar på kyrkogården visar. a tt kape lle t 
va rit skilt från sockenkyrkan och ta lar för. att de t rör sig 
om en gilleskyrkogård (jfr E llmers 1983. s 5 1. och ova n 
Ö land mede ltida kape ll ). »Vanliga « kape ll hade inte 
begravningsrätt. Trolige n rö r de t sig om en köpmans-
kyrka. rese rverad för ett gilles medlemmar. För detta tala r 
också kape ll ets uppsee ndeväckande rymlighe t med en 
inre areal av ca 130 kvm. vilke t är betyd ligt mer än lång-
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Fig 7r. Bjärby by i Runstens sn, sedd från nordväst. A anger 
platsen för S:ta Margaretas kape ll , B läget för Bjärbystenen. 
Äldre fl ygfoto, KLM. 

husarealen i en genomsnittlig, medeltida, öländsk socken
kyrka. Se vidare rekonstruktionen (ovan S:ta Britas 
kapell) av hur S:ta Britas kapell kan ha använts som köp
manskyrka ! Kapellets särställning framgår av att det ägde 
jord samt att det eventuellt hade doprätt , om man som 
dopfat tolkar en omtalad trasig mässingskittel (se nedan). 

Anläggningens ägare kan ha varit ett Margaretagille, 
men vi vet inte, i vilket land eller landskap det i så fall 
var stationerat. Troligen fanns det även ett Margareta
gille i Gärdslösa (se nedan) . Gillets hamn kan ha varit 
belägen vid utflödet av ett par bäckar vid en nutida 
badplats nere vid Östersjön, drygt 2 km österut, men för 
att få svar på den frågan måste resultaten av en ännu så 
länge endast påbörjad inventering av Ölands gamla ham
nar inväntas. 

Om S:ta Margaretas kapell var köpmanskyrka, upp
hörde detta sannolikt, när handeln övertogs av Hansan, 
vilket enligt Johansen inträffade omkring år 1300 ( 1958, 
s 517 ; jfr ovan Ölands medeltida kapell) . Även i fortsätt
ningen behövdes utan tvivel säkra, väl bevakade depåer, 
utspridda på lämpliga platser på Öland , där varor förva-

Bjärby village in Runstens parish, viewed from the north-west 
showing the location ofA, St Margret 's Chapel; B, Bjärby rune
stone. A erial photo. 

rades »under Guds beskydd «, innan de fördes vidare till 
någon lokal marknad eller till Kalmar. Kapellet fortsatte 
sedan att användas under hela medeltiden. År 1547 be
tecknades kyrkans silver som »fördolt «. Bönderna hade 
alltså förvarat nattvardskärlen någonstans i socknen och 
tagit dem med sig till gudstjänsterna. Där fanns 1591 
även sockenbudstyg (se nedan) , vilket visar att socken
borna då använde kapellet. Om detta avspeglar det 
medeltida förhållandet talar det för att gillet kan ha haft 
en lokal förankring. 

Namn och skyddshelgon 

«Sancta Margitta kirkia « omtalas 1443 men benämndes 
1547 och 1550 »Sctae Mariae « kapell och 1557 S:ta 
Margaretas kloster, där »kloster« är en gammal folklig 
benämning på ruiner (S Göransson) . Biskop Brask 
omnämner cirka år 1515 »S: m[ajrgarete i[n] ronsten « i 
sin lista över kapell utan egen präst (se ovan Ölands 
medeltida kapell). Rannsakningar 1667 (1992, s 14) kal
lar det »ett förstördt kloster j Bierby, dhet dhe kalla 



Mari ae kl oste r «. Äve n Å hstrand uppge r lämninga rn a 
vara från ett av öns kloster ( 1768. s 164). är Ahlqvist 
(Ölands mede ltida kape ll , no t 21) sedan beskrev ruin en 
1825 ( 2: 1. s 263) identifie rade och namngav han den 
efte r biskop Brasks förteckning: » En grushög. näs tan 
midt i Bje rby by. utmärk er stä lle t hwares t Cape/la S. 
Margarer~ in Ronsren [ .. . Jwarit upbyggt. « - Att kape llet 
i några källor ka llats S:ta Maria är sannolikt endast delvis 
en fe lto lkning. Man kan i längderna från 1500-ta le t och 
framåt iaktta hur namnet Margareta. som hörde till de 
vanligare kvinnonamnen på Öland, slits ned undan för 
undan i en fo rmserie: Margit/Mariet/Marjed/Marje (jfr 
Göransson 1997. s 46 ). varför det a lltså ä r tänkbart a tt 
benämningen » Mariae « ege ntlige n åte rspeglar den fo lk-
liga versionen av namnet Margareta och sålunda ej skulle 
bero på en fö rväx ling med Vår Frus namn . (S Göra ns-
son.) Uttrycke t Runstens kapell fö rekomme r i några 
yngre kä llo r.• 

S:ta Margareta av Antiokia , kape llets skyddshelgon 
enligt uppgifte rn a ovan. va r en he lig jungfru , martyr. 
nödhj älpa re och en av de fyra huvudjungfrurna . Hon 
blev martyr (ha lshugge n ) i början av 300-ta le t med fest-
dagar 13/7 och 20/7 ( Pege low 2006, s 170 f). Observera. 
att de t nedan av Sölve Göra nsson nämnda skifte t I 443 
va r dagtecknat just 20/7 ! Hon skildras som en ung jung-
fru med krona och utslaget hår. I ena handen hålle r hon 
martyrpa lmen. på den andra a rmen e ller vid hennes föt-
ter vil ar en drake som en erin ran om hennes martyrium. 
S:ta Margareta brukade åkall as av barnsängskvinnor och 
i den ytte rsta stunden. 

Helgone t började hyllas i Danmark på 1000-ta le t och 
ganska sna rt därefter i vå rt land . Hennes bild målades på 
framträdande plats i Gärdslösa kyrk a i mitt en av 1 200-
talet (Sv K Öl 11:3 , fig 96) och i samma kyrk a signerade 
Magnus Ingelsson sina kalkmålningar »dagen före hen-

Kyrkogård 
Kyrkogården sträcker sig över två tomte r. skilda åt av en 
byväg. Stö rsta delen av kyrkogården är belägen på Bjär-
by nr 6. söde r om byvägen. De som ägde gården 1977. 
K E och M Berneke. visade mig, vad gårdens barn för 
några år sedan hade funnit : en blå glaspärla ( från e tt rad-
band?) och människoben. 2005 träffade Anders Johans-
son gå rdens nu varande äga re. vilka hade ännu mer a tt 
berätta om bl a tre människoske le tt som påträffa ts vid 
grävningar på 1950-ta le t (A Johansson 2005). 
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nes festdag 1498 « (Öl 11 :3. s 92 ). något som tyder på , a tt 
det har funnit s ett Margaretagille i Gärdslösa . E tt ej 
namngivet gille fa nns i samma socken ca 1420, liksom en 
inte daterad. fö rmodad gillesbyggnad utanför väs tra kyr-
kogå rdsmuren.7 I korsarmarnas övervå ningar i Gä rdslö-
sa (Öl 11 :3. s 25. 78 f. fig 27, 3 1) kan samma gille ha haft 
sina sammank omste r. innan gilleshuse t byggdes utanför 
kyrkogå rden (jfr Öl 11 :3 . s 79). 

Jordinnehav 

Av Sölve Göransson 
»Sancta Margitta kirkia « omta las fö rsta gå ngen vid e tt 
skifte av frä lse gods 1443 20/7 .• Kape ll et va r de t enda 
på Öland som vi ve t va r do tera t med jord (Göransson 
1988b. s 45, 72. 75. 79). Samtidigt som dess lösa egen-
dom konfiskerades vid 1500-ta le ts mitt in fördes näm-
ligen i Kron ans längd öve r »årliga räntan « (första gång-
en i Sm hand) 1549:2 B. KA ) fem utjordar tillhöriga 
»Sancte Marie Cape ll «, fr o m 1550 »Sancte Margrethe 
Cape ll « (S m ha nd) 1550:7, KA ). då brukade av tre 
bönder i Lerkaka, en bonde i Bjärby och en i Dyestad, 
men alla sanno likt belägna på Bjärby bys ägor. De kom 
efte rh and a tt registreras som kyrk o utj o rd ar. De hos 
A hlqvist (2:2 , s 286, 29 1) »enligt 1635 års Jordebok « 
som »Margretae Kl oste rs « rubrice rade utj o rdarna och 
to mte rn a i byar i Runstens södra sockendel och Norra 
Möckleby sn av Möckleby härad ha r dock a ldrig ägts 
av Margaretakapellet. Den felaktiga attribueringen här 
emanera r till en del av en o mläggning av jo rdeboksfö-
ringe n 1578 (Sm hand I 1578:6. KA ) och, när de t gä lle r 
Norra Möckleby sn. av e n miss to lkning av Ahlqvist ; 
dessa jordar synes mestade len i stä ll e t ha va rit smärre 
f d kyrkogods anslagna till sockenk yrk an och/e ller präs-
ten. 

Enli gt Ahlqvist va r kape llruine n 1825 omgive n av 
»en fy rk antig kyrkogård . utur hwilken fkre ske le tter äro 
upgräfne « (2: 1. s 263). Länsma n G P Bäckman (se 
nedan ) skri ve r å r 187 1 om » U ndant agsmanne n Per 
Andersson i Bjä rby, 78 l/z å r gammal«, som »berättade 
de t han ' för några och 50 å r sedan ' gräfd e en källare 
några fa mnar söder om denna boningstomt «, dvs tom-
ten där kape lle t lega t , »de rvi d grafv ar innes luta nde 
menniskoben träffades «. Bäckm an fö rm odar »a tt 
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Fig 72 . Situationsplan över kapellplatsen. Skala 
1 : 2 ooo. A ungefärligt läge för kapellet (storlek 
och riktning efter fig 70 ), B Bjärbystenen. Ritn 
J Lindblad 2010. 

General plan af the chapel area. showing A, rhe 
approx. position af the chapel (size and orienra-
tion afrer fig 70); B, Bjärby runesrone. 

Fig 73. Kapellplatsen från öster. Foto R 
Boström 2003. 

Chapel site from the east. 

Fig 74 . Ruin, sannolikt av S:ta Margaretas 
kapell. Teckning av Petrus Frigelius 1748, KSB. 
Foto A Johansson 2005 . 

Ruin, probably Sr Margret's chapel. Drawing, 
1748. 



Cape lle t haft sin Kyrk ogå rd på sydöstra sidan o m sig. 
hvilke t sy nes va ra desto tro liga re. som inom den tomt 
de r Cape Il ruine rn a äro. inge n graf blifvit funn en så vid 
kändt är «." Äve n Siden omta lar sju ske le tt samt en sten-
ki sta utan lock. funna på tomten nr 6 . cirka 50 fo t (cirka 

Byggnadsbeskrivning 
Grundmurarna till S:ta Margaretas kape ll li gger mitt i 
Bjä rby by. väs ter om landsväge n. på Kape lltomt e n. 
Bjä rby nr 2:5 ( f d nr 7) och omede lba rt no rr om Bjä rby 
nr 6 (FMR 160: 1). Enligt maka rn a Be rneke har mur-
reste r varit synliga »e tt plogdjup und e r gräs ma tt an «. 
söde r o m gå rde ns ekon omibyggnade r ( R Bos tröm 
1977b. s 95 ). 1gynnsam be lysning skymta r en svag. våg-
rät upphöj ning. gåe nde i no rr- söde r. vilket bö r vara res-
ter av kape ll e ts ös tra e ll e r väs tra gave lmur (fig 73). 
Endast två kä llor uppl yse r o m kape lle ts ut fo rmnin g. 
Den ena är e n teckning av Pe trus Frige lius (Ölands 
mede ltida kape ll . no t 28) fr ån 17 48 av en ej angive n 
byggnadsruin ( i KSB : fig 74) . som av sa mmanh ange t 
att döma bör vara lämninga rn a av kape ll e t. Den andra 
är en rapport av Adam Siden (Ölands mede ltida ka pe ll. 
no t 22) fr ån 1872 ( i ATA: å te rg ive n nedan i Bil aga 
samt fi g 70) öve r den end a arkeologiska unde rsökning 
som ha r ske tt. 

Enligt Siden va r kape lle ts planform en slät rektange l. 
utan yttre markering av koret. Han fa nn , a tt kape llet haft 
ytt e rm åtten 70 x30 fot (ca 21x9 m ). vilke t innebä r e n 
inre area l av ca 133 kvm (ca 19 x 7 m ). om murarna va r 
ca 1 m tj ocka (fig 75) . De stö rre må tt. som några and ra 
kä llo r uppgivit (se nedan ). avse r möjlige n den yta bygg-
nadsmateria le t var utspritt öve r. Kape llet va r uppfört av 
kalksten och fä ltsten i skalmursteknik (sanno likt av mera 
traditione ll typ än den av Siden nedan antagna gj uthus-
tekniken ). Av murarna å te rstod. enligt Siden. de lvi s 
bortgrävda. drygt mete rhöga rasmassor. Även grundmu-
rarn a va r till sto r del bo rt brutna. Frigelius teckning visa r 
ruinen av en byggnad med långsträck t. rektangulä r plan . 
Låga sidomu rar förband. enligt teckninge n. två gavlar. 
varav den ena ännu stod upprest medan den andra hade 
störtat ned. 

Fig 75. Plan av ka pe lle t 1: 300. Rekonstruktio n. byggd på 
Sidens uppgifte r (fig 70) och Frige lius teckning (tig 74) . Ritn J 
Lindblad 20 10. 

Plan of1he chape/. Reco11s1r11c1io11 (baser/ 011 figs 70 and 74). 
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15 m ) söde r om kape llruinen. Lämnin ga rn a var inte 
störda av några se nare gravar. va rför Siden ant ar att kyr-
kogå rden inte kan ha använts under någon längre tid (se 
nedan Bilaga). Siden på trä ffad e inga grava r under 
kape ll e ts golv. 

1 väs te r antydde hugge n sten. skrive r Siden. att där 
hade funnit s en portal. och mitt på södra sida n fa nn han 
eventue lla trampstenar till ytterligare en porta l. De la rna 
till den ant agna västporta len var av större kalkstensstyc-
ke n. huggna på e na sidan som på å tski lli ga var »Sned-
dad « utom en. som va r huggen på två sidor med »af sats 
till fot « (se nedan Bilaga). Frige lius har int e marke rat 
någon ingå ng till kape lle t. Murverket synes i hans teck-
ning vara sammanh änga nde och orört. Enda undant ag 
är gave ln till höge r. vars rasmassor kan ha dolt de por-
ta lrester som Siden iakttog. och som därför bör ha varit 
kape llets väs tgave l. 1 den kvars tåe nde gave ln avb ildar 
Frigelius en högt si ttande muröppning. tro ligen kapelle ts 
öst fönster. 

På insidan av no rra muren (vid bi fig 70) påträffade 
Side n en rakt utskjut ande hä ll som höjde sig något öve r 
golve t. dock utan motsvarighe t på södra sidan (se Byggn 
hi st neda n ). Golve t hade e nli gt Side n. å tminstone i 
kape ll e ts östra del. var it av ka lkste nshä ll a r. lagda i 
ka lkbruk. Hälla rna var ohuggna och orege lbundna. men 
närmare rummets mitt. i jämnhöjd med den nyssnämnda 
utskjutande upphöjda hä llen. va r de något jämnare till -
huggna oc h lagda med mera omso rg. Ovanpå golve t 
fa nn Siden murbruk och ka lkstensfli sor i stö rre mängd. 
De tt a to lkade Siden som att kape ll e t hade va rit vä lvt 
med ka lkstensfli sor. men ut an utgrävning kan inte va re 
sig murtj ockleken e lle r and ra indika tione r på vä lvning 
konsta teras. 
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B yggnadshistoria 
De n ä ldsta kyrkobyggnaden i Bjärby kan ha varit den på 
Bjärbystenen omtalade kyrka, där Fastulf va r begraven 
(se ovan ). Stenen dateras till omkring 1040. Om inskrif-
ten inte syfta r på Runstens ä ldsta kyrka. kan den avse en 
föregångare till S: ta Margaretas kape ll. tro lige n belägen 
på samma plats och rimligen byggd av trä. Kape lle t to rde 
då ha varit en privat gå rdskyrka, vilken senare övertagits 
av det ovan omta lade köpmansgille t, som lät uppföra ett 
kapell i sten. 

Av de knapphändiga uppgifte r, som har kommit fram 
om S: ta Margaretas kapell. kan man om dess ålder, utan 
utgrävning. endast säga, att det på grund av planens form. 
en slä t re ktange l. var byggt e ft e r mitten av 1200-ta let. 
e ller ännu senare. En sådan datering får stöd av a tt Siden 
antog att väs tporta len hade spe tsbågig fo rm. med anled-
ning av de huggna omfa ttningsstenarnas sneddade (skrä-
nande?) form. Det va r a lltså troligen yngre än S:ta Britas 
kape ll (se ovan ). Som en jämförelse kan nämnas S:t 
Johannes kapell , som också har rektangulär plan. Det kan 
dateras till andra hä lft en av 1200-talet e lle r senare (se 
ovan). Även S:t Stefans e ller S:ta Barbaras kape ll liknade 
till planen S:ta Margareta . 

Planformen var enligt Sidens uppmätning ovanligt 
utd rage n i öste r- väster. Möjligen kan det fö rkl aras 
genom att den västra de len äve n har fungerat som pack-
hus för köpmännens varor. Den av Siden antagna sydpor-
talens placering mitt på kapellet. liksom på S: ta Britas och 
S:t Jo hannes kape ll . kan också ta la fö r de tta. Frige lius 
teck ning antyder att byggnadens höjd va r re lati vt liten 
och kanske inte medgav så rymlig vi nd . Siden fann vad 
han to lkade som valvspår. men det framgår inte om detta 
gä llde he la kape llruinen e lle r bara korpa rti e t, och om 
långhuset i så fall kan ha haft inne rtak av trä. Den inåt 
rummet skjutande och fö rhöjda hä llen på norra sidan to l-
kade Siden som nedre de len av en murad bågöppning 
som avskilt korpa rti et. Frige lius markera r dock inge n 
sådan i sin teckning. En annan möjlig to lkning vore fun-
dament till e tt sidoaltare. Av torn fi nns inga spår, och en 
takryttare kan i stä llet ha givit kape llet viss resning. 

Varken Frigelius e lle r Siden anger uppgifte r som 
tyder på att kape llet genomgått någon förändring under 
tiden de t var i bruk , men det kan inte he lle r uteslutas. Fle-
ra kyrkor med avlång plan har fått denna genom utvidg-
ning åt öster e ller väster. När Siden med spett undersökte 
marken under golvet påträffades inget motstånd av t ex 
ä ldre mu rar, grundstenar eller mu rade gravar. 

Kapellet överges och raseras 
Eft e r reformationen konfiskerades kapellets in ve nta rie r 
av Kronan 1547 och 15 50 (se nedan ), vilke t emellertid 
inte hade till fö ljd att kape lle t måste öve rges. ty vid en 
inve nte ring 159 1 uppräkn ades fl e ra nattvardskärl, vilke t 
tyder på, a tt kape ll e t sannolikt hade va rit i bruk äve n 
e ft er 1550. Förmodligen va r de t övergivet 1634, då Rhe-
ze lius passerade Bjärby. Han räddade Bjä rbystenen och 
tecknade av den men lämnar inga uppgifter om kapellet, 
kanske för a tt ruinen redan då framstod som för obe tyd-
lig. Rheze lius kommenterade dock sä llan öns kape ll (se 
Ö lands medeltida kape ll no t 19). Rannsakninga r 1667 
( 1992. s 14) fö rt eckn ar kape lle t, men som »förstörd I 
kloste r «. Det anges inte på ka rtor. t ex den öve r Bjärby 
1683 (Göransson 1988b, s 69. fi g 8). Inte he lle r Linne 
nämner de t, men nä r Frige lius besökte socknen 1748. 
gjorde han en liten skiss, som sannolikt visa r att de t då 
å te rstod en låg ruin utan tak (fig 74). Förfallet ökade 
snabbt. Bara några få å r sena re uppgav Å hstrand att 
endast en med sten blandad grus- och kalk hög samt någ-
ra gravstä llen va r synliga ( 1768. s 164). Vid ruinens nor-
ra och västra sidor byggdes sedermera bostadshus och 
uthus. vilka fl yttades bort från platsen strax efter 1800-
ta le ts mitt (se nedan samt Bilaga). Hilfe ling kommente-
ra r inte ens lämningarna 1797. trots a tt han ägnade e tt 
par timmar åt att studera och avteck na Bjärbystenen. '0 

1825 omta lar Ahlq vist kape ll e t, men beskrev platsen 
som en grushög: »Man kan icke nu mera bestämma stor-
leken sedan mu rarn e blifwit nedbrutne och stenen 
anwänd till Ladugårdsbyggnader i byen « (2: 1. s 263) . 

I Ölandsblade t kunde man i juni 187 1 läsa en insän-
dare, som förutom den höjda ångbåtstaxan till Kalmar 
be rörde en ak tue ll händelse i Runsten: »Nu i thesso 
daga r utplånas a lla spår efter 'cape lla S. Margare ta: in 
Ronsten '. En grushög med några lemningar nästan midt 
i Bjärby by har utmärkt stä llet hwarest detta kape ll for-
dom warit bygdt och omgifwet af sin fyrkantiga kyrko-
gå rd , men egaren till den jo rd hwarpå dessa lemningar 
äro be lägna har nu a ll aredan till stö rre de len låtit upp-
bryta kullen och ämnar förwandla ställe t till åke r. Af bo t-
tenstenarne till såwäl gafwe l som sidowäggarna kan man 
nu tydlige n se den storlek kape llet haft. Det är skada att 
sådana fornlemningar som dessa, huru obetydliga de än 
synas. skola he lt och hållet fö rderfwas; men det läre r icke 
wara möjligt att mot egarens wilj a kunna förhindra detta. 
då jo rden ä r genom laga skifte hemmanet tillde lad.«" 



A rtike ln föranl edde krono länsmanne n i Runstens 
härad G P Bäckman att besöka platsen. I brev till la nds-
hövdingen beskrev han några daga r sena re hur han funnit 
en avriven gårdstomt. som även hade äldre byggnadsspå r: 
»För o mkring ett dece nnium sedan var to mte n ock 
bebyggd såsom vanlig bo ndgård . me n vid de n tiden fl yt-
tades åbyggnaderna derifrån till Dystad . En mycke nhe t 
ste nar och ga mm a lt murbruk utvisa. a tt de n till odling 
nyligen brutna pla ne n. fo rdom egt byggnade r med murar 
a f fas taste slag. och ka n jag a nse dessa hafva upptagit 54 
alnars [ca 32 mj längd från Öste r till Weste r och 48 alnars 
[ca 29 m] bredd i Söder och Nord . Den till åke r nu ä mn a-
de "brytninge n· utgör o mkring 2.200 qvadrata lnars [ca 
800 kvm] inne hå ll . dock ä r på tag ligt a tt stö rsta de len 
häraf består af den jo rdplan, hva rå de n förut omnä mnde 
bo ndgå rde ns åbyggnader varit uppfö rde. Ungefä r i mid-
ten af denna nyodling. dock närm are to mtens Södra häg-
nad q varligger e n gräsbeväxt ·kulle' e lle r mindre backe 
o m circa 150 qvad ra ta lna rs [ca 55 kvmj inne hå ll. de r 
Capell e t fö rmodas hafva stå tt. me n de ltas sto rlek anser 
jag ej kunna bestä mmas. e när någon le mning a f grund-
mu ra rne icke kunde upptäckas. « Bäckm an å te rgav upp-
gifter o m gravfynd (se ovan Kyrk ogården ) och citerade 
Ahlqvists 1825 tryckta text om kape lle t (2: 1. s 263) samt 
he mstä llde a tt la ndshövdinge n mo t vite fö rbjöd vidare 
odlingsföretag tills tomten ,, blifvit undersökt a f någon om 
fo rnle mningars rä tte värde Kunnig pe rson «.12 Landshöv-
dingen fa nn att vida re ingrepp på lämningarna stred mo t 
1867 års föro rdning om fo rnminne ns fredande och beva-
rande. så länge KVHAA inte givit tillstånd och markäga-
ren upprätta t e n noggra nn beskri vning av dem.13 

Bonden Pete r A ndersson i Dyestad ansökte i februari 
1872 o m att få ta bo rt de n grus- och ste nhög som fa nns 
på de n tidigare bo ningstomt. som han ägde. om 1,4 mantal 
kronoska tt ehemma n nr 7 ( nu 2:5) i Bjä rby. T o mte n 
avsåg han all odl a upp, me n högen fö rsvå rade de tt a. 14 

Pe te r A nde rsson bi foga de e tt besiktningsutlå ta nde av 
ko mmissio nslantmätare G R S E ngströ m. De nne fa nn 
»e n på tomten till nämnde hemma nsde l be lägen och för 
de nsammas be bygga nde hinde rli g stenhög, so m pås tås 
vara lemningar e ft e r de t så kallade ' Runste ns kape ll' . -
Huruvida de n traditio n. som ligger till grund fö r ifråga-
va ra nde uppgift. har någon histo riskt ursprung. kan jag 
ej af göra. Säke rt är. a tt. i närvarande sten. fo rnle mningen 
- o m de t är någon såda n - tyckes ha fva fö rlo rat a llt vä r-
de . såvida detta skall bedömmas af qvarlefvorne från de n 
förgå ngna sto rhe te n. - Wid besigtningen fa nn jag e n 
mä ngd mindre ka lkste n, som lä re r utgjort byggnade n, 
uppbruten. Dess längd utgjorde 100 fo t [ca 30 m] . I anse-
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e nde till o rege lbunde nh e te n a f de n uppbrutna ste ne n. 
kunde ej co nture rna i vidsträcktare mo hn utrö nas. - A f 
de n undersökning jag gjort . och hvars värde fö rmodlige n 
komme r a tt understä ll as vede rbö rlig prö fnin g. fö reslå r 
jag a tt äga re n. efte r sin ö nska n, måtte e rh ålla till å te lse 
a tt få uppodl a ifrågavarande fo rnle mning. «" 

Pe te r A ndersson fi ck stöd även av både krono fogde n 
i no rra motet J H E ne man16 och landshö vding K E Skjö l-
debrand . vilka hade möjlighet a tt ytt ra sig öve r a nsöka n. 
I sitt brev till KVHA A framfö rde Skjö lde brand a tt pl a t-
sen lä nge utgjort he mma ne ts bostadsto mt och att even-
tue lla murreste r seda n lång tid anvä nts i byggnade r som 
se na re fl ytta ts från pla tse n. Högen och utspridda ste na r 
utgjorde nu . e nligt tillgä ngliga handlinga r. de t enda min-
nesmärke t av kape lle t. me n o m de t kunde finn as skä l a tt 
bibe hå ll a lä mninga rn a i o fö rä ndra t och freda t skick 
ansåg ha n de t svårt a tt utta la sig mera bestä mt. då pla n-
och pro filritnin g sa kn ades och bes kri vnin ge n int e va r 
full ständig. '' 

KYH A A gav fyrmästa re n Ada m Side n i Bo rgho lm 
uppd raget a tt mot ersättning mä ta upp och beskri va läm-
ningarn a. •• Side n besökte pl atse n i slute t av april 1872 . 
Av ha ns brev till riksantik va rie B E Hildebrand 4/5 1872 
(ATA) framgår all utöver 4x3o x20 fo t (ca 1,2 x9x6 m ) 
o rö rda rasmassor va r lä mninga rna o mrö rda och de lvis 
bo rtgrävda i jakt på lämplig ste n fö r husgrunde rn a intill 
ruine n. Då byggnadens form inte gick att läsa ut lä t ha n 
utfö ra vissa grävningar. Sina resulta t härav medde lade 
han i e n till brevet fogad ut fö rlig rappo rt'" ( här å tergiven 
i he lhe t, se neda n Bilaga och fig 70 ). Fö r a tt fas tstä lla 
pla nfo rmen förordade Side n en me ra full stä ndig utgräv-
ning. Då det vore e tt kostsa mt fö re tag hade Siden för-
mått mark ägaren a tt erbjuda sig hj ä lpa till med att fril äg-
ga lä mnin ga rn a . fö rutsatt a tt hans ö nska n a tt pl ana ut 
ma rke n bifö lls samt a tt Siden unde rrättades i tid och med 
riksa ntikvarie ns stöd kunde söka 14 dagars ledigt frå n sin 
o rdina rie tj änst ( brev till B E Hilde bra nd 4/5 18 7 2. 
ATA). U tifrå n Sidens do kume nt a tio n bi fö ll KY HA A 
Pe ter Anderssons a nsökan. e ft ersom de t »be funnits, a tt 
höge n icke inne hö ll a nd ra byggnadsle mninga r ä n grus 
och sten. några klumpar af murbruk med deri inblandade 
ka lkste nsbit ar och kulle rste nar. hvilka synas ha fva 
utgjort fyllning i kape ll e ts mu rar, sa mt några ka lkstens-
fli sor ned tryckta i murbruk . hvilka utgjort byggnade ns 
golf. jä mte lösa ste na r a f de n lä ngeseda n bo rtbrutn a 
grundmure n « ( Hilde bra nd 18 72, s 124 ). Siden va nn tyd -
lige n inte stöd fö r sitt grävningsproje kt. me n tillskrev 
A nde rsson all unde r röjningen »nogsa mt iakttaga, a tt ej 
stö ta e lle r hota fö r hå rdt med je rnspe tt i hände lse någon 
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ste nfli sa a f vä rde, kunde fö re ko mm a på bo ttne n a f 
höge n « sa mt a tt lå ta Side n granska sådana fynd ( brev till 
BE Hilde brand 25/5 1872 . ATA ). Det mesta av vad som 

Inredning och inventarier 
Inge nting ä r känt om kape lle ts fasta inredning. Ge no m 
e n utgrävning ka n ma n kanske finn a spå r av a lta rna. 
Möjligen påträffad e Siden fund ame ntet till e tt sidoa ltare 
( se ova n Byggnadshisto ria). Om de lösa in ve nt a ri e rn a 
ve t vi något me r: 

154 7 re kvirerades en de lvis förgy lld silve rk a lk . som 
vägde 1 lödig mark , 3 \.7 lod och 1 kvintin . sa mt e n de lvis 
fö rgylld paten av silver, som vägde 4 \.7 lod och 1 kvintin 
( Kä ll strö m 1939, s 23 7 ). Omräknat i mode rn a e nh ete r 
var det fråga n o m ca 322 g silve r. Detta betecknades som 
»fördo lt silve r« (se Bygghe rre ovan) . 

Bilaga 

varit synligt av ruine n torde snart ha avlägsnats och mar-
ken lag ts ut till å ke r ( fi g 7 1 ). som se nas t på 1970-ta le t 
o mva ndlades till gräsbeväxt gårdsplan. 

1550 hä mtades e nligt A hlqvist frå n ka pe lle t två kop-
pa rstaka r o m 1 ma rk . 3 lod (sa mmanlagd vikt 250 g). e n 
te nnsta ke. e n te nnk ann a och e n » brutte n Messings-
kitzl e« (do pfat ? se ovan ). e n järnljusstake, två handklä-
de n. fyra ö rngott ( bo kdyno r) sa mt e n ki sta .'" 

Vida re uppta r Acta Vis. enligt Kä llströ m. e n sanno-
likt till 159 1 date rba r uppgift o m e n kalk med pate n. fö r-
gyllda. e n sockenbudskalk med pa te n, fö rgyllda sa mt e n 
pyxis uta n lock ( 1939. s 23 7. no t 5). Senare än så är inge t 
kä nt o m kape lle ts inve nta ri e r. 

Fyrmästare n Adam Side ns rapport till K VHAA öve r a rkeologisk unde rsökning 1872 ( A TA). 

Anteckningar öfver Lemningarna 
af Capella St Margareta in Runsten. 
I midte n ne re intill söd ra sida n a f gå rdsto mte n till he mma ne t 
No 7 i Bje rby by. Runstens socken och Ö la nds norra mo t. finn es 
en grushög bes tående af fö rvitt rad ka lkbruk med deruti inbla n-
dad grus. ka lkste nsstycken och stö rre och mindre kulle rstena r. 
högen tyckes ha ft e n je mnt a ftagande sluttning frå n midte n till 
sidorna och af de nu qvarva ra nde lemningarne uppgår högens 
stö rsta höjd till fyra fo t !ca 1. 2 mj : fö rr än de nsa mma geno m 
bryt ning och gräfning blifvit skadad . tyckes den hafvi t e n lä ngd 
a f 70 fot !ca 2 1 ml och bredd a f 30 [ca 9 m] vid marken de r kul -
le ns sido r sluta . Byggnade ns läge ha r va rit i Ost och Yest. 

U nde r sednare tid . ha r vid ves t ra ä nda n af be mä lde hög. 
va rit uppfört e tt boningshus af trä med stenfo t: hvilke t för några 
år sedan bo rt fl ytt ades och ligga le mningarne af ste nfo te n kring-
spridda på ma rke n. 

På no rra sidan . tä tt invid och långs kulle ns sida ha r e fve n 
unde r e n sedna re tid varit uppfö rd! e n åbyggnad . med ladu-
gå rdshus å t östra ä ndan. me n fö r några år seda n efve n bo rtflyt-
tad och hva rtill ste nfo te n ligge r kringspridd tvä rs ö fve r he la 
to mtp la ne ns no rra de l: vid westra ända n längs no rra sida n af 
och tä tt invid kulle n fi nnes spå r af. e n numera med ste n igenfy ld 
kä llare som tillhö rt bemä lde husbyggnad . 

En sträcka a f 30 fo t !ca 9 m] från westra ä nda n af höge n är 
uppbruten och nära je mnad med ma rke n. samt 20 fot [ca 6 ml 
från de n östra. så a tt . de n i midte n nuvarande högen endast har 
e n sträcka a f 20 fo t [ca 6 m]. 

Wid unde rsökning af näm nde hög gräfdes i midt en å största 
höjde n a f densamma en fö rdjupning af 3 fo t !ca 0.9 ml med 4 
fo ts !ca 1.2 ml omfå ng. hva runde r påträ ffades en större massa 
af fö rvittrad murbruk med de ruti inbäddad större och mindre 
ka lkste nsfli sor sa mt kulle rste na r. Sedermera ve rkstä ldes e n 
ge nomgrä fning a f ös tra ändan af de n nuvara nde kullen på 20 

fo t !ca 6 ml frå n de t stä ll e hva rest jag a ntog högen sluta vid mar-
ke n. hvarunder jag nedgräfd e på e tt djup a f 2.5 fo t [ca 0.75 mJ 
e ll e r je mt med de n deromkring be lägna ma rke n. då jag unde r 
gräfninge n på trä ffade fö rvittrad kalkbruk med ymnigare massa 
af kalkste nsfli so r och kulle rste nar : nedk omme n till de t o mfö r-
mälda djupe t påtreffades e tt lage r a f större kalkste nsfli sor hvi lk a 
voro o huggna och uta n regelbunde n form och voro nedtryckta 
uti kalkbruk : hvarfö r desamma tro ligen utgjordt go lf i byggna-
de n. unde r dessa fli so r hvaraf jag upptog tvenne fans endast jord 
bla ndad med e n och a nn an kalkste n och neds tö tt e ma n je rn -
spe tte t till 3 it .+ fo ts !ca 0.75- 1. 2 ml dj up utan att de runde r kä n-
na någo t motstå nd. 

Vid norra sida n och vid östra kanten a f de n gjo rda tvärge-
nomgrä fnin gen på treffades e n större ste npl att a o m 9 tums [ca 
2 2 cm I höjd med sin ö fra sida från de t förr omnämnda fli slage t 
liggande i rä t vinke l mot den no rra lå ngsidan a f höge n och tyck-
tes den sidan som va rit inå t varit sle thuggen och ha r de nsa mma 
troligen utgjo rd t e n de l af fo te n till spe tsbågen som va rit upp-
fö rd till skillnad e mellan C ho re t och långskeppe t. å mo tståe nde 
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sidan a f kull en på tre ffades ej någon dylik ste npla tt a me n frå n 
de n indre s ida n a f nämnde ste npla tt an och i je mn höjd med det 
förr o mnämnda fli slage t på tre ffades tve nne go lfste nar som hade 
en längdaf 2.3 fot jcao.7 mJ och 2 fo ts [ca o.6 m] bredd afhvilk a 
den ena va r sprängd i fl era stycke n me n den and ra oskadad fö ru -
tom e tt stycke af ena hö rne t som var afsl age t. båda dessa fli so r 
vo ro på undre sidan ohuggna och de n ö fra e ndast något tillj e m-
nad . kan to rna vo ro något je mna sa mt någo rlunda i vinke l. båda 
voro i saknad a f inskriptio n e lle r a nd ra inhuggninga r samt lågo 
nedtryckta i ka lk bruk : med a nledning hära f a ntage r jag a tt 
ingå ngen till Cho re t. här bö rj a t och a tt golf ve t i de tsamma vari t 
lagd af golfftisor och med mera o msorg än de n ö fri ga de le n af 
Cape lle t samt a tt Chore t haft e n längd af 20 fo t [ca 6 m] . 

Fö r unde rsökning a f grunde n till byggnade n. ve rkstä lldes 
grä fning på fl e ra stä lle n lä ngs sido rna a f kull e n till 2 fot s Jca 
o.6 mj djup. så efve n nedstö ttes je rnspe tt lå ngs högens sido r i 
ziggzag på e n bredd a f 3 fo t [ca 0.9 m] och till 3 a3 .4 fo ts !ca 
0.75- 1.0 mJ djup ut a n a tt <lerunder a ntre ffa något mo ts tå nd 
som kunde g ifva a nledning till grund . hva rför de nsamm a i 
a nseende till de n fö rr gjorda uppbrytninge n af stä lle t. fö r lä nge 
sed a n blifvit fö rs tö rd . mojlig tvi s kunde e n såda n till e n de l 
antre ffas der högen ä r som stö rst. om de nsamma blifvit utgräfd 
till ma rke n. 

Wid vestra ändan af kulle n och på midte n af gafve lsida n fa ns 
bla nd de öfri ga ste na rne fl era stycke n stö rre kalkste nsstycke n å 
hvilka den e na sidan var hugge n samt på å tskilliga var de nna 
sidan sneddad . så e fven fa ns bla nd dessa e n stö rre kalkste n som 
va r hugge n på två sido r och hade e n a f sa ts till fo t. hvaraf jag 
anta r a tt ingå nge n va rit på west ra ä ndan och a tt o mfö rmä lda 
s te na r va rit uppfö rda till spe tsbågen ö fve r ingå ngen samt a tt 
ingånge n geno m mure n var it murad af dylik sten. Antagliga 
o rsake n till spe tsbågens a nvä ndande vid byggnade ns uppföran-
de hä rl ede r sig af den sneddning dessa stena r hade. 

U nde r tvä rge no mgrä fnin ge n af kull e n på tre ffades fl e ra 
s tycke n s tö rre och mindre ko nglo me rad stycke n bes tående a f 
murbruk sa mt stö rre och mindre de ruti inbla ndade kalk ste ns-
stycke n samt kull e rste na r och hva ra f jag till vara tagit e tt s tö rre 
s tycke . med a nledning häraf och de n mängd a f fö rvittrad mur-
bruk som unde r gräfninge n fö re ko mmit. a ntage r jag a tt bygg-
nade n på fö lj a nde sä tt blifvit uppfö rd: fö rs t ha r a ll a spe tsbå-
ga rne som blifvit a f sedda till byggnade n. blifvit uppfö rda sa mt 
de ras s idofylnad till lå ngs ido rna. sederme ra har murbruk blif-

Noter 
1. 	 Om dessa tre . se o van Ö la nds mede ltida ka pe ll. no t 19 

( Rhezelius ). 8 (Linne) resp 13 ( Hilfe ling) . 
2 . 	 Lundh 1988. s 24: Rasch 199 1. fi g Y l :17 f. s 366-368. 
3 . 	 Sv R Ö l 36: FMR 27: 1: Sv K 11 :5. fi g 4. s 13: A Jo hansson 

2005. 
4. 	 Orde t ky rka fö re ko mme r. såvitt jag ve t. e ndas t på två 

vit ifyld me llan uppfö rda väggar af bräde r sa mt ka lkste nsfli sor 
och kull e rs te na r ik as ta de och på så sä tt ve rit e n likhe t med 
nutide ns gj ut -hus. 

Af e n pe rson som ve rstä ldt uppbrytningen a f de n o mkring 
kulle n belägna jorden. omtalades. a tt han vid brytningen å södra 
sidan på träffade. strax t invid sidan af kulle n. och på midte n a f 
de nsamma: tve nne stö rre fli so r som voro be täckta med några 
tums jo rd men i saknad af inskriptio n e lle r annan uthuggnad och 
voro dessa fli sor lagda såsom för en ingång. från dessa fli sor var 
marke n be lagd med vanliga be rgsfli sor längs södra sidan af kullen 
till dess vest ra ända. hvaraf troligen en mindre ingång funnit s på 
midten af nämde sida af Capelle t och de på marken lagda fli sorna. 
utgjordt en ste nsa tt gång eme llan de båda ingångs-portarne. 

Af kyrkogårde n. fa nns ej någo t tecke n som kunde gifva 
a nledning till stä ll e t. ej he lle r kunde jag upptäcka någon upp-
va llning på ma rk e n a f de nsammas inhägnad. dock be rä ttades 
mig a f en på gå rdsto mte n till he mmane t N° 6 boe nde å ldrig man 
om 80 å rs å lde r. a tt fö r omkring 15 e lle r 20 å r sedan under gräf-
ning a f e n käll a re på trä ffades sju ste me nniskoske le tt på cirka 
50 fo t jca 15 mj från kull ens södra sida : e fve n hade samma man 
unde r gräfning af s in de rstädesvarande trädgå rd . belägen midt 
fö r de n o mfö rm ä lda kull e n. på trä ffa t e n ste nkis ta som vari t 
o täckt. samt fyld af mull och fö rvitt rade ben och de tt a något ves-
ter o m de o mförmä lda ske le tte n : hära f ka n ma n antaga a tt kyr-
kogården va rit be lägen på södra sida n a f kulle n och på nu va-
ra nde tomtplane n till he mmane t N° 6. E meda n de på tre ffade 
ske le tt e n lågo o rö rda ä r a nt agligt a tt kyrkogården ej va rit länge 
använd samt a tt någon omgrä fnin g fö r liks jo rda nde ej egt rum. 

De n af le mningarne va ra nde grushögen tyckes hafva upp-
ko mmit på fö ljande sä tt. sedan Cape lle t le mnats öde ha r mur-
sten till spe tsbåga rne sa mt fön ste r båga rne blifvit lösbrutna och 
a nvänds till a nd ra byggnade r och troligen efven så a ll tak resning 
hva refte r tidens fö rstörande kra ft verka t tills hva lfve t förs t rasad 
och mura rne sede rma blifvit fö rstö rda . H va lfve t har va rit byggd 
af ka lkstensfli s och ej tege l. hvilke t syntes dera f. a tt unde r grä f-
ninge n och i ka nte n a f de nsamma närmast de t på botten a nt räf-
fade och fö rutnämnda fli slage t. fan s e n stö rre mängd kalkflisor 
hva remot de t de rpå vara nde bes tod af fö rvittrad murbruk. ka lk -
stensfli sor och kulle rstena r samt stö rre och mindre konglo merad 
stycke n a f dylik massa. 

Borgholm de n 26 A pril 1872 
H. A. R. Siden 

ö lä ndska runste na r. de ls på de nna. de ls på e tt fragme nt av 
e n runste n i kyrkto rne t i Hulte rstad på södra Öla nd . som jag 
har gra nskat e ft e r a nvisningar av Jan Pau l Strid. 

5. 	 Göransson 1983. s rn5. 11 2 f. no t 3: G räs lund 2001. s 11 6 f. 
6. 	 T e x i skrive lse r av lantmätare G R S E ngström 19/J2 187 1 

och markäga re n P Ande rsson i Dyes tad 13/2 1872. ATA. 
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7. 	 Om gillet i Gärds/ösa: Göra nsson 1978 i SvK Ö l 11:3 . s 11 : 
He rma n Schlick 199 1. s 442 ff. - O m gillesh11set: SvK Öl 11 :3. 
fig 5. 13 . s 13: R Bos tröm 1996 i DM S 4:3 . s 152 . Se även 
nedan. Rätte lse r och till ägg till Gärdslösa. Ö l 11 :3. s 11 . spa lt 
2. samt s 13. spa lt 1. 

8. 	 RAp. daterat denna dag i Ka lmar: Göransson 1988b. s 73 : 
DMS 4:3 . s 68. 164. 

9. 	 Krono länsman G P Bäckman. brev till landshövdinge n 9/6 
187 1. ATA. 

10. KB F m 57 :5. tab 7 : Hilfe ling 1994 . s 75. fig 18. 
11. 	 P. (s ign ) 1871. J fr A Johansson 2005. 
12. Krono lä nsman G P Bäckman. brev till landshövdingen 9/6 

187 1. ATA . 
13. La ndshövdingeä mbe te ts ut lå ta nde 19/6 187 1. bi foga d skri -

velse till kronofogden J H Ene man 23/6 187 1. ATA. 

Källor 
OTRYCKTA KÄ LLOR 

Stockholm 
RA : Pe rgame ntsbrev. - Småla nds ha ndlinga r i Ka mmara rkive t 
( i RA ). 

RAÄ . ATA: /-/ A R Siden. uppm av kape llruine n 1872 (Öl 
607): ra pp (se Runstens sn. Bjä rby. ha ndl. nedan ): brev t B E 
Hildebrand 4/5 o 25/5 1872 . - R11mtens s11 . Bjiirby: ha ndl a ng 
kape llruine ns borllagande 187 1- 1872 : Kro nolänsm G P Bäck-
man. brev t Ja ndshövd 9/6 187 1. - Landshövd ä mb. skr t krono-
fogde J H Ene man 23 /6 187 1 m utlå t 19/6 187 1. - Besiktn utlå t 
av ko mm lantm G R S Engström 19/ 12 1871. - Pe te r Andersson 
i Dyestad. a ns t kronolänsm G P Bäckman 13/2 1872. - Kro no-
fogde J H Eneman. skr t Ja ndshövd 29/2 1872. - Landshövd K 
E Skjö lde brand . skr t KYHAA 4/3 1872 . - Exc ur KVHAA 
dagbo k 19/3 1872 ~ 92. - HAR Siden. rapp öv arkeol unde r-
sökn 26/4 1872. - Sveriges Ky rkors arki v: W Anderson. ms ca 
1935- 1936 t beskr av ka pe lle t. bearb av J Roosva l och R 

Summary 
St Margaret 's Chape l in Runste n parish consists today of bare ly 
visible remains between two farm buildings in the centre o f 
Bjärby vi ll age. west o f the main road. 

TOPOGRAPHY. CO MMI SS IO E R 
AN D PATRO SA i T 
Bjärby is one o f the most northerly villages in Runste n. situated 
' -4 km north o f the pari sh church. 

A magnificent runes to ne fro m c 1040 stands beside the main 
road not far from the si te o f the chape l. According to it s inscrip-

q . Pe te r Andersson i Dyestad. ansökan till Kro no lä nsman G P 
Bäckman 13/2 1872. ATA. 

15. Besiktningsutl å ta nde av kommissionslantmätare G R S 
Engs tröm 19/ 12 1871 . bilaga till ansökan från bonden Pe ter 
Andersson i Dyes tad till kronolänsman G P Bäckman 13/2 
1872. ATA . 

16. Kro nofogde n i Ö lands norra mot J H Ene man. skri ve lse till 
la ndshövdingen 29/2 1872 . ATA . 

17. 	Landshövding K E Skjö ldebrand . skrive lse till KYH AA 4/3 
1872 . ATA. 

18. KYHA A dagbok 19/3 1872 *92 . Excerpt i ATA. 
19. 	Uppmätning och ra pport över arkeologisk undersök ning av 

HAR Siden 26/4 1872 . ATA. 
20. Ahlqvists avskrift e r ur KA . Ahlqvist. Saml I. S 84 . p 19 1. 

U B. 

(S trö m bom-) Boström : (S trömbo m-) Boströ m. anteck n o fo tos 
1940- 2007. - FMR: Runste n 27:1 och 160: 1. 

KB: C G Hilfe ling. ko nc t resejourna l 1797. F m s7:2 . p 43. 
ang runste n vid Bjä rby 6/7 1797: F m 5 7 :5 . tab 7. teck n av dens. 

Kalmar 
KSB. Stift s- och gymnasiebibl : P Frige lius sam I 1 :7 . s 172. teckn 
av kape llruine n 1748. 

Uppsala 
UU B: A Ahlqvist. Sa ml I. sign S 84. p 19 1 (exce rpte r a ng silve r 
från S:ta Ma rgare tas ka p ). 

TRYC KTA KÄL LOR OCH LITTE RATU R samt FÖ R-
KORT I GAR - se nedan 

tion it was raised in me mo ry of Fastulf who is ·buried in the 
church '. 

St Margaret's C hape l was most like ly a me rcha nt church . 
This is indica ted by its re mark ably spacio us inte rior. measuring 
c 130 sq m. which is considera bly more tha n the nave of the 
average medieva l parish church o n Ö la nd. It is a lso indica ted 
by the fac t tha t it hasa churchyard (see the argume nts fo r St 
Brita ·s Cha pe l concerning cr it e ri a for me rcha nt churches ). 
Other unusual fea tures a re tha t the chape l owned la nd and it 
might ha ve had baptismal rights ( cf the damaged brass vessel 
me ntioned below). 



SUMMA RY 95 

The commissioner was poss ibl y a guild o f St Ma rga re t. 
tho ugh we do no t know in which country or province it was 
sla lio ned . A n unn a med guild is me ntio ned in Gärdslösa 
pa ri sh . 11 km no rth of Runste n. in c 14 20. a nd there is a n 
unda ted presumed guild ruin o f a building o ulside lhe wes te rn 
churchya rd wall. Il is conside red lo ha ve been perhaps a guild 
of St Ma rga re l as her im age was pa inted in the mid -131h 
ce ntury in a prominent place in Gä rdslösa C hurch (SvK Öl 
11 :3. fig 96). 

The chape l wo uld have cease d lo be a me rcha nl church 
when the Ba llic trade was take n ove r by the Hansa c 1300 (cf 
above. The Medieval C hape ls o n Öland). Howe ver il continued 
lo be used fo r divine se rvice througho ul the whole of the Middle 
Ages. In 1547 the chape l sil ve r was described as ' hidde n '. That 
is lo say the fa rme rs had placed the communion silve r in safe-
keeping somewhe re in the parish. a nd took il with the m lo the 
cha pe l when needed . lf this reHects the medieval situatio n 100. 
then il would furthe r indica te thal the guild must have had some 
sorl o f local basis. 

St Ma rgarel o f Antioch was a ho ly virgin and martyr. Her 
feas l days are July 131h a nd 201h ( Pegelow 2006. p 170 f). Note 
thal the land deed me nlio ned below was dated lhe 201h July. 
Celc bra tion o f this sa int was adopled in De nmark in lhe 1 Ilh 
ce nlury and soon the reafl er in Sweden. 

Land possession 
By Sölve Göransson 
·sancw MargiHa kirkia · is first me ntio ned in a deed which 
concerns the distribution of some landed prope rilies dated 1443 
20/7. This chape l is the only o ne on Öland that we know was 
possessed land (Göransson 1988b. p 45 ). 

C H U RC HYARD 
The existe nce o f a cemele ry around the chapel indica tes thal St 
Margare t's was a me rcha nl church . Objects found include 
human bones and a blue rosa ry bead. 

BU ILDI NG D ESC RIPTION 
Only two sources provide a ny informatio n a bout the fo rm of the 
church . One isa d rawing by Petrus Frigelius in 1748 o f an 
unnamed ruin (lig 74). which by ils conte xl must be the re mains 
of thi s chape l. The o ther isa re pon fro m 1872 by HAR Side n 
( re produced in lhe Appendix and lig 70) concerning lhe o nly 
a rchaeo logical investiga tion carried o ut o n the si le. 

BU ILDI G HISTORY 
The o ldes l church building in Bjä rby seems lo be th a l 
me ntio ned o n the Bjä rby runesto ne fro m c 1040 where Fastulf 
lies buried. lf lhe inscriplion does not re f e r lo Runste n ·s oldes l 
church. il might mean the predecessor lo St Margaret's C hapel. 
probably situated on the same site and built o f wood. The chapel 
would mosl like ly have been a private farmstead church . take n 
ove r la te r by the above-me ntio ned me rcha nl guild . which the n 
e rected a slo ne church ( thi s chape l ). 

The meagre informatio n we have aboul the chapel. withoul 
prope r excava tion. suggests o nly thal ils simple rectangula r fo rm 
indica tes a building date in the middle o f lhe 131h ce nlury or 
even late r. 

According to Side n ·s record. the recla ngula r shape was 
unusually drawn-oul o n ils east- wesl ax is. Pe rhaps lhis implies 
lhal lhe western part served as a wareho use for the me rchanis· 
goods. The southern doorway thal Siden identified in lhe middle 
o f lhe chape l. lhe same position it ho lds in lhe chape ls of St Brita 
a nd St John . mighl furth e r support thi s. Frigelius· drawing 
suggests thal the height of the building was rela ti ve ly low. which 
would not have provided much loft storage. Siden found what he 
inlerpre led as lraces of a vault. but does no t say if it was in lhe 
whole o f lhe chape l or just lhe chancel. o r if lhe nave in lhat case 
might have had a wooden inne r roof. The ra ised slab jull ing into 
the interior o n the northe rn side was inle rpre led by Siden as the 
lowe r part of an ope ning lhat cul off the cha ncel. A differe nl 
interpreta tion might be thal it was the foundation fo r a side-a lta r. 

e ithe r Frigelius no r Siden provide a ny informatio n lo 
suggest thal the chape l was a lle red during its pe riod of use . but 
neithe r can this be excluded . 

After lhe Reforma tio n. lhe Crown confi scaled lhe chape l' s 
possessions in 1547 and 1550. Bul this did not lead lo the chape l 
closing down. since an inventory of 159 1 lists severa l communio n 
vesse ls, which would suggesl the chapel conlinued lo hold se rvices 
afte r 1550. Presumably it was aba ndoned in 1634. lhe yea r lhal 
Rhezelius passed Bjärby without naming the chapel. In 1748 a 
rooHess low ruin remained ( fig 7 4 ). The chape l masonry was la ter 
used fo r buildings in the village. The last visible lraces were 
cleared away in 1872 and the land was cultivated. 

F U R ISHINGS AND FITTINGS 
Nothing is known a bo ul the pe rmanent fil tings of lhe chape l. A 
se mi -gill silve r chalice a nd semi-gilt silve r pa te n with a 
combined we ight o f 322 g s ilve r was confisca ted in 1547. A 
·broke n cau ld ron o f brass· (a christening bo wl ?) a nd a ches l 
we re confisca led in 1550. 



Fig 76. Mynt funna vid S:ta Britas kapell och Kapell-
udden. Sexdubbel storlek. Se vidare tig 77 och 78. 

Coins found at S:ta Brita kapell and Kapelludden. Six 
times actual size. See figs 77 and 78. 
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MYNTFYNDEN FRAN 
DE ÖLÄNDSKA KAPELLEN 
Av Kenneth Jonsson 

Myntcirkulationen på Öland under medeltiden 
Under mede ltiden låg Ö land peri fe rt i de t sve nska rike t 
och de t gjorde a tt ön gränsade till områden och lände r 
med and ra va luto r än de som gä llde på de t svenska fas t-
lande t. Ö ns be tyde lse fö r ha nd e ln i Öste rsjöområde t 
fö rstärkte detta kontaktn ät och gjorde att man lätt kom 
i kontakt med främmande mynt. Av o lika skä l va riera-
de det unde r o lika pe riode r vilka främmande mynt som 
kunde komma i cirkulation på Öland. Som en bakgrund 
till analyse n av myntfynden i de ö ländska kape ll en läm-
nas hä r en ko rt fa tt ad redogöre lse fö r fö rändringa rna i 
myntcirkula tionen på Ö land under mede ltiden. 

Den mede ltida kungliga myntnin ge n på de t sve nska 
fas tlande t kan be läggas fr o m ca 11 50 i västra Göta land 
( Lödöse vid Göta ä lv) och i Svea land (Sigtuna) fr o m 
ca 11 80. Dessförinn an hade e n myntnin g i lo ka l regi 
startat på Gotl and ca 11 40. Myntin ge n skedde e ft e r tre 
o lika mynträkninga r där de t på en mark gick 192 pen-
ningar i Svea land , 384 penningar i (väst ra) Göta land 
och 288 penningar på Gotl and . U nde r perioden fram 
till ca 1250 va r gotländska mynt den he lt dominerande 
va lutan i östra Götaland. Däre ft e r tog mynt präglade 
e ft e r den göta ländska mynträknin ge n öve r innan he la 
fas tl ande t gick öve r till svea ländsk mynträk nin g ca 
1290. Ö land rä kn ades till östra Göta land . men öve r-
gå nge n från go tl ändska till göta lä ndska mynt skedd e 
uppenba rligen i långsa mmare tak t på Öland. Fram till 
136 1/63 hade man på fas tl ande t e tt system med mynt -
indragninga r i bes ka ttningssyfte. De t betydde att myn-
ten va r tidsbegränsade och fick bytas ut efte r e n tid . 
Myntindragningar ä r skriftligt belagda 1340 och 1354. 
En sista myntind ragning. e ll er sna ras t av mone ta rise-
ring. av cirkulerande mynt skedde 136 1/63. D ä refte r 
kunde mynt en cirkulera under o begränsad tid. me n i 
praktiken kan man räkn a med a tt de fl es ta mynten hade 
tagits ur cirkulation på e tt na turligt sätt efte r ca 30 år. 
Efter att systeme t med tidsbegränsade mynt hade upp-
hö rt borde de t ha va rit lä tta re fö r andra än fas tl ands-
mynt a tt cirkule ra. men så ha r det uppenba rlige n inte 
bli vit. Gotländska mynt kom in i viss utsträck ning. men 

de fö rsta utl ändska mynt som fö rekomme r i sve nska 
fynd ä r mynt från hansestäde rna i no rra Tyskland. Fyn-
den av dem ä r huvudsaklige n begränsade till Småland 
och Östergötland och pe ri oden ca 1385-1405 . Då låg 
den sve nska myntningen ne re , sanno likt so m e n fö ljd 
av minskad efte rfrågan på mynt p ga befolkningsminsk-
ningen efte r digerdödens verkningar. Den fas tl ands-
svenska myntningen kom igå ng igen ca 1405, men efte r-
hand som befo lkninge n ökade räckt e myntningen inte 
till he la lande t. De t gjorde a tt mynt från Gotl and . Dan-
mark och Tyskland vid mitte n av 1400- ta le t tog öve r 
markn ade n. Myntningen på de t svenska fas tl ande t va r 
e ft e r ca 1405 koncentrerad till Mälarområde t (S tock-
ho lm oc h Västerås) vilke t efte rh and ledde till en brist 
på mynt i södra Sve rige. Vid mitte n av 1400-ta le t fanns 
det pl ane r på a tt sta rt a myntning i Söde rk öping oc h 
Ka lmar, men de t stannade vid en kortvarig myntning i 
Söde rköp ing. Myntfynden visa r a tt främmande mynt 
(gotl ändska. da nska och tyska) fick en do minerand e 
stä llning i myntcirkulationen framfö r a llt fr o m mitten 
av 1400-ta le t. Öland utgjorde inge t undantag från dessa 
förändringar. Först fr o m G ustav Vasa blev inhemska 
mynt på nytt do minerande i myntcirkulati onen i södra 
Sverige. 

Myntningen på Gotland var mycket sto r unde r he la 
mede ltiden. Från ca 1300 började ön att fö rlora sin fram-
trädande stä llning i Östersjöhandeln . Den försä mrade 
ekonomin märks tydligt, inte minst e ft er att ön e rövrats 
av Valdemar Atterdag 136 1. Inga ha ltunde rsökninga r 
ha r gjorts. men okul ärt kan man bedöma att mynten fick 
en allt lägre silve rh alt. Vid mitten av 1400-talet hade det 
gått så långt att penningarna i princip präglades av kop-
par och även ö rtugen (goten motsvarande 12 penninga r) 
bestod av långt mer koppa r än sil ve r. 

Den danska myntningen återupptogs ca 1400 efter ett 
långt uppehå ll. lnfla ti onstendenser visade sig snart i 
myntningen och bl a präglades ste rlingen (3 penningar) 
efterhand i ren koppar. Erik av Pommerns ( 1396-1439) 
lägs ta va lö r. penninge n. är mycket vanlig. Den danska 
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hvide n ( 4 penninga r ) unde r Kristi an I ( 1448-148 1) och 
Hans ( 148 1- 151 3) do minerade myntninge n och myntim-
porte n unde r andra hä lfte n av 1400-tale t hade mindre än 
30 % sil ver (Galste r 197 2. 47-53). 

De tyska ha nsestäde rn a hade lä nge e n mycke t god 
och sta bil e ko no mi . so m också framgå r av a tt mynt e n 
hö ll e n hög e ll e r fö rh å ll a ndevis hög sil ve rh a lt. T ys ka 
mynt från ha nsestäde rn a do minerade myntimpo rte n ca 
1385- 1405 . me n fi ck lite n be tyde lse dä re ft er (Odebäck 
2008. 6 ). I stä lle t ko m penningar ( tjurhuvudsbra kt eater ) 
fr ån Meckl e nburg a tt bli de t he lt do min e rande tyska 
inslaget i myntimpo rten. De fl esta är mycke t låghaltiga 
och sa nn o likt tillhö r de frä mst a nd ra hä lfte n av 1400-
ta le t ( Malme r 1980. s 78-80). 

E n annan kategori av tyska infl a tio nsmynt är de s k 
Finkenaugen. d vs penningar från städer i Pomme rn och 
Mecklenburg. De ä r ofta dåligt präglade och därmed svå-
ra a tt bestämma. ibl a nd sy ns inge n präge l a lls. och de 

Myntfynd i kyrkor och kapell 
He nrik Kl acke nbe rg ha r unde rsökt mynt fy nde n i svens-
ka la ndskyrk o r. Ha n de lade in ma te ri a le t i 50-å rsperi o-
de r frå n 1150 till 15 20 för a tt unde rsöka hur mo ne tari -
se rin ge n (anvä ndninge n ) av mynt fö rändrades unde r 
mede ltide n. Ha n be traktade mynt fynde n som o ffe rspill. 
frä mst vid a lta ren. o fferstockar och he lgonbilde r i kyr-
ko rna {Klacke nbe rg 1992. 35 f). T ypiskt fö r kyrkfynde n 
är a tt de näs ta n utes luta nde består av de lägs ta va lö rer-
na. Fö rutsä ttninge n fö r o ffe rspill är a tt de t, förut o m e tt 
alt are . ä ve n finn s he lgon- och Mari a bilde r i kyrka n. De 
äldsta beva rade skulpture rn a i sve nska kyrk o r ä r frå n 
mitte n av 11 oo-tale t och de t ä r äve n frå n de nn a tid som 
det teore ti skt kan finnas myntfynd i kyrk or. Vikingatida 
mynt funn a i kyrk or på de t mede ltida svenska fastla nde t 
är ovanliga . De fö re ko mme r i Öste rgötland {Klosterstad 
vid Vadstena. Allhe lgonakyrk an i Skänninge. Viby) och 
på Öland ( Lå nglö t ). De t går e me lle rtid inte a tt uteslut a 
a tt mynte n ko mme r frå n e n a kti vite t på pla tse n som är 
äldre ä n kyrk a n. Fö r kyrk o r frå n tidigt 11 oo- ta l är de t 
ändå va nligt a tt de äldsta myntfynde n int e ä r ä ldre ä n 
1200-ta le t. De t ka n då bero på a tt unde rsökninge n av 
kyrk an va r av begränsad omfa ttning. a tt mynt int e fa nns 
i cirkula ti o n bland lantbefolkningen i o mråde t e lle r a tt 
skulpture r inte fa nns i kyrk an. Vid mitte n av 1200-tale t 
ökade myntproduktio ne n mycke t kraftigt på de t sve ns-
ka fas tl a nde t och de t betydde e n mo tsvarande ö kning 

impo rt e rades tro lige n fra mfö r a llt unde r 1400- ta le t. 
E nsta ka tyska mynt frå n andra o mråden kan också fö re-
ko mma i myntfynde n. 

Mynt från Baltikum ( Livländska Orden. staden Reval. 
ärke biskopen i Riga samt biskope n i Do rpat ) och Tyska 
Orden före komme r också i mynt impo rte n. men i be tyd-
ligt mindre o mfa ttning än gotl ändska . danska och tyska 
mynt (S Lundma rk 2007. Ca rl sson & Jonsson 200 1). 
Äve n dessa mynt har e n ge nomgåe nde låg sil verh alt. 

Meda n mynt impo rte n omkring 1400 bestod av mynt 
av god kvalite t frå n hansestäde rna visar geno mgå nge n 
ova n a tt de t dä re ft e r skedde e n fö rä ndring. De t bl ev nu 
infl a ti o nsmynt frå n G o tl a nd . Da nm a rk oc h Meckle n-
burg som to ta lt do minerade myntimpo rt en och de blev 
äve n do minerande i mynt cirkula tio ne n. De t hä ngde 
iho p med a tt de n sve nska myntninge n va r o tillräcklig 
och de t faktum att sämre mynt trä nge r ut bättre mynt 
( G resha ms lag). 

S1·erige 

1- 3 Magnus Eriksson ( 13 19- 1363). Ka lmar. Penning 
1354- 1363. LL XX Vlll :ia 

4- 5 Ka rl Knutson Bo nde/Kristi a n I ( 1448- 14 70 ). 
Väste rås. Pe nn ing. Malme r KrA Yll a (ca 1430- 1470) 

6 Ste n Sture d ä (1470- 1497. 150 1- 1503). Stockholm . 
Penning. Malmer KrH Ylll e (ca 1470- 1500) 

Gotland 

7- 9 Visby. Pe nning 1440- ta le t. LL XXVll:1a 

Danmark 

10- 11 Kri sti a n I ( 1448-1483 ). Ma lmö. Hvid. Galste r 23 

Tyskland 

12- 13 Mecklenburg. Pfennig ( bra ktea t ). Tjurhuvud inom 
strå lring. 1400- ta le ts a nd ra hä lft. S&the r 1965. grupp 
IV:21 

Tyska Orden 

14 Pe nning ca 141 0- 141 5. Ö rn . sta rkt koppa rhaltig präg-
lad ca 14 15 . Paszkiewicz 2009. fi g T 17.8- 9. Wasch 11 4 

15 Pe nning 141 6- 1460. Kors. Paszk iewicz 2009. fig 
T 18.4 . Jfr Wasch 223 

Tab 1. Mynt från S:ta Britas kape ll funna vid unde rsökningen 
1979. 


Coins f rom rhe excavarion ofSt Briw "s Chapel in 1979. 
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av tillgången på mynt och ökad myntcirkulation på 
landsbygden. Under 1300-talet skedde en fortsatt kraf-
tig ökning av myntningen fram till dess att myntningen 
upphörde vid slutet av århundradet. När Erik av Pom-
mern (1396-1439) återupptog myntningen ca 1405 var 
den uppenbarligen mycket omfattande. Mynten hade en 
relativt hög och stabil silverhalt fram till slutet av 

århundradet då halten för penningarna sänktes kraftigt 
samtidigt som andelen penningar i myntningen ökade 
(Malmer 1980, tab 9) . Det finns bara två mynträkenska-
per bevarade från medeltiden och den från Stockholm 
1479- 1481 visar att den lägsta valören (penningen) då 
ofta präglades i en miljon exemplar årligen (Hemmings-
son 2002 , tab 2 ). 

Myntfynden i de öländska kapellen 


Utgångspunkter 
Av de öländska kapellen har man vid undersökningar 
hittat mynt i S:ta Brita, S:t Johannes och S:t Knut samt i 
rundkyrkan på Borgholm, vars mynt dock inte tas upp 
här pga källkritiska aspekter på fyndförhållandena. 
Antalet mynt som hittats vid kapellen är begränsat för 
S:ta Brita (25 ex) och S:t Knut (5 ex) medan S:t Johan-
nes (105 ex) har ett rikt myntmaterial. Inte i något fall 
har en totalundersökning genomförts. Med ledning av en 
redovisning och analys av myntfynden kapell för kapell 
kommer kapellens brukningstid att diskuteras. Avslut-
ningsvis kommer en samlad analys av myntfyndens sam-
mansättning med ledning av myntens ursprungsområden 
att göras för att analysera likheter och avvikelser från 
andra öländska kyrkor. Det är relevant för att diskutera 
frågan om kapellens funktion som köpmanskyrkor, dvs 
för att se om kapellen har en starkare koppling till handel 
med andra områden jämfört med andra öländska kyrkor. 

Ur källkritisk synpunkt bör det betonas att antalet 
mynt i S:ta Brita och S:t Knut är så begränsat att säkra 
resultat inte kan nås med hjälp av myntfynden. Källkri-
tiska aspekter på myntfynden från S:t Johannes kommer 
att redovisas i samband med genomgången av myntfyn-
den därifrån . 

S:ta Britas kapell 

Vid en mindre undersökning 1979 hittades 15 mynt 
(KMK 101634; S-C Lundberg 1984). Undersökningen 
gjordes i form av schakt i och invid koret, långhuset och 
portalerna samt vid stenkorset sydväst om kapellet och 
vid brunnen på kyrkogården (se fig 15). Mynten påträf-
fades i schakt III (2 ex: nr 4-5) , IV:a (3 ex: nr 3, 7 och 
14) och VI:a (9 ex: nr l-2, 8-14) samt vid korset (1 ex: 
nr 6) och de redovisas samlat i tab 1 (tv) . 

Antalet mynt är inte stort och det gör naturligtvis att 

det inte är säkert att mynten utgör ett representativt urval 
av de mynt som skulle påträffas vid en totalundersökning 
av kapellet. Det faktum att undersökningen skedde med 
hjälp av schakt gör emellertid att schakten bör täcka 
kapellets hela användningstid. Kronologiskt täcker myn-
ten perioden ca 1350-1500. Hela perioden är represen-

Fig 77. Mynt i tab r (nr 1, 6, 10 åtsida och frånsida, 12 , 14) funna 
vid S:ta Britas kapellruin samt (nr 6) vid stenkorset. Skala 2:r. 
Foto K Jonsson 2010. 

Coins in table r (nos r , 6, ro obverse and reverse, r2, r4) found 
at St Brita's Chapel and (no 6) at the stone cross. Sca/e 2:r 
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Fig 78. Mynt nr 2 i tab 2 (åtsida och frånsida) funnet på kyrko-
gården till S:ta Britas kapellruin. Skala 2:1. Foto KJonsson 2010. 

Coin no 2 in table 2 (obverse and reverse) fo und in the church-
yard at St Brita 's Chapel. Scale 2:r. 

terad bland de fas tlandssvenska mynten, medan övriga 
mynt endast täcker in 1400-talet och sannolikt med stark 
koncentration till andra hälften av århundradet. 

Mynten i kapellet speglar väl hur myntcirkulationen 
förändrades på Öland och i sydöstra Sverige under sen-
medeltiden där fastlandssvenska mynt är helt domineran-
de på 1300-talet, medan främmande mynt blir domine-
rande på 1400-talet. Denna ändrade sammansättning som 
är generell för hela södra Sverige är det som avspeglas i 
fynden från S:ta Britas kapell och fynden här har samma 
sammansättning som fynden från vilken kyrka som helst 
i sydöstra Sverige. De svenska mynten har i inlednings-
skedet en utpräglat lokal karaktär, där alla tre exemplar 
från Magnus Erikssons tid kommer från myntverket i det 
närbelägna Kalmar trots att myntningen under den tiden 
även skedde i Stockholm, Lödöse och Söderköping. 

När det gäller diskussionen om kapellets grundande 
och användningstid är det intressant att konstatera att 
det i kapellet inte har hittats några mynt som är äldre än 
1354· Myntningen av Magnus Erikssons två första mynt-
typer, 1319-1340 resp 1340-1354, var mycket omfattan-
de och detsamma gäller den gotländska myntningen 
under motsvarande tid . Det kan därför inte vara en liten 
myntning som är orsaken till att de inte hittats i kapellet. 
Myntfynden i kapellet, trots att antalet mynt är begrän-
sat, ger därför inget belägg för att kapellet skulle ha upp-
förts före mitten av 1300-talet (jfr ovan S:ta Britas 
kapell , Byggnadshistoria) . De yngsta mynten är präglade 
vid 1400-talets slut och har sannolikt hamnat i jorden då 
eller i början av 1500-talet. Det är uppenbart att antalet 
myntfynd i kyrkor minskar drastiskt efter reformationen 
och de förändringar som skedde i kyrkornas inredning 
(Gerdin 2009, s 3). Det krävs därför fl er myntfynd för 
att man ska kunna använda dem för att ge en närmare 
datering av när kapellet upphörde att användas. De 
myntfynd som nu finns motsäger emellertid inte att 
kapellet övergavs vid reformationstiden på 1500-talet. 

Sverige 
r Magnus Ladulås (1275- 1290). Kalmar. Penning med 

uncialt E inom slät ring. LL XVIII:B:ra 
2 Birger Magnusson (r290- r318). Myntor!? Penning 

med rutad krona)( bokstaven E. LL XXII1:2 
3 - Kalmar. Y, penning med rutad krona )( bokstaven 

k. LL XXTil:S 

Gotland 
4 Visby? Penning ca 1140- 1225 . LL XX 

5-7 - Penning ca n40- 1288. LLXX-XXII 

8 - Penning ca 1225-1245. LL XXIl:rb 

9 - Penning ca r225-1245 . LL XXI1:2a ? 


ro - Penning ca r225- r245. LL XXII :3 

Tab 2 . Mynt funna på Kapell udden vid en provundersökning 
r97 8. 

Coins from the trial excavation an Kapelludden in r978. 

När man diskuterar kapell ets datering är även övriga 
myntfynd på Kapelludden relevanta . En arkeologisk 
provundersökning av Kapelludden genomfördes 1978, 
då man bl a hittade JO mynt (Fernholm 1986 och KMK 
rn1634 ; se fig 14 och tab 2). Med undantag för två mynt 
från Birger Magnusson (1290-1318) är mynten frag-
mentariska. Åtta av mynten framkom innanför bogårds-
muren i anläggningen A 23 i schakt VI (nr 2-6, 8-rn ), 
8-9 m norr om kapellet och ytterligare ett mynt hittades 
strax norr om A 23 (nr l ). Ett mynt hittades i A7 i 
schakt I (nr 7) , 5 m innanför bogårdsmuren och 25 m 
väster om kapellet. Antalet mynt är följaktligen ännu 
mer begränsat än i kapellet och i båda fa llen rör det sig 
om schaktgrävningar som har berört en mycket liten del 
av den totala ytan. Nästan alla mynt har således fram-
kommit på begränsade ytor i form av anläggningar av 
okänd karaktär, men som har avsatt kulturlager, d v s 
aktiviteten har haft kontinuitet. Myntfynden i A13 
omfattar en lång period, där aktiviteten, att döma av 
mynten inte bara har pågått under en kort period utan 
minst under ett antal decennier. De två yngsta mynten 
här är så sena som 1290-1318. Platsen ligger så nära 
kapellet ( 8-9 m) och inne på kyrkogården att aktivite-
ten kan förmodas ha pågått före kapellets tillkomst. Hur 
aktiviteten förh åller sig till kapellet är dock svårt att 
avgöra utan ytterligare undersökning. Det är inte möj-
ligt att närmare datera de yngsta mynten inom perioden 
1290-1318, men det är rimligt att anta att de inte hamnat 
i jorden före ca 1300. Myntfynden från Kapelludden och 
S:ta Brita tyder därför på att kapellet uppförts efter den-



na tid och var i bruk se nast strax e ft e r ca 1350, me n då 
bö r ma n no tera a tt a na lyse n baseras på e tt begränsat 
a nt a l mynt. 

S:t Johannes kapell 
En mindre del av kape lle t grävdes ut 1974. då ma n fann 
105 mede ltida mynt. Tre scha kt togs upp och de fril ade 
e n de l av ko ret och långhuset sa mt tre po rtale r i väster. 

Sverige 

1- 9 	 Magn us Eriksson ( 13 19- 1363). Kalmar. Penning 
1354-1363 . LL XXV III :1a 

10- 12 	 A lbrek t av Mecklenburg ( 1364- 1389). Stockho lm . 
Penning ca 1363- 1380. Malmer KrH Ä I Id. KrH Ä ll e . 
KrH Ä llh 

13- 16 - Söderköping. Penning ca 13 70- 1380. Malmer KrS 
Äa. 

17- 18 Erik av Pommern (1396- 1439). Stock ho lm . Penning 
efter ca 14JO. Malmer KrH Ylle 

19- 21 	 Kristoffer av Baye rn/Kar l Knutsson Bonde ( 144 1-
1457 ). Stockho lm . Penning ca 1430-1450. Malmer 

Ylc. KrH Yld. KrH Yllb 


22- 23 Karl Knutsson Bonde/Kristi an I ( 1448- 1470). 
Väste rås . Penning ca 1455- 1470. Malmer KrS Yl la 

24 Sten Sture d .ä. ( 14 70- 1497 . 150 1- 1503). Stockho lm . 
Penning ca 1470- 1500. Malmer KrH Yl I le 

GOi/and 

25 Visby. Ö rtug (go te) ca 1380- 1420. LL XXXV:3 

26- 34 - Ö rtug (go te) ca 1420- 1440. LL XXXV :4 
35- 4 1 - Penning ca slutet av 1300-ta let - 1450. 

LL XXX IV:2a-d 

Danmark 

42- 47 Erik av Pommern ( 1396- 1439). Lund och N.cstved. 
Penning ca 1400- 1420. Galster 5 

48 - Sterling ca 1405- 14 20 . Galster 9 
49- 50 - Lebard efter 1424. Ga lster 12 

Tyskland 
5 1 Hannover. Pfennig ( bra ktea t ) e ft e r 1420. 

Jesse 229 

52 - Pfennig (brak tea t ) efte r 1438. Jesse 230 
53- 56 Kolberg. Pfennig ( Fink enauge) 1400- ta l. Dbg 186 

( 2 ex) . 186b ( 2 ex) 

57 Köslin. Pfennig (Finkenauge) 1400- ta l. Dbg 187 
58 Uibeck. Pfennig (brak tea t ). Jesse 185 
59 - She rf (braktea t ). Jesse 190 
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no rr och söde r (Borg 1975, s 136: Kl acke nbe rg 1992. s 
266 ). Ett 50-tal av mynte n hittades re lativt samlat i riv-
ningslagret strax utanför sydportale n och Borg skriver a tt 
me rparte n av de m förmodl ige n ha r var it e n skatt som 
spritts ut vid rivningen av kape lle t. Dessutom a nge r han 
a tt å tta mynt hittades sa mlade (inne i kape lle t ) i en ned-
grävning som täcktes av e n golvhä ll. Mynte n förva ras i 
påsar på Kungl Myntkabinette t i Stockholm. Med ledning 
av de fynduppgifte r som finns antecknade på påsa rna går 

60- 66 	 Mecklenburg. Pfennig (brak tea t ). Tjurhuvud inom 
strålring. 1400- ta le ts andra hälft. Jesse 206. S<et he r 
1965. grupp IV 

67-68 Rostock. Pfennig (bra ktea t ). G rip. Jfr Jesse 209 


69 - Pfennig (braktea t ). Bokstaven r. Jfr Jesse 210 

70 Stargard . Pfennig ( Finkenauge) 1400-tal. Jfr Dbg 


243b 
71-74 Stra lsund . Pfennig ( braktea t ). Fana. Jesse 155 

75 - Scherf(braktea t). Jfr Jesse 155 
76 Treptow. Pfenn ig ( Finkenauge) 1400- ta l. Dbg 3 12b. 

77-79 Wollin. Pfennig ( Finkenauge) 1400- ta l. Dbg 326 
( 1 ex). 3 29 ( 2 ex varav I ensidig) 

80 Myntort? Pfennig (braktea t ). Krönt huvud . Slä t ring 
81 - Pfennig (braktea t ). Krönt huvud. Strå lring 
82 - Pfennig (braktea t ). Huvud ? 

83 - Pfennig (braktea t ). Motiv") 

84- 9 1 - Pfennig (Finkenauge). Obestämbara 

Tyska Orden 

92- 95 Pfennig ca 14w- 1415. Örn . Paszkiewicz 2009. fi g 
T17 .8-9. Wasch 114 

96- 98 Pfennig 141 6-1460. Kors. Paszkiewicz 2009. fig T18.2 
( 1 ex) . T18 .3 (2 ex) . Wasch 220. 222 

99 Tysk a Orden? Pfen nig. Korsskö ld ? Jfr Paszk iewicz 
2009 . fig T2 2 ff. ( 15 11 ?- 1523/1525 .) Jfr Wasch 230 

Baltikum 
100 Reval. Liibischer pfennig ca 14 15- 1420. Ha ljak 2007. 

nr 19a 
10 1 Dorpat. Liibische r pfennig ca 1397?- 1399? Halja k 

2007. nr 74 
102- 103 - Liibischer pfennig ca 1397?- 141 3. Ha ljak 2007. nr 

74-8 1 
J04 - Liibischer pfennig ca 1413- 1420. Haljak 2007. nr 83 

Obestämbar 
JOS 	 Braktea t med slät ring. Fragmentarisk 

Tab 3 . Mynt från S:t Johannes kape ll funna vid undersök ninge n 1974 . Coins f rom the excavation ofSt John 's Chapel in 1974. 
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de t eme lle rtid inte att vare sig identifiera mynten e lle r se 
om antale t stämmer med skatten under golvet e lle r den 
fö rmodade ska tt en utanfö r sydporta len. De mynt som 
enligt påsarnas be teckning ska ll vara från sydportalen är 
fä rre än vad som anges i förteckningen över fyndet och 
de omfa tta r mynt som inte kan ha cirkule rat samtidigt. 
Ä ve n om man räknar bo rt mynt som kan ha tillhört två 
skatt er . och som a lltså inte kan räkn as till ka tegorin 
o ffe rspill . kan man konsta te ra a tt anta le t mynt ä r sto rt 
med tanke på unde rsökningens omfattning. Precis som i 
S:ta Brita är det påfa llande a tt det äldsta mate riale t ha r 
en så lokal karaktär. Alla de äldsta nio mynten från Mag-
nus Erikssons typ 1354-1363 är präglade i Ka lmar. trots 
a tt typen präglades på ytte rliga re tre o rte r. A v mynten 
från Albrekt av Mecklenburg ( 1364-1389) finn s de t 
något fl e r från Söderköping än från Stockholm. Från ca 
1400 domine rar de t icke-svenska mate ri ale t och endas t 
å tta mynt är svenska ( tab 3). 

Ma te ri a le t ä r omfatt a nde oc h äve n o m hä lft en av 
mynt en skull e ko mma från två ska ttfynd är ant a le t till-
räckli gt fö r a tt göra en bedömnin g av kape lle ts bruk-
ningstid . De t finn s påfa ll ande likhe te r med ma te ri a le t i 
S :ta Britas kape ll. De t ä r svårt a tt tro a tt kape ll e t kan 
ha byggts lång tid fö re 1300-ta le ts mitt utan a tt något 
e nd a mynt från de n pe ri ode n skull e ha hittats i de 
schakt so m grävdes. De t stöds äve n av de t faktum att 
de n ä ldsta mynttypen. präglad 135 4- 1363 . är represe n-
te rad med inte mindre än nio exempl a r. Mynte n täcke r 
sedan pe ri oden fram till 1400-ta le ts slut och bestå r då 
som va nligt främst a tt främmande mynt. Alla mecklen-
burgska tjurhuvudsbrakteate r tillh ö r 1400-ta le ts andra 
hä lft. På grund av a tt många mynt ha r så osäkra date-
ringa r kan mynt en int e användas fö r a tt nä rm are bedö-
ma nä r kape ll e t ha r upphört att användas. men många 
av mynt en kan ha va rit i cirkula ti o n ännu i bö rj a n av 
1500-ta le t. 

S:t Knuts kapell 

Sammanlagt fe m mede ltida mynt hitt ades unde r utgräv-
ningen 1998- 2000 (Tegner 2008, s 50 f: K Jonsson 2008). 
Inge t exempla r hitt ades i schakte t i ko re t. T vå mynt hit-
tades i de t sydväs tra schakte t i långhuse t (nr 1 och 4 ). 
medan tre mynt hittades utanfö r kape llruinen i schaktet 
norr om långhuse ts no rdsida (nr 2-3 och 5) ( tab 4 ). 

Myntfynden i mede ltida sve nska landskyrk o r kom-
mer främst från området omkring högalta ret i kore t samt 
från långhusets östra de l, där lekmann aa lt are och sido-
a ltaren varit be lägna ( Klackenbe rg 1992. s 35 f). De tre 

1 Ste n Sture d .ä. Stockho lm . Y1 örtug 1.n8. LL 9c 

2 Da nma rk . Kristi an Il ( 15 13-1523) . Malmö. Skill ing 
( kli pping) u å ( 15 18-1522) . Galste r 42A 

3 - Ha ns ( 1481-15 13). Ma lmö. Hvid. Galste r 31 

4 Tyskland. Meckle nburg. Fi11ke11a11ge. 1400- ta l. Jfr Jes-
se 215 

5 - Mynthe rre? Finkena11ge . 1400- ta l. Ej nä rma re 
bes tä mba r 

Tab 4. Mynt fr , n S: t Knuts kape ll funna vid unde rsökninge n 
1998- 2000. 

Coins fro 111 the excavation of St K1111t's Chapel in 1998- 2000. 

schakt som togs upp i S:t Knuts kape ll gä llde inte de nor-
malt mynt fyndsrik as te områdena . De t kan fö rklara det 
mycke t begränsade anta le t mynt och a tt de omfatt a r en 
krono logiskt begränsad pe riod. Att tre av de fem mynten 
hitt ades i schakte t utanfö r kape ll e t unde rstryke r hur 
extremt få mynt som hittades i sjä lva kape lle t. 

De t finn s inga mynt från S:t Knuts kape ll som kan 
dateras till pe rioden fö re ca 13 70. De äldsta mynten är 
Finkenauge från no rra Tyskland . De präglades från ca 
13 70. men de som import e rades till Sverige tillhö r sa n-
no likt 1400-tale t. De kan dessvä rre inte da te ras nä rmare 
inom denn a långa pe riod e ft e rsom de t inte finn s någon 
mode rn studie av denn a omfatt ande myntning. Andra 
hä lften av 1400-tale t ä r kanske den troli gaste pe rioden 
fö r importe n. De t ä ldsta sve nska mynt e t ä r från Sten 
Sture d ä ( 1470- 149 7. 150 1- 1503) . 'h örtug präglad i 
Stockholm enligt mynto rdninge n 1478. De två danska 
mynten. Hans ( 148 1- 151 3). Malmö. hvid resp Kri sti an 
Il ( 15 13-1523). Malmö . skilling (klipping) re presente-
ra r mynt som är mycket vanliga i fynde n. Samtliga mynt-
fynd i ka pe ll e t ä r dä rfö r sa nn o likt koncentrerade till 
mede ltidens slutskede.d vs pe rioden ca 1400- 15 20. Det 
finn s e n bra öve rensstämmelse me ll an nä r de yngs ta 
mynt e n bö r ha hamn a t i jo rde n. vilke t kn a ppas t ske tt 
se nare än på 15 20-talet. och den ant agna tidpunkten fö r 
nä r kape lle t öve rgavs ( se Ölands mede ltida ka pe ll 
ovan ). 

De mycket få taliga myntfynden ger dä rför inte be lägg 
för kape lle t förrän unde r se nmede ltiden. En bevarad 
gravsten från omkr 1300 samt läget intill Gråborg visar 
däremot att kape llet användes redan unde r högmede lti-
de n. Mer omfa tt ande unde rsökningar i kape lle t skulle 
med säke rhe t resultera i fynd av ä ldre mynt än de som 
nu är dokumente rade. inte minst om de skulle omfatta 
områden där ant ale t myntfynd i kyrko r no rm alt är som 
stö rst. 



Slutsatser 
Sammanfattande datering 

I a ll a tre kape lle n ka n de ä ldsta mynte n tidigas t d a te ras 
till mitte n e lle r andra hälfte n av 1300-ta le t. Vad gä ll e r 
S:t Knuts kape ll. som har de t lägs ta antalet funna mynt. 
finn s de t and ra fynd i kape lle t som bekrä ft a r a tt kape lle t 
uppförts tidiga re ä n da te ringa rn a för de ä ldsta mynte n. 
Fynden i S:t Knut visar att de få myntfynd e n inte ka n 
a nvä ndas fö r a tt bedöma kape lle ts byggnad stid e ll e r 
anvä ndnings tid . Fö r S:ta Brit as del finn s inga daterade 
fynd som är ä ldre än mynte n, varav de ä ldsta ä r präglade 
1354- 1363 . Samtidigt finns de t myntfynd inn a nför 
bogå rdsmure n. d v s nära kape ll e t, från a ktivite te r som 
jag inte to lk ar ka n kopplas till kape lle t. Dessa aktiviteter 
ha r upphört tidigas t ca 1300. De t skull e d å be tyda att 
S :ta Brit a skull e ha uppfö rt s unde r pe ri ode n ca 1300-
1350. För de t tredj e ö lä ndska kapellet. S:t J o ha nn es. 
finn s e tt rikt myntma te ria l. trots a tt kape lle t int e ä r to ta l-
utgräv t och äve n o m ma te ria le t inkludera r två ska tt fynd. 
Om schakte n har grävts till bo tte n. vilke t de t inte finn s 
någon anledning a tt be tvivl a. kan mynte n a nvändas som 
en säke r kä ll a till kape lle ts a nvä ndnings tid . De t fa ktum 
att de äldsta av såvä l sve nska som andra mynt ä r från 
mitten av 1300-tal e t är intressant då de ä r av sa mm a typ 
som de ä ldsta i S:ta Brita. 

Som jä mföre lse kan no teras a tt av de 10 kyrkor på 
Öland som Kl acke nbe rg redovisar myntfynd frå n ha r sju 
kyrko r fynd av mynt som da teras till fö re 1300-ta le ts mitt 
( lägs ta to ta la a nt a le t mynt ä r 18). I de tre kyrko r som 
sa knar mynt från pe riode n före 1350 uppgår anta le t fun-
na mynt till mella n två och fe m (A lböke 5. Egby 2. Ås 
2 ). De t ä r dä rm ed kla rt a tt mynt präglade fö re ca 1350 
inte ä r ovanliga i socke nkyrkorn a på Öland och om anta-
le t funna mynt utgörs av mer än e tt dussint a l mynt så är 
även mynt före ca 135 0 represe nterade om kyrkan upp-
fö rts fö re ca 1350. 

Kontakter 

Kape ll e n har av Ragnhild Boströ m ova n to lk a ts som 
tidigmede ltida köpmanskyrk or vilket gör a tt mynt fynden 
från ka pe ll en skulle kunna fö rmod as skilj a sig å t frå n 
myntfynd i de ö ländska kyrkorna e ft e rsom kape llen då 
borde ha e tt me r inte rna tione llt ma te rial. Klacke nbe rg 
( 1992) redovisade även mate ria le t kyrka fö r kyrk a upp-
de la t på mynte ns ursprungsområde n . Jag ko mme r a tt 
a nvända hans siffror hopslagna på landskapsbasis för a lt 

diskutera vilka likhe te r och skillnader de t finns vad gälle r 
fynde n frå n Öland (med till ägg för fynde n frå n 1998-
2000 i S:t Knuts kape ll ) i socke nk yrko rn a resp i kapel-
len . Siffrorna redovisas i 50-å rspe riode r ( tab 5). me n det 

Öland - sockenkyrkor 1350 1400 1450 S11111111 a 
Sve nska 66 2 16 84 
Gotländska Il 173 185 
Danska Il 19 '0.i 
Tyska 21 Il 22 54 
Baltiska 2 
Summa 98 198 59 355 

Öland - kapell 1350 1400 1450 S11111111 a 
Sve nska 18 6 8 32 
Gotländska 20 20 
Danska 9 5 q 
Tyska 7 21 15 43 
Baltiska 5 5 
Summa 25 61 28 114 

S:w Briw 1350 1400 1450 S11111111 a 
Svenska 3 2 5 
Gotländska 3 3 
Danska 2 2 
Tyska 2 3 
Baltiska 
Summa 3 4 6 13 

S:t Johannes 1350 1400 1450 S11111111a 
Svenska 15 6 5 26 
Gotländska 17 17 
Danska 9 9 
Tyska 7 19 12 38 
Baltiska 5 5 
Summa 22 56 17 95 

S:t Kn11t 1350 1400 1450 S11 111111a 
Svenska 
Got ländska 
Danska 3 3 
Tyska 2 
Baltisk a 
Summa 5 6 

Tab 5. Myntfyndens sa mmansä ttning under perioden 1350-
1520 förde lade på 50-årspcrioder. Sammanställd efter Klacke n-
berg 1992. s 259- 268 med korrigeringar och tillägg för S:t Knut. 

Coin com binations fro m the period 1350- 1520 divided in 50-
.vear periods. Baser/ on K/ackenberg 1992 . pp 259- 268 with 
corrections and additions fo r St Kn11t 's Chapel. 
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finn s e n de l källkritiska aspekter e ft e rsom mynte ns d ate-
ringar ibland infalle r under de la r av två pe rioder e lle r att 
mynte n bara ka n dateras inom mycket vida kronologiska 
ramar. De tt a gä ll e r fra m fö r a llt de tyska Finkenauge , 
me n äve n de gotländska samt meckl e nburgska tjurhu-
vudsbra ktea te rn a i viss utsträckning. Dessuto m blir 
myntfynde n från S:t Joh annes do minerande i a nalyse n 
efte rsom fynden från S:ta Brita och S:t Knut ä r så 
begrä nsade till anta le t. 

I de ö lä ndska socke nk yrk o rn a ha r de t sa mm a nl agt 
hittats 355 bestä mbara mynt frå n pe riode n 1350-1520 
med an mo tsva ra nde siffra för ka pe lle n ä r 11 4. Vid e n 
första anblick är de t mest slåe nde a tt de gotländska myn-
ten utgör me r ä n hä lfte n av ma teriale t i kyrk orna . me n 
bara 18 % i kape lle n. De gotländska mynte n är starkt 
konce ntre rade till pe ri od en 1400- 1450. De gotl ändska 
ö rtugarn a ka n da teras förhå ll andevis väl. me n före ca 
1380 ha r de e n hög silverha lt , vi lk e t gör a tt de ha r e tt så 
högt värde att de sä ll an o ffrat s i kyrk or. De n gotländska 
pe nningen . som ä r de n valö r ma n no rmalt brukar kunn a 
hitta i kyrko rna. är däremot mycket svå r att da tera e fte r-
som den präglades unde r e n lång tid ( 1288-ca 1450 ). E n 
re la tiv da tering ino m de nna lå nga pe riod få r baseras på 
antaga nde n o m hur silve rh alte n i mynte n utveckl ades . 
vi lke t ge r mycke t osäkra da te ringa r. Samtidigt bö r ma n 
no tera att gotl ä ndska mynt frå n pe riod e n 1450- 15 20 
praktiskt tage t he lt saknas ( 1 e nda mynt i kyrko rna) . Vid 
1400-tale ts mitt drabbades de n gotl ändska myntningen 
av e n fö röda nde infl a tio nspe ri od som res ulterad e i a tt 
mynt e n präglades av. i princip, re n ko ppa r. När mynt -
ningen å teruppt ogs ca 1450 skedde det efte r dansk mynt-
räkning och mynten inne hö ll å te r en viss mängd silve r. 
De t bo rde göra a tt de skulle kunn a få e n vidare sprid -
ning. me n samtidigt verkar myntningen ha varit be tydligt 
lägre än unde r den föregående periode n. 

De da nska mynte n ä r lä tta a tt da te ra och här finn s e n 
på fallande skillnad me lla n kyrkorna och kape lle n e ft e r-
som anta le t stiger öve r tid i kyrkorn a. me n sjunker över 
tid i ka pe ll e n. Genere llt är de öve rreprese nte rade i 
kape lle n. 

I kape ll e n ä r de t de tyska mynte n som med 38 % 
utgör de t do minerande inslage t mo t bara 15 °/a i kyrko r-
na. På grund av dat e rin gsproble me n fö r må nga tys ka 
mynt kan siffrorna i tabe lle n inte användas fö r att disku-
tera fö rä ndringa r i antal öve r tid . E tt udda inslag utgörs 
av två tyska mynt från Ha nnove r funn a i S:t Jo ha nnes . 

Bland de tyska mynte n ingår präglinga r från Tyska 
Orden med 27 ex på Öland varav 18 från kyrkor och 9 från 
kapell. De fl esta kan dateras till 1400-tale ts första hälft. 

Ba ltiska mynt utgör de n klart minsta gruppe n i fyn-
de n med ba ra två mynt i kyrk o rn a mot sex i kape lle n . 
Forskningen o m ba ltiska mynt har varit inte nsiv unde r 
d e se nas te dece nnie rn a och må nga myntgruppe r har 
o mda te rats. Mynt fynden visa r a tt kontakt erna med Bal-
tikum är ko nce ntrerade till 1400-t ale ts fö rsta hä lft (jfr 
Carlsson & Jonsson 2001. tab 4. dä r baltiska mynt från 
1346- 1422 är kl art vanligast) . 

Svenska mynt är klart öve rre present erade i kape lle n 
under hela 1400-ta le t. E ft e rsom myntningen i Sverige då 
var ko nce ntrerad till Mä larla ndskapen få r svenska mynt 
unde r de nna tid paradoxa lt nog räkn as in i de n grupp 
som visar på öve rregionala kontakter. Köpmän från Me l-
lansve rige bö r ha ha ft be hov av a tt nyttj a kape lle n på 
Öland i sa mma utsträckning som främmande köpmän. 

Sammanfattningsvis ä r sve nska . da nska , tyska och 
ba ltiska mynt öve rreprese nterade i kape ll en meda n got-
lä ndska ä r sta rkt unde rrep rese nterade. De gotl ändska 
mynte ns överrepresentation i kyrk orn a tyder på a tt ko n-
takterna med Gotl and var väl utvecklade och gotländska 
kö pmän hade e n sta rk stä llning på Ö la nd och därmed 
bra lo kala ko ntakte r. De kan därför antas ha haft mindre 
an ledning a tt besöka köpma nska pelle n på Ö land . 

Sammanfattande resultat 
Myntfynde n frå n a ll a tre kape lle n visa r e n myck e t god 
öve re nsstämme lse be träffande date ringa rna. Mynt sak-
nas he lt från pe rioden före mitte n av 1300-ta le t. Fynden 
däre ft e r täcke r in he la pe riode n fram till reformatione n. 
då man kan a nta att kape lle ns funkti o n ha r upphö rt. Då 
ska ma n e me lle rtid be tänka a tt fynden är få ta liga i såvä l 
S: ta Brita som S:t Knut. I S :t Knut finn s ä ldre fynd. 
meda n det i övriga kapell saknas äldre fynd och date ring-
arn a av byggnade rna till 12 00- ta le t ha r ske tt på stilhisto-
riska grunde r. En sena re date ring än 1200-tale t för S:ta 
Britas del finne r e nligt min tolkning av de t numisma tiska 
ma te ria le t äve n stöd i de t fa ktum att e n aktivite t ca 1300 
kunn at konsta teras inna nför bogårdsmuren mindre ä n 
10 m frå n kape lle t, e n aktivite t som jag to lka r vara äldre 
än kape ll anl äggninge n . D et ä r he lle r inte sä ke rt a tt de 
öländska kape lle n uppfördes unde r e n kort period. Man 
kan äve n tä nk a sig att de togs i bruk e tt e ft e r e tt. Ett 
såd ant a ntagande skulle stämma med de da te ringar som 
mynt fynden pe kar på. Med utgå ngspunkt från myntfyn-
de n skulle både S:ta Brita och S:t Jo hann es då kunn a 
date ras till tide n ko rt före ca 1350. S:t Knut få r da teras 
på stilhistoriska grunder. 

An tagandet att kape llen använts som köpmanskyrkor 



finner stöd i myntfy nden. som visar en dominans av främ-
mande mynt from ca 1400. Denna dominans finn s emel-
le rtid i he la södra Sverige under motsvarande tid . För 
kape llens de l är den än mer påtaglig om gotländska mynt 
i de tta sammanhang kan be tecknas som loka la. Det som 
är intressant att konstatera är att det främmande inslaget 
dyker upp så sent som omkring 1400. Före ca 1400 kan 

Förkortningar 
TRYCKTA KÄLLOR OCH LITIE RATU R -
se nedan 

FÖRKORT I GAR 
)( - åtsida slut ar, frånsida börjar 
Dbg - Dannenberg 1875-1905, ka talognr 
KMK - Kungl Myntkabine tte t. Stockholm, inv nr 
LL - Lage rqvist 1970, ka talognr 

Summary 
The coin finds from th e chapels of St Brita. John and 
Knut have been studi ed in o rde r to date activities al 
th ese chapels and assess whe the r the composition of the 
coins can te ll if the chapels were mainl y intended for per-
sons from outside the local and regiona l community. An 
excava ti on trench less th an 1 o m from the chapel a t St 
Brita ·s revealed activity that could be dated by coin finds 
to just before c 1300. A minor excava ti on of the chapel 
itself produced 14 coins. of which none date to before 
1354- 1363. Of the 105 coins (some of which could come 
from two hoa rds) recovered from severa l excava tion 
trenches a t St John 's, the earliest a lso date to 1354- 1363. 
Only 5 coins have been found at St Knut"s. which is too 
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kapellen dä rför främst antas ha tj änat en lokal/regiona l 
marknadsplats, som eft e rh and under 1400-tale t ha r fått 
en mer interna tionell prägel. Fler undersök ningar krävs 
för a tt få mer mate ria l för att närmare belysa de tta fak-
tum e lle r för a tt kunna dementera de t. Överhuvud tage t 
skulle de t vara intressant med fle r undersökninga r. inte 
minst i de kape ll där ännu inga mynt ha r hittats. 

Galster - Galster 1972 , katalognr 
Jesse - Jesse 1928, ka talognr 
Malmer - Malmer 1980. kata lognr 
Wasch - Waschinski 1934. kata lognr 

few to date the start of activities in that chapel. The com-
position of the coin find s at St Brita 's and St John "s is 
very simila r, which, considering o th e r ac tivit y nea r St 
Brita 's. suggests that both chapels were constructed in 
the mid-14th century. The coin finds a t a ll three chapels 
comply with the theory that they were a ll abandoned fol-
lowing the Reformation in the 16th century. 

The composition of the coin finds from St Brita 'sand 
St John ·s suggests th at prior to 1400 the chapels mainly 
se rved a marke t place of loca l or regional characte r. 
becoming progressive ly more inte rn a ti onal during th e 
15th century. 



Fig 79. Långlöt. Votivskepp, byggt av Edvin Karlsson i 
Albrunna (1900-1965) och skänkt 1990 av fil dr Bertil Palm 
och hans hustru Sigbritt. Foto Karl-Gunnar Larsson 201r. 

Votive ship. Built by Edvin Karlsson (r900-r965). Gift r990. 

Fig So . Gärdslösa. In teriör av norra korsarmen, byggd av 
Håkan Tanna och nyligen dendrodaterad till ca 1245. Han 
anses numera vara en gotländsk byggmästare och skulptör, 
som sedan inledde en framgångsrik verksamhet på Öland. 
Foto S Hallgren r97 6. 

Gärds/ösa. InteriOJ· ofN trancept. Built by Håkan Tanna and 
recently dendrochronologically dated to c r245. Tanna is 
nowadays considered to have come from Gotland to Öland 
where he became highly productive. 

Fig 8r. Bredsättra. Vapenhuset mot norr, inrett till kapell 
2006 med altarbord frå n gamla kyrkan och bonad med motiv 
från Sikavarp. Foto R Boström 2010. 

Bredsättra. Porch facing N, converted into a chapel in 2006 
with altar-table from the old church and hanging with motifs 
from Sikavarp. 



RÄTTELSER OCH TILLÄGG 

TILL OLAND BAND Il 


För norma lt unde rhåll e ll er tillkomste n av nya inventa rie r redo-
visas inte annat än i undantags fall. I till ägge n refe re rade tryckta 
a rbe te n fö rtecknas unde r Kä llo r och litt era tur neda n. Bla nd 
sena re utk o mme n öve rsiktslitt era tur o m Ölands kyrko r ka n 

Långlöts kyrkor 
Rii11elser och tillägg till Långlöts kyrkor, Runstens hiirad. SvK. 

Öland band Il. hiifte 1. volym 15 t ( 1973) 

S 9. spalt I tillägges: Lå nglöts forntid har utförligt be handlats av 


Ulf Erik Hagberg och Kiki Johansson ( -Lundh ) 1970 s 15-
56. samt av Kiki Johansson-Lundh och Mo nik a Rasch 199 1 
s 263-338 (Summary s 336- 337): se äve n Rasch 1991. s 
475-495. Om bya r och gå rda r. se Palm 1970. s 77-125. 

S 9, spalt 2. rad 12 nedif rån tillägges: Lå nglö ts församling upp-
hö rde 1/ 1 2006 . De n uppgick då i Gärdslösa. som bytt e 
namn till Gärdslösa- Långlöt-Runste ns fö rsamling och som 
seda n 1/ 1 2007 hö r till Ölands kont ra kt. 

S 9, spalt 2, rad 13 tillägges: De t saknas be lägg för a tt re like r av 
vare sig S:t E rik e lle r av a ndra helgon har funnit s i Lå nglö t. 
Se Göransson 1977 i SvK vo l 170. s 99. not 4: 1978 i SvK 
Öl Il :3 . s 150. no t 4 sa mt neda n. till ägg till Gärds lösa. Ö l 
11:3. s 150. not 4. - Kyrk an har få tt sitt namn av en betes-
mark . ' lö t'. som sä rskildes med till ägge t 'Lå ng'. Göransson 
1984a. s 286. Byn Långlö t i sin tur har få tt namn e fte r kyr-
ka n. tvä rt e mot van lighe te n. 

S 10 ff (Kyrkogård). Se även KLM:s kulturhisto ri ska invente-
ring av kyrkogårdar och begravningsplatser (Ring 2006b ). 

S 18. spalt 2, rad 10 tillägges: I kyrkogårde ns sydvästra hö rn 
avskildes 2004 ett tresidigt o mråde till e n blo mste rsmyckad 
minnes lund . 

S 	19. efter Benhus. spalt 2 tillägges: En e ko no mibyggnad med 
planmåtten 8 x 4 m. även inne hålla nde toale tt e r. vitput sad 
och täckt med e nkupigt tege l. uppfördes 1989 ut anför kyr-
kogå rdens norra sida. där kyrkogå rdsmure n är bo rtrive n. 

LÅNG LÖTSGAMLAKYRKA 
S 26. bildtext till Jig 18-2 1: fö rkla ringa rn a till Z2 och Z4 ä r 

o mkas tade. 
S 29, spalt 2, rad 20 tillägges: Soluret ( ti g 40) ä r beskrive t 1980 

av Je ns Vellev i Hikuin nr 6. s 32-33 (materialet anges fel -
aktigt som sandsten i st f kalkste n ). Med all rä tt sä tte r Ve llev 
samman timste ne n med Håkan Tannas o mbyggnad av kyr-
kan. Dateringe n av dennes ve rksa mhe t på Öland kan nume-

märkas Boströ m 1982 b och 1997c i SvK vol 222. samt Kyrko-
byggnade r 1760- 1860 . de l 2. SvK vo l 216 ( 1993): Aulen & 
Mede lius 1994 : DMS 4:3 ( 1996) och Ö la nd. landskape ts kyrko r 
2003 . 

ra tidsbes tä mmas till 1245 ±7. se neda n till ägg t Gärdslösa. 
Öl 11:3. s 78 f. 

S 85 . spalt 1. rad 16 står: me nsa. skall vara: stipes. 
S 115. spalt 2. rad 3. efter (se nedan ) tillägges:. me n även som 

privatkapell. Tornets slanka proportioner (planmått 6.5 x 6.5 
m ). de n ursprungliga västportalen . re la ti vt tunn a mu rar. 
våningar å tskilda av bjälklag och e n klockvåning högst upp 
antyde r nä mligen. a tt de t va r e tt s k pa tronatsto rn . I botten-
våningen hade to rnets bygghe rre. ha ns familj och fö lje e n 
loge. Genom e n vä lvd ö ppning mot öste r kunde de i fö rnä m 
avskildhe t de lta i gudstj änsten. Jfr Hulterstad ( R Boström 
1967. tig 3 ). Köping (SvK vol 170. tig 3 1 samt 2007. s 1 oo ). 
Gärds/ösa (se neda n. till ägg t Ö l 11 :3 . s 78) och Runsten (se 
nedan. tillägg t Ö l 11 :5. s 33) . Resrno (SvK vo l 203 . tig 72 
och s 73 f) samt Räpplinge ( R Boströ m 199ob. tig 2- 4 samt 
s 7 4 ). De n på ursprunglig plats inmurade överligga re n till 
to mtrappa ns ingång är de ndrodaterad till tidigast 11 79 ± 7 
(rappo rt KLM 17/8 20 10 ). Om ej annat a nges. är samtliga 
här redovisade date ringa r utfö rda av Ha ns Linderson. fö re-
stå ndare fö r Na tio ne lla labora to ri e t för vedanatomi och 
dend rokronologi vid Lunds unive rsite t. och provtagningarna 
utfö rda ge no m KLM. E n ursprunglig västpo rt al samt e tt 
vackert. tvåde la t fönste r i bo tt e nvå ninge n e lle r fö rsta 
våningen till de t forna västto rne t i A lgutsmrn kan också an-
tyda närvaron av e n herrskapsloge (R Boströ m 1985. s 143-
145 samt 1996 i DMS 4:3. s 172) . Patronatsto rne n i A lböke 
och G räsgård hade sina privatkape ll e n tra ppa upp ( R 
Boströ m 197oa. s 19-20 resp 1996 i DMS 4:3. s 290). E tt 
sto rt fönster i fö rsta våningen i det forna västtorne t i Kast-
lösa ka n också antyda e n he rrskapsloge (R Boströ m 1996 i 
DMS 4:3. s 24 7 ). - Av Ö lands 26 västto rn ha r sanno likt IO 

va rit patrona tstorn . De tillhö r 11 00- tale t och ä r ä ldre ä n de 
bastanta försvarstornen . som ha r e n geno msnittlig basy ta av 
omkring 8.5 x9 m. tunga va lv me llan våningarna och trå nga 
trappor i de tjocka murarna . De sena re saknade yttre ingång 
i bo tte nvå ninge n och va r e ndas t å tko mliga inifrån kyrko-
rumme t. Även dessa to rn tj ä nade som klockto rn . E tt pa r av 
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de m ä r de ndroda terade : Bredsiiura 1202 + 5 år ( Boslrö m & 
Ba rtho lin 1990. s 205). Mö rbylånga 1209 ± 7 år (Torbjörn 
Sjögre n muntl ) samt Föra väs tt o rn me lla n å re n 11 95 och 
1215 (rappo rt KLM 17/8 20 10 ). 

S 127, spa/1 1. rad 8. Håkan Tanna va r go1länning. Se nedan 1ill -
lägg t s 205 . no t 73. 

S 127. spalt 1, rad 23. Ang Billow. se ovan. Ö la nds mede ltida 
kapell. no t :P ). 

S 128. spalt 2. rad 18 tillägges: Någon de l av kyrka n täcktes med 
tegel unde r 1400-e lle r 1500-ta le t. a tt döma av några se kun-
därt a nvä nda tege l från Uibeck ( ti g 158 ). Se neda n tillägg I 
s 13 1och1 33 . 

S 13 1. jig 158 och s 133. spalt 1. rad 15 nedif rån 1illägges: Ying-
1eglen ä r till ve rkade i Liibeck. de med nycke lstämpe ln vid 
S: t Pe tri tegelbruk . q oo- 1500-la len. de båda övriga gå r ej 
a tt da te ra närma re än till 1500- 1700-la le n ( Larse n 1986. s 
ro4 . 106 : fö r de nna hänvisning tacka r jag Birgit A ls Hansen 
och Mo rte n Aaman Söre nsen ). 

S 140 ff ( Måuen i Källa och Föra) m ed jig 160 c- e. s 138 f tilläg-
ges: Ang Sölve Göranssons me tro logiska 1o lkningar av Kä lla 
och Föra ga mla kyrko r a nmä rkes: Källa. Yäsllo rnets plan-
mått (s 140). som möj lige n ursprungligen avse tt e n kvadrat. 
ä r sa nno likt icke utsa tt a med hjä lp av »yltre « diagonale r. 
Snara re ka n de yllre sido må tte n ha va rit ull agd a med 18 
a lnar av lä ngden ca 52 .0 cm (= 9.36 m ): anvä ndninge n av 
de nna mållenhet så lidigt ( 11 70- ta lct) skulle kunna a ntyda 
gotl ä ndsk påve rka n. Senare byggnadsde lar är nog mått sa ll a 
med det äldre . »na lurliga « a lnmå tte t (ca .n .o cm ). - Föra. 
Ej he lle r här to rde »yttre« diagona le r ha till ä mpa ls (lig 160 
e ). Långhuse ts planmått kan i stä lle t vara bestämda ge no m 
utläggning av inre diagonale r om 24 alnar il 52 .0 cm: samma 
mått och målle nhe t synes kunna å le rfinnas också i långhu-
sen i Löts kyrk a (SvK Ö l Il :2. s 406 f) och i S:t Knllfs kapell 
i Algutsrums sn (se Ölands mede ltida kape ll ovan ). Föra 
kyrkas vape nhus frå n 1200- ta le t (SvK Ö l 1:6. s 537. 584 ) 
hade 1ro lige n de yllre må tte n 12 x 17 gamla a lnar (4 7 .o cm ). 
(S Göransson ). 

S 147. spalt 2. rad 5 står: Jacob. skall vara: Jonas. Se nedan 1ill-
lägg I s 209. not 95. 

S 147,Jig 164 står: fåge l?. skall vara: skepp. - /11 the English cap-
tion: bird ? s/1011ld read: ship. 

S 148. spalt 1. rad 4 står: ell skepp elle r e n fåge l. skall vara: e n 
skeppsristning (jfr t ex von Busch. Haasum & Lage rlöf 1993 ). 
För de nna anmärkning tacka r jag aininn O'Meadh ra. 

S 148. spalt 1. rad 6 nedifrån står: me nsa. skall vara: stipes. 
S 148. spalt 2. rad 17 ffsamt jig 166. De n här beskrivna täck-

ste ne n (resea ltare t) beskrevs 2006 av Johan Runer s 126 ff. 
Ha n har en bestickande teori . a tt e tt he lt resea lta re. e ft er all 
ha blivit invigt av en biskop. skulle ha »delats i fyra de lar längs 
med två korsande ritsar och sedan distribuerats till fyra olika 
'bönehus·. bl a träkyrkan i Lå nglöt«. Enligt min uppfattning 
är ritse rna hjä lplinjer. för a tt invigningsko rsen skulle bli sym-
me triskt fö rde lade . Runers date ring av ste ne n 1ill o mkring 
11 oo finne r jag också allt fö r tidig. Snarare 11 oo-ta le ts senare 

hälfl e ller o mkring 1200. Liknande ste nar som den i Långlöt 
e xpo rterades från ö ländska ste nbrott till fl era kyrkor i Små-
land och Skåne. Utöver de i no t 89 uppräknade kan nämnas 
Arby (A ndersson & Svennebring 1989. SvK vo l 207. tig 86 
och s 62 ). Se även Stolt 2001. s 25 ff samt Tesch 2007. s 45 ff. 

S 150. spalt 1. rad 7 nedifrån samt Jig 170 står: G ud Fader. skall 
vara: profe te n Jesaja. - In the English caption: God sho11/d 
read: the prop he l lsia h. 

S 152. spalt 2, rad I står: Jaco b. skall vara: Jonas. Se nedan till -
lägg t s 209. no t 95. 

S 156. spalt 2. raderna 3-6 nederst tillägges: Socke nbudska lken 
ä r lyckligtvis bevarad. me n fö rvaras i Runste ns kyrk a. 2007 
ko nt rollerades. a tt de n passar in i de t i tig 177 avbildade fod-
ralet. - Ka lk en ä r av de lvis fö rgyllt s il ver. enligt rä k a nskaf-
fad 1757 och stämplad av Petter Britt (f 1673. mästare i Kal-
mar 1701 - 1758 11 759 1- SS s 338). Höjd 12.5 cm. skå lens 
dia me te r 7.5 cm. Pa te nen. av he lfö rgy llt silve r. sakna r 
stämpla r. Dia me te r 7.5 cm. Oblatdosa av fö rs il vrad meta ll. 
dia mete r 6 cm. 

S 159. spalt I , rad 16 nedif rån tillägges: Grave n nr I unde rsöktes 
1969 av Kiki Johansson(- Lundh ). 

S 159. spalt 1. raderna 1- 2 nedif rån samt överst spalt 2 tilliigges: 
Delarna av gravs te ne n till nr 1 ( fig 178: se no t 12) lär e nligt 
förre kyrkvaktmästaren K-G La rsson vara nedgrävda väster 
o m la ndsväge n. mitt e mot gamla präs tgå rde n. 

S 163. spalt 1. rad 3 tilliigges: En må llika re å te rfa nns 2007 av 
K-G La rsson. Av e k. i go tt skick. uto m a tt fodra le t är 
spräckt. Mä rkt med tre små mäss ingskro no r. inpressade i 
träe t. sa mt inskrift e rna »Z : PLA T I 1773 « och » Lå nge-
lö ths Pastora t «. Lik a re ns längd 78 cm. - »Sedan 1730- tale t 
skulle a lla spa nnmå lsmått gö ras kubiska och då be hövdes 
inga a nd ra lik a re ä n e n må tt stav med kubernas kantlä ngder 
avsa tta: sådana utsändes också till a ll a kyrko r « ( Mållo rd-
boke n 1995. s 156-157 ). Såvitt jag ve t. ä r Långlöts må llikare 
den e nda bevarade på Ö la nd . 

S 165 (Klockor). Se äve n Aulc n & Mede lius 1994. s 11 0- 111. 

LÅNG LÖTS NYA KYRK A 
S 169. spalt 1. rad 1. efter Gerdsiö insiiues: nothänvisningen 109a. 
S 169. spalt 1. rad 3 nedifrån. efter smidesjä rn imiilles: vilka efter 

1823 e rsa tt vimpla r (lig 187 . 189). 
S 180, spalt 2, rad 2 tillägges: 2002-2003 o ml ades de la r av lång-

husgolve t på grund av möge lskador och e n stor de l av inve n-
tari erna ko nse rverades. 2007 revs ko rgolve t bo rt. e medan 
de t år 1970 inlagda. djupimpregne rade golve t utvecklade en 
hä lsofarlig gas. Trägo lve t å te rstä lldes 2009 . 

S 180. spalt 1. rad 7 nedifrån samtJig 204 tillägges: Al ta ruppsat-
se n ä r sa nno likt till verkad av snickare n O lo f Jacobsson i 
Mo rto rp. 184 7 till ve rk ade ha n a lta ruppsa ts och prediksto l i 
Runste n ( Sv K Ö l 11 :5 . tig 84. 90 ). Se även nedan till ägg t Ö l 
11 :5. s 135. no t 92. De t kan också ha va rit Jacobsson. som 
1848 svarade för a ltaruppsa tsen i Bredsäll ra (Öl 11 :4. fig 57-
58) och i Lö t hade han 1858 till verka t både a lta ruppsa ts. 
predi kstol och numme rtav lo r (Öl 11 :2 . fig 304. 308). 



S 18 1, spalt 2. rad 2 tillägges: Alta rkrucifix. skä nkt 1979 av f d 
kyrk vaktmästaren Eva ld Joha nsson och hans hustru Sylvia. 

S 182 . spalt 2. rad 19. Ang Billow. se ovan. Ölands mede ltida 
kapell. no t )2. 

S t 83, spalt 1. rad 3 nedif rån samt Jig 208- 2 1 t tillägges: Sanno-
likt var de t Olof Jacobsson. som 185 4 gjo rde e n he lt ny pre-
diksto l (fig 208) med å te ranvä ndande av A nde rs Dahlströ m 
d y :s två pa nnåe r ( fi g 208. 2 1 o. 2 11 ) och de n k rö na nde äng-
e ln ( fi g 2 11 ). De t var trolige n också Jacobsson. som skulp-
terade predikstole ns tredje pa nnå ( fi g 209 ). 

S 200. spalt 1. rad 5 tillägges: Votivskepp. en fullri gga re. byggt 
av Edvin Karlsson ( 1900- 1965 ). Al brunna och skänkt 1990 
av fil dr Be rtil Palm och hans hustru Sigbritt (fig 79). 

S 202. i sl11tet av spalt 2 tillägges: Se även Aule n & Medelius 
1994 . s 11 0- 11 I. 

NOTE R 
S 204. 11ot t 7 tillägges: A ng N I Löfgren. se äve n R Boströ m 

1983a . S Göransson 1979. 
S 204. 11 ot 20. A ng Rheze lius. se även R Boströ m 1997d . Rhe-

ze lius samtliga kyrkoavbildningar ingå r i Ö la nd 1963 och i 
DMS 4:3. 

S 204. not 22. efter Sv K a rki v tillägges: och Sv K Go VII :2. fi g 32. 
S 205. not 46, rad 5 står: gravste nar nr 242 a-b. skall vara: grav-

ste na r nr 242- 243. fi g 32 1. 
S 205. 11ot 49. Ang Resmo . se SvK vol 203 (om ta ksto la rna. s 

33 . fi g 29. 32. 43) sa mt R Boströ m 1995 och 1999a. 
S 205. 11ot 6 1 tillägges: Gräsgårds kyrka är beskrive n av R 

Boström 1982b. s 27 . 1984b sa mt 1993a. 
S 205. 11ot 67 tillägges: Dopfuntshuvude na i Bredsät tra. se Sv K 

Öl ll A. fi g 63. 65- 70 samt s 68- 74. 
S 205. 11ot 72 tillägges: De n de lade triumfbågen i Köping. se SvK 

vo l 170. fi g 24. 3 1. 46b. 47 . 51. 11 8 D samt s 29. 48. 
S 205. not 73 tillägges: Genom me tro logiska analyse r av Got-

he ms södra långhuspo rta l samt av G ä rdslösa södra kors-
a rmsporta l kunde Sölve Göra nsson 1978 i SvK Öl 11 :3 visa. 
a tt Hå ka n Tanna var go tl ä nning. Gärdslösa-po rt a le n ä r 
nämligen i a ll a de lar en replik i 'l4 skala av de n gotl ändska 
po rt a le n (Göra nsson 1978 i Sv K Ö l 11 :3. s 168). Se även 
Göra nsson Ö l 11: 6. S: ta Brit as ka pell. Måtta na lys. - Äve n 
Kers ti Markus har i s in dokto rsavhandling 1999 visa t. at t 
Hå kan Tanna var go tl änning. ve rksam i Gothem. I avhand-
lingen och unde r di sputationsak ten efte rlyste hon fl e r a rbe-
te n på Got la nd än dem i Gothem. Jag fick då till fä lle a tt i en 
extraopposi tio n meddela. a tt Håkan Tanna hade fl ytt a t till 
Ö land och inle tt e n fö rtj änstfull och o mfatta nde verksamhe t 
där ( R Boström 199oa. s 66 ff ). Ge no m e n de nd rodateri ng 
2006 av no rra korsa rme n i Gärds lösa kyrka till 1245 ±7 har 
den av mig tidiga re föres lagna da te ringen av Tannas verk-
samhe t på Ö land till o mkring 1250 bekräfta ts. Se nedan till -
lägg t Ö l 11 :3 . s 78- 79. 

S 205, 	11 ot 76 tillägges: Räpplinge kyrk a ä r beskri ve n av R 
Boströ m 199ob. Obs: I fig 4 ä r skalan fe lak tigt angiven till 
1:300. me n skall vara något mindre ä n 1 :250. 
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S 206. not 79. De n sista meningen i no te n utgå r. 
S 206. not 8 1. De n nycke lformade tegelstä mpe ln a nvä ndes av 

tege lbruke t S :t Pe tri i Liibeck. Se ovan till ägg t s 13 1 och s 
133. 

S 206. not 82. Ang murm ästaren Jo ha n Fo rsma n hä nvisas till 
SvK Ö l 11 :5. s 13 1. no t 25 samt R Boströ m 1993b i SvK vo l 
216 . s407. 

S 206. not 84, rad 4 står: Sundby. skall vara: Sandby. A ng We r-
me lin . se R Boströ m 1993b i SvK vol 2 16. s 407- 408 . 

S 206. 11 ot 85. Ang N I Löfgren . se även R Boström 1983a. 
S 206. not 86a, spalt 2, rad t 5 nedifrån tillägges: R Boströ ms 

( 1967) fö rsök till to lkning av måttsä ttninge n av Hulte rstads 
kyrka är fe laktig. R Boströ m 1999a. s 87 . no t 43. 

S 208. not 89 tillägges: Fragment av e n täckpla tt a av porfyri t har 
också på träffats i Gynge. Resmo sn. Beträffande täck pla tto r. 
se ova n till ägg t s 148, spa lt 2 samt fig 166. 

S 208, not 90 tillägges: Ett besläkta t a ltar- e ller process ionskru-
cifix ä r bevara t i Runstens kyrka. SvK Ö l 11 :5. fig 35- 3 7. 9 1. 
s 49- 51. JO S samt B-M Andersson 1980. s 17 . fi g 24. s 56: 
nr 24. 38. 

S 209, 11ot 95. Pe ter Bundi va r far till Jonas och Jacob Bundi. 
Prediksto le n i Gärdslösa ä r målad av Jonas. inte av Jacob. 
som var sko maka re och inte må la re . Se SvK Ö l 11: 3. s 154. 
not 83 . samt Ö l 11 A. s 88-89. no t 38. 

S 209, tillägg till noterna t o7- 109: Se även A ulen & Medelius 
1994. s 11 0- 11 I. 

S 2 10, spalt 1, före not 11 0 insäues: no t 109a. Gösw Gerdsiö 
( 1904- 1989). a rkit ek t SAR. kom från Göteborg till Kalmar. 
dä r han va r verksam till sin pensionering. Bland ha ns arbe-
te n ka n nä mnas Borgholms stadshus 1942- 1943 samt 
resta ure ringar av Räpplinge och Lå nglöts kyrko r. 1958. 
1966 resp 1969- 1970. Ha ns a rki v skänktes till KLM . 

S 2 10, not 111 tillägges: A lta rt avla n i Runsten. se SvK Ö l 11 :5 . 
fig 83 . 84. 87 samt s J06 : i Bredsäura. se Öl llA, fi g 57- 58 
samt s 63-65; i Högsrnm 1853 (obs å rt a le t 1) . se R Boströ m 
1973b. fig 5 och s 13 samt 1979. fig 11. s 45. Se även Kalmar 
domkyrka. Bennett 1989 i SvK Sm 111 A · fi g 11 7 ff samt s 166 
ff. 

S 2 10. not 114. Sista me ninge n utgå r. Räpplinge prediksto l ä r 
skulpterad av Jonas Be rggre n 1762 ( R Bos tröm 199ob. fi g 
JO samt s 83-84). 

S 2 10, not 125 tillägges: Se även R Bos tröm 1986b samt Noder-
mann 2003. specie llt s 74 ff. 

S 2 11 . not 135 tillägges: Se även A u le n & Mede lius 1994. s 11 0-
111. 

KÄLLOR OCH LITTE RATU R 
S 2 11 , spalt 1, rad 12 nedifrån tillägges: Handl i LMS är över-

fö rda till LMV. Gävle. 
S 2 11 . spalt 1, rad I o nedif rån tillägges: Karto r över storskifte 

av Folkes lunda by. J H Re inius 1767. C W Humble 1797. 
S 2 11 . spalt 1. efter rad 10 nedifrån tillägges: Naturh Riksmus: 

Lab f isotopgeologi ( till 1973 Lab f radioaktiv datering) C 
14-ana lysrapporte r. 
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S 2 11 . spalt 1. nederst 1illägges: Lantmäterie ts i Ka lmar län a rki v: 
Ka rta öve r e nskift e av Folkeslunda by. J Pilo 1820. 

S 2 11 . spalt 2. rad 12 nedif rån ff 1illägges: Kyrka ns yngre a rki -
valier i Runste n har delvis förts öve r till Va LA . de lvis till 
förs exp i Bo rgho lm . 

SUMMARY 
P 2 16. co /1111111 1. 11nder the title: Pre histo ric Långlöt is described 

by K Johansson-Lundh & M Rasch in Ö lands järnålders-
gravfält 11 ( 1991 ). Summary pp 336-33 7. 

P 2 17, co/11mn 1. fine 1 o from bouom after joists. add: The towe r 
was supposed ly e rec ted by some promine nt pe rson. who 

Löts kyrkor 
Rä11elser och tillägg till Löt och Egby. R1111stens härad. SvK. 

Öland band Il. häfte 2. volym 163 ( 1975) 

S 233. spa/1 3. rad 13 tillägges: Asatron var levande i Lö t ä nnu i 


mitte n av 1800- tale l. Marie- Lo uise Sallnäs har be rättat o m 
e n släk ting. Ke rstin Olofsdotter ( 1800- 1867) . som på jul-
na lle n 1866 sådde e n å ke r. Fö r varj e näve utsäde. som ho n 
kastade. neg ho n och sade : » I Jesu na mn och Helga Tor «. 
Med he nne va r e ndas t gå rde ns lillpiga . som vettskrämd 
bevittnade ceremonien (Sallnäs 2002 b) . - Lö ts församling 
upphö rde 1/ 1 2006. De n uppgick då i Föra. som bytte namn 
till Föra-Alböke-Löts församling och som sedan 1/ 1 2007 
hö r till Ölands ko ntrakt. 

S 233 ff Ang kyrk ogå rde n. se äve n KLM :s kulturhistori ska 
invente ring av kyrkogårda r och begravningsplatse r ( M Jo ns-
son 2006d ). 

S 233. spalt 3. efter rad 13 tillägges: Lö ts forntid har behandlats 
utfö rligt av He ll a Schulze 1987. s 177- 185 (Summary p 
185). samt 1991. s 20- 49: se även Beskow Sjöberg 1987 . s 
39 1- 433. - Bygd och bebygge lse i Löts sn unde r äldre his-
to risk tid har skildra ts av Sölve Göransson 199 1. s 80- 140. 
- Bya r och gå rda r unde r de senaste 250 å ren ha r skildrats 
av M-L Sallnäs 199 1. s 141- 186. 

S 242 . spalt 3, efter rad 11 tillägges: En personal- och toale tt -
byggnad uppfördes uta nfö r västra kyrkogårdsmure n 1987 
e ft e r ritningar av arkitekterna Leonard Eriksson och Be ngt 
Folenius. Väggar av putsad lä ttbe to ng. tege lta k. socke lfun -
dame nl av ka lksten. kalkste nspla tlor i golve t samt inne rtak 
av sågade. spo ntade pane lbräde r. 

S 233. spalt 3. rad 16 1illägges: De n huvudsaklige n av fru E lsa 
Kåre e nligt traditio ne n uppfö rda mede ltida kyrkogårdsmu-
ren står i Alböke. inte i Löt (Göransson 1991. s 84). De l va r 
e n 5- 7 a lnar hög. befäst mur. de lvis bevarad och avbildad 
av Ma nde lgre n (SvK Öl 1:1 . fi g 30. s 59) och av Willia m 
Anderson 1908. 295- 297 . Se även SvK Öl I: I. fi g 30 s 59 
sa mt R Bos trö m 197oa. fig 3 och s 14). 

used the ground fl oor of the towe r as a private chape l fo r 
himse lf a nd his fa mily. Through an E o pe ning they could 
a tt e nd church cere mo nies withoul mixing with the common 
parishioners. This kind of sle nde r lowe r is are called a 
patron ·s towe r. to distinguish it from the mo re robust defen-
ce towe r. 

P 2 17. co/1111111 1. fin e 4 f rom bo11om . add: The towe r was a 
so-ca lled patron ·s towe r. purchased by some magna le . who 
had his private chape l in the ground fl oor o f the tower. 

P 2 17, co /11111n 1. fin e 22 f rom bo110111. 111. add: The west towe r 
was built c 11 80. Cf the wesl towe r of Räpplinge. dated by 
means o f de ndrochrono logy to 11 79 ± 7. a t the earliesl. 

LÖTS GAMLA KYRKA 
S 261. spa/1 3. rad 1 står: pe riod VI I. skall vara: period VI. 
S 266, spalt 3 (period 111). Långhuset välvdes inte förrän under 

period IV (fig 329:D. s 268. spa lt 1). Valvmarkeringen i lig 
329: B ska ll bort. 

S 268. spalt 1 (period IV). Väs tto rne ts fyra nede rsta våningar 
uppfördes unde r pe riod IV (fig 250- 252 . 265-273. 276). 

S 269 (period V). Västtornets fjärde våning (fig 243-247. 249-
252. 261 - 264. 274- 277) uppfö rdes inte förrän under period 
V I I. d v s 1390 ±5 e nligt e n de ndrodate ring ( Bos trö m & 
Bartho lin 1990. fig 1 o f sa mt s 207 ). 

S 2 70, spa/1 1. rad 4 nerifrån f står: o mkring 1 239. skall vara: 
strax fö re mitte n av 1200- ta le t. 

S 2 7 1. spalt 1 (period V11). To rne ts fj ä rde våning uppfö rdes 
1390 ±5. 

S 281-282 smnt fig 287- 288. Altaruppsatsen frå n 1779 renove-
rades 1995. 

S 285,fig 291 samt s 286, spalt I. Nummertavlan kan även vara 
gjord av den mångkunnige Pe ter Isbe rg 1842 ( R Boström 
199od samt 1993 b i SvK vol 216. s 409). 

S 287. spa/1 3 (Rökelsekar). » Eldkar « kan eventue llt ha syftat 
på e tt fyrfat. 

S 290-291 (Klockor) 1illägges: Se äve n Aulen & Mede lius 1994. 
S I I 2 f. 

LÖTS NYA KYRKA 
S 291 ff (Byggnadsbeskri vning). Se även Kyrko byggnade r 

1760- 1860. de l 2. SvK vol 216 ( 1993). s 377- 379. 
S 29 1. spalt 3 (Exteriör) tillägges: Fasaderna re noverades 1994-

1996 eft er förslag av a rkit ekte rna Anders Wes te rlund och 
Ma rgit Weste rlund. Borgho lm . 

S 29 1. spalt 3. rad 6 nedif rån tillägges: P Isbe rgs inskrift stav la ä r 
av bildad i R Boström 199ia. fig 7. 

S 295, spalt 2 och rad 7 nedifrån tillägges: Inre renovering utför-
des 1985 efter förs lag av a rkitek te rna Leona rd Eriksson 
och Be ngt Fo le nius. varvid kyrko rumme ts trä tunnva lv iso-
lerades (se Kyrko byggnader 1760- 1860. de l 2. SvK vo l 216. 
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fi g 6 10-6 11 ). Bä nk vä rm e insta lle rades och to rn lucko rn a 
byttes ut 1994- 1996. År 2002- 2003 togs någ ra bä nka r bo rt 
under lä kt a re n och lämnade plats fö r skå p fö r fö rva ring av 
tex tili e r mm. 

5 297. spa/1 3. rad 4. Jacobssons förna mn va r Olof. 
5 299. spal! 1. rad 2 nedifrån 1illägges: 2002- 2003 togs två bänk-

rader bo rt lä ngs t i väster. 
5 Jl5 (Klockor) 1illiigges: Se äve n Aulen & Medelius 1994. s 

11 2- 11 3. 

OTER 
5 Jl 5. nol 7. A ng Löfgre n. se äve n R Bos trö m 1983a samt 

Göransson 1979 . 
5]15. no18. rad 2 s11r: XLV II. skall vara: XLVI. 
5]15. no11 0. A ng Rhezelius. se ovan. till ägg t Lå nglö t. Öl 11 :1. 

s 204. no t 20. 
5 3 16. 1101 18. Ang A hlqvist. se även SvK va l 222. s 98. 3 samt 

Göransson 1979. 
5 3 16. 110125. Ang W A nderson. se äve n ovan S:ta Britas kape ll 

no t 17. 
5 3 16. no/ 28. A ng Hadorph och Törnewa ll. se även R Boströ m 

1996- 1997b. 
5 3 16. no148. Ang kyrko rnas o mva ndling. steg för steg. till små 

sockenfästningar. se R Boströ m 1982 b. fi g 2. 3. 1982c samt 
1984c. bl as 54- 56. 

5 Jl 6. nol 52. A ng Vickleby. se SvK va l 193. fig 29 (pla n vid l ). 
fig 52 . s .p . 

5 ]16. no / 53. Ang Hulte rstad. se R Boström 1967. tig s:A. 9 
sa mt s 158 . 

5317. no16 1. Ang Bredsä tt ra .se SvK Ö l 11 :4. fig 19 b (C). 26 a 
( C). 30 a- b. 3 1 samt s 35. 

5 3 17. not 62. Ang G räsgå rd . se SvK Ö l !:1. tig 35. överst t v. 
samt R Boström 1982b. fig 16. överst t v. 

53 17. no167. Ang Bredsä ttra . se SvK Ö l 11 :4. fi g 19aoch b (2 
tr ). 20 a och c. 3 1. 50 samt s 32 f. 38 pe riod lll. 

5 3 17. no170 slår: o mkring 1239. SvK Go Xll :1. unde r utgivning 
1975. skall vara: sa mma tid som Visby Ma ria kyrk as tvär-
skepp (Sv K va l 169. 1977 . s 95). av G unna r Sva hnström 

Egby kyrka 
Rä11elser och 1illiigg 1ill L ö1 och Egby. R11ns1ens hiirad. 5vK. 
Ö land band Il. hiifle 2. volym 163 ( 1975). s 328-412. 
5 329. spa/1 3 , rad 17 1illägges: Egby församling upphö rde 1/1 

2006. De n uppgick då i Köping. som bytte na mn till 
Kö pingsviks fö rsa mling och som seda n 1/1 2007 hö r till 
Ö lands kont ra kt. - Egby under fo rntide n har skild ra ts av M 
Beskow Sjöberg 1986. s 3 18- 332 samt 1987. s 187- 198 
(Summary s 198) : se även 1987. s 391- 433. Socknen i his-
torisk tid ha r skildrats av M-L Sa llnäs 1986. s 289- 3 12 sa mt 
s 333- 354. 

daterat till ca 1230--<:a 1250 (Sv K Go IX:1. va l 175. 1978 . s 
148. 168). 

5 3 17. no1 8 1. A ng murmästare Lindman. se även Sv K Ö l 11 :2. 
s 396. not 30 : R Boströ m 1992c sa mt 1993 b i SvK val 216. s 
408 f. 

5 3 17. no t 89. Ang Hilfe ling. se även C C C Hilfeli11 gs go1/ii11ds-
ka resor 1797 och 1799. utgav Gotlands Fornsa l 1994. där 
även ha ns resor på Ö la nd ingår. 

5 ]!8. 1101 94 . Ang AG Wadsten : se även R Boström 199)b i 
Sv K va l 216. s 407 f och där gjorda hä nvisningar. 

5 ]!8. no t 103. A ng P Isberg. se även R Boströ m 199od samt 
199)b i SvK va l 216. s 409 ff. 

5 3 18. no1 108. Ang F Westin . se även Ehle rs 1993 i Sv K va l 
216. s 95- 96 . 

5 3 18. 1101 109. Ang HA Törnqvist. se äve n Me llander 2008. s 
22 1 ff. 

5 3 18. 11 01 110. A ng H A R Siden. se även R Bos tröm 198ob 
och Göra nsson 198oa. 

KÄLLOR OCH LITTE RATU R 
5 320. spa/1 3. rad 19 ff tillägges: Kyrkans yngre arkiva lier i Föra 

har delvis fö rts över till VaLA. delvis till fö rs exp i Köpingsvik. 

SU MM A RY 
P 3 20. co /1111111 1 1111der 1he 1i!le: Prehistoric Lö t is described furt -

her by H Schulze in Ölands jäm åldersgravfäl! l ( 1987 ). Sum-
mary. p 185. 

P 3 2 1. co /1111111 2. period Il I: The vaulting in the nave and cha n-
ce l were no t executed in pe riod 111. but in period IV (tig 
129:D ). The vault s in fi g 329: B must be re moved ! 

P 322. co/11111112. period I V: The o ldest part o f the tower belongs 
to period IV (tigs 250- 252 . 265- 273. 276. 329:C) . 

P 3 23. co/1111111 1. period V: The top noor o f the tower (tigs 243-
247. 249- 252. 26 1- 264. 274- 277) is da ted by mea ns of 
de nd rochrono logy to 1390 ± 5 = period VI l (Bos trö m & 
Bartho lin 1990. ligs 1 o. 11 . p 207 ). The pointed spirc ( figs 
243- 244) may a l so be o f the same age. 

5 3 29 jf (Kyrkogård). Se även KLM :s kulturhistoriska inventering 
av kyrkogårdar och begravningsplatse r (M Jonsson 2006c) . 

5 33 2. Jig 334 a sa1111 s 333. spa// 1. radem a 11 ff' Ste ne n. nr 2. 
kommer tro lige n a tt återföras till kyrkan. 

5 333. spa/1 3 . rad 14 1illiigges: En minnes lund. avgränsad av en 
låg häck. är a nlagd intill no rra kyrkogå rdsmuren. l mitten 
e tt träka rs. o mgive t av e n nislagd gång och två träbä nka r. 

5 334. spa/1 2. rad 7 1illiigges: Exte riören restaurerades 1990 och 
2003 . 
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S 334 (Ingång. fönster) tillägges: Kyrk an har sedan 2003 å le r 
två ingå ngar. De n å r 1959 utan vede rbörligt tillstånd ige n-
murade sydpo rta len samt fönstrel ovanför. båda från 18 18. 
åte rupplogs och åte rställdes 2003 . Se vida re nedan till ägg t 
s 367. 

S 335. spalt 1. rad 5 nedifrån står: tig 366. skall vara: tig 364. 
S 339, spalt 1. rad 3 står: fö nslrets. skall vara: absidfö nstre ts. 
S 353. spalt 1, rad 15 nedif rån tillägges: I vapenh use ts södra de l 

inreddes 1990 e n Joalett . 
S 353. spalt 3. rad 6: Å r 2004 plane rades att bl a av lägsna plåt-

beklädnaden på lante rninen och åte rstä lla den i ursprungligt 
skick. me n det skedde inle nä r to rntake t lades o m 2006. 

S 362. spalt 2. rad 19 nedifrån. Ang P Ekho lm . se R Boströ m 
1992b. 

S 367. spalt 3. nederst tillägges: 1990 inreddes e n toale tt i vape n-
husels södra de l. - Den 1959 igenmurade sydporta le n med 
sill fönsle r åte rupplogs 2003 e nlig! ritning av a rkite kterna 
Anders Wesle rlund och Ma rgit Weste rlund. Bo rgholm ( A 
Öberg. rapport 2003. ATA ). Dö rre n och fö nstre l gjordes 
e ft er 18 18 års ulformning av snickare n Inge Johansson. Sand-
by. Egby sn. och smidet av Tommy ilsson. Köpingsvik. Den 
sena re tillhör e n smedslä kt i fl e ra gene ra tione r. Smeder i 
G rö ndal. Kö pings sn. är kända ända sedan bö rjan av 1600-
ta let (ses 396. not 17). - En bä nk på södra sidan Jogs bort 
och bänka rnas snäpplås byttes ut mo l trävirvlar 2003. 

S 368. spalt 3. nederst, efter Wahlgren. insä11es: notsiffra n 38a. 
S 376, spalt 3, rad 8 nedif rån samt s 378, spalt 3. rad 19 nedif rån 

jämte bildtexterna till Jig 378-381 tillägges: Graubners fö r-
na mn va r Christi an. 

S 382 , spalt 3 , rad 6, nedif rån. efter Gärds/ösa kyrka tillägges: 
och två tav lo r i Alböke. 

S 395 (Klockor) tillägges: Se äve n Au le n & Mede lius 1994. s 
86-87 . 

OTER 
S 395, not 7, tillägges. Se även R Boström 198ob och Göransson 

198oa . 
S 395. not 9. Ang J Pe le rsson. se äve n R Boslrö m 1976b. s 6 1: 

1992a: 1993b i Sv K vol 216. s 409 f: SvK vol 222. s 23. 29. 
42. 100. not 33 . ti g 23. 45: Ande rsson & Svennebring 1989. 
SvK vol 207. s 57 samt s 99. no t 33 . 

S 395, not 10. Ang N H Be rg. se även R Boströ m 1993b i SvK 
vol 216. s 407. 

S 396. 11ot 16. Se ovan. till ägg till Långlö t s 206. not 82. 
S 396, not 19 tillägges: Se äve n G uslavson 1977 i SvK vol 170. 

s 16-19. tig 12-17 saml Owe 2002. 
S 396. 11ot 20 tillägges: Se R Boström 199oc. tig 2. 5. 7. 8. s 129. 
S 396, not 24 tillägges: Bredsättra (Sv K Öl 11 A · s 38. 40 ). Rä pp-

linge ( R Boström 199ob. tig 2:IV. 4 samt s 78) samt Alböke 
( R Boström 197oa. s 20). 

S 396, not 30 tillägges: Se även SvK Ö l 11 :4. tig 59 och s 66-67. 
S 396, not 3 1 tillägges: Målare n Gra ubne rs förnam n var Chris-

ti an. Altartavlan i Glömminge. se R Boslröm 199oc, s 19 1. 
S 396, not 35 skall lyda: Med » Råstwe rk « avses en rustbädd. e n 

liggande plank- e lle r bjälkrust under e n stenmur. Andersson 
& Hilde bra nd 1988. s 96 ff. 100. ti g 9 1-93. 

S 396, not 36 tilliigges: Köpings år 1805 uppförda kyrka. se SvK 
vol 170. s 68-80. Ritningen i tig 8 1 är uJfö rd av byggmästa-
ren Joha n Pete rsson 1802. inte av Jacob Wulff. Se även R 
Boströ m 1986a. s 212 ff: SvK vol 222. not 33 samt Kyrko-
byggnade r 1760- 1860. 2. SvK vol 216. s 375 f. 

S 396, not 37 tilliigges: Ni ls Örbergs må lningar i Bredsä tt ra kyr-
ka. se SvK Ö l 11 :4. s 50. 89. no l 47 . 

S 396. efter not 38 tilliigges: not 38a. Sven Hugo Wahlgren. ko n-
se rva to r med omfa tta nde och mångsidig ve rksamhel. 
U tbildning hos måla ren och dekoratö ren Sven Sundbaum. 
Ko nstfack saml Olle Schölds må larskola. Pra ktiserade vid 
fl era konserve ringsateljee r. Bla nd hans många uppdrag kan 
nämnas a rbe1e n i do mkyrko rna i Kalma r och Väslerås. Ka l-
ma r slo lt skyrka. Arvfurstens palals i Stockholm. kyrkor 
(Solna. Gärds lösa . Lå nglö l. Hossmo. Kläckeberga m fl ). 
kyrkliga inve nta ri e r. bl a högalta rskåpe l i Lunds domkyrka. 
Birgittaskåpe t i A lgu1srums kyrka och prediksto len i Egby 
kyrk a. båda på Ö land. saml Fredriksbergs herrgård ulanfö r 
Oskarshamn . För dessa uppl ysninga r lacka r jag fru Elna 
Ma ria Wahlgre n. 

S 396. not 40 tillägges: Mede ltida a ltarskivor är även bevarade 
i Algulsrum ( R Boström 1985. s 150. sannolikt hä rslamman-
de frå n S:t Knuls kape ll. i likhet med a lta rskå pe t. Resmo 
(SvK vol 203. s 102) och Stenåsa ( R Boströ m 1975c). 
Köpings ä lds1a kända a lta rski va bestå r av e n ko rsprydd. 
o mhuggen runste n. som är uppslä lld i trädgårde n lill Borg-
holms Stadsmuseum ( R Boslrö m 2007. s 98 ). 

S 396. not 43. Ang Pie la-skulpture n från Köping. se SvK vol 
170. tig 57 saml s 5 1. 55 . 

S 397, not 46. Ang orgeln i Kö ping. se SvK vol 170. s 88. 103. 
no l 82 . 

S 397. not 49. Ang numme rtavlan i Gärdslösa. se Sv K Öl Il :3. 
fig 14 1 saml s 132. 

S 397, not 59. raderna 11 - 12 sa1nt 16- 17: Li11era1urhä nvisning-
arna för Botkyrka och Bromma ä r omkaslade. 

KÄLLOR OCH LITTE RAT R 
S 398. spalt 3. rad 5 ff tillägges: Kyrk ans yngre a rkiva lie r i 

Köping har de lvis fö rts öve r till Va LA . 

SU MMARY 
P 398. co/11111n 1 11nder the title: Egby in pre histo ri c times is 

described by M Beskow Sjöberg in Ölands jiirnå/dersgravfiilt 
I ( 1987 ). Summary. p 198. 

P 402, co/11m11 1, Period X. In 2003. lhe S doorway anda win-
do w ( fi gs 340. 34 1 ). which had been blocked-up in 1959. 
were ope ned aga in and restored lo lhe ir original shape. 

P 402 , co/11mn 2, last line: Graubner·s first name was Christi an. 
P 402, co/wnn 3. line 11 f rom bo110111: similar hymn boards are 

preserved in Gärdslösa (SvK Öl 11 :3 . fig 141 ). presen1ed in 
1730. a nd A lbö ke. 



EG BY KYRK A 113 .... 

SÖLVE GÖRANSSON: 
LÖTSOCH EG BYKYRKORS METROLOGI 
S 410. not 1. Ang modifie ringar av de metrologiska tolkningarna 

av Källa och Föra. se ovan till ägg till Lå nglö t. Ö l 11 :1. s 140 
ff med fig 160 c-e. s 138 f. 

S 410. not 4 ang Löts kyrka. Ti ll A Ahlqvists pla nritning av 1820 
(Ahlqvist. Sam I, S 86. p 34 c. UUB) finn s ett ko ncept (S 85. 
p 152 ). som anger också några inne rmått. även dessa med 
lägre vä rde n än Löfgre ns av 1823. (S Göransson) . 

Gärdslösa kyrka 
Rättelser och tillägg till Gärds/ösa kyrka, Runstens härad. SvK, 

Öland band Il, häfte 3, volym 177 ( 1978) 

S 9 (Inledning) tillägges: Gärdslösa unde r forntiden ha r även 


be handla ts 1966 av U E Hagbe rg. s 47- 9 1 samt av M 
Beskow Sjöberg 1987. s 289- 389 (Summary s 388): se även 
Beskow Sjöberg 1987 . s 39 1- 433. 

S 10, spa/1 2. rad 4 /står: i Hagby en gård . skal/ 111gå. (S Görans-
son) . 

S 10, spalt 2 , rad 6 står: fyra gå rdar. skall vara: tre gårdar. (S 
Göransson). 

S 10, spalt 2 . rad 6- 10 står m eningen: Rä nto rna ... Högsrums 
präst. Den skall lyda : Ränto rna utgjordes till kyrkans ,, fabri-
ca «. i e tt fa ll också till prästen: e n landbo i Hagby e rl ade sin 
avrad till Köpings kyrka och e n landbo i Södra Gärdslösa 
gjorde de tsamma till Högsrums präst. (S Göransson). 

S 11. spalt 2, rad 17 står: Gå rby. skall vara: Gårdby. 
S 11 , spalt 2, rad 13 nedifrån tillägges: »Gilleshagarna « i Sandby 

ä r också o mt a lade. - De n he liga Ma rga re ta av Antiokia 
hade en anknytning till Gärdslösa redan i mitte n av 1200-
ta let. då he nnes bild målades på väggen ovanför de t no rra 
sidoalta re t ( fi g 96 ). I beskrivninge n av S:ta Ma rgare tas 
kape ll (Öl 11 :6) ha r de t framförts e tt förslag. att korsarmar-
na i Gärdslösa kyrka kan ha va rit gilleslo kale r för ett Mar-
garetagille (jfr Byggnadshistoria. period V. s 79). Vidare sig-
nerade Magnus lnge lsson sina ka lkmålningar i Gärdslösa 
to rsdagen fö re S: ta Ma rgare tas festdag 1498 . Ett ej namn -
give t gille. som fanns i Gärdslösa ca 1420 ( He rma n Schlick 
199 1. s 442 f) var ka nske he lga t åt S:ta Ma rgare ta av Antio-
kia och skulle kunna tänkas ha anlagt gilleshuse t utanför 
västra kyrkogårdsmure n. Se nedan tillägg t s 13. spa lt 1. rad 
11 nedifrån. 

S 12. spalt I , rad 19 nedifrån står: 1556-70. skall vara: 15 70-76. 
(Sölve Göransson) . 

S 12, spalt 1 rad 6 nedif rån 1illägges: Byar och gårda r har skild -
ra ts av B Pa lm 1966. s 123-170. 

S 13, spal! 1. rad 20 nedif rån tillägges: Gärdslösa fö rsa mling 
utvidgades 1/I 2006 och bytte då namn till Gärds lösa- Lå ng-
löt-Runste ns fö rsamling. som sedan 1/I 2007 hö r till Ö la nds 
kontrakt. 

S 13 , spalt I . rad 11 nedifrån, efter kyrkogårdsmur tillägges: Gil-
leshuse t undersöktes av G Winbe rg 1976 och hade ytte rmåt-

KÄLLOR OCH LllTE RATU R 
S 397, spalt 3 . rad 3 nedif rån tillägges: A Öberg. åte röppnande 

av södra po rta le n. KLM rapp 2003. 
S 4 12. spalt 2. efter rad 15 nedifrån tillägges: Boström R , Ö lands fö r-

svarskyrkor. en översikt. RAÄ. Rapport 1972 A 2. Sthlm 1972. 

ten 27x 10 m. murar av tuktad kalksten i skalmurste knik. 1.9 
m breda och 0.5- 1.25 m höga. En unde rsökning gjo rdes 
1990- 199 1 unde r ledning av Monika Rasch på initia tiv av 
Gärdslösa hembygdsföre ning. Murarna vilar på fin sjösa nd . 
Dire kt på fund ame ntet till dess ös tra gavel vila r e tt stycke 
av väs tra kyrkogårdsmure n. Bland fynde n ka n nä mnas två 
mynt. 1470- 1500 resp 1300-ta le t (?). krossade kritpipor. 
häst- och oxbroddar. spik samt be n ( ma tavfa ll ). ( Rapporte r 
A He nnius 18/ 11 1999 i ATA och Nilsson & Rasch 2009 i 
KLM ). - På Rhezelius lilla skiss ( fig 13) står byggnaden utan 
ta k med två spe tsiga gavlar och en ingång på södra sida n. I 
västgave lns röste e n ö ppning, trolige n e n magas insport . 
Möjligen fanns de t också e n motsvarande öppning i öster. 
Eft ersom inga spå r av valv ha r påträ ffats. får vi utgå ifrå n. 
a tt gilleshuse t hade e tt pla nt träinnerta k. 

S 13 . spalt 2 . rad 10: Ang Gerdsiö. se ova n till ägg t Lå nglö t. Öl 
11 :1. s 210. spa lt 1. no t 109a. 

S 13. spalt 2. neders1 tillägges: Ett församlingshus. invigt 1989. 
uppfö rdes väste r o m bisättningskapellet e fter ritninga r av 
a rkite kt Ivar Pete rsson. Ka lmar. Genom en dö rrö ppning i 
ka pe lle ts västra mur o mvandlades de tta till e tt för rum till 
försam lingshuse t. - Väster om detta samt sydväst om gilles-
huse t a no rdnades 1999 e n minneslund. omgiven av häcka r. 
I mitte n e n ko rsformad gravste n av röd ka lkste n öve r he m-
mansägare n Jon Nelson. död 1865. och hans hustru Stina 
Andersdotte r. död 1862. Höjd 103 cm. - Öster o m minnes-
lunde n ä r rest en ka lkste nsskiva. synlig höjd 1 .6 m. bredd 1 .2 
m. tjocklek 0.2 m. Slipade ytor. utom överkante n, som ä r rå-
hugge n. På de n mo t väste r vända sida n är fästa små mäs-
singsskylt a r med de avlidnas na mn och da ta. De n ä ldsta 
plattan ä r daterad 3 1/7 1999. 

S 14 ff (Kyrkogården). Se även KLM:s kulturhistori ska inve n-
te ring av kyrkogårda r och begravningsplatser ( Ring 2006a). 

S 14. spalt 2, rad 8 tillägges: Kyrkogårdens gångar be lades med 
ka lkstensHisor 2002 och 2003 . 

S 15. spalt 1, rad 1 slår: från tidig mede ltid. ska// vara: från tide n 
före 1500-ta le ts slut. 

S 27, spalt 1, sist tillägges: Även 1997 upptäcktes runristningar 
i södra ko rsarmen. Se nedan tillägg t s 88. 

S 2 7. spalt 2, rad 4 tillägges: En trape tsformad gravste n ligger i 
go lvet i mittgångens västra de l (fig 59). 
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S 28. spalt 2. rad 3 - 4 nedifran .Har: gjordes inte 1958. skall vara: 
kunde inte göras 1958 pga sto r tidsbris t. 

S 48. Jig 5 r. i fil~1mexren står: e nligt e n teck ning av N M Man-
de lgren 1848. skal/ 1•a ra: enligt e n teckning av M Mandel-
gren. vi lken är en kopia (gjo rd 1878) av en origi na lavri tning 
av H A R Siden 1873 ( i enskild ägo). - The English text 
re(l(ls: in 1848. s/1011 /d he alrered ro: afte r a n origina l by HA 
R Siden 1873. (S Göransson) . 

S 48. spalt 1. rad 3. efter (Jig 46) rilliigges: Soluren är beskrivna 
av Velkv 1980. s 32-35 sam t fi g 31 - 32. 

S 49. spalt 1 . rad 6 fsra r: Dörren tecknades av både Ma nde lgre n 
( fig 51) och H A R Side n ( no t 3 7 ). skall 1·ara: Dö rre n avri-
tades av HAR Siden ( no t 37) 1873. vars teck ning jämte 
a ndra 1878 lånades och kopierades av Ma ndelgre n (fig 5 1: 
se Göra nsson 198oa. s 24. fig 13. s 30). (S Göransson). 

S 58: Fig 61 c och 6 1 d ä r o mk astade. 
S 66. spalt 2. rad 8 nedifrån tillägges: Av allt a tt dö ma . murades 

de t ös tra korfönstrets ytt e rsmyg igen och masverke t av lägs-
nades i samba nd med a tt en sto r a lta ruppsa ts ( fi g 13 1. pi 111 ) 
placerades i koret 1766. 

S 69. spalt 2. rad r (i ru briken ) och rad 4 står: trave 111. skall 
rnra: t rave 11. 

S 7 r f och Jig 80 tillägges: Jfr likn a nde motiv på ka pitäl fr ån 
klostret i Kolba tz. Po le n. Nu i museet i Stettin. Lage rlöf 1975. 
Ji g 121 och s 159. 

S 78. spalt r. rad 12. efter för klockornas skull tillägges: Tornets 
sla nka proportioner och västpo rt a len antyde r. a tt det va r e tt 
patronatstorn och ka n dateras till o mkring 11 80 . Se ovan. 
till ägg t Lå nglö t. Öl 11:1. s 11 5. 

S 78-79 (period V) . Ang Håkan Ta nna. se ovan till ägg t Långlö t. 
Öl 11:1. s 205. no t 73. - Väs tra högbe ne t i ta ksto l nr 3 från 
no rr i no rra ko rsa rme n ä r dendroda tera t till 1245 ±7 ( Hans 
Linderson. rapport nr 2006:48. prov nr 5822 1. KLM . Ana-
lyse rna bekostade geno m e tt generöst anslag frå n Berit Wa l-
lenbergs Stiftelse). De nna da te ring av Håkan Ta nnas ko rs-
a rmar stöde r den av mig föreslagna till 1200- ta le ts mitt (fig 
80 ). - Ang tanke n a tt ett gille di sponera t korsa rmsvi ndarna . 
se till ägg t s 11 sa mt Öl Il :6 S:ta Ma rga re tas kapell . 

S 8 1. spalt 2. rad 12 står: Kanske var det byggmästaren Isberg. 
skall rnra: Det var byggmästaren Isberg. 

S 8 1. spalt 2. rad 10 n edifrån. efter k vadratisk plan tillägges: 
Peter Isberg arbetade sjä lvstä ndigt i förh ållande till Ö IÄ. Se 
R Boströ m 199od samt 1993b i SvK vol 216. s 409. Den fö rs-
ta ste nlante rnine n byggde ha n i Runsten 1838 (Sv K Öl 11 :5. 
s 97 f. 102 sa mt fig 72. 74 f. 77 f) . Även i Algutsrum byggde 
ha n och ha ns son Jo ha n 1864 e n å ttkantig lante rnin av ste n 
( R Boströ m 1985. s q9). Genom att mura trompe r. ett slags 
va lv. inne i hö rne n högst upp i torn kroppe n skapade han e tt 
fast underlag för de tunga ste nla nternine rna. Sannolikt hade 
han studera t to rnet i Madesjö kyrka i si n födelseförsamling. 
Det var ritat av C G Blo m Carlsson 1826 och konstruerat 
av byggmäs tare n H a lls trö m frå n Stockholm 1827- 1830 
( Kyrko byggnader 1760- 1860. del 2. SvK vol 2 16. s 387) . 
Genom att Isbe rg e rsa tt e några av de av Ö IÄ fö reslagna trä-

lanterninerna med sådana av ste n .:limi nerades unde rhålle t 
i hög grad . 

S 83. spalt 2. ejier rad 7 tillägges: Fasadrenoveringar ut fördes 
1984 och 1993. - E n inre resta ure ring utfö rdes 1996. Ka lk -
må lningarna och nera in ven tarier. bl a a lta ruppsa tsen och 
predikstolen. konserverades under led'li ng av Sten Peterson 
( rapporter av sa mme konservator q /6 1997. KLM . sa mt av 
lngegerd Edling Arne ll ang inre renovering 2003. KLM och 
ATA). Även 2008 va r nera inventarier fö remå l för ko nser-
vering (rapport av J Westergren. ATA). 

S 88 (Ristninga r) rilliigges: 1998 unde rsökte Jan Owe en runin-
skrift i södra korsarmen intill sydös tra hörnet. 150 cm öve r 
go lve t och 1.5- 2.5 111 öste r o m sydpo rta le n. Runo rna ä r 
grunt ri stade . höjden 10- 16 cm och innehå lle r alfabetet från 
A till S. Tidigare o mnämnd i Nyu 0 111 mner. 1997. s 3 1. uta n 
å tergivande av tex te n. ( Ja n Owe . sk rivel se t RAÄ 30/ 11 
1998. ATA). 

S 88. . ~pair I. nedersta raden tillägges: kore ts och triumfbågens 
ka lk må lningar restaurerades 1996 under ledning av konser-
va tor Ste n Pc terson. 

S 100. spalt 2. rad 10 rilliigges: Pe te r Bundis akantusmå lninga r 
1642 i ös tra korfönstre ts innersmyg har a ldrig varit överkal-
kade. visade det sig 1996. 

S r 17. spalt 2. rad 18 nedrif rån swr: 11:4. unde r utg. skall vara: 
11 :5. fi g 38- 39. 

S r 20. spalt 2. rad 23 tillägges: Altaruppsatsen ko nserverades 
1996 och 2008 . 

S 128. Bildtexten skall lvda: Fig 139. Liten ä nge l. trolige n ut förd 
kort före 1744 fö r kyrk ans ä ldsta kä nda o rge l. sa mt timgla-
se t i fi g 135. Foto S Ha llg re n 1976. The English text .~hu11/d 

read: Little a nge !. probably ex.:cuted befors 1744 for the 
o ldes t o rga n. toge ther with the ho ur-glass ho lde r in fi g 135 . 

S 129. Bildtexten skall lvda: Fig 140. Två musicerande ges ta lter. 
t ro lige n utfö rda kort före 1744 för kyrka ns ä ldsta kända 
o rge l (jfr ä nge ln i fi g 139). I bakgrunden e n lyra från läk-
ta rbrös tninge n (se fi g 89 ). T h e n briida med marmorering 
(av Jonas Bundi '!) frå n e n ej bevarad bä nkinredning eller 
läktare . Foto R Boströ m 1976. The English text sho11/d re(l(I: 
Two fi gures ma king music . probably executed be fo re 1744 
for the church 's o ldest known orga n (cf the ange! in fig 139). 
In lhe background. a lyre from the ga llery ba rrier (see fi g 
89 ). To the ri ght a board with marbling (by Jonas Bundi '!) 
from a pew or ga ll e ry. now lost. 

S 132. spalt 1. rad 22 nedifrån tillägges: I Alböke kyrka finns 
också e tt pa r numme rtav lor i liknande ut föra nde. 

S 144. spalt r. rad 12 ff tillägges: Hedvig Carolina Wa hlbe rg var 
dotter till ko mmiss io nslantmiitarcn i Kalma r län Olof 
Wa hlbe rg (s q ). nr 6) liksom trolige n även Sophia Altea 
Lindwall. f Wa hlberg ( namne t Altea före ko mme r i slä kten ). 

S 146. spalt 2. rad 11 nedifrån st ir: 1848. skall vara: 1873. Jfr 
ova n rättelse t s 49. (S Göransson). 

S 	148 ( Klock or) rilliigges: Se äve n Aulcn & Mede lius 1994. s 
96- 97. - 1997 7/5 till ä t RAÄ inmontcring av au tomatisk 
klockringningsutrustning samt tornlucksmanövrc ring. 



OTER 
S 150. 1101 4 1illiigges: Den i Ca lmar S1if1s-Tidninga r. 1797. N :o 

6. s 24. fra mförda gissningen. a ll de små ben av någo l helgon 
funna i Arby kyrkas a ltarbord. varom meddelas a ll de av kyr-
kan doncrals lill an likvi le lskabinellel vid S1ifls- och gymna-
siebib liolekel i Ka lmar. kunde ha lillhörl S :l Erik . ä r icke 
konsislorienola rien E C Roosvals egen. Del kan i slä lle l visas 
a ll den e mane rar frå n s1if1schefe n sjä lv. de n lä rde biskop 
Manin Georg Wa ll ensirå lc. Inlagd i dennes koncepl med för-
arbc1e n 1ill hans berällelse om Kalmar med o mliggande nej-
der och Öla nd. öve rl ä mn ad lill G uslav IV Adolf vid dess 
ankomsl 1ill o ri e n den 10 ju li 1793 ( 1ryck 1 av E Hilldoff i 
Sanclc Christophers Gi lles C hroenica 1. Kalmar 1922 ). å te r-
finns nä mligen e n !ilen papperslapp med a nleckningar av 
Wa llens lr, les hand där e na sidans lexl lyder :,, I Sjelfva Alta-
re! i Areby kyrka. unde r en fyrkan1i g S1en ligga några små 
Ben uli blyplå ta r inlagde. ve tande inge n hvilke t He lgon de 
tilhört. - Torde hända de ä ro af St. Erics. Pc ringsköld i sine 
Monume nt is U lleråker. p. 53 . säger. a t någ ra smulor af St. 
E ri cs re liquier hafva å tskillige kyrkor och a ltare n i Sverige 
bekommit. e tc. - Ro nste n. Höxrum. Borgh ubi ? Kopunge. 
Albakc. Höghaby. Ka.: ldhe. Pedsnäs. Fyralöth ubi ? Egheby. 
Bredhasä tt er. Gä rlöse. Longhalöt. « (MG Wa ll cnstrå les sam-
ling. kapsel 5. i Ka lmar S1ifts- och gymnasiebiblio1ek. fö rvara t 
i KSB ). - Biskopen synes a llt så ha se tt och begrundat helgon-
be nen i Arby. och de t lorde vara han som anmoda t paslor a tt 
lå ta kyrkan inlämna fyndet 1ill gymnas ie! i Ka lma r. Lappe n 
med no ti se n o m benen i Arby med dess fö rmoda n o m e tt 
samband med S:t Eriks re like r ha r Wa lle nstrå le till stä ll! ko n-
sislo ri c no la ricn inför publiceringen av donalionen. vilkel 
framgå r av a tt han i margi na le n till skrivit: » Detta införes i 
S1ifts-1idn. Lappe n får jag ige n «. Ha n ha r med små streck 
markerat a tt »della « ska ll gä ll a e ndast slycke t om Eriksreli -
kerna. inte den efte rfö lj ande upprä kningen av kyrkor på 
Öland. Denna är ju en lisla över Ölands norra mots sock na r 
i 1346 års kända tiondestadga. vilke n då fa nns - föga tillfreds-
stä lla nde - lryckl i Acla Literaria Svecia~ (vol 1. 1723 . s 479 
ff) och därifrå n av S L Gahm Persson i bihangel lill P 
Å hs1rands av ho nom 1768 utgivna Ölandsbeskrivning (s 220 
ff): biskopen ha r rå ka t överhoppa na mne n Glömminge. 
Räpplinge och Böda. Wallenslrå les (defekta) kyrkoförleck-
ning lä l nu E C Roosva l. tydligen av missförslå nd . ändock 
medfö lja donationsmeddelande t. som f ö niislan ordagranl 
upprepar biskopens no listex t. När vid Högsrums kyrkas om-
byggnad 1822 en ask med ben påträffades då a lt a re l nedlogs 
(J F Eckerlund i Calmar S1ifts-Tidninga r. 1822. :o 6. och A 
Ahlqvist i hans Ölandshistoria. 2: 1. 1825. s 208 f no l 1 ). ko m 
del snarlika fyndet i Arby tjugofem å r lidiga re a lt aktua li se-
ras. varvid den vid detlas bekanlgörande o lyck liglvis fi gure-
rande sockenlis lan från 1346 å rs Ölandsurkund - som he ll 
vil se ledande fogats vid refe rensen till Pe ringskiö ld . vilken a lls 
ej nämne r Öland i sa mmanhang med re like rna - blev miss-
uppfattad som e n fö rl eck ning över Ölandskyrkor med Sankl 
E riksre likcr. något som Wa ll enslrå le uppenbarligen rak t inle 
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kan ha åsyftat. Ko nsisto ri eno ta rien Ecke rlund påstår ( 1822) 
utan stö rre lvekan om benstycket i Högsrum all de t synes ha 
tillhört konung Eric Jedvardsson (Erik den Helige). och della 
påst, ende ha r hos Ablqvist ( 1825) övergå lt till a tt vara et t 
enke lt faklum . - Om re likdonalione n från Arby kyrka 1797 
se vidare Andersson & Svennebring 1989. SvK vol 207. s 62 
f ( med fig 87) och s 99 no l 35 ( med refe re ns till min no l 4 s 
150 i SvK Öl 11 :3. som där råka r belecknas Öl llA ). Be lräf-
fande Högsrumsfynde l 1822 se R Boströ m 1973 b. s 8 . och 
1979. s 89. 95 ( med fi g 9 ). - (Sölve Göra nsson ). 

S 15 1. 11or 6. A ng Rhezeli us. se ovan. lillägg l Långlö l. Ö l Il : 1. 
s 204. nol 20. 

S 15 1. 1101 7. Ang A Ahlqvisl. se även SvK vol 2 2 2. s 98. no l 3 
saml Göransson. 1979. 

S 15 1. 1101 10. Ang S:la Birgi lla. se även ovan (Öl 11 :6 ). S: la Bri-
las kape ll. kap Bygghe rre och skyddshe lgon. 

S 15 1. 110 1 17. Ang Gösla Gerdsiö. se ovan. 1ill ägg l Lå nglöt. Öl 
11 : I . s 2 10. spa Il I . no l I 09a . 

S 15 1. 11 01 19. Ang Löfgre n. se även R Boslröm 1983a. Görans-
son 1979. 

S 152. 11012 1. 1illi igges: Hilfe lings resejournaler i KB från Öland 
och Gol la nd 1797 och 1799 ä r u1 givna av Goil ands Fornsa l 
1994 . 

S 152. 1101 23 .war: 1784. skall rnra: 1684. 
S 152. 110133. Ang Isberg. se äve n R Boslröm 199od och 1993b 

i SvK vo l 2 16. s 409. 
S 152. 1101 34. Ang Hå kan Ta nna. se ovan. lillägg l Lå nglö l. Öl 

Il: I. s 205 . nol 73 . 
S 152 . 1101 37. Ang Siden. se äve n Göransson 198oa sa ml R 

Boströ m 198ob. 
S 153. 1101 58. Ang H A Tö rnqvist. se äve n Me lla ndc r 2008. s 

22 I ff. 
S 153. 1101 63. slår: Cin1io. skall vara: C inlhio. - Ang Risingc-

mästa re n. se även Nisbe1h 1995. 
S 153. 110164. Ang ils Håkansson . se även isbe1h 1995. 
S 154. 110167. Ang Pe ler Bundi. se även R Boslrö m 1994 . s 61 -

67 . 
S 155. 1101 85 1illiigges: Ha rt ma ns och beslä ktade timglas är hc-

ha ndlade a v B Stolt 2001. s 156 ff och M-L Jörgense n 2003. 
S 155, 11 01 92 . Ang N J Jonssons a lta rl av la i Vickleby. se SvK 

vo l 193, fi g 76 samt s 7 1: nummerlav la i Glömminge 1873. 
se R Bos trö m 199oc. s q 3: prediks1ol i Högs rum . se R 
Boströ m 1973b. s 13 sam l 1979. s 36: prcdikslol i Vcnilingc. 
se R Boslröm 1976b. s 64. 

S 155. 11 01 94. Ang J Hansson. se äve n oderma nn 2003 saml 
R Boströ m 1986b. 

S 156. 1101 11 6. Ang E Orm. se äve n B Pa lm 1993: SvK Ö l 11 :5. 
s 4 2 f. 11 2 ff. s 58, 125 f: SvK vol 222. s 43. fi g 4 7 sa mt R 
Boslröm 1976a. fi g 7: 1984b. s 43: 1985. fi g s 156 f: 199oc. s 
q 7. 153: 1993a. tig 6. 9. s 181. 

KÄLLOR OCH LITTE RATU R 
S 157..1pa/1 2 , rad 14 (A TA ) 1illiigges: J Owe. skr lill RAÄ 30/ 11 

1998 a ng fynd av runinskrift : A /-/ e1111i11s. rapp a ng arkcol 
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undersökn vid gilleshuse t 18/ 11 1999: N Ekre. a ng inte riör 
och inventa ri e r. Jö nköpings lä ns mus. ko ns ra pp 1999: ang 
fasta och lösa inve ntarier. Jönköpings läns mus. kons ra pp 
2008: 15 : I Edling Arne/I. a ng invändig re nove ring 1996. 
KLM . kyrkoantik v rapp 2003 : /-/ Linderson. dendrokrono-
logisk a nalys 13/ 12 2006 (kap. originalhand I i KLM ): J Wes-
tergren . a ng antikv ko ntr vid ko ns av a ltaruppsa ts. a ltarmåln 
m m. KLM. kyrkoantikv rapp 2008 . 

S 157. spalt 2. nederst tillägges: Hand I i G HA t o m 194 7 öve r-
fördes till VaLA 2009. 

S 158. spalt 1. rad 2 (KLB. nu Stifts- och gymnasiebibl i KS B) 
tillägges: M G Wa lle nstrå les sa ml. kapse l 5 ( ko nc t be rätt 
om Ka lmar med o mgiv nejde r och Öla nd ). 

S 158. spalt 1. rad 3 ( K LM) tillägges: S Peterson . ra pp 14/6 1997 
ang kons av må lningar o in ve nta ri e r: A /-lennius. rapp 18/11 
1999 ang fö rundersökn av gilleshuse t: I Edling A rne/I. rapp 
ang invändig re nov 1996 ( KLM kyrkoantikv rapp 2003) : /-/ 
Linderson . prov 5822. analys av Gärdslösa kyrka 13/12 2006 
(dendrokrono logisk ra pp 2006:48): N Nilsson & M Rasch . 
G ä rdslösa gilleshus. arkeologisk förundersökning av RAÄ 
78 ( a tione lla ra pp proj 2008. KLM rapp 2009: 10). 

S 158. spalt 2. överst tillägges: Kyrka ns yngre arkiva lier i Gärds-

Bredsättra kyrkor 
Rä11elser och tillägg till Bredsäl/ra kyrkor. Runstens härad. SvK. 
Öland band Il. häfte 4. volym 183 ( 1980) 
S 9- 12. Bredsä ttra under förhistorisk tid har även be ha ndla ts 

av M Beskow Sjöbe rg 1987 . s 199- 287 (S umma ry s 286-
287) sa mt 1997 . s 4- 22: se även 1987. s 39 1- 433 . 

S 12. spalt 2. rad 12 1illägges: Före 1991 ka llades kyrkan och fö r-
sa mlingen Bredsätra med e tt t. medan byn Bredsäl/ra stava-
des med två t. Enligt beslut av Ka mma rko llegie t 18/3 199 1 
stavas båda na mne n med två t (Göra nsson 1997 . s 42 f). -
Bredsä ttra fö rsa mling upphörde 1/J 2006. Den uppgick då i 
Kö ping. som bytte na mn till Kö pingsviks fö rsamling och 
som sedan 1/1 2007 hö r till Ö la nds ko ntrakt. 

S 13. spalt 2. rad 2 s1år: Gåtebo. skall utgå. (S Göransson ). 
S 13. spalt 2. rad 4. efter krononatur tillägges: : e tt he mm an i 

Gå te bo e rl ade sin ränta till präs te n i Mörbylå nga. (S 
Göra nsson ). 

S 15. spalt 1. rad 15 ff Ang Biskopsbo. se även ovan (Öl 11 :6 ). 
S:ta Britas kape ll. Topografi och fo rnlä mningar. 

S 15. spalt 1. rad 23 ff Ang Ka ta rinag ille t. se äve n ova n (Öl 
11 :6 ). S:ta Britas kape ll. Byggherre och skydsshe lgon. 

S 15. spalt 1. rad 18 nedif rån står: Öl 11 :5 , skall vara: Öl 11 :6. 
S 15. spalt 1. fö re Gåtebokorset 1illägges el/ ny/I stycke under rubri-

ken: TORSHAMMAR E I BR E DSÄ TTRA Genom e11 
olyckligt om brymingsfel vid tryckningen 1981 bortfö ll den text. 
som. fäll bearbewd. fö ljer här: Torsha mma re med tillhörande 
kedja. a llt av silver ( fig 4: SHM inv nr ro 1 ). Hammare n ( L 4.5 
cm. B 3.4 cm ) av drive t si lverbleck med filigran och pålödda 

lösa har de lvis förts över till Va LA. de lvis till förs exp i Borg-
ho lm . 

S 158. spalt 2. ef ter rad 10 tillägges: I enskild ägo: Teckn av HA 
R Siden 1873 visande medel! dörr i Gärdslösa. 

SU MMARY 
P 163. co/11111n 1. under the 1i1/e: Pre histo ric Gärdslösa is descri -

bed furthe r by M Beskow Sjöberg in Ölandsjäm åldersgra v-
fä lt I ( 1987 ). Summary. p 388. 

P 164. co /11 111n 1. fin e 1. after bells. add: The tower was a so-
ca lled pa tron·s to wer. built c 11 80 a nd purchased by some 
magnate. who had his pri va te cha pe l o n the ground fl oor 
of the towe r. Cf the wes t to we r o f Rä pplinge. d a ted by 
means o f de ndrochro no logy to 11 79 ±7 (additio n to p 217. 
column 1. line 22 fro m bo tt om ). 

P 164 . period V and Jig 158:D: Hå kan Ta nna ·s and S tra nsepts 
ha ve bee n dated by de nd rochrono logy to 1245 ±7. Hå kan 
Tanna at first first worked on Gotl and but la ter moved to 
Öland . where he was very productive ( R Bos trö m 199oa 
and Kersti Ma rkus 1999) . - The sun dials in the S tra nsept 
doorway is desc ribed by Jens Ve llev 1980. /-likuin 6. ti gs 3 1-
32 and pp 32- 35. 

trådar. Hammarhuvudet med mittsni bb och skafte t avs lutat 
med ett rovfåge lshuvud. Kedjan av fl ä tade trådar och öglorna 
för upphängningen av slä tdragna trådar. allt av hög klass. 900-
tale t ( Blomk vist 197 4. s 73. Abb 7). Den utsökta torsham-
maren med sin kedja ingick i e n sil ve rskatt. som hittades i byn 
Bredsä tt ra 1768. Även 1780 påträffades ännu en silve rskatt i 
samma by. De vägde tillsamma ns 1.1 82 kg. - Ä nda sedan 
1870-ta le t. då Hans Hildebrand fö rst rikt ade uppmärksam-
he te n mot hammare n ( 1872. s 49 ff. 1875. s 33 f). ha r många 
fo rska re ägnat sig å t dett a smycke. bl a Jä rn Staecker 1999 
(s 566. nr 6 1. karta 49: ut förlig bibliografis 232 ). Enl igt denne 
fö rfa ttare är tre liknande torshammare kända. fö rutom den 
öländska. en från Ö ste rgötland och en från Skåne. 

S 15. spalt 2 . rad 15 nedif rån tillägges: Se även Göransson 1997 . 
s 42- 126. - Bya r och gå rda r i socknen unde r nya re tid har 
be ha ndl ats a v M-L Sallnäs med flera 1997. s 127- 2 13. 

S 15. spalt 1 nederst tillägges: Enligt Staecker ä r fyndort en för 
G åteboencolpie t ( ti g 5) obeka nt ( 1999. s 452 ff) . me n 
Torun Z achrisson har nyligen i e tt fö redrag kunna t visa. a tt 
e ncolpiet med säke rhe t ä r funnet i Gåte bo. Samma by kan 
även stå ta med bl a fyra praktfulla silve rspänne n från 11 00-
ta le t ( Blomkvist 1974. s 7 1 ff : Tegncr 1992. s 356 ). 

S 16. spalt 1. rad 1- 2 nedif rån står: (Öl 11 :5 . unde r utgivning) . 
skall vara: (Öl 11 :6. S:ta Britas ka pe ll. ) 

S 16. spalt 2. rad 17 fs tår: se Öl 11: 5. Sikavarps e lle r S:ta Birgit -
tas kapell ( unde r utgivning). skall vara: se Öl 11 :6. S:ta Britas 
kape ll. 



S 16 ff Ang kyrk ogå rde n. se äve n KLM :s kulturhis to ri ska 
invente ring av kyrkogårda r och begra vningspla tse r ( M Jons-
son 2006b ). 

S 19. spalt 1. nederst tillägges: E n minnes lund ä r anordn ad vid 
norra kyrkogå rdsmuren. invigd 2008 . I mitte n e tt runt grå-
s te nsblock med o rde t M I NESL N D inhugge t. De t ä r 
o mgive t av blommo r. I dess nä rhe t. innanfö r de n västra kyr-
kogårdsmure n s tå r två bänka r. 

BR E DSÄTTRA G AMLA KYRK A 
S 23. spalt 1. rad 2 nedif rån tillägges: Mo t ös ter uppl ys tes absi-

den ursprungligen av e tt lite t rundfönste r ( oculus) med hug-
gen omfattning i två de la r ( fi g 21. beskrive t på s 24. rad 3- 9 
nedifrån ). J fr Resmo (SvK vo l 203 . s 40. 73 . fi g 69- 7 1 samt 
no te rna 55- 59). U töver dä r a ngivna exe mpe l p, små. 
o msorgsfullt huggna o mfattninga r till ö ländska a bsidfö nste r 
ka n även nä mnas G räsgå rd ( R Boströ m 199)<1. fi g 3 och s 
178). Räpplinge ( R Bos trö m 199ob. s 75) samt Runste n 
(SvK Öl 11 :5 . fi g 26 sa mt nedan. till ägg till Runste n. Öl Il :5. 
s 28 och 34) . 

S 24. spalt 2. rad 5 nedifrån står: ha r tro ligen också tillhö rt e n 
av ös t to rne ts tra ppgluggar. skall vara: har suttit i a bside n 

S 30. b ildtexten till fig 2 1 står: tro lige n till de t ej lä ngre bevara-
de ös tto rne t e ll e r de t mede ltida lå nghuse ts profa nvåning. 
skall vara: ha r sanno likt frå n bö rj a n ingå tt i abside ns rund -
fö nste r (oculus) . Th e English text shall be altered to: Two 
as hla rs o f a circul a r apse windo w. ca rved limes to ne. 193 1. 
Sca le 1 :20 . 

S 30. spalt 1. rad 6 nedif rån tillägges: Rummet inreddes 2006 till 
kape ll sedan e tt vindfång byggts inna nför to rnpo rta le n (se 
nedan till ägg t s 63). 

S 32. spalt 1. rad 10 nedif rån tillägges: Virke t ä r fä llt ca 5 å r e ft e r 
1202 ( Boströ m & Ba rtho lin 1990. fig 7- 8 samt s 205- 207). 

S 35. spalt 2. rad 1. Ce lle n C ä r äve n av bildad i fi g 20 a. 
S 39, spalt 1. rad 14 tillägges: Omfattningen till abside ns rund-

fö nster ä r bevarad ( fi g 2 1 ). 
S 39. spalt 1, rad 15 nedifrån står: Ca 11 70- 1240. skall vara: Ca 

1207. 
S 39. spalt 2. rad 2 tillägges: E n de nd rokrono logisk a nalys av 

bjä lklage t i to rne ts fö rsta våning ( fi g 25. 26) har visa t. a tt vir-
ke t ä r fä llt ca 1202 + 5 å r ( Boströ m & Bartho lin 1990. fi g 7-
8 samt s 205-207 ). Det besläktade västto rne t i Mörbylånga 
(SvK vol 222. fi g 28. 30. 33) bar enligt muntligt meddela nde 
av Torbjörn Sjögre n de ndrodatera ts till 1209 ±7 å r. och Föra 
väs tto rn . de ndroda tera t me llan å ren 11 95 och 1215 ( KLM 
rapport 17/8 20 10). Se ova n. tillägg till Långlö t. s 11 5. spalt 2. 

S 40. spalt 2. rad 14 tillägges: nde r q oo- e lle r 1500-ta le t be la-
des något ta k med tege l. Vid schaktninga r på kyrkogå rde n 
1994 påträffades nämligen några tege lfragment med den fö r 
Sankt Pe tri tege lbruk i Li.i beck typiska stämpeln med SP och 
e n nycke l. Se ovan. till ägg t Långlö t. Ö l 11 :1. s 13 1 och s 133. 

S 4 1. spalt 1. rad 4 nedif rån tillägges efter tegel: frå n S: t Pe tri 
tege lbruk i Li.i beck (j fr SvK Ö l 11 : 1. fi g 158 samt ovan. tillägg 
t Lå nglö t. Ö l 11 :1. s 13 1 och 133) . 

BR EDSÄTTR A K Y RKO R I t7 

S 44. spalt 1. nederst, samt bildtexten till Jig 35 tillägges: Alt ar-
bordet å te rfö rdes till kyrka n 2006 och uppstä lldes i to rne ts 
bo tt e nvå ning (se neda n. till ägg t s 63). 

S 44-46 och fig 1. 36- 4 1. De t mede ltida a lta rskåpe t ko mme r 
tro ligen frå n S: ta Britas ka pe ll (se ova n ). Tidiga re da te ring 
av a lta rskåpet till »Omkring 1475 « (s 46. rad q f) bö r änd-
ras till »e ft e r 1489 e lle r o mkring 1500 «. Be trä ffa nde ide nti -
fi e ringen av Birgitta-bilde n (s 44) råde r inge n tve ka n : just 
så . sitta nde vid sin vridbara skrivpulpe t. bruka r S :ta Birgitta 
skild ras på pilg rimsmä rke n frå n Vads te na ( La rs A nde rsson 
1986. s 102: 1988 och 1989. s 29- 3 2 ). Möj lige n ä r duva n på 
unde rsidan av ljudt a ke t på prediksto le n öve rt age n frå n 
a lta rskå pe t (fig 27). Detta bö r e n ko nserva to r kunna fas t-
stä ll a. 

S 52. spalt 2. rad 7 ff De n mede ltida ljusstake n ( fi g 46) blev stu -
len 1987 . 

S 53.fig 46 tillägges: Stule n 1987. - English text should be altered 
ta: Stolen in 1987. 

S 54. spalt 2. längst ned tillägges: Se äve n Aulc n & Mede lius 
1994 . s 82- 83 . Jfr Göransson 1997. s 5 1 f. 

BR E DSÄ TTRA YA KYRK A 
S 55 ff (Nya ky rk an ). Se även Kyrko byggnade r 1760- 1860. de l 

2. SvK vo l 2 16 ( 1993 ). s 36 1- 363 . 
S 63. ~palt 2. rad 2 tillägges: 199 2 e rsa tt es klocko rnas tra mpma-

skin med he la uto mati sk klockringning samt öppning av ljud-
luckorna. - Kyrka ns e xte riö r re noverades 1993. int e riöre n 
1994. E tt vindfå ng av vitmå lade glasade trädö rra r inna nfö r 
to rne ts väs tpo rt a l tillko m å r 2005 e ft e r ritning av a rkit e kt 
Ande rs Weste rlund . Bo rgho lm (J Wes te rgre n. rappo rt. 
ATA). Å r 2006 inreddes to rne ts bo tt e nvå ning till ka pe ll 
( » lillk yrk a « ) fö r a tt bl a a nvä ndas som gudstj änstrum vin-
te rtid . Kyrk ans a lt a rbo rd frå n 1700- ta le t (Öl 11 :4. fig 35) 
stä lldes vid rummets norra vägg. som täcktes av te xt il och 
rumme t möble rades med lösa sto lar ( fi g 8 1 ). 

S 68. spalt 1, rad 12 nedifrån. Ang Billo w. se ova n (Ö l 11 :6). 
Ö lands mede ltida kape ll no t 32. E ft e r Billow 19 12 till ägges: 
i Snabbinv. 

S 79, spalt 1. rad 10 tillägges: Bonad med framstä llning av ko rso.: t 
vid Kape lludde n ( »Soluppgå ng vid Birgittakorse t ne re vid 
Sik e ha mn «). 3.6 m hög. 4.1 m bred. uppsa tt som fo nd 
bako m a lta re t vid no rra vägge n i to rne ts bo tt e nvå ning. 
Bo naden ä r fäs t vid e n träs tä llning och sammansa tt av nera 
o likfärgade stycke n av vadma l. ho pfogade i s k ska rvsöm. 
Skarva rna dö lj s av passpoaler. Blå fä rg i o lika nyanser do mi-
nerar. So len och dess strå la r ora nge. Ko rse ts fä rgskiftn inga r 
med skuggsöm. Bo nade n ä r ko mpo nerad och ut fö rd av Ka l-
Iy Nilsson. Sonja Larsson och Eva Jca nsson. sa mtliga Bred-
sä tt rabor. och fä rdigstä lld 2006. 

S 76. spalt 2. rad 2 nerif rån tillägges: T vå ljuss taka r av vi t meta ll. 
höjd 32 cm. E nligt graverad inskrift »Gåva till fö rsa mlings-
he mme t från Bredsä ttra Kulture ll a Före ning 198 1«. På a lta-
re t i to rne ts bo tt envåning. 

S 77. spalt t . rad 7 nerifrån tilliigges: Ljushå lla re i fo rm av e n 
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ö landssnipa sam I modelle n av e II fyrtorn. u1förda i smide av 
kons1smeden Je ns E rl a ndsson. Bo rgho lm. fö r del 2006 
inredda kape lle l i lo rne ls boilenvåning. 

S 84. spalt t . rad 3 tillägges: S1olar i lrä med slappade si Isar i 
1o rne1s bollenvå ning. anskaffade för det diir 2006 inredda 
kape lle t. 

S 84- 86 (Klockor) tillägges: Se äve n Aulen & Mede lius 1994. s 
82- 8:; . 

OTER 
S 87. not 9. Ang slavningen. se ovan. 1illägg I s 12 . 
S 87. not 11 . Ang S:I Eriks reliker. se ovan. till ägg t Gärdslösa. 

Öl Il ::;. s 150. nol 4. Ang Ka1a rina av Alexandria. se Öl 11 :6. 
S:ta Brilas kape ll. Byggherre och skyddshe lgon. 

S 87. not 12. Ang Rheze lius. se ovan. till ägg t Långlöt. Öl 11 :I. 
s 204. nol 20. 

S 87. not t4 . tillägges: Hilfe lings resejournaler i KB frå n Öland 
och Go1land 1797 och 1799 ä r u1 givna av Got lands Fornsal 
1994 . 

S 87. not 15. Ang Ahlqvist. se äve n SvK vol 222. s 98. not 3 sa m! 
Göransson. 1979. 

S 87. not 17. Ang Löfgren. se även R Boslröm 198:;a. S Görans-
son 1979. 

S 87. not 22 . Ang Arby se Andersson & Svennebring 1989. SvK 
vol 207. s :i I (tig :w f) . 39. 40 ( lig 5 1 ). 

S 88. not 35. Ang Vickleby se SvK vol 19:;. s 47 sa mt fig 29 : J 
och 59 f. 

Runstens kyrkor 
Rä11elser och tillägg till Runstens ky rko r, Runstens härad. S vK. 

Öland band Il. häfte 5. volym 188 ( 1982) 

S 9. spalt 1 överst tillägges: Socknens forntid har också be hand-

la ts utförligt av Kiki (Johansson-) Lundh 1988. s 17 ffsaml 
av Monika Rasch 199 1. s 3:19- :;74 (S umma ry s :i:i6- :i:;7): 
se även Rasch 199 1. s 4 7 5- 5 11. 

S 11 . spalt 1. rad 7. Med » mio mu « avses sa nno likt Moon 
(Mu hu ) i Estl and . 

S 13. spalt 1. rad 3 tillägges: Se äve n Göransson 1988b. s 4:;- 97 
sam! Pa lm 1988. s 98- 135. - Runsle ns församling upphö rde 
1/ 1 2006. De n uppgick då i Gärdslösa. som bytle namn till 
Gärdslösa-Lå nglö t-Runste ns försam ling och som sedan 1/ 1 
2007 hör till Ölands kontrakt. 

S t3. spalt 1. rad 10 ff Det ä r troligt. a tt Fastulfs kyrka låg på 
sa mm a plals som S:ta Margarelas kapell. Se Öl 11 :6 sa mt 
Göransson 198:;. s io5. no t :;. och Gräslund 200 1. s 116- 117. 

S 14 ff Ang kyrk ogå rde n. se äve n KLM:s kulturhistoriska 
inventering av kyrkogå rda r och begravningsp latse r (Ring 
2006c). 

S 24. spalt 1. rad 4 tillägges fö re pare/l/estecknet: Ka lmar. Lä ns-
styre lse n. 

S 88. not 29 srår: S Gerda. skall vara: S Greda. 
S 89. not 39 står: Öl 11 :5. unde r utg. skall vara: Öl 11 :6. 
S 90. före nor 52 insiiues rubriken: BREDSÄTTRA NYA KYR-

KA . 
S 9 1. not 89 står: 1941 . skall vara: 19:;7. 

KÄLLOR OCH LITTE RATU R 
S 92. spalt 1. rad 2 1 tillägges: J Westergren . glaspa rli i vape nhus. 

KLM kyrkoanlikv rapp 2005. 
S 92. spalr 2. rad 16 nedifrå11 fftilliigges: Kyrk ans yngre arkiva-

lier i Köpi ngsvik har de lvis förts öve r till Va LA . 

SUMMARY 
P 96. co/111nn 1. the headi11g under lnt roduction s/10u/d read: 

Bredsä tlra in prehistoric times. See add itions in M Beskow 
Sjöberg 1987 . Summary. pp 286- 287. 

P 96 (The Church vard .. . ). cu/111nn 2, fine 2- 3 reads: (see Öl 11 :5 
under publication).sho11/d he a/tered to: (St Brita. see Ö l 11 :6 ). 

P 96. cuft111111 2, Th e Medieval Sto11e C/111rch. fin e 3. add: The 
e mbras ure of a ci rcu la r apse window a lso re ma ins ( fig 21 ). 

P 97. co ft111111 1. fin e 2 1 reads: From ahout 11 70- 1240. shou/d 
he alrered to: in the year 1207. 

P 97. co /1111111 1. fine 8 fro m rhe bouom. add: The beams a re 
dated to 1he yea r 1207 by dendrochronology (Boström & 
Bartho lin 1990. p 205- 207). 

P 99. co /1111111 2. Medieval Fumishings. fin e 8: The candles lick 
(Öl 11 :4. fig 46) was sto le n in 1987. 

S 26, spalt 2. rad 1611edifrå11 tillägges: En minneslund a no rdna-
des 2001 i kyrkogå rdens NY hö rn . Som marker ing har 
a nvä nls gravs1e ne n nr 12 ( s 21 ). som o lyckligtvis ha r bli vi I 
fas1gju1en med ce me nt och på baksidan försedd med en 
nyhuggen inskrift: MINNESLUND. 

R UNSTENS GAMLA KYRKA 
S 28. spalt 1. rad 12. Ka rta n ä r beskriven i SvK Öl 1:1. s 64. fig 

37. 
S 28. spalt J , rad 5 nedifrån rillägges efter Ö/a11dsi11 vellleri11g: (se 

01ryck1a källor. Ka lmar. Länsstyrelsen) 
S 28. spalt 2 . rad 14 nedifrån rillägges: Omfallningen Iill abside ns 

fö nster är bevarad ( lig 26 ). 
S 33. spalt t . rad 6 nedifrån tillägges efter våning: Sannolik! var 

1orne1 e tl s k pa1rona1s1orn. bekos1at av e n bemärkt person 
i socknen. Han och hans familj hade sin privatloge i botlen-
vå ningen och högst upp hängde klockorna. Se ovan Iillägg I 
Långlöt. Öl 11 :1. s 11 5. 

S 34, bildrexten till fig 26 står: ös t1 o rn . skall vara: absid. sena re i 
ös t1orne t. - Th e English text reads: the E tower. shall be 
altered to: apse. la te r in the E tower. 



S 37. spalt 1. rad 12 står: vapenhus. skall vara: hc rrskapslogc. 
Se nä rmare ova n. tillägg t Lå nglö t. Öl 11 :1. s 11 5. 

S 44. hild11nderskrif1en till Jig 30 sa1111 spalt 2. rad 23. Ko lo nner-
na till a lt a ruppsa tsen från 1 n9 kom tillrä tta 2008. 

S 80. spalt 1. rad 24 tillägges: E n mållik are å te rfa nns i Långlö ts 
kyrk a 2007 . Se ova n. tilliigg t Öl 11 :1. s 16J. 

S 80. spalt 2. nederst tillägges: Se äve n Aulcn & Mede lius 1994. 
s 124- 125 . 

R STENS Y A KYRKA. 

S 8 1 ff(N_va kyrkan). Se även Kyrkobyggnader 1760- 1860. del 


2. SvK vol 2 16 ( 199J). s J86- J88 samt R Boströ m 1988b. 
S 89. hildtexten till jig 76 står: Takli stprofil. skall vara: Profil av 

trä tunnva lvets skugg lis t. 
S 98. spalt 1. rad 22 f Ang de sk trompe rna samt Isbergs sten-

la nterniner. se ova n till ägg t Gärdslösa. Ö l ll: J. s 81. spa lt 
2. rad 10 nedifrån. 

S 102. spalt 2. rad 8. Hä nvisninge n till fl g 76 utgå r . 
S 104. spalt I rad 24 nedif rån. Hänvisning insä tt es till fi g 76. 
S 105. spalt 2. rad 14 nedifrån tillägges: 1984 utfö rdes e n genom-

gripande renove ring. varvid bl a tillkom en inbyggnad unde r 
lä kt are n för sa mlings rum . pentry och toa le tt e r (se Kyrko-
byggnade r 1760- 1860. del 2. SvK vol 216. fi g 628 ). Ansvarig 
var Byggko nsult B A Be ngtsson AB ge nom arkit e kt Iva r 
Pe te rsson. Ka lmar. 

S 109. spa/1 1. rad 13 nedif rån står: 18J 7. skall vara: 19J7 . 
S 11 3. spalt I. rad 5 nedif rån tillägges: 1962 ge nomgick dop-

funt e n »en hå rd pä rs med rykande ka ustik soda « (Olof 
Lö ttige r i Barome te rn 5/ 12 1962). De n hade tidiga re varit 
fernissad. 

S 11 5. spalt 2. rad 7 nedif rån tillägges: E n ny vink anna av hc l-
förgy llt silver . formgiven av Eric Lö fm a n. inköptes 1986. 

S 123. spa/I 2. rad 9 nedif rån tillägges: Golvljusstakarna ä r kom -
po nerade av Ingeborg Cede rgre n- ilsson och tillve rk ade av 
Evert Gcntzc ll. Mö rbylå nga . 

S 12 7. spalt 2 efter Grav111innen 1illägges: Ett votivskcpp. till ve r-
ka t 1915 av Edvard 1 ilsson i Bjä rby. skänktes 1990 av Rune 
Fredriksson . 

S 129. spalt 2 . nederst tillägges: Se även Au len & Mcdclius 1993 . 
s 124- 125. 

NOTER 
S 130, not 5. Ang Rhezclius. se ovan. till ägg I Lå nglö t. Ö l 11 :1. 

s 204. no t 20. 
S 130. not 6. Ang Ahlqvist. se äve n SvK vol 222. s 98. no t 3 samt 

Göransson. 1979. 

RUNSTENS KYRKOR I 19 

S 130. noI 7. spalt 1. nederst står: Sandby. skall vara: Sandviks. 
S 130. not 7 tillägges: Se S-G Sundberg. Offcrkyrkor i det gamla 

Yäxjöstiftct. E n vallfartssed under den luthe rska o rtodoxins 
tid . Växjö 1989 . Anmiild i ICO 199 1:1 av R Bos trö m 
( 199 1h ). 

S 130. not 9. Ang Löfgren. se äve n R Boström 1983a. S Görans-
son 1979. 

S 130. före not 17 insäues rubriken: R UNSTENS GAMLA 
KYRKA . 

S 132. 11 01 33. Ang murmästarc L Lindman . se äve n R 
Bos tröm 1992c samt 1993b i SvK vol 2 16. s 408 f. 

S 133. not 54. Ang E Orm. se äve n B Palm 1993: SvK Öl 11 :3. s 
q 5 f. 15 1 f: SvK vol 222. s 43. fi g 4 7 sa mt R Bos trö m 1976a. 
fi g 7: 1984b. s 4J: 1985. fi g s 156 f: 199oc. s 14 7. 153: 1993a. 
fig6.9.s 18 1. 

S 136. not 9 1. Ang P Isbe rg. se äve n R Bos trö m 199od och 
1993 b i SvK vol 216. s 409 . 

S 135. not 92 tillägges: Jacobsson har också svara t för a lt a rupp-
sa ts och a lt are i Långlöt (Sv K Öl 11 :1. fi g 204. s 180) . gjo rt 
en ny prediksto l i samma kyrka 185 4 (s 182. fi g 208) med 
å teranvä ndning av Anders Da hlström d y :s två speglar och 
en krö na ndc a ngc l samt e n tredje spegel ( fl g 209). trolige n 
av Jacossons egen hand . 

KÄLLOR OCH LITTERATU R 
S 138. spalt 2. rad 6 tillägges: HandI i G HA t o m 194 7 öve rför-

des till Ya LA 2009. 
S 139. spalt I , rad 8 tillägges: Kyrkans yngre arkiva lier i Runste n 

ha r delvis fö rt s öve r till YaLA. delvis till förs exp i Borg-
holm. 

SUMMARY 
P 14 2. cu /11111n 2. bo110 111. add: Prc histo ri c Runste n is futh c r 

desc ribed by M Rasch in Ölands järnåldersgravfiilt I ( 1987 ). 
Summary. pp 373- 374. 

P 143. coli1111n 1 (The 1i111ber c/111rch). add: It is probable . tha t 
,, in the church « refe rs to a private church a t the same loca-
tio n as St. Margaret ·s chape l. See Öl 11 :6 a nd Göransson 
1983. p 105. no te 3. a nd Gräslund 200 1. p 116-117 . 

P 143. cu/11111n 2. fin e 4. after (jig 120 8 ). add: The surro und of 
the apse window can be scen in fi g 26. 

P 143. co/11111n 2 (Period 111). add: The W towc r was probably a 
pa tron 's towcr. crcc tcd by somc prominent person. He and 
his fami ly had thc ir private chapc l on the ground fl oor. See 
Lå nglö t. supple me nt to Summary. p 217. column 1. to line 
10 from the bot to m. after joists. 
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1996. Ölandssten i C hri sto phe r Wrens Lo ndo n. i: Fv 9 1. 

Vretemark. M. & Sten . S. 2008. Be nen frå n Sankt Knut s ka pe ll. 
i: Gråborg på Öland. Om en borg. ett kapell och en by. 
Stockholm. 

Yrwing. H. 1980. D e s. k . Kö pmanskyrko rna. i: Fv 75. (Anmäld 
av E H o ffm an 198 1 i: Hansische Geschichtsblätter 99.) 

Å hstrand . P. 1768. Beskrifning öfwer Öland. Besynnerligen det 
Norra Motet eller Fögderiet ( 1765 ) . Utg av S L Gahm Pe rs-
son. Uppsala. - Faksimilutg med ini av A Martinsson 1979. 

ppsa la . 
Öland 1963 - se B Olsson m fl. 
Öland. Landskapets kyrkor. 2003 . Red M Ullpn. Utg av Forskn 

proj Sockenkyrkorna. Kultu ra rv och be bygg hi s t. RAÄ . 
Stockholm. 

Ölandsbladet - se P Boströ m ( 2007). R Bos trö m ( 1950, 197 1 b. 
1986b. 199od. 1992b-f. 1999b. 2001a). A J o ha nsson ( 2005). 
Martinsson ( 1967 ). P. (sign: 187 1) samt Sa ll näs ( 2002b ). 

DMS 	 De t mede ltida Sverige. band 1-. utg av 
RAÄ m fl. Stockholm 1972- . 

DMS 4 :3 	 R Axelsson. K J a nzon och S Ra hmqvist. 
DMS. band 4 . Små land 3. Öland. Stock -
ho lm 1996. Kyrko beskrivninga rna utar-
betade av R Boströ m. 

Do m ka p Ka lma r do mk a pite l och dess a rki v. Va LA. 

ED handl. Ecklesiastikdepart eme nte ts ko nse ljak te r. 

ko nseljakter RA . 

E K E ko no miska ka rt an . 1935- 1978: som 


reg iste runde rlag för fornlämningar e rsatt 
av FMR. 

est prot prot frå n e xtra socken- e ll e r kyrkstämma. 
Va LA . PÄ . 

FMR 	 Fornminnesregistret. rik stäckande inform 
syst vid RAÄ o m fasta fornlämn och 
andra kulturhist Jä mn . numr socke nvis: i 
ATA ( inv 1937-2003) och FMIS 
( RAÄ :s digita la Fornm in fo rm syst ). 

Frigelius 	 Petrus Frigelius saml. KLB . Se nä rma re 
SvK Öl 1:1. s 28 ff. 

Fv 	 Fornvännen. Jo urna l of Swedish antiquari-
an resea rch. ä rg 1- ( 1906- ). u1 g av 
KVHAA. Stockholm 1906- . 

Gardell 	 Sölve Gardell. Gravmonument frå n 
Sveriges mede ltid 1-2. utgav KVHAA 
(2 uppi ). Stockholm ( 1937) 1945- 1946. 
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G H A 

Hadorph 

He rdam 

Hildebrand, 
Sv Med 

Hilfeling 

Håka nsson 

Ihrfors 

inv 

inv nr 
KA 
Kalmar utst kat 

KB 
kh 
KK A 
KL 

Göta Hovrä tt. huvudarki ve t. handl fr o m 
1948 i Jö nkö ping. ä ldre handl överfö rda 
till VaLA 2009. 
Jo ha n Hado rph. Reseanteckningar i 
Sverige och Seland «. tro l 1671-1673. Ms 
sign S 30. UU B. Se närm are Sv K Ö l I:1. s 
17 ff. 
Bror Olsson. Kalmar stift s he rdaminne. 
De t gamla ka lma rstift e ts klerus från äld-
sta tider till våra dagar. del 1- 4. Kalmar 
1947-1951. de l 5. suppl och registe r. utg 
av O Bexell. Växjö 1980. 
Ha ns Hildebrand. Sveriges medeltid. Kul -
turhisto ri sk skildring. de l I-III, Stock-
holm 1879-1903, del IV. registe r. Stock-
holm 1953. - Faksimilutg av de l I-II, 
Stockholm 1983 . 
C G Hilfeling. koncept till resejournal. 
trol 1797. ms med sign F m 5 7 :2- 6. KB. 
Se nä rmare SvK Öl I:1. s 32 ff. Hans rese-
journaler är publ i C G G Hilfe lings got-
lä ndska resor 1797 och 1799 (dä r även 
Ö land ingår ). utgav Gotla nds Fornsal. 
Visby 1994. med ini av T Gislesta m. 
G unnar Hå ka nsson. Öländska pe rson-
minne n bevarade i äldre gravstena r. e pi -
ta fi er och a ndra kyrkliga fö re mål. Göte-
borg 1942. 
E ri c lhrfors. Oeland ia sacra. Ms frå n 
1891-1892, ATA . Se nä rmare SvK Öl I:1. 
s 62. samt SBL 19. Stockho lm 1971-1973. 
inve nta rieförteckning. kyrka ns arkiva lier i 
VaLA och PÄ : inventering. 
En p ga K föro rdn 17/4 1828 före tagen 
inv av fo rntida minnesmä rke n i kyrko r 
och på kyrkogårda r. Proto ko lle n, som 
fördes av präste rna. utskrevs i fl era exem-
pla r. varav e n se ri e fö rvaras i resp kyrko-
a rki v. en se rie i A TA. 
inve nta rie numme r. 
Ka mmara rkive t. RA. 
Kyrklig ko nst från ålta seke l. Kyrkoskat -
Jer från Ka lma rbygden och Ö la nd . Nutida 
re ligiös t må le ri. U tställning å Ka lmar 
konstmuseum 4- 11 septe mbe r 1949. 
Katalog med ini av J Roosva l. (Anmä ld 
av R o rberg i Fv 45. 1950. s 42 ff. ) 
Kungl Biblio te ke t. Stockholm . 
kyrkohe rde. 
Kamma rko llegie ts arkiv. RA . 
Kalmar län. Å rsbo k fö r kulturhistori a och 
he mbygdsvård . uJg av Kalmar läns forn-
minnesföre ning. ä rg [KLMedd 51-] 3- . 
Kalma r 1963-. 

KLB 

KLM 

KLMedd 

KLM kg inv 

K S 

KrA 
kr prot 

KSB 
KSH 

Kulturhist lex f 
no rdisk medeltid 

KVHAA 

KviJte ns 

la 
Linn. 

LMS. LMV 

LStB 
LUF 
Löfgre n 

ms 
NE 

F d Ka lmar Lärove rks Biblio te k ( tidiga re 
Gymnasiebibl). nu Stifts- och gymnasie-
biblioteketinom KSB . 
Kalma r lä ns museum och dess a rkiv. Kal-
mar. 
Årsbo ken Ka lmar län. Medde la nde n frå n 
Kalma r läns fo rnm för 1- 50. Kalmar 
1898-1962 . (Fort sä ttning i KL.) 
Kulturhistorisk inve ntering av kyrkogår-
dar/begravningspla tse r i Växjö stift 2005-
2007. Kyrkoan1ik v ra pporte r. KLM. Kal-
mar. 
Kalma r na tio ns skrift se ri e 1- . Kalma r. 
sena re U ppsala. 1924-. 
Krigsa rkive J. Stockholm. 
kyrkorådsprotokoll. i kyrka ns arkiva lier i 
VaLA eller PÄ. 
Ka lmar stadsbiblio te k. 
Martin Olsson. Kalmar slo JJs hi sto ri a 1- 4. 
KVHAA monogra fi er 3 1. Stock ho lm 
1944-1965. 
Kulturhistorisk! lexiko n för nordisk 
mede ltid från vikingatid till reformations-
tid . band I- XX II.utgav Allhe ms fö rl ag. 
Malmö 1956-1978. - Ny utgåva. Köpen-
hamn 1980--1982. 
Kungl Vitterhets Histo ri e och A ntikvite ls 
Akademien. Stockholm. 
en sam! oordnade kvitt ense r mm 1828-
1860-tale t. fö rvarade i träskrin i Runstens 
kyrkoarkiv . 
la ndsantikva ri e n. 
Caro li Linnaei Ö ländska och go thländska 
resa på riksens höglofli ge stände rs be fall -
ning förrä ltad år 174 1. Stockho lm & Upp-
sa la 1745 . Se närmare Sv K Öl I:1. s 26 f. 
LantmäJeriet (f d K Lantmäteristyrelsen. 
1974-2008 Statens Lantmäte ri ve rk ). 
a rkivet, Gävle. 
Linköpings Stifts- och Landsbibliote k. 
FolklivsarkiveJ. Lunds unive rs iJe t. 
Nils Isak Löfgren. Samlingar och Anteck-
ningar till Ölands Histo ri a och Beskrifning 
... Börj ade i Maji månad år 1816. Förfalla-
ren då på sill 19de år. Skänkte till Abr. 
Ahlqvist. Å terlemnade till samlaren af 
Enkefru Prostinnan Ahlqvist den 6 Octo-
ber 1857. Ms i ATA. Se närmare SvK Öl 
I: 1. s 35 ff och 84 f. samt SBL 24. Stock-
holm 1983. 

manuskript. 

Natio nale ncyklopedin. E tt uppslagsve rk 

på vetenskaplig grund uta rbeta t på initia-

Ji v av Sta lens kuhurråd. red K Marklund. 




 

 

 

  

 

 

 

 

NordM 

PB vis 


prot 

PÄ 


RA 
ra 
Ran( n )sakningar 

RAp 
RA Ä 
Rheze lius 

Rig 

RM 

räk 

SAOB 

SAOK 

SBL 

so 

SGU 

SHM 
SHMM 
SMR 

Snabbinv 

band 1- 20. Höganäs 1989- 1996 . Suppl 
och nya utg 1997-. 
Nordiska musee t. Stockholm. 
Linköpingsbiskopen Pe trus Benedictis 
visitationsbok . ms i VaLA . utgav K H 
Johansson. Ka lmar 195 4. 
protokoll. 
pastorsämbetet: pastorsexpedition/fö r-
samlingsexpeditio n. 
Riksarkive t. Stockholm. 
riksa ntikvarien. 
Ra nnsakningar o m antikvite ter. fo rnmin-
nesinventeringar. Ölandsmaterialet i 
Domkap arkiv . VaLA . avskr i KB. publi -
cerat 1992 i del 3 av Ra nnsa kningar efter 
an1ik vite te r 1- 4. utgav KVHAA. Stock-
holm 1960- 1998. 
pe rgamentsbrev i RA . 
Riksa ntikvarieämbe te t. Stockholm. 
ms av J H Rhezelius i KB . sign F b 22 och 
F c I-F c 5 . Se närma re SvK Öl I:1. s 4 ff 
och s 84 f. samt SBL 30. Stockholm 1997. 
Rig. Kulturhistorisk tidskr. utgav Fören 
fö r sv kulturhist i samarb m ordM och 
LUF. Stockholm 19 18- . 
Runste ns minnesbok. ms 1835-1917. 
Runste ns kyrkoa rkiv P II: 1. Va LA . 
räkenskaper. kyrkans arkivalier i Va LA 
och PÄ. 
Ordbok över svenska språke t. häft e I-. 
band I-. utgav Sv a kad. Lund 1893-; Sv 
a kad o rdb red. Lund . 
Sveriges allm änna o rganist- och ka ntors-
förening (sedan 1955 Kyrko musike rnas 
riksförbund). Stockholm: inv av kyrko rg-
lar 1949- 1958 i ATA. 
Svenskt Biografiskt Lexikon. häfte I-, 
band I-, Stockholm 19 18- . 
Svenskt diplo ma larium ( Diplo matarium 
Suecanum) I-, utgav KVHAA och RA. 
Stockholm 1829- : Sv dipl fr o m år 140 1 [t 
1420] ny se ri e 1-4, utgav RA . Stockholm 
1875- 1904. 
Sveriges geologiska undersökning. U pp-
sa la. 
Statens historiska museum . Stockholm. 
Statens histo ri ska museer. Stockholm. 
Svenska medeltidsreges ter. Förteckn över 
urkunder till Sveriges histori a 1434- 1441. 
utgav S Tunberg. Stockholm 193 7. 
en prel inv av de sve nska kyrko rnas fö re-
målsbeså nd av ko nst- och kulturhisto ri skt 
värde. ut fö rd unde r å ren 19 17- 1932. 
Samtl inv listor förvaras i ATA . E tt ex 

Sil 

SRP 

SRS 

ss 

STF 
st prot 

SvD 
SvK 

SvK Öl 

SvR 

SvR Öl 

Tor 

Törnewall 

UUB 
Va LA 
Wall man 

Wallman. Suppl 

VHAA 

vis 
vis prot 

FÖ RKORTNI GA R I 29 

har tillställts varje in ven terad kyrka sam t 
vederbörande do mkap. - På Ö land ut för-
des inv av A Billow med senare till ägg av 
prästerna. 
socke n. 
Svenska Riks-A rchive ts pergamentsbref 
fr o m år 135 1. Fö rtecknade med angif-
vande af inne hå lle t. 1-3, Stockholm 
1866- 1872. 
Scriptores re rum Svecicarum medii aevi . 
to m I-III, Uppsala 1818-1876. - Faksimi-
lutg.,Graz 1968. 
Svenskt silversmide 1520- 1850. IV. G uld-
och silverstä mplar. av E Andren . B Hell-
ner. C He rnma rck och K Holmquist. 
Stockholm 1963. 
Svenska turistföreningen. Stockholm. 
protokoll från socke nstämma/kyrkstäm-
ma. kyrk ans a rkivalier i VaLA och PÄ . 
Sve nska Dagblade t. Stockholm 1884- . 
Sve riges Kyrkor. ko nsthisto ri skt in venta-
rium. vol I-. utgav KVHAA och RAÄ. 
Uppsa la 1912, Stockholm 1913-. 
Ragnhild Boströ m. Sveriges Kyrkor. 
Öland. Stockholm 1966-. 
Sveriges runinskrift e r. band I-. utgav 
KVHAA . Stockholm 1900- . 
Sveriges runinskrifte r. band I. Ölands 
runinskrifte r. granskade och to lk ade af S 
Söderberg och E Brate . utgav KVHAA. 
Stockholm 1900- 1906. 
Tor. Meddelanden från Uppsa la univ 
museum fö r no rd fo rnsa ke r. 1- 30 ( 1948-
1999). Uppsala 1948- 2000. 
ms i KB . sign F m 46. och i UU B. sign S 
74. med teckn av Pe trus Törnewall 1673 . 
Se närma re SvK Öl I:1. s 17 ffsamt s 85 f. 
Uppsa la uni ve rsitetsbiblio tek. 
Vadstena landsarki v. 
J Wa llma n. Samlingar. NordM. Vol II 
inne håller bl a Öland 1- 3 (koncept till 
Wallma n. Suppl mm ). Även and ra vol i 
saml innehå lle r mtrl o m Öland. Se när-
ma re SvK Öl I:1, s 48 ffsamt s 85 . 
J Wallman. Öländska och Gothländska 
Fornlemningar. Supplement till Hilfe lings 
Dagbok . . . I Häfte t 1830. Ms i ATA ( inne-
håller bl a renritn till koncept i o rdM ). Se 
närmare SvK Öl I: 1. s 48 ff samt s 85. 
Kungl Vitterhets Histo ri e och Antikvitets 
Akademien. Stockholm. 
visitation. 
visitationsprotokoll. kyrk ans arkiva lie r i 
VaLA och PÄ. 



130 FÖ RKORT IN GA R 

Å hstra nd 	 Pe tte r Å hstra nd. Beskrifning ö fwe r 
Öland . Besynne rligc n de t Norra Mo te t 
e lle r Fögde ri e t. Uppsala 1768. Förf 1765. 
utgav Sigfrid G a hm Pe rsson. ( Faksimi-
lutg med ini av A Martinsson. U ppsa la 
1979.) 

Å hstra nd-Lö fgre n 	 inte rfo lie rat e xempla r i A TA a v Å hstrand 
med teckninga r och a nteckningar av N I 
Lö fgre n 18 15- 1817. Se nä rma re SvK Öl 
I:1.s 35 ff. 

Ö bl Öla ndsblade t. Borgho lm 1868- . 
Ö IÄ Ö ve rinte ndentsä mbe te t (efte r 19 18 BSt ). 

Stockho lm . 
Ö IÄ skr skrive lse r frå n Ö IÄ till K Majt (inrikes-

dep. civilde p ). RA . 
Ö KS Ölands kulturminnesföre ninge ns skrift se-

ri e 1- 7. Bo rgho lm 1929- 1936. 
Öla nd Öland. de l 1- 3 . Red B Pa lm . L La ndin & 

O Nordmark . Kalmar 1948- 1949. 

Vid måttangivelser nä mns höjd e lle r längd fö re bredd. 

LANDSKAPSNAMNENS FÖRKORTN I NGA R 

Bl Ble kinge Nä 'ä rkc 
Bo Bo huslä n Sk Skå ne 
Dr Da la rna Sm Små land 
Ds Dalsla nd Sö Söderm anl and 
Go G otland Up Uppla nd 
G ä Gäst rikla nd Vb Väs te rbo tt e n 
Ha Halland Vg Väs tergötl and 
Hr Härj edalen Vr Vä rmland 
Hs Hä lsingland Vs Västma nl and 
Jä Jä mtla nd Å n Å nge rma nl and 
La Lappland Ö g Ö ste rgötl a nd 
Mc Medelpad Öl Öland 
Nb Norrbo tte n 



 

  

  

 
 

  
  

  

 

 

 

   

 

    

   

 

 

 

  

  

 
 

 

 

 

    

 
  

  
  

 

Register till Öland band Il 


av Jako h Lindblad under medverka n av 
Sara Bo rin . Agneta Hildebrand. Cecilia 
Ho lmqvist. Anna Lycke. lnga- Lill Pe rs-
son. Ingrid Schwanhorg och Sam Se lling 

Siffra med * betecknar av bildning. 

ORTREGISTER 
Akerga rn (Go). He ll vi sn 11 :6 : 16 
Ala (Go). kyrka n II:1: 204 
Albrunna. hy. Södra Möckleby sn Il :6: 

109 
A lböke 11 :2: 274. 275 . 290. 3 11 

kyrk an II:1: 126. 205: 11 :2: 233. 
234. 276. 283. 287 . *289.316.318. 
396: ll:3 130. 150. 152: II:4: 58. 
87. 88. 90: 11 :5 : 131. 135: 11 :6: 47. 
75. 103. 107. 110. 112. 114. 115 

A lgu tshoda (S m ) 11: 2: 3 18 
Algutsrum 11 :2: 318: ll:3 43. 152: 

II:4: 90: II:5: 96. 97 . 135: 11 :6 : 9. 17 
S:t Knuts gille (fö rmoda t ) vid Grå-
horg 11: 6: 18 
S:t Knut s kape ll 11 :2: 406: 11 :6 : 9. 

*9, 12 . 13. *13. 14, 17-18, 22. 23,
	
24,38,41,64,65, 73, 78.99. 10 2. 

103, 1 04, 108, 112 

kyrkan II:1: 209; 11 :2: 3 16: II:3 

156; II:4: 87. 89 : 11 :5: 101, 133, 134;
	
11: 6: 17, 18, 38, 41, 107, 112, I 14 

A lste r ( Vr) 11 :5: 136 
A lunhrukc t se Dege rha mn 
Alvastra (Ög). klos te rk yrka n. Västra 

Tunhems sn II :2: 248, 266 
Amsterdam. Nederländerna II :6 : 17 
Anga (Go). kyrk an II:1: 29. 204: 11 :6: 

41 
Antwerpen. Belgien. katedralen 11 :1: 

210: II:4: 63, 90: 11 :5: 106 
Araslöv (Sk), kyrk an 11 :6: 20 
Arbelunda, by. Lö ts sn Il :2: 233, 243, 

315 
Arby (Sm), kyrka n II:3 150: II:4: 87 : 

11 :6: 108. 115, 11 8 
Asa rum ( Bl) . kyrk an II :4: 90 

Aske hy (Ög). klostergods II:3: 10 
Atlingbo (Go). kyrk an II:3: 64 

Backeborg se Gråhorg 

Baltikum II:1: 164 : II:2: 356 : II:3: 77: 


II:4: 40 : 11 :5: 37: 11 :6: 98 . IO I . 104 

Bankek ind (Svinstad) (Ög). kyrkan 
II:3: 155 

S:ta Barharas eller S:t Stefans kape ll se 
G räsgå rd 

Ba rk estorp. Dö rhy sn (Sm ) 11 :2 : 357, 
396 

Barlingbo (Go). kyrkan II:4: 90 
S:ta Birgittas kapell (S: ta Britas kapell) 

se B redsätttrra 
Baye ux. Frankrike . tape t II :6: 76 
Birka 11 :6 : IO. II, 37, 40 
Biskopsho se Bo 
Bjä lbo (Ög). kyrk a n ll:5: 13 1 
Bjä rhy. by. Kastlösa sn II :6 : 85 
Bjä rhy. hy. Runste ns sn 11 :5: 9. II, 13, 

*29. 39, 61, 88. 125, 129: 11: 6 : 17, 
85. *86. 87. 89. 90, 91, 119 
runste n ( Bjärbys tene n ). Runste ns 
Sn 11 :5: II, *12, 13, *29. 36; 11 :6: 
17,85, *86. *88,90 

Bjö rke (Go). S:t a Kata rinagille 11 :6: 
39: kyrka n 11 :2: 302, 319 

Bjö rke rum . hy. Långlöts sn 11 : 1: 193, 
201 

Bjö rnhovda. hy. To rslunda sn II :5 : 14 
Björnö.Å hysn (Sm ) II:1: 129 : 11 :2: 

357 
Blekinge II :4: 90 
Bo ( Boo. Bisko psbo ). gå rd. Bredsällra 

Sn ll:3 9: II:4: 9. *10, II, 12. 15, 
17, 19, 47, 6 7. 81, 89. 90: 11 :5: 72: 
11:6: 14, 31, 32, 34, 37, 38, 40, 66, 
76. 117 

Borg. by, A lgut srums sn 11 :6 : 17, 18 
Bo rg. kyrk a (kyrkoruin). Räpplinge sn 

( Bo rgho lm ) II:1: 205; II:3: 152; 
11 :6: 11 5 

Bo rgehage. Räpplinge sn 11 :2: 291, 
318,366 

Borgehamn. Borgho lm II :6: 76 

Borgholm ll:3: 130, 131, 138; II:4: 85: 
Il :6: 9. 14, 23, 29. 66. 67. 76. 77. 
91, 93 
alvar 11 :5: 130 
begravningsplats II :6: 14 
kungsgå rd ( Vasahuse t ) 11 :6: 66 
Riksantik va rieämbe te ts och 
Arbctsmarknadsstyre lsens Ölands-
kontor ( 1969-1986) II:2: 295: 11 :5: 
24, 130; II :6: 24, 76 
S:t Elavs kapell II:3: 10, 150; 11 :6 : 
9. *9. 12,*13, 14-15, 21, 22,42 
slo tt e t II:1: 209: II:2: 234. 28 1: 
ll:3 IO. II, 148, 150. 156. 157: II:4: 
90; 11 :5: 134 : 11 :6: 9. 12. 14, 15, *15, 
*16, 20, 21, 22 . 35 
slo llskape lle t ( Rundk yrk a n ) II :6: 
9. *9, 12, 13, *13, 21, 24,99 
stadshuse t II :6: 109 
stadsmuse um (Öla nds forngå rd) 
II:4: 44, *44: 11 :6: 112 

Bornho lm . Danma rk II :4: 40 
Borås. Caro li kyrka 11 :2: 319: ll:3 155 
Botk yrk a (Sö). kyrkan 11 :2: 397: ll:5: 

134 
Bra unschwe ig. Tysk land. domen. S:t 

Blasii II:3: 78: 11 :5 : 37 
Brcdsä ltra ( Bredsä tra) 11 :2: 367: ll:3 

12, 145, 150: II:4: 9-16, * 10- 11 . 
*13-16: 11 :6: 9. 14,22. 29. 31, 32, 
*32, 37, 61, 116, 117 
Församlingens fli ckring II:4: 74 
Kultu re ll a fö re ninge n II:4: 74 : 
11 :6: I 17 

kyrk a n II:1: 205, 209, 210; II:2: 

268. 316. 317, 370, 396: ll:3 125. 

150. 154. 155: II:4: 16- 9 1. *8. *11. 

*17- 86. *97; ll:5: 135. 136. 137: 

11 :6: 38. 62. 65. 66. 74. *74. 76. 77. 

I 08. I 09. II I. 1l 2. 11 5. 11 6- 11 8 

minncsko rs se Övra SandBy 

S: ta Britas kape ll II:4: 15 . 22: 11 :6: 

9. *9. 10. 12 . 13, *13, 14, 20, 22 . 23,
	
24, *18. 29- 78. *30-74, 86. 90. 

*96. 98. 99- 101. *99. *100. 102. 

103, 104, 11 7 
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S:ta Ka ta rinagille II:3: II, 13; II:4: 
15, 25 . 40, 88: II:5: 13 1: II:6: 22 . 
38. 76 

Bredsä tt ra. by. Bredsä tt ra sn II:4: *10. 
12. *13. 15. 18. 8 1: II:6: 32. 370. 11 6 

Bre men . T yskla nd II :6: 39 
Bre tagne . Frankrike II:6: 41 
S: ta Britas kape ll se Bredsä ttra 
Bro (Go). kyrk an II:1: 210: II:3: 15 1: 

II:4: 9 1: II:5: 13 1 
offe rkä ll a II :6: 4 7 

Broa ryd . öbbelesn (Sm ) II:2: 318: 
II:4: 90 

Bromma (U p ). kyrka n II:2: 397: II:5: 
135 

Brua to rp (Sm). tege lbruk . Söderå kra 
sn 11 :2: 357: II:5:95. 102 
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406. 4 10: 11 :3: 77. 79. 92 . I 17. J40. 
150. 152. 153. 156: 11 :4: 27. 44. 87 . 
89. 91: 11 :5: 32. 33. 5 1. 55. 58. 131. 
132. 133. 134. 135. 136: 11 :6: 64 . 65. 
73. 107- 1JO. I15. I 19 

Långöre . by. Bredsä ttra sn 11 T *10. 13. 
15. 47 . 67. 74. 76. 84 : 11 :6: 3 1. 37 
kapell (S: ta Brit as kape ll ) se Bred-
sä tt ra 

Lödde köpinge (Sk ). kyrka n 11 A: 90 
Lödöse Il : I: I 64 
Lö ke näs. by. G lö mminge sn 11 :1: 172. 

174. *179 
Lö t 11: 2: *233. 23 ~ . *134: ll A: 55: 

11 :6 : 11 0 
fornborg ( Bygde borgen. Trindbor-
ge n ) 11 :2: 233. *142. 266 
kyrkan 11 :1: 209: 11: 2: 23 4-3 19. 
*232-3 14. *32 1.332. *335.354. 
355.356. 396. 404.406. *407. 408. 
*409. 410: 11 :3: 150. 152. 156: 11:4 : 
25. 27 . 33.39. 40.63.87.90. 91: 
ll :s: 124. 132 . 135. 136. 137: 11 :6: 
108. I 10- 1 I I 
Kyrkliga ungdomskretsen 11 :2: 302 

Madesjö ( Sm ). kyrka n 11 :6: 11 4 
Madrid . Prado museet 11 :1: 180 
Magde burg. Tyskland 11 :6: *12. 39. 44 
Maglarp (Sk ). Gam la kyrkan 11 :1: 208 
Mainz.Tys kland 11 :1: 11 3. 164 
Malmö 11 :6: 98. 102: Sydkraft AB 

11 :s: 10 
S: ta Margare tas kapell se Runste n 
S: ta Ma rie kape ll ( kloste r: S:ta Marga-

re tas kape ll ) se Runste n 
Marstrand . kyrkan 11 :2: 3 19: Il :]: 155 
Marte bo (Go). kyrka n ll :y 154 
Mecklenburg. Tysk la nd 11 :6s: 98. 101. 

102. 104 

Me llösa. by. Bredsä tt ra sn 11 :2 : 295 : 
11:4: 9. *10. 12. 13.60.74. 76. 8 1: 
11 :6: 3 1 

Minde n. Tysk land 11:6: 39 
Miomu se Moon 
Moon (M uhu: ··mio mu .. '?). ö . Estl and 

11:5. 11 : 11 :6: 11 8 
Mo rto rp (Sm ). sn 11 :2: 297. *:100: 11:4: 

63. *64: ll y 135: 11 :6: 108 
Mosjö ( Mosås: Nä). kyrk a n ll :s: 13 1 
Mosto rp . Mo rto rps sn 11 :5: 1 29 
Munke to mte n. Södra Gärdslösa. 

Gärdslösa sn 11 :3: 12 
Mälare n 11 :6: 18. 97. 1<q 
Mäs te rby (Go). kyrka n 11 :2: 317 
Möckleby härad 11 :5 : I I. I 2 
Mö nste rås (Sm ) 11: 2: 366: 11:4: 58. 6 1. 

*64.90 
kyrka n 11 :2: 300. *303. 3 19 : ll T 
99. 154. 155 

Mö rby. by. Lö ts sn 11 :2: 233. 241 
Mörby långa ll :s: 128 : 11 :6 : 11 6 

kyrkan 11 :1: 208: 11 :2: 395: 11 :3: 
156 : 11 :5: 133: 11 :6: 22. 77. 108. 
I 17 

Nacka (Sö). guldsmed 11 :2: 304 
Nack ho lm ( Klos te rho lmen ). Högby sn. 

bo rgruin 11 :6: 17 
Nedra Bägby. by. Gärdslösa sn 11 :3: 9 
Nedra Sandby. by. Bredsä ttra sn 11 T 

*10. 15. 18. 74 . 76. 84 : 11 :6: 37 
Njurunda ( Me) . kyrkan ll :s: 136 

orra Bäck. Runstens sn 11 :5: 11 . 14. 
15. 98. 129. 137 

Norra Gärds lösa. by. Gärds lösa sn 
ll T 10. t 1. 12. 17. 122. 129. 132. 
138. 154. 156 

Norra Löts kyrka ( tro l Lö ts kyrka) 
11: 2: *139 

Norra Möckle by 11 :4 : 9 1: ll :s: 9. 25. 
92: 11 :6: 87 

kyrk an 11 :1: 29. 55. 205. 209: 11 :2: 

3 18 : ll T 152: ll A: 90: ll :s: 135 

Norra Runste n. by. Runstens sn 11 :5: 
I I. 12. 22. 28. 97 

Norra Sax näs. Algutsrums sn 11 :5: 97 
Norra la ( Hs). kyrka n 11 :2: 240 
Norrby. by. Lö ts sn (se äve n Tjurlösa) 

11 :2: 233. 307 
1orrgå rde n. Lå nglöts sn 11 : 1: 204. 209. 

210: ll :y 58. 133 

orrgå rde n. Ytte rby. Egby sn 11 :2: 


*]32. 333 


O RTR EG IST ER IJ5 

Norrköping 11 :5: 13 7: Fredriksson 
a rkit ek tkontor 11 :6: 72 

1ottebäck (Sm ). kyrk a n 11 : 1: 208 
ovgorod. Ryssland 11 :6 : 16. 22. 39. 

40 
S:t O lo fs kyrka 11 :6: 22 
S:t Pc tri kyrka 11 :6: 39. 40 
Ryska kyrkan 11 :6: 42 

Nybro. Firma kyrkorestaureri ngar 
ll :s: 105 

Nydala (S m). klos ter 11 :6: 20 
Nye (Sm ). sn ll A : 68 
Nygärdet. Övra Sandby. Bredsät tra sn 

11 :4 : 16 
Nyköping 11 :1: 158 
Nysted ki rke. Danm ark 11 :3: 155 
När (Go). kyrkan 11 :3: 153 
Närk e 11 :5: 33 

ärke- Värmla nds regemente 11 :5: 68 
Na:s tved . Da nma rk 11 :6: 101 
Nävekvarn (Näfvekvarn: Sö). bruk . 

Tunabergs sn 11 :2: *289. 290 
äve lsjö (Sm ). kyrk an 11 :1: 208 

Oberammergau. Baye rn . Tysk la nd 
ll T 65 

S: t O lo fs kape ll se Böda 
S: t O lofs (Ä ulas) kape ll . Få rö se Ga m-

le ha mn 
S:t O lo fsho lm (Akergarn : Go) . kapell . 

He ll vi sn 11 :6 : 16 
S:t O ttos kape ll se Högby 
Ormöga. by. Bredsä ttra sn 11 :2: 352: 

ll A: *10. 11. *11.15 . 19.76.81 : 
11 :6 : 3 1. 32 . 34. 37 

Otte nby. fi ske läge se Kyrkham n 
kungsgård . Ås sn 11 :1: 206: ll :s: 
132 : 11 :6: 20 

sn och kyrk a (Ås sn och kyrka) 

11 :6: 20 


Palme lund . Lö ts sn 11 :1: 233 . 3 18 
Pe rsnäs. kyrkan 11 :1: 97. 128. 156. 205. 

208. 209: 11 :2: 242. 266. 3 15. 3 16. 
3 I 7. 3 I 8. 396: 11 :3 : 63. 92. 98 . 150. 
152 . 153. 154 : ll T 25. 38. 87. 88. 
89. 90: ll :s: 83: 11 :6: I 15 
mi nneskors ( Rynings kors) 11 :6: 44 

Pomme rn 11 :1: 164 : 11:6 : 17. 98 
Prästegärde t ( Prästevrete n ). Gärds lösa 

sn 11 :3: 12 
Påska ll avik (Sm ). Döderhult s sn 11 :2 : 

357 
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136 REG ISTE R TILL Ö L AN D BAND Il 

Ramda la ( Bl ). kyrka n 11 '.4: 87 
Ra us (Sk). kyrkan 11 :5: 136 
Resmo Il :): 13 : 11:6 : 15: kyrka n 11 :1: 

55. 204. 205. 20S: ll T 63. 150. 
153. 154. 155: 11 :4: 89 : Il :s: 13 1. 
132. 135: 11 :6: 64. 65 . 7S. 107 . 109. 
I I 2 . Il 7 

Reva! (Tallinn ). Es tl a nd 11 :6: 9S. 10 1 
Rhe n 11:6: 4 1 
Riga. Leuland 11: 5: 134: 11 :6: 9S 
Rings ted. Da nma rk 11 :6: 16 
Ro m, Ita li e n 11:1: 205: 11:6 : 4 1. 42 
Ro ma (Go) ll:s: 12S 
Ro ne ( Go ). kyrka n 11 T 153 
Ro nne by. kyrka n 11 :2: 317 
Rosenkinds ka pe ll (S :t Johannes 

kape ll ) och källa se Ås 
Roskilde. Danmark 11 :6: 42 
Ros tock. Tyskla nd 11:1 : 164: 11 :6: 10 1 
Runste n 11:1 : 9. 149: II:s: 9- 13. *10-

12: 11 :6: S7 
Abrahams kä lla 11 :5: 13 
härad !I T IO: 11 :5: 11 . 12 
kyrk an 11: 1: 194. 206. 20S. 209. 
210: 11 :2: 3 1S. 396 : ll T 63. 77. S1. 
I 17. 151. 152. 153. 156: 11 '.4 : IS. 63 . 
S7. SS, 90: ll:S: *S. *10. I I. 13. 14-
137. *15-60. *62- 127. *145: 11 :6: 
77 . !07. 10S . io9. 115 . 11 S- 11 9 
Kyrkliga syföre ning 11 :s: 124 
Lo tt a kå r 11 :5: 1 24 
Kulture ll a ungdomsföre ning 11 :5: 
11 9 
Kyrkas blo mste rfond 11 :s: 124 
Röda korset 11 :5: 124. 125 
S: ta Margaretas kapell 11 :5: 12 . 13. 
6 1: 11 :6 : 9. *9· 12. 13. *13. 14. 17. 
22 . *S4.85-94. *SS. *S9 
Ungdo me ns syföre ning II :s: 124 

Rutske r. Rut kirke. Bo rnho lm. Dan-
mark 11 :2 : 317. 356: 11 '.4: SS 

Ryd. by. Glömminge sn 11:5 : 121. 122. 
123 

Ryda ho lm (Sm ). kyrkan 11 :6: 72 
Ryssby (N Möre hd . Sm ) 11: 1: 129 
Ryssbylund (Sm ). Ryssby sn (N Möre 

hd ) 11:5:68 
Ryss la nd 11 :5: 49: 11 :6: 1S. 23 
Rä lla. Högsrums sn 11 :5 : 94. 97 
Räpplinge 11:2: 333. 357: Il :): 14S: 

11 '.4: 9 
Borgs kyrko ruin se Borg 
kyrkan 11:1 : 12S. 204. 210: 11 :2: 
396: 11 :3 : 63. 153: 11 '.4: SS: 11 :5: 72. 

13 1. 132. 135: 11:6: 64. 65. !07. 109. 
115 . 11 7 
minnesstod öve r dro ltning Yictoria 
11 :5: 130 
S:t E lavs kapell se Borgho lm 
..Äpple rums kape ll .. 11 :6 : 9 

Sandby !I T 13: kyrk an 11 :1: 18. 206. 
209: Il :2: 240. 3 16. 3 1S. 396: 11 T 
132 . 152: 11'.4 : 5S. S7. SS. S9. 90: 
11 :5 : 132. 135 : 11 :6 : !09 

Sandby. by. Egby sn 11 :2 : 329. *330. 
33 1.33 2.333.36 1. 365. 37S. 392: 
Il :6: 11 2 

Sandvik (Sm). kyrka n II :s: 130. 11 :6 : 
11 9 

Saxnäs se Norra Saxnäs 
Sch leswig se Slesvig 
Segerstad 11 '.4 : So : kyrka n 11 :2 : 3 16: 

11:4: S7: 11 :6: 75 
Sigtuna 11:6 : 12. 23. 97 
Sikavarp (S ik va rp. Sikehamn. Kape ll -

udden) . Bredsä ltra sn 11 '.4: *10. 12. 
15. S9: 11 :6: *S. 9. *9· 10. *10. 14. 

*15. *16. 21. 29- 7S. 100 

ste nko rs 11 '.4: 16. 22. 77: 11 :6: *S. 

12. 14. 22. 23 . 34. *35· *36.42- 46. 
*43-47. *66. *67 

Sikehamn (se vida re Sikavarp ). Bred -
sältra sn 11 :6: 29 

Sikvarps udd ( Kape lludden) se Sika-
varp 

Silte ( Go ). kyrkan Il :5 : 36 
Sjusta ( Up ). runsten. Sko kloste rs sn 

11 :6 : 16. 23 
Sjösås ( Sm ). Gam la kyrkan 11 : 1: 20S 
Skara. S:ta Katarinagille 11 :6: 39 
Skedemosse. gå rd . Köpings sn 11'.4: 17. 

6S: 11:6 : 37. 76 
o fferplats !I T 9: 11'.4: 9. 12: 11 :6: 
32 
runste n 11 :6: 3 7. 76 

Skederid (Up). kyrkan 11 :6 : 39 
Skedstad. by. Bredsältra sn ll T 9 : 

11:4: *10. 12. 15. 59 : 11 :6: 32. 34. 37 
Skedstadviken . Bredsält ra sn 11 :6 : *S. 

14. 29. *30.3 1.32. 37. 6 1 
Skepptuna (Up ). S:ta Katarinagille 

11 :6: 39 
Skokloster (U p ). kyrkan 11 :2: 397: 

11 :5: 134: slollet 11 :1: 210 
Skultuna ( Vs). bruk 11 :2 : 307: 11 :4: 

76: II :s: 122 
Skå ne ll T 15 : 11 :6 : !OS. 11 6 

Skägge näs (Sm ). halvö, Ryssby sn 11 :3 : 
145. 156 

Skänninge. Allhelgonakyrkan 11 :6: 98 
Vårfrukyrka n (stadskyrk an) 11 :3 : 
79. 154: 11 :6: 20 

Skärkind (Ög). kyrka n 11 :3: 154 
Skärplinge . gå rd . Bredsält ra sn 11 '.4: 15 
Slagerstad. by. Stenåsa sn ll :s: 92 
Slesvig (Schleswig). Tyskland 11 :6: 42: 

Goltorps ( Gollorfs) slo tt. muse um 
11:1 : 2!0: 11:3 : 155 

Slältbo härad 11 :2 : 329: ll T 10 
Smedby. kyrk an 11 :1: 206. 208: 11 :2: 

3 1S. 3 19: Il :): 152 : 11 :4: 90: II :s: 
132 . 133. 135: 11:6: 22 . 75 

Småland 11 :1: 164 : 11 '.4: 90: Il:s: 130 : 
11 :6: 37 . 3S. 72. 97. !OS 

Soest. Tyskland 11:6: 40 
Solna (Up). kyrkan 11:6: 11 2 
Spjulle rum (Spjute rum ). by. Runste ns 

sn 11 :5: 9. 12. 20. 25 . 97 . 125 . 134 
runste n ( Degelste ne n ) 11 :5: 11 

Spå nga (U p ) 11 '.4: 74 
Stargard. Pomme rn . Po le n 11 :6: 10 1 
Starrby (?). Löts Sn 11 :2: 2S9 
S:t Stefans e lle r S:ta Ba rbaras kape ll se 

Gräsgå rd 
Stegeborg (Ög) . slo tt skape ll. Skällviks 

sn 11 :6: 21 
Stegeholm (Sm ). slo llska pe ll . Väster-

vik 11 :6: 21. *15. *16 
Ste nkyrka ( Go ). kyrka n 11 :1: 192. 204. 

210: 11 :5: 37 
Ste nåsa 11 :2: 3 15. 3 19: 11 :4: 15 

kyrka n 11:1: 96. 11 7. 205: 11 :2: 3 16. 
3 19. 370. 396: Il :): 152: 11 '.4: S7: 
11 :5: 132 

Stettin (Szczecin ). Po le n. muse um 
11 :6 : I 14 

Stockholm 11 :1: 165. 201. 202: 11: 2: 
290. 315. 395: 11 :3: 136. 14S. *149. 
153: 11 :4: 74. S4. *S5: 11:5: So. 12S. 
129 : 11: 6: 97 . 9S. 99. 100. 10 1. 102 
Arvfurstens palats 11:6 : 11 2 
Be rit Wa lle nbe rgs Stiftelse 11 :6: 
65. I 14 
Be rns sa lo nge r 11 :5: 136 
Byggnadsstyre lse n 11 :4: 62. 63: 
11 :5: 105 
Ersta Dia ko nissansta lt. paramen-
tavd 11 :2: 392: 11 :5: 124 
Hedvig E leono ra kyrk a 11:1: 210: 
11 :3: 155 

Ho tell Rydbe rg 11 :2: 3 1S 
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Joha n Beckma n & Co. klockgj ute ri 
ll:s: 129 

Ka mma rko ll egie t 11 :6: 11 6 

S: ta Kata rinagille 11:6 : 39 

S:t Knutsgille 11 :6 : 39 

Kungl Lantre visionsko mmissio ne n 

Il :6: 72 

Kungl Myntkabine tte t 11 :6: JOI 

Kungl Vitte rhe ts Histo ri e och 

A ntikvite ts Akademie n II :s: J02: 

11:6: 17. 23, 9 1 

Kungsholms kyrka 11: 2: 297 . *298: 

11 :4 : 63. *64 

Libra ria 11: 1: 199 : 11:2: 390. 392: 

ll T 132. 140 

Licium 11:1 : 199: 11 :2 : 3 10 : ll T 

140: Il:s: 124. 137 

Ma ria Magda le na kyrka 11 :1: 208: 

11 :2: 397 : 11 :3 : 151 : 11 :5 : 132 . 133. 

134 

Musikaliska akade mie n 11 :5: 136 

Nordiska musee t 11: 2: 288. 300 

Pie tas 11: 2: 3 10: 11 :5: 66 

Riksantikva rieämbe te t 11 :1: 160. 

179 : 11: 2: 295. 367 

Stadsmuseum 11: 1: 206 

State ns historiska muse um Il : 1: 9. 

*10. 146. 148. 149. *149, *150. *151 . 

164: 11 :2: 288. 300. • 303: 11 :4: *13. 

*14 . 15.S9 

Stockho lms e nskilda bank 11 :5: 136 

Söd ra tea te rn Il :s: 136 

Vasabron 11 :4 : 90 

Vete rinärhögsko lan Il A: 90 

Åke rma n & Lund. orge lbygge ri 

ll T 132 

Ö ve rinte ndentsämbe te t Il :2: 2 74. 

275. 29 1. 297. 29S . 334.*337.353. 

364. 405: ll T S i. S2 . *S2. 132 . 155 : 

11 :4 : 55 . *57 . 5S. 90: II :s: S3. S4. 
*S4. 99. IDO. IO J, 135: 11 :6: 67 . 11 4 

Sto ra Grunde t. ö. Böda sn 11 :6 : 15 
Stora Åby ( Ög). kyrka n Il :1 : 3 17 
Sto rskär. ho lme. Böda sn 11 :6 : 15 
Stra lsund . Tyskland Il :6: 10 1: Nicolai-

kirche 11: 2: 279 
Stropps sä teri (Söd ra skattegårde n). 

Lindby. Gärdslösa sn llA: S9 
Strö mserum (Sm ). Å le ms sn 11 :2: 357 
Stånga (Go). kyrko kö r ll A : 65 
Stö rlinge söd ra kva rnbacke . gravfä lt. 

Gärdslösa sn Il :3: 9 
Stö rlinge . by. Gärdslösa sn 11:3 : 9. 1 o. 

1S. *20 : II :s: 7S 

Sundby kyrk a (Sandby kyrk a) 11: 1: 
206 11 :6: 109 

Sundre ( Go ). kyrkan Il : 1: 205 
Svinnegarn (U p). kyrkan ll T 151 : 

ll :s: 13 1: 11 :6 : 77 
Sä tt ra. by. Gärdslösa sn Il T 1 o. S 1 
S0borg. Danma rk . slo tt ska pe llet 11 :6: 

21 
Söde rkö ping 11 :6 : 3S. 97. IDO . 10 1. 

102: S: t La ure ntii kyrka (s tadskyr-
ka n) Il :]: 79 : 11 :6: 20 

Söderåkra ( Sm ). kyrk an Il :2 : 240. 
3 16: ll A : S9 

Södra Bäck. by. Runste ns sn II :s: 10. 
11 .39. 120. 129 

Söd ra G reda. by. Föra sn 11 :4: 27. 5S. 
SS: 11 :6: 11 S 

Södra G ärdslösa. by. Gärdslösa sn 
11 :3: 10. 12.39. 11 S.1 29: Il:6: 11 3 

Söd ra Möckleby. kyrka n 11:5: 133: 
11:6 : 20 

Söd ra Runste n. by. Runstens sn 11 :5: 
9. Il . 12. 26. 40, 78 . S9. 9S. 120. 
123. 124. 125. 12S. 130 

Södra Sa ndby. by. Sandby sn 11 :5: 92 
Sölvesborg. kyrk an ll T 154 
Sö rby (Söde rby) . by. Gärdslösa sn 

11 :3 : JO. 13. 19. 11 S. *127. 129, 13S, 
146. 155 
gravfä lt 11 :3: 9 

Sörby Ta ll. by. Gä rdslösa sn 11 :3: 9 

Tingstäde (Go). kyrk an 11 :1: 11 6. 2JO: 
11 :4 : 9 1 

Tjurlösa (Tjude rlösa). by. Lö ts sn 11 :2 : 
233 . 239. *240. *241. 293 . 3 15 

Tjus hög. gravhög. Gä rdslösa sn 11:3: 9 
Tjusby. by. Gärdslösa sn ll T 9. 10. 39. 

152 

minneskors ll T 12. *13: 11 :4: 15 : 

11 :6:44 


To rslunda 	 11:3: 11 : llA: 15 : 11 :6: 22 
kyrka n 11 :1: 11 4. * 11 6.206.20S: 
11 :2: 3 16. 343. 35 4 : 11 :3 : 154. 15s: 
ll A : S7. S9: II:s: 3S. S3. S4. 132. 
135: 11:6: 1S. 41 

Tre ptow (Trzebiat6w). Po le n 11 :6 : 
10 1 

Trindbo rge n se Löts fo rnborg 
Trä kumla (Go). kyrkan ll :s: 36 
T ve ta (Sm ). kyrka n 11:3: 154 
Tyska Orde n 11:1 : 164 : 11:6: 9S. JO I. 

104 
Tyskla nd 11:1 : 12S. 164: 11 :3: 77: 11 :4: 

O RT REG ISTE R 13 7 

1S. *45. 46 : 11 :5: 37: 11 :6: 32 . 44. 
97.9S . 10 1. 102. 104 

T örneva lla ( Ög). kyrkan Il T 154 

Uppland 11 :2 : 3 17: 11:3 : 154: 11:4: 40: 
ll :s: 132 

Uppsala. do mkyrka n 11 :3: So. 15 1: 
11:6: 77 
mö te ( 1593) 11 :1: 20S : ll T 154: 
ll A : S9: 11 :5: 134 
Ortnamnsa rkive t llA: S7 

USA 11 :2: 3S9 

Vadste na ll T 9S; 11:6: 42. 74. I 17 
kloste rgods ll T w : II:s: 12 
klos tre t ll A : S9 
klostrets e remitorium (e re mitbo-
ning? ) 11 :6:9.*9. 21 

Va lle rstad ( Ög). kyrkan 11 :3: 155 
Valsnäs ( Hvalsnäs) . by. Löts sn 11: 2: 

23 4. 241. 2S2. 293. 294. 296 
Vamlingbo (G o). kyrka n ll T 153 
Va nsrum ( Vanse rum ). by. Runste ns sn 

11 :5: 9. 10. 11 . 12. So. 9S. 123, 12S. 
134 

Va ra. Kyrklig textil II:s: 124. 125 
Varnhe m ( Vg) 11: 2: 392: 11:4: 79 
Vasahuse t se Bo rgholms kungsgård 
Vassmo lösa (Sm ). Ljungby sn Il: 1: 

2 JO 
Vcckholm (U p). kyrkan ll A: S9 
Ve nde l (U p ). kyrkan II :s: 41 
Ve ntlinge. kyrka n 11 :3: 155: 11: 2 : 395: 

11:5: 135: 11:6 : 11 5 
Vi. by. Källa sn 11 :2: 3 17: 11 :2: 366: 

Il :s: 90. 132 
Vi by ( Ög). kyrka n 11 :6 : 9S 
Vickle by. kyrka n 11 :1: 11 4 : 11 :2 : 24S. 

266. 3 19: 11:3: So. 153. 155: 11 :4: 
39 . S7 : 11 :5: 13 1. 133. 134. 135: 11 :6: 
24.37. 65. 111.11 5 

Vimme rby 11 :3 : 136. 155: 11 :s: 35. 5S . 
13 1 
Gra nk vistgårde n II :s: 13 1 
kyrkan ll T 154 

Visby 11 :1: 164 : 11 :3: 153: 11: 6: 37 . 3S. 
40. 70.9S. 100. 10 1 

do mk yrk an (S: ta Ma ria) 11 :1: 2os: 

11 :2: 397: 11:3: 79. 152: ll A: SS: 

11:5: 13 1: 11 :6: 22.40. 111 

S:t Dro tte ns ky rka Il :6 : 42 

S: ta Kata rina (gråbröd ra-) francis-
kankonvent 11 :4 : 15. 25: 11 :6 : 38 

S: t Knutsgille 11:6: 1S 


http:24.37.65
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138 R EG ISTE R T I L L Ö L A ' D BAN D Il 

S: t icola i kyrk a 11 :2: 270. 317 
S:t Olofs kyrka 11 :6: 16 

Vrc ta kloster (Ög). klos te rgods Il :]: 
10: 11 :4 : 15: 11 :5: 12 
kyrk an 11 :6: *13. 17 

Väderskär. fi ske läge . Lo ft a ha mma rs sn 
(Sm ). kape ll c l 11:6 : i:i 

Vä nge (Go). kyrkan 11 :2: 3 19 
Vä rmdö (Up ). kyrkan 11: 2: 397 : 11 :5: 

134 
Värmla nd ll :s: 132 
Värnanäs (Sm ). gård. tege lbruk. Ha ll -

lorps sn 11 :2: 357: 11 :5: 95 . 102: 
Il :6: 76 

Vä rö ( Ha). kyrka n 11 :4: 90 
Väskinde (Go). kyrk an 11 :1: 204. 2 10: 

Il :4: 9 1 
Väs terga rn (Go) 11 :6 : 10. 37. 76 

kyrk oruin 11:6: *13. 22 
socke nk yrk an Il :6 : 22 

Väste rgötla nd 11 :3: 15: ll :s: 132 
Väs te rvik 11 :2: 357 
Väste rås 11 :6: 97. 98. 10 1: domkyrka n 

11 :6: 11 2 
Västindie n 11:3: 156 
Västra Ryd (U p ). kyrk an 11 :1: 2 10 
Växjö. domkyrka n 11 :2: 3 18. 3 19: 11 :3: 

155: 11:5: 136 

Wechselburg. Tyskla nd . kloste rk yrkan 
Il :6: 44 

Wie n. Österrike 11 :3: 122 
Wo llin ( Wo lin ). Po le n 11: 6: 10 1 
Wo rthington. O hio. SA Il :3: 12 2 

Ystad . M & E Ohlssons klockgj ut eri 
11 : 1: 202 

Ystad . Ä nglahuse t Il :6: 20 
Ytte rby. by. Egby sn 11 :2 : 33 1. 332. 

*332.333 . 370. 380 
Ytte rby ( Bo). kyrk an Il :4 : 90 

Å kirke. Bornho lm . Danmark Il :2: 
3 17. 356: 11 :3: 155: 11:4 : 88 

Å ke rby. by. Runste ns sn 11 :5: 9. 10. 
11 . 13. 14. 25. 58. 78. 97. 123. 124. 
125 

Å le m (S m ). kyrka n 11:1 : 208: 11 :3: 99. 
154 : 11 :5: 133 

Ås Il :6 : 20. 22 
S: t Johannes kape ll 11 :6: 9. *9· 12. 

13. *13. 19-2 1. 22. 47.99. 10 1- 102 . 

103 . 104 

kyrk an 11 :1: 206. 208 : 11 :2: 24 2. 


268: 11:3: 154: ll T 39 . 89: ll :s: 
130. f:l2. 133: 11 :6: 20. 76. 103 
Långe Ja n. fyr (Öla nds södra uddes 
fyr ) Il :6: 20 
Rosenkinds källa. Kyrkhamn Il :6: 
20 

Åsen. Lå nglöts sn 11 : 1: 1 o 

Älghull (Sm ). kyrka n 11 :3: 154 
Ä pple rum . by. Rä pplinge sn 11 :3: 16: 

11 :6: 9 

.. kape ll .. se Räpplinge 


S: t Ä ulas ka pe ll se Gamle ha mn 

Ödeshög ( Ö g). kyrka n 11 :2: 266 
Öj (Öij). gå rd . Köpings sn 11 :2 : 388. 

392.396 
Öja ( Go ). kyrka n Il :1: 204. 209. 21 o 
Öl ands frik å r Il :2: 289 
Ö la nds norra mot (pros le ri ) 11: 2: 233: 

11 :3: 10 .11.1 56: ll :s: 11 . 12. *17 
Ö la nds och Ka lmarsunds fi ske- och sa l-

te ribo lag Il :6: 75 
Öla nds söd ra mo t Il :5 : 12. *17 
Ölands söd ra udde. fyrhå k (se vida re 

Ås. Lå nge Ja n ) Il :6 : 20 
Ö ljehult ( Bl ). kyrkan 11 :4 : 90 
Öre bro Il :1: 190 
Ö re ha mn se Grankullav ik 
Öse l ( Saare maa ). ö. Es tl and Il :5: 128 
Össby. by. Gräsgå rds sn 11 :6 : 1 8 
0sterma rie kirke. Bo rnho lm . Da nma rk 

11 :2: 3 17. 356 : 11 :4 : 88 
Öste rgå rden. Valsnäs. Lö ts sn 11 :2 : 241 
Öste rgö tl a nd 11 :1: 164 : 11 :3 : 79: llT 

90 : 11 :5: 33: 11 :5: 13 1: 11 :6: 97. 98. 
11 6 

Öste rå ker (Up ). kyrka n 11 :1: 210: 11:3: 
155 

Östra åse n. Långlö ts sn 11 : 1: 9 
Ö vra Bägby. by. Gärdslösa sn Il :3: 1 o. 

19 
Övra Sa ndby. by. Bredsä ttra sn 11 :3 : 

JO: llT * JO. 11. 15. 16. *16. 18. 19. 
8 1. 84: 11 :6: 37 

minnesko rs (Sunes ko rs) 11 :4 : *16. 

87: 11 :6 : 44 


PERSO REGIST E R 
A B S se Bergstedr. A nna 
A B S, I P: inskr 178 1. G ä rdslösa Il :3: 

146 
A C W se Wadsten. A nders Georg 

A I S: gravi nsk r m BL D. 1805 . Lö t 
11 :2 : 3 14 

A L D: gravinskr 111 /-/ S S. Lö t 11 :2: 
3 14 

A L 0 K se Odelq1 ·is1- Kruse, A nna-
Lisa 

A M S: grav inskr. Bredsä tt ra 11 :4 : 19 
A M S:gravinskr. 1754. Löt 11 :2: 

238 
AN D : gravinskr 111 N E S. 1828. 

Bredsä tt ra ll T 19 
A N S: grav inskr m P P S och K B D . 

18 11.Lö l 11 :2:239 
A N S: inskr på ko lle kthåv. Gärdslösa 

11 :3: 146 
A 0 S: gravi nskr m I P D. 1707. Lö l 

11 :2: 3 12 
A P S D Ö: grav inskr 111 M 0 D D Ö. 

1696. Lö l 11 :2:236 
A P S: gravi nskr m KID. Egby 11 :2: 

*332. 333 
A S se A rem Ste11.uo11 
A W se Waleij. Axel 
Ahraham A ndersson, he mm ansäga re. 

o rra Runsten (?). Runste ns sn. 
g 111 Maria Larsdo11er 11: 5: 22 

Abraham Jömson. ålde rm an. Södra 
Bäck. Runstens sn 11 :5: 120 

Abram Bengtsson, ålde rman. Bj ärby. 
Runste ns sn ll :s: 6 1 

A dam av Brem en. tysk histo ri eskrivare 
11 :6 : 39 

A dolf Fredrik. ko nung av Sve rige: inskr 
Il :1: 20 1 

A dolfsson. A rne. guldsmed. Kalm ar 
11 :5: 11 9. *11 9 

A h/berg. Birgilla, fö rfatt a re. resehand-
bo ksreda k tör Il :6 : 41 

A hlqi ·ist (Så lander). Maria. g m C 11staf 
Sålander Il :3 : 138 

A hlq vist. Abraham. kont ra kt spros l. 
kulturhistorisk fö rfatt are Il :1: 204. 
206: 11 :2: *144 : 11:3 : 146: 11:4 : *22. 
9 1: ll :s: 13. 14. 22. *33· 34. 40. 41. 
*4 2. 70. *76.81. *82.83 . 84. *84. 
88.89.92.93.94.95.96.98. 10 1. 
*125. 126. 130. 132 : 11:6: 15. 17. 20. 
23. 29. 42.87 

A hlq visr. A lf red. apote kare. g m Elisa-
beth Borggren Il :5: 2 2 

A hlqvisr. Israel. kyrko he rde. ko nl ra kts-
prost 11:4 :84. 9 1 

A hlqvisr. Margareta Johanna. g m 
A nders Råherg 11 :5: 132 

http:88.89.92.93.94.95.96.98
http:22.47.99


A hlq1·is1. Pehr. kyrkoherde. g m Ma ria 
J11/ia11a Fomander 11 :5: 130 

A'1/q1 •is1. Pehr. socke rbruk smäs ta re. 
fahrikör 11 :5: 15. 93 

A lhi11. /-1. a lunbruksinspektö r. Södra 
Möcklehy 11 :s: 90 

Alhrekt m• Meckle11h11rg. ko nung av 
Sverige: brev 11 :6 : 15 

myntning 11 :6: 101. 102 
A lexander 111. påve: skyddsbrev 11 :6: 37 
A l/n er. Karl. fyrmäs ta re. Brcdsä ll ra och 

Segcrstad 11 :4 : 80. 91 
A l111q11is1. görde lma ka re. Kalma r 11 :2: 

305. 30X 
A l111q1 ·i.1·1. Bror. arkit e kt 11 :2: 302. 3 19 
A nders l/a11ste11ss1111. he mma nsäga re. 

1 o rra Runste n. Runste ns sn. g m 
Tiersi11 C D 11 :5: 22 

Anders Ja11.1'.1·m1. Runsten: ma terialle ve-
rans 11 :5 : 106 

Anders J1111ss1111. g m A1111a Beaw Lars-
d11uer 11 :1: 17 

Anders J11ns.HJ11 . Tjushy. Gärdslösa sn 
ll :.1: 39 

A nders J1111s.1·1J11. , lde rman. Sandby. 
Egbysn 11 :2:36 1 

A nders J11 11s.1·011. å lde rma n. Övra Sand-
by. Brcdsä ttra sn Il :4 : 18 

J\111ler.1· Jiins.1·1111. kyrkvärd. Övra Sand-
hy. Bredsä ttra sn 11:4 : 84 

A nders Jiim11.1·so11. gesä ll 11 :5 : 59 
A nders Mickel.rnn. ålde rma n. Valsnäs. 

Löts sn 11 :2: 282 
A nders Persson. g m Brita Stina Jacohs-

douer 11 ::;: I 38 
A nders Per.uo11., ldcrman. Tjurlösa. 

Lö ts sn 11 :2: 3 15 
A nder.u11n. Aron. antikvarie. ko nsthi s-

torike r. professor 11 :1: 208: 11 :2: 
317 . 396 

A11ders.1·011. Birger. lanthruka re . Spju te-
rum . Runste ns sn. g m Mariann e 
Andersson 11 :s: 25. 26 

A ndersson. Carl E. målare 11 :2: 295 
A ndersson. Christina Charloua : grav-

inskr llT 18 
A nder.mm. Eihert. kyrk vä rd . Lå ngörc. 

Brcdsä tt ra sn. g m /-lelfrida A nders-
son 11 :4: 74 

A nders.1·011. Frans. måla re. Köping 11 :4 : 

J\11ders.1·011. llelfrida. Lå ngöre. Bred-
siittra sn. g m Eihert Andersson 
ll TH 

J\nder.1·11 11. /it'(lr. antik va ri e 11 :3: 152: 
11:4 : 88 

A 11der.1·so11. J A Bertil. gå rdsägare . Bo. 
Bredsättra sn llT 19 

J\ 11der.1·so11. Lydia. Me llösa: dona tion 
ll TH 

Anderss1111. Maria1111 e. Spjuterum. Run-
ste ns sn. g m Birger A11ders.1·on 
ll :y25.26 

!111ders.1·011. 0. murmästare . Bredsällra 
Il :1: 367 

A ndersson. Tlieodor. Å ke rby. Runste ns 
Sil JJ :y 123 

A 11dersso11. To rhorg. donator. Bo rg-
ho lm 11 :3: 138 

A nderson. William. konsthistoriker 
11:3: q . *18. 50. 74. 83 . 132. 151 . 
15 2: 11 :5: rn3. 135 . q6 : 11 :6 : 36. 41. 
6 1. 70. 75. 77 

J\11drece se La11re111i11s Andrece 
J\11karh11ld1. Lars. Bjö rke rum . g m Sti-

na Nilsdouer 11 : 1: 17 
A nn Kajsa 0 D. Lö t. g m Per Persson 

11 :2: 241 
!11111a (A nnika ) Johansdotter, piga. 

Vimmcrhy 11 :s: 13 1 
Anna Beaw Larsdouer. g m A nders 

1011.1".1·011 11 :1: 17 
A1111a Jonsdouer. brorsbarn t La11re11ti· 

11s J\ndrele 1l:y 21. I 34 
Ansgar. missionär. ordens aposte l 

11 :6: Il. 40 
A 111111d S1em so11 (1illhakasee11de ulv) till 

Stiiflö . godsäga re. g m Estrid Krum -
me 11:3: 154 

Appel. Daniel. murare . Dyestad ll :y q 
A ren/ ( A n1111d!) S1emso11 (1illhakasee11 -

de 11/i•: A S). do nato r: vapenskö ld 
Il ::;: 99. 106. 153. *170 

Ame. Ture l . arkeolog. fotograf 11 :6: 
*51- 60.67. 78 

Amholdt. Christian. glasmästa re . Ka l-
ma r 11: 5: 39 

A.wald: inskr på runste n. Gärdslösa 
Il ::;: 10 

A ulen. Frans Johan. kyrko he rde. g m 
Maria /-lildehra11d 11 :3 : q 6: 11 :4: 
8 1. 9 1 

A 11le11. C uswf hiskop i Striingnäs 11 :3: 
156: 11:4 : 9 1 

Axel L: dona tion m Hulda A. ca 1960 
11: 2: 3!0 

Axelsson. El111er. byggmästare 11 :2: 
334. 340. 367. 396: 11 :4 : 99 

PE RSON REG tST E R 139 

BE D: gravinskr m 0 PS 1741. Run-
sten 11 :5: 19 

BIS: gravinskr m K H D och M A D. 
1769. Lö t 11:2: 238 

BL D : gravinskr m A I S. 1805. Löt 
ll :2:3 q 

BL S. kyrk vä rd (oeconomus tcmpli ): 
inskr 1720. Lö t 11 :2: 3 t5 

BL S: gravinskr m P B D. 175 4. Lö t 
11: 2: 237 

B M D : grav inskr. 1755. Bredsä llra 
llT 18. 79 

B M S: gravinskr m I E D och EL D. 
175 4.Löt 11 :2:238 

B M S: gravinskr m M ID . 175 4. Lö t 
11 :2: 238 

B 0 D : gra vinskr m 0 AS. 1707. Lö t 
11 :2 : 236 

B 0 D: gravinskr m S 0 S. 1748. Lö t 
11: 2: 313 

B P D: gravinskr m N M S. 1806. Bred-
sällra 11 :4:79 

Bagge. Måns. hyggmästa re 11 : 1: 130 
Bartmm. /-lenric ( /-lin drich. / li11rich ). 

jägmästare Il :4: 54. 89 
Beck111a11 . Johan. klockgj ut are. Stock -

ho lm se o rt egistre t 
Bengt Månsson. å lde rman . Bredsä ttra 

11 :4: 54 
Bengtsson. B A. byggkonsult. Ka lmar 

se o rt registret 
Bengtsson. /-lans Alfred. guldsmed . 

Kalma r 11 :5: q6 
Be1111 eu. Rohert. antikvarie 11 :2: 395 
Berg. Niclas (Nils) /-lindrik . mur-

mästa re. Kalma r 11 :2: :;:i4 . *336. 
346. 353 . 362.363 . 364.365.395 . 
405 . 406. 410 : 11 :6: 11 2 

Berg. Nils-Olof o rge lbygga re . Nye 
(Sm) ll T 68 

Bergerus, barn t La11remi11s A ndrel!' 
11 :5: 69. 134 

Bergerus. kyrko herde se Cerd~lovius. 
Birgerus 

Berggren. Essy. g m Tage Berggren 
11:2 : 392 

Berggren. Jonas. målare. skulptö r 
11 :2 : 3 18: 11 :3: 11 8. 120. * 121 . 15 1. 
154. * 171 : 11:4 : 89: ll :s: 132: 11 :6: 
109 

Berggren. Tage. kyrkoherde. g m Essv 
Berggren 11 :1: 392 

Bergman. Carl /-la111pus. a rkit e kt 11 :2: 
334.367.372 

62 

http:51-60.67
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Bergqvisr. Runste ns sn: ä nk a e ft e r 11 :5: 

93 


Bergstedr. Anna ( A B S) . prostinna. g m 

A nders (Andreas) Bmuner Il :5: 60. 

73. 108. 11 5. 133 


Bergsredr. Hedvig Chrisrina, biskopin-
na. g m Magnus Stagnelius 11 :3: 
15 1: ll :s: 132 


Bergstedr, Magnus, klockgj uta re. 

Karlskrona I I: 1: 165. 20 1. 209 


Bergsrrö111. Anders. murmästare I I :2: 

345. 350.360 


Berg11/ff(?). Anders. Kalma r Il :]: 129 

Berje se Birger 

Berneke. Karl-Erik . la ntbruka re . gå rd-

sägare. Bjärby. Runstens sn. g m 
Margarera Berneke 11 :6 : 87 . 89 


Berneke. Margarera. lantbruka re. gå rd-
sägare. Bj ärby. Runste ns sn. g m 
Karl-Erik Bernek e 11: 5: 125: 11 :6: 
87 . 89 


Bernhard ( Barn/l(Jrt. Bämhart) Hen-
riksson ( 1-/endrikson. 1-/indriksson) . 

befallningsma n. g m (?) Margarera 

Rosenq vist I IT 144. 156 


Beroni11s. Magnus O lai, bisko p i Ka l-
mar 11 :2:234. 3 15. 319.358.392 

Bertilsson. Monica. tex tilkonstnär 11 :5: 
124. 125 


Beskow, Margareta se Sjöberg 

Bestiari11s (ano nym namn ). gotländsk 


ste nmästare 11 :2: *38 1. 384 

Bieml(Jn, Christopher, klockgju ta re. 


Stock ho lm Il :5 : So. 134 

Billow. A nders. konsthistorike r. reda k-

tö r. gra fi sk form giva re Il : 1: 12 7. 

182. 193: 11 '.4: 68: 11:6: 18. 23-24 


Birch. Jenny. Södra Runsten. Runstens 

Sil 11 :5: 125 


Birger se äve n Bergerus, Bö rje 

Birger Brosa ( Fo/k11ngaiiue11), jarl I I :6: 


37 

Birger Magn11sson . ko nung av Sverige: 


myntning 11 :6: 100 

Birger Persson ( Petersson: Finsraiiuen). 


lagman. g m Ingeborg Bengrsdouer 

( Fo/k 11ngaäuens /agmansgren ) I I :4: 

89 


Birger Pärsson ( "Berje i Egeby ") . Egby 
11 :2: 348 


Birgiua Birgersdorrer ( Finsraiirren: heli-
ga Birgirra). (se äve n sak registre t. 

S:ta Birgitta) ll T 12 . 98: 11 :4: 89: 

Il :6: 36. 38. 4 I. 42 . 44. 74 


Biörck (Björkman ). A nders (A ndreas). 
de kora tio nsmå lare . Vimme rby. g m 

Carharina Biörck 11 :5: 13 1 


Biörck (Björkman ). Carlwrina. Vim-
me rby. g m Anders Biörck 11 :5: 13 1 


Biörck (Björkman ). /-lans. ba rn t 


A nders Biö rck 11 :5: 13 1 

Biörck (Björkman ). Su.1w1na Brita. 


barn t A nders Biörck I I :s: 13 1 

Björkman. Emma Theudora. g m Erik 


R11ndqvist ll T 17. 152 

Björn. konung i Birka Il :6: 11 

Bloh111e. Mars. a rkeolog 11 :6: 32 

Blom Carlsson. Carl Gusraf. a rkite kt. 


konduktö r 11 :6: 1 q 
Blomk vist. N ils. histo rike r. professor 

11 :6: 18. 37 . 38. 41. 42 . 75 

Blomma. Olof. målare. Kal ma r 11 : 1: 


*So. 129. 146. 147. 15 1. 152. 206 

Bo Johansson. mura re. lsmantorp. 


Lå nglö ts sn Il : 1: 13 1 

Bodeck er. Johan Henrik. tenngj uta re. 


Kar lskrona 11 :5 : 62 . *62 . 133 

Bodem ( Bådom ?). Marten: gravinskr m 


Pa vel Bode111 och Cecilia Nilsdorrer. 

163 4 ll T 18 


Bodem (Bådom !) . Pavel: gravinskr m 

Marten Bodem och Cecilia Nilsdor-
ter. 1634 (se äve n Påve/ och 

Bådo111 . Påve/ ) I IT 18 


Budemann. Berenr. klockgjutare. 
Ltibeck ll T q8. *q 8. 15 7 


Boglina. A nders. smed ') Il :2: 350 

Bolin. Nils. byggnadsarbe tare? 11 :2: 


36 1 

Borg. A W. mässingss laga re . Jö nkö ping 


I I :5: 11 3 

Bo rg. Kaj. arkeolog I I :6: 19. 20. 1o 1 

Bo rggren. Elisaberh. g m A lfred 


A hlq visr 11:5: 22 

Bosrröm . Martin. fä ltunde rsök ningsas-

sistent 11 :6: 43 

Boström. Ragnhild. f Srrö111 bo111. ko nst-

historiker. an tikvarie I I: 1: 179: 

11: 2: 295 . 339. 367: ll T 83 . 15 1: 
11 :5: 135: 11 :6: 72. 75 


Borin. Maria. g m Elof A ndersson I I :4 : 

19 


Borvid. go tländsk ste nmästare I I :2: 3 17 

Bra111sredr. G. mältare . Norra Gärds lö-

sa. Gärdslösa sn I IT 13 2 

Bmsk. Hans. biskop i Lin köping 11:4 : 


12: ll T IO : 11 :6 : 9. *9· 12. 13. 14. 
18. 21. 29.42 . 86.87 

Brare. Erik. språkforskare . runo log 
11 :3: 152 


Braun ( Brauner). icolaus. biskop i 

Kalma r 11 :2: 236. 3 16 


Bmuner. A nders (A ndreas). kyrko her-
de. pros t. g 1 m Chrisrina Magdale-
na Tö rngren. g 2 m Anna Bergstedt 
11: 2: 358. 396: 11 :5: 44 . 60. 72. 73. 
11 5. 132 


Breh111er. Catharina (C B ). g m 
Srephanus Stephani Lippius 11 :5: 
21. *23 . 65 . 103. 104. 130 


Bremer. Mårten Jurgen se Jiirgens. 

Martin 


Brigida. abbed issa. Kildare . Irland (se 
även sakregistre t. S: ta Brigida) 
11:6 : 41 


Brinck . Tage. fastighe tsägare . föicke-
lund . Störlinge . Gä rdslösa sn Il T 

18 


Brira ( Bryra) Persdorrer. g m Truts Nils-
son ll T *127. 132. 155 


Brita Andersdorrer. Spju terum. Run-
stens sn. g m Olof Marrenson I I :5: 

20 


Brira Jomdorrer: gravinskr m Knur Jön-
son. Runste n I I :5: 20 


Brira Srina Bengtsdorrer. dagsverka re. 

Runste n II :s: 93 


Brita Stina Jacobsdorrer. g m A nders 

Persson ll T 138 


Brirr. Johan Perer (J P). silversmed. 

ålde rma n 11 :5: 63 . 117. 133 


Brirr. Perrer. guldsmed. Kalmar Il : 1: 

154. 156. 157 . 194. • 196. *197. 209: 
11:5: 63 . 115 . *11 5. I 17. * 11 8. 133: 

11 :6 : I08 

Broddson ( Broddsson). Carl. kyrko her-
de 11 :1: 15. *61. 150. 162 . 203. 209 


Broddson. Christina. g m Perrm Rosen-
gård 11: 1: 209 


Bruseni11s. prostinna. g m Daniel Bruse-
nius 11 :2: 289 


Brusenius. Daniel Olai. kyrkoherde. g 

m A nna Lippia 11: 2: 236. 260. 282. 

286. 315 . 3 16: ll T 152: 11 :5: 18. 20. 
35. 40. • 72. 73 . *73 · *75· 76. *76. 
104. 125. 130 


Brusenim. Olaus. styrma n. g m Sara 

Wasser 11 :5: 130 


Bruun (Brun ). Sara Gusrafva. g m 

Abraham Ahlqvist 11 :5: 22. *24 . 

*125. 127 


Brvnielsson. A. kanto r 11 :1: 188 




Bundi. Jacob. skoma kare (ej målare). 

Kalma r 11:1: q 7. 152 . 209: 11:4 : 

89: 11 :6: 109. 1q 

Bundi. Jonas. snickare och må lare. Kal-
mar 11 :1: 209: II :y 99. 122. *123. 
124. *127. *129. 130. 154 : ll A: 40. 
42. *43· 49. 88. 89 : 11:6: 109. 11 4 

Bundi. Pe1er ( Peuer: P 8 M). måla re . g 
m A nna Larsdouer Skyll 11 : I: 209 : 
ll :y 77. 99. *99· 100. *103. *104. 
105. !06. 109. 11 0. 11 2. 154. *169. 
154 : 11 :4 : 42. 88. 89: 11 :6: 109. 114. 
11 5 

Bundi. Sievert~. Åle m (Sm ) ll :y 154 
Bursell. John. byggnadsa rbe ta re 11 :2: 

345 
Buschberg. Pe1er. bildhuggare . Ka lmar 

ll T 154 
8111/er. Kers1in. tex tilkonstnärinna II :s: 

125 
Bådom. Mår/en ( Marlin ) se Bodem . 

Marten 
Bådom . Påve/. fårvak ta re. schäfe ri fö re-

ståndare. Gärdslösa och Bo rgho lm 
(se äve n Påve/ och Bodem. Pavel ) 
ll T 152 

Biickman. Gmwf Pe1r11s. krono lä ns-
ma n. Stö rlinge. Gärdslösa sn 11 :6 : 
87. 9 1 

Börje ( Lcirsson ?) . Laxeby. son t Lars 
Michels.1·on 11 :2: 378 

C 8 se Brehmer. Cailwrina 
C K F: donatio n 1962 . Runste n 11:5: 

125 
C L 8 : inskr på kollektklocka. Gärds lö-

sa ll T q 6 
C M S: gravinskr m 8 M D. Bredsä ttra 

11 :4: 18 
C P D : gravinskr m N T S. H N S och K 

P D 1759. Lö t 11 :2: 3 13 
Ca/carius (anonym na mn ). gotländsk 

ste nmästa re 11 :1: 205 
Calcarius I (primus: a no nymna mn ). 

go tl ä ndsk ste nmästare 11 :2: 3 19 : 
11 :4: 90: 11 :5: 136 

Ca/carius Il (sern nd11s: anonymnamn ). 
gotländsk stenmästa re 11: 2: 232. 
302. 3 19: 11 :4 : 68. *69-7 2. 90: 11 :5: 
*110. 11 3. *11 3. 136 

Ca/carius Il/ (a nonymnamn ). go t-
lä ndsk ste nmästa re 11 :s: 147 

Ca/lerström. Nils. tegelfa brikö r. Kalmar 
11:5: 95 . !02. 135 

von Ca111pe11ha11se11. Wende/a 
(W. V.C. H. S. : WC). g m Pehr Stark 
11:1 : 15. 162. 193 . 194. *195. 203 

Camplwusen se Kamphusen 
Carlberg. Johan, arkitek t. ko nduktö r 

11 :5 : 83. 84. *84. *85. 89. I 0 I. 135 
Car/gren, Nils. stadsa rkite kt. Kalma r 

11 :1: 179: ll T 83: ll A: 62 
Carlquist. Cecilia Magdalena. g m Israel 

Sch11/i~ ll T *q 3. 145. 155 
Carlsson se äve n Karlsson 
Ca rlsson. Dan. plå tslaga re ll A: 62 
Carlsson, Gouf rid. historiker. professor 

ll T 150 
Carlsson. Gouf rid. nicke lfabrikö r. 

Eskil stuna se o rtregistre t 
Ca rlsson. P 0 : do natio n 1867. Runste n 

Il :5 : 11 7 
Cecilia Jonsdoller (Cicilia /onsdoller), 

Långlö ts by. Långlöts sn. g m Jöns 
Olsson 11 : 1 : 1 7 

Cecilia Nilsdouer (Cicilia Nilsadouer): 
grav inskr m Pa vel och Marten 
Bodem . 1634 ll T 18 

Cederblad. Julia. do nato r. Worthing-
to n. USA ll T 122 

Cedergren-Nilsson. Ingeborg, ko nstnär 
11:6: 11 9 

Cedergren. A nna. Södra Runste n. Run -
ste ns sn 11 :5: 136 

Christie. Håk on, no rsk arkite kt 11 :4: 
88 

Collin (Cholin ). N ils. fö rgy lla re 11 :5: 
99 . 102. 104. 106. 107. 135 

Coule11r (Coleur). Beng1. kyrko he rde . 
prost 11 :1: 194. 199. 211 

Cou/eur (Col/eur). A nders. finsnickare. 
bildhuggare . Kalma r. g m Ingrid 
Co11/eur II :s: *56. 58. 133 

Co11/e11r (Col/e11r), Ingrid. g m A nders 
Coule11r 11 :s: 133 

Co11/e11r (Colle11r). Lars. kyrko he rde 
11 :5 : 133 

Crampa. Inger. adjunkt. fasti ghe tsäga-
re. Bromma 11: 1: 21 0 

Cronhiort. Abraham Larsson. f Hirsch. 
öve rste . g 1 m Dorothea Wellingk. g 
2 m Elisabet Cronhiort 11 :s: 20. 28 . 
65.68. *69. 70.*72.*73 . 76. 134 

Cronhiort. Anders (A ndreas). ba rn t 
Abraham Cronhiort 11 :s: 69. 70. 
*12. *13. 76. 134 

Cronhiort. Christina Helena. ba rn t 
Abraham Cronhiort 11 :5 : 70. 134 
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Cronhiort, Elisabet. g m Abraham 

Cronhiort 11 :5: 134 


Cronhiort. Israel A lexander (I A C 1-1). 
ba rn t Abraham Cronhiort 11 :s: 67 . 
68.*68. 70. *12. *13. 76. 134 

Cronhiort, Victor. barn t Abraham 
Cronhiort 11 :5: 70. 134 

Cronstedt, Carl Johan. greve. a rkite kt 
11 :1: 208 : II :s: 133 

C11rman. Sigurd. riksantik va rie Il: 1: 
193: 11 :2: 339 

DBH EA: insk r ca 1806. Löt 11 :2: 
307 

Dahlberg. Erik Jönsson, greve . arkitekt 
ll T 104 

Dahlin. Gustav, ko mministe r 11: 2: 3 16 
Dahlström . Anders d ii. måla re. skulp-

tör. Döderhult svik . Döderhults sn 
(Sm ) 11:1 : 149 . 150. 152 . *152. 
*15 7. 172. 174. 18 1. 208. 210: 11 :5: 
*43 . 44. *45· *46.47. *47.58. *59. 
6 1. 106. * io7 . 108. 133 

Dahlströn1, Anders d y. målare . skulp-
tö r 11:1 : 13 1. 151 . 182 . *185 . 186. 
208. 210: II :s: 133 : 11:6 : io9. 11 9 

Dalbymiiswren (anonymna mn ). trä -
snidare Il T 117 

Daniel (Danjell) Andersson, smed. 
klockstapelsbyggare . Gröndal. 
Kö pings sn 11 :2: 396 

Daniel Målare. kyrkm åla re 11 :s: 38. 
42 

Daniel 0111/sson. klocka re. Egby 11: 2: 
348.357 

Danielson. A nders Pe1er, riksdagsman. 
Dyes tad. Runstens sn 11 :5: 129. 
130. 137 

Danielsson. Anna se Gertzell. Anna 
Danielsson, Axel. Spjute rum. Runste ns 

sn 11 :5 : 125 
Danielsson, J, hemma nsägare . Le rk aka. 

Runste ns sn 11 :5 : 129 
Danielsson. Johan Julius. kyrko herde. 

g m Anna Kristina Gertzel/ ll T 
154: ll A: 8 1. 9 1 

Danielsson. Torborg. Södra Runste n. 
Runste ns sn 11 :5 : 125 

de la Gardie. Maria Sophia . gre vinna 
11 :6: 20 

de la Grange. Johan Georg. frih e rre. 
landshövding 11: 2: 334. 395 

De11rell. Pehr. komminister 11 A: 60. 
8 1. 90 
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D11mrath. Heinrich , bildhugga re. 
slo IIssnickarmästa re. Stockho lm 
ll T 155 

Dv k . Johan Peter. komministe r. G ärds-
lösa 11 :3: 1.n . 156 

E E D P : do nationsinskr m E lias 
Fa lke ngre n. 1730 11 :3: q2 

E F C se Fa lke ngre n 
E L D: gravinskr m B M S och I E D . 

1754. Lö t 11 :2: 238 
E M B se Erich Milbergh 
E 0 D : gra vinskr m PS S och N M S . 

Lö t 11 :2 : 240 
E S: inskr på ko lle kthåv. G ärdslösa 

11:3: q 6 
Eck er/11nd. Johan Fredrik d ä. kyrko-

he rde. prost 11: 2: 33 4. 36 1. 362. 
364 .396 

Eck er/11nd. Johan Fredrik d v. ko nsisto-
ri e no ta ri e . kyrko he rde . prost 11 :2: 
367: ll T 150: 11:6 : 11 5 

Edberg. Theodo r. a rkitekt 11 :2: *17 1. 
*273. 275. 29 1. 409. 41 0: 11 :4: 55. 
56. *57 . 58. 63.90 

Edle. Alf red. fo rnforskare. fotogra f 
11:1 : 180: 11:6 : 78 

Ehrenstrahl. Da vid Kläcker. hovinte n-
dent. konstnär 11 T 156: 11 :s: 133 

Ekbo. S ven , professor. ordbokschef. 
Lund 11 :2:397 

Ek e/11nd. K E. murare 11 :2 : 339 
Ek elöf snicka re 11 :2: 351 
Ekholm , C J, smed 11 :5: rn6 
Ekholm. häradsmurmästa re Il :2: 362 
Ek/111/t. Johan. byggnadsa rbe ia re? 

11 :2 : 360 
Ek/1111d. Daniel. guldsmed . Ka lm ar 

11 :1: 194. *197. 2!0: 11 :2: 30 2 
Eklund. Daniel. tenngj utare . Kalmar 

ll T q 6: 11 :4 : *51. 74. 9 1 
Ekström . Catharina Christina (Ulrica), 

f Rel!ll , g m Jonas Eks1rö 111 Il :1: 
*288. 289.3 18 

Ekström . E W. plå tslagare . Kalmar 
I I:.r 62 

Ekström . Jonas. kyrko he rde. prost. 
g m CC Reen 11 :2 : 3 18 

Ek.1·1röm ; grav. Lö t 11 :2: 240 
Elm•se Elarns. Elef Elof 
E/11 v11s Olai. prost 11 :6: 73 
Elef Sigm11nd.u on. fogde 11 :6 : 15 
Elf m ö 111. Carl. o rge lbygga re 11 :2: 382. 

Elgström . Pet1er. pl åtslagan:. till -
syningsman. Vanserum . Runste ns 
sn Il :s: 98 

El/111 ers. Det/ev. historiker . konsthisto-
rike r. ske ppsarkeolog. Bre me n. 
Tyskland 11 :6: 10. 11.1 2. q. 36.37. 
75. 76 

Elof se äve n E/11 v11s. Elef 
Elof A ndersson. g m Maria Botin : gra v-

inskr 11 :4: 19 
Elofden helige ( 5 :1 Elof hel ge Eleffi. 

ö ländsk he lig man 11 T 1o. 11 . 150: 
Il :6: 15 

Elof Elofs.Hm . e ntre prenör. G åte ho. 
Bredsä ttra sn 11:4 : 16 

Elof Nilsson. sexman. Ormöga. Bred-
sä ttra sn 11 :4: 8 1 

Elof i·äktare (Elm ". E/11ff 11 ·echter). 
få ngva kta re på Bo rgho lm : folk visa 
11 :3: 10. 150: 11 :6 : 15 

Elof1·siinerna : ä tt 11 :6 : 15 
Enander. Samuel Nicolai. superinte n-

de nt. biskop i Kalma r 11 T 155 
Enander. Sa11111 el. arkite kt 11:2 : 33 4. 

*33 7· 364. 365. 395. 405 . 406. 
410 

Eneman. Johan I lenrik. krono fogde. 
Rosenfors. Borgho lm 11 :6 : 67. 9 1 

Engenfeld1. Lars. kro no be fa llningsma n. 
No rra G ärdslösa. Gärdslösa sn 
11 :3: q1. 156 

Engström. Couf ried Rudolf Salomon, 
ko mmissio nslantmätare 11 :6: 9 1 

Engstriim . sm ed. Va lsnäs. Löts sn 11 :2: 
294 

En hö rning. Margarew . f /-lo/st 
(M E Il ). g 1 m Per Enhö rn ing. 
g 2 m Erich Milbergh 11 :2: 359. 
*373. *376. *387. 388. *389.390. 
392 . 396 

Enhörning. Per. kapte n. g m Margareta 
/-lo /st 11 :2 : 396 

Erik (X IV). svensk he rtig: brev 11 :1: 
209 

Erik av Pommern. konung av Da n-
ma rk. Sve rige och o rge: myntning 
11 :6 : 97. 99. 101 

möte 11 :2: 3 29 
Erik den helige (Erik Jed vardsson. 

Erik IX ). ko nung a v Sve rige (se 
även sa k registre t) : relike r Il : 1: 9 : 
11 :3: 11 . 150 : 11 :6: 11 5 

Erik Persson. å lderma n. Bjä rby. Run-
stens sn Il :s: 39. 129 

Erik.n-on. A P. må lare. Me llösa. Bred-
sä tt ra sn 11 :2: 295 

Eriksson. Leonard (L eo) . a rkit e kt 11 :6: 
11 0 

Eriksson. Torkel. muse iråd 11 :6: 11 
Erland ("Elakheten '). gravsJensfö rsiö-

rare. Gä rdslösa : inskr. Iradit ion 
ll T 17 

Erland Larsson. rik sdagsma n 11 :3: 144 
Erlandsson. Jens. ko nstsmed . Borg-

ho lm 11 :6: 11 8 
Em1111n. Lore/lf~ I lenrik. guldsmed. 


Kalma r 11:1 : 194. *196. 210 

Esbjörn Jom son. snick are?. Sandhy. 


Eghysn 11 :2:329 
i·on Essen af Z ellie. Georg Didrik. 

ge neralmajo r. Ba rkes to rp . Dö rby 
sn (Sm ) 11 :2: 357. 359. 396 

Estham , In ger. a ntikvarie. textilhis1ori -
ker 11 :2: 3 18. 397: 11 :3: 155: II:.1 : 
89 

E i·a/d se Elarns. Elef Elof Ell'a/d 
E111a/d ( Ene1·11/d). tysk -da nsk kultfigur 

(se även sa k registre t. S:t Eneva ld ) 
ff :3 : 11 

1·<111 Eyck . l·/11 bert. na ml iindsk konstnär 
11 :1: 209 : 11 :5: 133 

i·an Eyck . Jan. na mländsk ko nstn är 
11 :1: 209: 11 :5 : 133 

Fabrici11s se Ingrid Mausdouer 
Fagergren. Peuer. görde lma ka re . Kal-

ma r 11 :4 :76 
Fagerström . Johan Peuer ( lohan Peter). 

te nngj uta re. Ka lmar 11 :1: 197. 
*199. 20 1: 11 :2: *386. 38 7. 393. 
397: 11 :3: 134. 138. 155: 11 :4: 5 1. 
*51 . 89 

Fahlsten. Johan. klockgj ut are. ålde r-
man. S1ockho lm. g m Chrislina Niis-
111an 11 :3 : q 8. * q 9. 15 7 : Il :s: 80. 
129. 134 

Fa/kengren. Elias ( E F C ). a rre ndator. 
G a lltorp . Gä rdslösa: do na 1io nsinskr 
m E E D P. 1730 11 :3: *13 1. 132. 
155 

Fallgren. Jan -Henrik. arkeolog 11 :6 : 
32 

Far111an (Fam111111111s). präs t? 11 :2: 393. 
397 

Fast11/f ( Fas111/v) : inskr på runsten Il :s: 
*12. 13. 36: 11 :6 : 85 . 90. 11 8 

Femlw lm. Ragnhild. a rkeolog Il :6: 33. 
*33. *34. 35. 75 397 

http:Elofs.Hm


Finstaäuen se Birger Persson och 
Birgitta Birgersdouer 


Floderus. Erik. antik va ri e Il :6: 12 

Flore/l/inus. Jonas. kyrko he rde 11 :5: 13 

Foe11ander. Karin. g m A nders Foma11-

der ll T 151: ll A: 9 1 

Foenander. Petrus. komm iniste r. g m 


Engel Maria Ha111111ar 11 :2: 392 

Folenius. Bengt. arkit e kt Il :6: I IO 


Folkungaiiuen se Birger Brusa 

Folkungaäuens lag111ansgren se 


Ingeborg Bengtsdouer 
Fom ander. Abraham. kyrko he rde. 

kontraktsprosl. g m Margareta 
Johanna Meurling Il :s: 13. q . 2 2. 

39.59.68. 120. 129. 130 

Fomander. Anders. kyrko he rde . prost. 

hovpreciikanl. g m Karin Foenander 
11 :3: 13. 129. 143. 151: 11 :4: 76. 9 1 


Fomander. Maria Juliana. g m Pehr 

A hlqvist Il :5: 130 


Fom ander. Olof ko mministe r. Runste n 

11: 5: 22. 130 


Fomander. Olof kyrko he rde. prost 

11 :2: 36 1. 396 


Forsberg. J P. klockgj uta re . Ka lmar 

11 :1: 202 


Forsman ( Forss111an ). Johan. murmäs-
tare . Greby 11 :1: 13 1. 206: 11 :2: 
344. 358. 360 : Il :s: 35 . 36. 39. 131 : 
11: 6: 109 


Forsman. Daniel. länsma n 11 :3 : 148 

Forssberg ( Forssberg). J P. klockgj uta-

re. Ka lma r 11:4 : 84. 85. *86. 9 1 

Fougt. Henrik. bo ktrycka re. Stockho lm 


11 :2:290 

Fmn :h1. A nne Marie. a ntikvarie. tex til -

histo rike r 11 :1: 209: 11 :2: 318. 397 

Fredrik I. konung av Sve rige: namn -

schiffe r Il T 12 

Fredrik 111. hertig av Holste in-G o t torp 


11 :1: 210: 11:3: 155 

Fredriksson. Mats. ark itek t (se äve n 

o rt regis tre t. Norrköping) Il :6: 72. 

Fredriksson, Rune. hembygdsföre nings-
o rd fö ra nde . Runste n: do natio n 
11 :6 : 11 9 


Frigelius. Petrus. kyrkoherde . fornfo rs-
ka re 11 :1: *23: 11:3 : *24. 97 : ll: s: 
16. 21. *30. 33 . 130: 11 :6: 17. 23. 
*88.89.90 

Frimodig. Anders. snicka rmäs tare 11 :2 : 
*378.380 

Frisell. Bror Uno. kyrko he rde 11 : 1: 
193. 2 10 


Fröding. Gustaf skald Il :s: 136 


C S D : gravinskr m I P S. 1794. Löt 
11 :2: 3 14 


Gabrielsson. Ingrid. Va nsrum. Run-
ste ns sn Il :5 : 123 


Ca/le. A nna Christina. g m Magn us 
Marin 11 :3: 15 1: 11 :4 : 89 


Ca111111al: inskr på runsten 11 :5 : 11 

Casslander. Maja Lisa. g m Peter 


Magnus Palm 11 :2: 3 18 

Ceijer. A gnes. fil dr. tex tilhistoriker 


Il :s: 66 

Ceirvi. g m Unn (Rike-Unn ): inskr på 


runste n 11 :5 : 11 

C ellerstedr. A lbert Theodor. arkite kt. 


fyringenjö r. öve rinte nde nt Il :6: 35 . 

*67. 75 


C em :ell. Even . snickarmästare. 

Mö rbylå nga 11 :5: 128: 11 :6: 11 9 


Cerdsiö. Gösta. arki te kt. Ka lma r 11 :1: 

169. 179. 200. ll T 13: 11: 6: 108. 
109 . 11 3. 11 5 


C erd: lovia, Christina. g m Israel 

Schulr: Il T 155 


C erdzlovius. Birgem s ( Bergerus) 

Birgeri. kyrko he rde 11 : 1: 146 


Cerd: lovius. Erirns Birgeri. kyrkohe r-
de 11 :1: 129. 205 


Cerd: lovius. Jonas Jonre. kyrkohe rde. 

g m Carharina Wal/ra ve 11 :3 : 13. 

99. 122. 132 . *133. 15 1. 154 : 11 :4: 
49.89 

Cerd: lovius. Petrus Erici. kyrkoherde . 
g m Carharina Wallra ve Il :3: 139 


Ceringius. Erik. koppa rslicka re Il :2 : 

397 : 11 :3 : 156: 11:5: 134 


Cen :elius. Lars. ko mminister Il :5 : 

129. 137 


C en :ell. A nna Krisrina, g m Johan 

Julius Danielsson 11 :3 : 122. 154 


Cen :ell. Dororhea Wilh el111ina. prostin-
na. g 1 m Elias Schiirz. g 2 m Sven 

Erik Wijk111ark 11 :3: 153 . 154: 11 :4: 

9 1 


Cert:ell. Lars. ko mminister. g m Ulrica 

Chrisrina Wadsren llT 153 : 11 :4 : 9 1 


Gem s (Cessus), Medardus. klock- och 

styckgj utare . Stockholm Il :2: *394-
395. 397: 11:5: 80. 134 


Ce:elius. Johannes Ceorgii. biskop i 

Å bo 11 :1 : 20 1 
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Cilga111. glasmäs ta re . Kalma r Il :2: 35 7. 

360 


Cirau-Nordin . Barbro. tex tilko nstnär 

Il :5: 124 


Ciörhe. Brigita (Brita Cjörh). g 1 m 
Olaus S vebilius, g 2 m Johan Hultin 
11:5: 76 . *77· 11 5. *11 8. *124. 126. 

134 


C lobus (a no nymna mn ). gotlä ndsk 

stenmästare 11 :2: *232 . 302. 3 19 


Colabievski. Monica. antikva ri e 11 : 1: 

206 


C olrs111irh. Basilius d ii. ste nmästare . 

Ka lma r 11 :4 : 87: 11 :5: 72. *74. 134 


Colts111ith. Basilius d y. ste nmästare. 

Ka lmar ll A : 87 : Il :5 : 72 

Colrs111irh . Johan. ste nm ästare . Ka lma r 
11 :4: 87: 11 :5: 72 


Cranbo111 , Jonas, te nngj uta re. ka nngj u-
ta re. Kalmar 11 :5 : *122 . 123. 137 


Crange se de la Crange 

C raubner. Chrisrian. må la re. Ka lma r 


11 :2: 359. 368. 370. *373- *37 4-
*375. 376. 378. 379. 396 : 11 :4 : 90 : 

Il :6 : 112 


Creberg. A nders. styckgj utare. Ste nåsa 

och Kalma r 11 :2: 290. 291. 3 15. 3 19 


Cresha111. Thom as, engelsk kö pm an 

11:6: 98 


Cresilius, Johan (Jolwnnes, Jahan. 
Jahn ). kyrkoherde. ko nt raktsprost. 
g m Anna Po ntin 11 :3 : 16. 17. 19. 
40. qo. 152 


Gräslund. A nne-Sofie. a rkeolog. pro-
fessor 11 :6: 85 


Cröning, dagsverkare . Runste n Il :5: 

93 


Cröm vall. Samuel Chriswffer. klockgj u-
ta re . å lde rman 11 :4 : 54. 84. *85 . 9 1 


C udbmnd: inskr på runste n 11 :3: 10 

Gul/brand. smed . Runste n ') Il :s: 98 

Gul/in. Allan. målare. G ård by Il :s: 105 

Gunilla (Bie/ke) . drottning av Sverige: 


bre v 11 :1: 209 

C 111111ari. Jonas se Jonas C unnari 

C unnbjöm : inskr på runste n 11 :3: 14 

C unnhild (Cunnil. Gunnel). fru på 


Borgho lm : fo lk visa 11 :3: 11 : 11 :6: 

15 


C unnil Berges douer ( Birgersdouer). 

g m Laurenrius A ndrete Il :s: 69. 

134 


C usrav I (Vasa). ko nung av Sve rige: 

bes lut 11 :1: 9 


78 

http:88.89.90
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byggna lion (Yasahuse t ) 11 :6: 66 

indragning av silve r 11 :6: 22 . 69 

myntning 11 :6 : 97 

reduktion av kyrko rnas egendomar 

fl :3: IO 


Gustav Il Adolf, konung av Sverige : 

bibe l ll A:84: ll ;s:78 

dona tion Il :2: 397: 11 :S: 134 


Gustav 111, konung av Sverige : mono-
gram (G 111 ) 11:2: 289 

ta l 11: 2: 290. 393 : ll :s: 77 


Gustav IV Adolf, konung av Sve rige : 

öve rlämnad be rä tte lse 11:6 : 11 5 


Gustav V, konung av Sverige: inskr 

fl: I: 201 


Guswvson. He/rner, antik va rie, runo log 

11 :1: 203 : 11 :2: 3 17 


Giirdslösarniistaren se Håkan Tanna 

Göransson, Sölve, kulturgeograf. 


histo rike r. docent 11: 2: 3 15. 3 16. 
395: ll T 153 . 155 . 157 : 11:4: 88, 

90; 11 :5: 13 1. 136 : 11 :6: 20. 22. 23. 

24. 75. 76. 86. 87. !08. 11 3. 11 4. 
11 5. 11 6 


Görgens. glasmästa re. Kalmar 11 :2: 

357.360 

H K S: gravinskr m J L D. Löt 11: 2: 

290 


H M D : gravinskr m M PS. 1764. Löt 

11 :2:238 


H N S: gravinskr m K P D . N T S och 

C P0. 1759. Lö t 11 :2 : 3 13 


/-/ W. mäss ingsslaga re : ca 1749 11 :1: 

158 


1-/adorph, Johan. riksanti kvarie Il :5 : 

*19. 13 1: 11 :6 : 23. *45· 111 


1-laeffner, Friedrich. tonsä tta re; kora l-

bok Il A: 84 


/-lagberg. Ulf Erik, arkeolog. museiman 

11 :3: 152: 11 :6: 38. 75. 76 


von der Hagen, Em erentia Margareta. 

g m Olof Melen ll :s: 127. 136 


Hal/beck. Carl Svante, tecknare. xy lo-
gra f 11 :6 : *35· *44· *66. 67. *67. 

78 


Hallgren, Per Ivar. kyrkoherde. g m 

Ingeborg Peterson Il :5 : 12 7. 13 7 


Hallgren. Sören, intendent. fotograf 

11 :3: 80. 154 


Harnberg. Carl Johan, orgelbyggare. 

Gotland Il :s: 109 


Hammar, Engel Maria. g m Petrus 

Foenander Il :2: 392 


Hammarberg. Nils. orgelbygga re. Göte-
bo rg se o rtrcgistre t 


Hammarberg, Olof, orgelbyggare. 

Göteborg se ortregistre t 


Hwnnrnrsjö. Gunilla, antikva rie 11 :1: 

206 


Hannerberg. David, kulturgeogra f. 

professor Il :1: 206 


Hans se även Johan, Johannes, Joannes 

Hans (Johan Il). konung av Danmark . 


Sverige och o rge: avta l 11 :6 : 15 

myntning Il :6: 98. 102 


Hansen. Birgit A ls, medeltidsarkeolog 

Il :6: !08 


Hansen. Evald. xylogra f Il :6: *66. *67 
Hansson, Jordan, stenhuggaremästare 

11 :6 : 11 5 

Hartman, Jacobus. timglasmakare. 

Le ipzig. Tysk land Il :]: 126. *126. 
129. 154 : 11:6: 11 5 


flatan, C/aude. kopparsticka re 11 :2 : 

397: ll T 156: ll:s: 134 


Hawerman, Ludvig, ark itekt 11:5: 10 1 

Hedengran, Ambrosius. kanslist. teck-

nare, kopparsti ckare Il :2: 393. 
397: ll T 146. 156: 11 :5: 77. 134 


Hed in. Sven. forsk nings resande Il :6: 

70 


Hegwald (anonym namn ). gotländsk 

stenmästare Il :1: 192 


von Heidenstam. Nils Gmwf, överfyrin-
ge njör Il :6 : 70 


Heijdeman, Mauis (Maus. Mathias. 
Mathis). snicka re. Kalmar 11 : 1: 
*44· 129. 130. *130. 15 1. 152. 206. 
209: 11 :): 124 


Helge: inskr på runsten. Gärdslösa 

ll T 10 


Hel/berg. A nders. silve rsmed. Kalmar 

Il :s: 63. 133 


Henechinus Petri. kyrkoherde. prost. 

1440- tale t 11 :3: 1 o 


Henrik Lejonet. hertig av Sachsen Il :6: 

37 


Henrik Tidemansson, biskop i 

Linköping 11 :6: 39 


Hentzell. J G. sil versmed. Kalmar Il A: 

74 


Hermannus de Bredhasaeter. kape llan . 

1351 11 :6: 39 


Herolt, Johan. dominikane rmunk : 

predikosamling I l:s: 134 


Herr, Anders, murm ästare. Kalmar 

11 :1: 111. 130. 205 : 11 :5: 132 


Herr. Johan, murmästare. Kalmar 11: 1: 
111 . 130. 205: 11 :2: 355, 358: ll :s: 

39. 132 


Hildebrand, Bror Emil, riksantikvarie 

11 :5: 13 1: 11:6: 9 1 


Hildebrand. Ebba Maria Lovisa. g m 

Frans Johan A u/en ll T 156: 11 :4: 

91 


Hildebrand, Hans. riksantikvarie Il :6: 
9. 11 6 


Hilfe ling, Carl Guswf, fo rn forskare 

11:3 : 97 : 11 :4: 87: 11 :6: 14. 22. 29. 
*54· 66. 90. 111. 11 5. 11 8 


Hirsch se Cronhiort 

Hje/mgren, Magnus. snickarmästare 


11 :2: 340. 352 . 357 

Hjiirne, Urban, läkare. naturforskare 


11 :5 : 130 

Hojberg, Hennan. läka re. fo rnforskare 


11 :6:67. 77 

Hoflund, Erik Magnus. kyrkoherde. 

kont raktsprost. g m Octavia 
Auentia Hultcramz Il : 1: IO: Il T 
146. *147 , 156 


Hoflund. Helge, länsbokhå lla re ll T 

146. 156 


Hof11111d. Ivan, konstnär Il : 1: 1o. 188: 

ll T 146. *147, 156 


Hofren. Erik. a rkeolog. muse ive tare. 

professor Il A: 25 . *15. 62 


Hofren. Manne. landsantik varie 11 :3: 28. 

83. 152: ll A: 25 . 62 : 11:6: 18. 24. 70 


Hof1vander (Hoffander). Peuer. upp-
bördsman. Norra Gärdslösa. 

Gärdslösa sn ll T 138. 139 


Hake. A nn-Mari. tex tilkonstnär 11 :2: 
392: ll T 141 


Holgersson, Kenth. antik varie. osteo-
log. Köpingsvik Il :s: 130 


Halmberg. Anders. kantor. musikdirek-
tör. Kalmar Il :s: 109 


Holmbäck , Lars Magn us. domkyrko-
syss loman. orge l- och klockspeci-
a list. Visby 11 :1: 209. 210: 11 :2: 3 15. 
3 19. 397: ll T 157 


Ho/st se Enhörning, Margareta 

Hulda A : dona tion m Axel L. ca 1960 


11: 2: 310 

Hult, Nils Petersson, tenngj uta re. Norr-

köping ll ;s: *122. 123. 137 

Hultcrantz. Ocwvia A uentia, g m Erik 


Magn us Hoflund ll T 156 

Hultcrantz, Per, komministe r. g m Hed-

vig Carolina Wahlberg ll T 144 




Hultenberg: grav på Borgholms kyrko-
gå rd Il :6: 14 


Hultin. Johan, kyrkoherde. g 1 m Maja 

Engenfe lt . g 2 m Brigita G iöthe 

11 :5: 76. 11 5. *11 8. 134 


Huusgafve l. frä lses läkt. Finland 11 :1: 

209 


/-I vitlock, Johan. Gärdslösa l l :4: 42 

Håkan (Haquinus), kyrkoherde?. 


Långlö t 11 :1: 159, *161 
Håkan A ndersson , glasmästare l l :5: 

64.95.96.98 
Håkan Tanna ( »Gärdslösam ästaren« ). 

byggmästa re och skulptör l l : 1: 120. 
*121. 123. 126. 127. 128. 137. 161. 
17 1. 177 . 205 : ll T 43. 74. 78 . 79. 
92. 152: 11:6: 72. 107. J08. 109. 114. 

11 5 


Håkansson, Gunnar, industriman. 

ge nealog Il T J06 


Håkansson, Jean. å lde rman . Långöre. 

Bredsä ttra sn 11 :4: 47. 67 


Hägg. Erik. genera llotsdirektö r ll T 

156 


/-lärde/in . A lf teolog. medeltidsforska-
re. professor Il :6: 24 . 76 


Här/rid: inskr på runsten ll :5: 13 

1-/ögstedt, Johan (I/-/ ), guldsmed. Kal-

mar ll T 133. *133. 134. 155: 11 :4: 
• 73. 74.9 1 


I A C /-I se Cronhjort, Israel Alexander 
I AS: gravinskr m K 0 D. 1700-talet ?. 

Gärds lösa ll T 19 

I CL se Lund, Johanna Catharina 

I E D: gravinskr m B M S och E L D. 


1754. Lö t 11:2 : 238 

I/-/ W se Wadsten. Johan /-len rik 

IL S: inskr 17 20. Gärdslösa ll T 14. 23 

I M D : gravinskr m L N S. 1741, Lö t 


11 :2: 3 13 

I M D se även Ingrid Ma11sdo11er 

I N D: gravinskr m L L S. 1867 . Löt 


11 :2 : 24 1 

I N S: gravinskr m K P D. Egby 11 :2: 


333 

I 0 D : gravinskr m L PS. 1739. Lö t 


11 :2: 237 

I 0 S: gravinskr m M A D 1787. Runs-

ten Il:s: 19 

I P D: gravinskr m A 0 S. 1707. Lö t 


11 :2: 3 12 

I PS: gravinskr m G S D. 1794. Lö t 


ll: 2: 3 14 


I P S. mura re?: putsristning ( bl a 175 1) 
11 :1: 172 : 11 :4: 20. 41 


lh rfors. Erik Ferdinand. kulturhisto ri sk 

forskare 11 :2: 319: 11 :5: 132 


Inge Persson (Inge Petri): medeltida 

gravsten. Lö t 11 :2: 235. 236. *239 


Ingeborg Bengtsson ( Folkungaiillens 

/agma11sgren ). g m Birger Persson 

(Fo/kungaä11en) 11 :4 : 89 


Ingeborg. hertiginna. Borgho lm : stadga 
ll T 150: 11 :6: 15 


lngegerd. g m Throndo. Egby ll :2: 393 

Inge/di (lngelsson ), Magnus se Magnus 


lngelsson 
Ingrid Ma11sdo11er (Fabrici11s; I M D). 

g m Nico/aus Andrere 11 :2: 289. 
3 12. • 3 12 . 3 19 


Isberg. Peter. byggmästa re. Algutsrum 

11 :2: 291. 295. 3 18: ll T 43 . 8 1. 152: 
l !:4: 56. 58. 59. 62 . 90: l l :5: 97. 98. 
104. 135: ll :6 : 11 0. 111 . 114. 11 5. 11 9 


Ivar Axelsson (Tou ). dansk-svensk 

sto rman. länshe rre Il :6: 15 


J L D: gravinskr m /-/ K S. Löt l l :2: 290 

Jacobsson. Olof byggmäs tare . snicka re. 


Mortorp. Sm 11 :2: 297. 298. *300. 

30 1: 11 :4: 63. *64: 11 :5: *46. 47. 

*59. 99. 104. J06. 107. • 107. 109. 

129. 135 : 11 :6: J08. 109. 111. 11 9 


Jaen Olsson. ålde rman. Långöre. Bred-
sä ttra sn. g m Kerstin Jaensdouer 

llA: 76 


Jaensson se även Jansson 

Jaensson, Jonas, smed l l :2: 393 

Jaensson, Lars. å lde rman. Egby 11 :2: 


358 

Jan se även Jaen 

Jan Svensson. kyrkvärd. Långöre. 


Bredsä ttra sn ll A: 84 

Janrick , Hans: inskr på votivskepp. 


Gärdslösa ll T 145 

Jansson. Albert. USA : dona tion 11: 2: 


389 

Jansson, A lexius. Runsten 11 :s: 129 

Jansson. A nna. USA: donation 11 :2: 


389 

Jansson (Jae11sson), Christina Char/oua, 

f Krook . pas to rska. Ljungby 
(S Möre hd. Sm). g m OlofJansson 
11: 2: 3 10. 319. 392: ll T 140. 156 : 

llA: 78. 91: ll :s: 124. 137 


Jansson (Jaensson). O lof komministe r 
i Ljungby (S Möre hd. Sm). g m 

PERSO REG ISTER 145 

C C Krook 11 :2: 3 19 : ll T 156: 
11 :4: 9 1 


Jeansson. Eva. brodös. Bredsä tt ra l l :6: 

I 17 


Jeppe Djäkn. häradshövding: omkr 

14 20 ll T 11 


Joannes Olai Calmariensis. kyrkoherde 

11 :5: 42. *42. *78. 132 


Johan se även /-lans, Jan, Jaen, Joannes. 

Johan. Johannes. Jon, Jöns 


Johan: inskr på runsten. Gärdslösa 

11 :): 14 


Johan 111, konung av Sverige ; brev 

ll T 12 

donation 11 :2: 27 1. 3 17 

slottsbygge 11 :6: 21 


Johan Olofsson, kyrkvärd. Långöre. 

Bredsä ttra sn ll A: 76 


Johanna Roselia ; dona tion m Johan 

Hultin 1739 11 :5: 11 5 


Johannes se även Joannes. Johan 

Johannes (/-lans) Petri. kyrkoherde 


11 :1: 15. *6 1. 16 1. 162 

Johansen, Paul. dansk-tysk-estnisk his-

to rike r. filo log 11 :6: 10. 11. 12 . 37 

Johansson. A nders. journalist. förfa tt a-

re. fo tograf 11 :6: 87 

Johansson. Birger. byggmästare. Nybro 


11 :5: 105 

Johansson. Carl August, orge lbyggare. 

Broaryd. öbbe le sn (Sm). och 
Hovmantorp (Sm) ll :2 : 300. 30 1. 
3 18. 382: 11 :4: 68. 90 


Johansson. Ejnar. Yansrum. Runstens 

sn 11 :5: 128 


Johansson. Evald. kyrkvaktmäs ta re. g 
m Sylvia Johansson 11 : I : 160. 203: 
11 :6 : 109 


Johansson. Inga. tex tilkonstnä r 11 T 

140 


Johansson, Inge. snickare. Sandby. 

Egbysn 11 :6: 11 2 


Johansson, Kiki se Lundh 

Johansson. Martin. kyrkvaktmästa re 


11:1 : 160 

Johansson, Sylvia. g m E vald Johansson 


11 :6: 109 

Johnson se Jonsson 

Jon: medeltida putsristning. Gärds lösa 


11 :):88 

Jon Nelson . hemmansägare. Gärdslösa. 


g m Stina Andersdo11er 11 :6: 11 3 

Jon Nilsson , å lde rman. Nedra Sandby 


11 :4: 76 


http:64.95.96.98
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Jon Olsson (Jonas O /ofsson ). kyrk vä rd. 
Kläppinge . Bredsä ttra sn Il :4 : 60. 
6J . 8 1 

Jon Olofsson. klocka re. Egby 11 :2: J94 
Jon O /ofsson. Ytte rby. Egby sn 11: 2: 

JJ:l. *J 78 . J80 
Jon Persson. kyrk vä rd . Norra Gärdslö-

sa. Gä rdslösa sn Il T 129 
Jon Persson. å lde rman. Södra G ä rdslö-

sa. Gä rdslösa sn Il T J9 
Jon Piirsson. kyrk vä rd . Sandby. Egby 

sn 11 :2: :n8. J92 
Jonas se äve n Jon 
Jonas G unnari. kyrko he rde. g m 

Martha Ste nsdotte r ( tillba kasee nde 
ulv) ll :y 15 1: 11 :4 : 89 

Jonas Jonsson se Pa/11111 b11s 
Jonas Jona! d ii se Pa/11111bm 
Jonas Jon<e d y se Gerd: lovius 
Jo11Sson. E/111 er. kyrkvaktare. Bredsä tt -

ra 11 :4 : 77 
Jonsson. E111111a. dona tor. Stockho lm 

fl T IJ8 
Joh11Son. Ivar. skulptö r 11:1 : 10 
Johnson. Mariann e. a rkeolog. bygg-

nadsantikva ri e 11 :2 : 395 : 11 :6 : 21. 
75 

Jo11Sson. Nils Johan. må lare. bildhugga-
rc . konstn iir. Glö mminge 11 :2: 367: 
fl :y 82. IJ 2. 155: 11 :6: 115 

Jonsson. Rudolf. byggnadsarbe tare 
11: 1: 203 

Jordan Hansson. ste nhugga re mäs ta re. 
Dä lie. Högby sn Il :): 13 2. 155 

J11.1·1eli11s. Nils Erik . te nngj utare. Eksjö 
11: 2: 302. 3 19 

Jiirgens. Martin . målare . konte rfeja re . 
Ka lmar Il :5 : *56. 58. 133 

l öns se äve n Johan. Jonas 
l öns. smed . Å ke rby. Runste ns sn 11 :5 : 

58 
l ö /IS Larsson. smed. träsnidare . Norra 

Bäck. Runste ns sn Il :s: 14 . * 17. 
129. 137 

l öns Mårtensson. ålde rman. Söd ra 
Bäck . Runstens sn 11 :5 : 39. 129 

Jöns (löns) Olsson. bo nde. Lå nglö ts by. 
g m Cecilia Jomdouer Il : I : 17 

Jönsson.C P. må lare. G ä rdslösa 11: 2: 
295 

l ö11Sson. Kama. arkeolog. byggnadsa n-
tikva rie 11 :6 : 21 

.liirgens se Görgem och Jiirgens 

K B D : gra vinskr m P P S och A N S. 
18 11.Lö t 11: 2:239 

K G D : gravinskr m S S S. 1663 . Gärds-
lösa 11 :3: 18. * 10 

K /-/ D : gravinskr m BIS och M A D. 
1769. Lö t 11 :2: 238 

K 11 D : gravinskr m N A S. 1732. Lö t 
11 :2 : 237 

K /-/ D : gra vinskr m 0 B(?) S. 1754. 
Lö t 11: 2: 238 

KID : gravinskr m A P S. Egby 11 :2: 
*332.333 

K I V: gra vinskr. 175 4. Lö t 11 :2: 238 
K L D : grav inskr m P L S. 18 27. Lö t 

11 :2:239 
KM D: gravinskr m 0 P S. 1789. Löt 

11: 2 : 239 
K N D: gra vinskr m E(!) 0 (?) S. 1662. 

Bredsä ttra Il :4 : 79 
K N D: gravinskr m N P S. 1764 . Lö t 

11 :2 : 238 
K 0 D : gra vinskr m I A S. 1700- ta le t ?. 

Gä rdslösa Il :]: 19 
K 0 D: gravinskr m 0 L S. 1709 . Lö t 

11: 2: 3 13 
K P D : gravinskr m /-/ N S. N T Soch 

C PD. 1759. Löt 11 :2:3 13 
K P D: gravinskr m I N S. Egby 11: 2: 

333 
K P D : gra vinskr m T 0 S. 1749. Lö t 

11 :2: 23 7 
K P D : gravinskr m T S. 1735. Lö t 

11: 2: 237 
K P se Persson. Kerstin 
Ka111ph11sen (Ca111plw11sen? ). /-lerman. 

vinha ndla re Il : 1: 203 
Karin A ndersdouer. edra Sa ndby. 

Bredsä ttra sn. g m J S varfvare Il :4 : 
18 

Karin (Carin ) Fran : douer. Långlöts /JV. 
g mPiirPiirsson //:1 : 17 

Karin O/ofsdouer, Fo lkeslunda . g m 
Olof Olofsson Il : 1: 16. 17 

Karl (VIII) Knutsson Bonde. ko nung 
av Sve rige : myntning 11 :6 : 98. 101 

Karl ( IX ). he rtig: ha nde lsfö rbud 1600 
Il :6: 38 

Karl (X ) Gusw v. sve nsk hertig Il :1: 3 12 
Karl X Gmtav. ko nung av Sve rige : 

do nation 11 :1: 2 10 
gåva ll :y 155 

Karl X I. konung av Sve rige: dona tio n 
11 :5 : 11 3. 114 

myntning Il : 1: 164 


Karl X II, ko nung av Sve rige : bibe l 
11 :1: 20 1: 11: 2: 3 15: ll :y 148 : 11:4: 
54. 84 : Il :s: 128 
porträ tt i bibe l Il T q 8 

Karl XIII , ko nung av Sve rige: ta l 11 :5: 
77 

Karl X IV Johan. ko nung av Sve rige : 
inskr 11 :2: 293. 33 4 
regeringstid Il :5: 94. 102 

Karl XV. ko nung av Sve rige: besök i 
Runste n 1860 ll :s: 13 . 129 
kungsringning Il :5: 129 
namnschiffe r Il :5: q 

Karlsson se äve n Ca rlsson 
Karlsson. Ed vin. Albrunna . Södra 

Möckle bysn 11 :6: *106. 109 
Karlsson , Lennart. a ntik va rie . konsthis-

to rike r. fo togra f 11 :5 : 49. 133 
Karlsson, N G. byggmästare 11:4 : 62 
Kar/ström . A, mässingss laga re. Spå nga 

11 :4: 74 
Kar/ström . 0 A. sil ve rsmed . Stockho lm 

ll :y 136 
Karris111iistaren (ano nym na mn ). skulp-

tö r ll :y80. 153 
Kasse/I. Bertil. e le ktrike r. g m Karin 

Såhlander Il T 13 7 
Kawrina U/fsdouer (Katarina av Vads-

tena). abbedissa. Vadstena Il :4 : 89 
Kel/berg se Kjel/berg 
Kerstin A D. Mörby. Lö ts sn. g m Per 

Persson Il :2: 241 
Kerstin (Kierstin ) A ndersdouer. Tjur-

lösa. Löts sn. g m Olof Larsson 
11 :2: 239. *140. *241 

Kerstin G D se Tiersin 
Kerstin Jaensdouer. Lå ngöre. Bredsä tt -

ra sn. g m Jaen Olsson 11 :4 : 76 
Kerstin Olofsdouer. Lö t 11 :6 : 11 o 
Killig. Fran :. industrima n Il :6: 34. 75 
Kjell berg ( Kiellherg), a rtilleri st. mur-

mästa re?. Ka lma r 11: 2: 358 
Kel/berg (Nils Lorens Kjellberg?). guld-

smed 11: 2: 287 . 3 18 
Kjellberg. Nils Lorell.I'. guldsmed. Ka l-

ma r 11 :2: 3 18 
Klackenberg. Henrik. antikva rie. a rkeo-

log. sta tshe raldike r 11:6 : 76. 98. 103 
Kleinwn. Arendt (A rent). klockgj utare . 

Li.ibeck 11 :1: 165. 209: 11 :2: 291: 
Il :s: 80. 134 

Knut den helige. ko nung av Danmark 
(se äve n sakregistret. S:t Knut) 
11:6: 18. 41 



Kn111 Eriksson. konung av Sverige: 

donation 11:6: 37 


Knut Erick.wm. , lderman . G ä rdslösa 

11 :3: q8 


Knut Jönson : gravinskr m Brita Jons-

dotter. Runste n Il :s: 20 


Knut Lavarrl. dansk he rtig (se äve n 

sakregistret. S:t Knut ) 11 :6: 18 


Knutsson : gravinskr. Runste n 11 :5: 

26 


Kol. biskop i Linköping Il :6: 3 7 

Korssell ( Korself). Johan Peter. kommi -

nister. Gärdslösa Il :3: q 3. 156 

1•on Kmfft. Da vid. konstnä r Il : 1: 210 : 


11:3: 156: 11 :4 : 90: 11:5: l 'J'J. 136 

Kmm~. Larss. Starrby (?) 11 :2: 289 

Kristian I. ko nung av Da nma rk . Norge 


och Sverige 11 :2 : 329 

myntning 11 :6: 98. 101 


Kristian Il. ko nung av Danmark. Norge 

och Sverige Il :3: 11 . 150 

myntning 11:6: 102 


Kristina. drottning av Sverige 11 :1: 203 

Kristoffer av Bayern . ko nung av Sveri-

ge: myntning 11 :6: 101 

skyddsbrev 11 :6: 15 


Krook. Christi11a Charloua se Jaemson 
Krukau, Gevemrd (Geberard). väpna-

re . g m syster t Peder Ryning 11 :3: 
11. 150 


Kru111111 e. Estrid. g m Anund Sten.uon 
Il ::;: 154 


af Kul/berg. A11ders Carlsso11. biskop i 

Ka lmar 11 :2: 27 4. 3 17 


Kurck. G ustaf ge nera lguve rnö r 11:6: 

20 


Kåre. Elsa. högres tå ndsdam. Alböke 
11 :2: 233: 11 :6: 11 0 

Kiillströ111. Arvid, skulptö r 11 :1: 10 : 

Il ::;: 13 


L I S: gravs ten . Löt 11 :2: 236 

L L S: grav inskr m I N D. 1867. Löt 


11 :2: 241 

L N S: gravi nskr m I M D. 1741 . Löt 


11 :2: 3 l:l 
L 0 S: grav inskr m P(!) P D. Lö t 11 :2: 

240 

L PS: putsristning. Lå nglöt 11 :1 : 8 1 

L PS: gravinskr m I 0 D. 1739. Lö t 


11 :2: 237 

Lag.~trii111 . Joha11 lle11rik. kyrko herde. 

g m E1 ·eli11a Weuerberg 11 :5: 105. 
127. 129. 137 


La11dstedt. A ndreas. må lare. dekoratör 
11 :2: 3 18: 11:3 : 15 1: ll T 89 : II :s: 
132 


Lars se ä ven Laurencius. Laure11tius 

Lars i Giirdsliisa. kyrko herde. prost. 


154 7 11 ::;: 10 

Lars A11ders.1·011. Runste n: ä nk a efter 


11 :S: 93 

Lars Assarsso11. ha uptman 11 :6: 20 

Lars Erla11dso11 . å lderman. Lindby. 


Gärdslösa sn 11 :3: 129 

Lars Larsson. riksdagsman. Lill a lstad . 


Alböke sn 11:2 : 3 15 

Lars Michels.1·on. hemmansbruk are. 


La xe by. Egby sn 11 :2: 378 

Lars Nilsson. Le rk aka. Runste ns sn 


Il : I : 151 

Lars Olsson. Sandby. Egby sn 11 :2: 333 

Lars Pehrsson. hemma nsägare . Bjö rk e-

rum . g m Maja Andersdouer 11 :1: 17 

Lars Persson. kronofi ska re . mu ra re. 


Å ke rby. Runste ns sn ll :s: q 

Larsson. A P. hemma nsägare. Norra 


Bäck. Runste ns sn 11 :5 : 129 

Larsson, A ina, donator. Sörby. g m 


Erik Larsson Il ::;: I 38 

Larsso11. Erik. kyrkvä rd . Sörby. g m 


A i11a Larsson 11 :3: q 8 

L11rsso11, Folke. fas tighe tsägare . Sörby. 


Gärds lösa sn Il :3: 19 

L11rsso11. Gun11ar. häradsdomare 11 :3: 


139 

Larsson. Karl-Gu11n11r. kyrkvak tmäs ta -

re. Lå nglö t 11 :6: 108 

L11rsso11 . Sonja. brodös. Bredsä t tra 


11 :6 : 11 7 

Larsson. Uno: donation m Elna Rose11 -

q11i.1·t. Sörby. G ä rdslösa sn Il ::;: q6 

La11renci11s. prost. 13 70- ta le t 11 :3: 10 

La11renci11s. prost. kanik. tro l 1510-talct 


Il :3: IO 

La11renti11s se även Lars. La11renci11s 
La11re11ti11s (Lars) Andrea'. kyrkohe rde. 

g m G111111il Berges douer 11 :5: 2 1. 
68.69. *1 1. *72.80. 104. 128. 134 


Lefj7e r. E11ar. arkite kt 11 :1: 178: 11 :5 : 

105 


Li11d. /-/i11drik. klockgj uta re. å lderma n. 

Stockholm Il ::;: 15 7: II :s: 134 


Li11dahl. Alfo11s. kyrkvä rd i Lå nglö t 

11 :1: 202 


Li11dherg, Olof lä nsma n. g m Margaret-
ha Elisaheth Sporselius 11 :2: 396: 

ll T 89 
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Lindblo111. A lfred. kyrkohe rde . prost. 

donator Il ::;: q 2 


Lindblo111. A11dreas. konsthistoriker. 

professor 11 :6 : 36. 62 


Lil/(lblo111. Guswv. ko nstnär. gymna-
stiklära re ll :s: 99. 106. q6 


Lindblo111. Oil111s (Olof). ka nto r. lä rare 

ll :s: *96. 105. 136 


Li11dhlo111. Sve11 Guswf må lare. konst -
nä r. Ka lma r 11 :1 : 180. *18 1. 210: 
11 :2: 297. *198: 11 :4 : 63. *64. 81. 
*83.90 

Li11dblo111-Gillströ111 . M11ria11111! 
(ML G). tex tilkonstnä r. Ka rl stad 
11 :3: 138. q1 


Li11dbo111. Carl, kyrko herde. ko ntrakts-
prost 11 :2: 317 


Li11dbo111. Marie Louise. ba rn I Ca rl 

Li11dbo111 11 :2: 308 


Lindbo111. Peter ( Peuer). guldsmed 

11 :1: 156. 194. 209: 11 :4 : 74. *15. 
91 


Li11de111a11. målarmäs tare 11 :5: *99· 

105. 106 


Li11deqvist. Elisabet/i. fru 11 : I : 158 

Li11derso11. /-lans. forskningsin genjö r. 


Lund 11 :6: 65. 107 

Li11dgren. kyrkva kta re . Egby 11 :2: 36 1 

Li11dgren. smedgesä ll Il :2: 360 

Lindgren. CL. byggmästa re. Greda . 


Föra sn 11 :4 : 27. 58. 63. *64. 88: 
11 :5 : 135 


Li11dgren. F 0. måla re . Me llösa. Bred-
sä ttra sn 11 :2: 295 


Lindgre11. Isaac. klockare. Egby 11 :2: 

360 


Lindgre11. Meretli. a ntikva rie. ko nsthis-
to riker ll T 89: 11 :6: 41 . 77 


Lind111an ( Lin111a11 ). Nils Li11hardt. 
snickare. G ä rdslösa 11 :2: 276. 359. 
360.370. *373. *375.376.378. 
380. 396: Il T *60. 66. 67. 90 


Lind111an. 	Nils Leo11ard. häradsmur-
mästa re. Vi . Kä lla sn 11 :2: 2 74. 

317. 366: 11 :5 : 39. 90. 132: 11 :6: 111 , 

11 9 


Li11dstedt. F E. mäss ingss lagare. ge lb-
gj utare . Ka lma r se o rt registret 


Lil/(lströ111. D. ka nto r 11 :4 : 81 

Li11dströ111. Gustava. g m Joha11nes 


Segrelius 11 :1: 204 

Lil/(lströ111. Jonas, kyrkoherde . g m 


Barbara Christi11a Rysel/ 11 : I : 194. 

2 10 
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Lindwllll, Bo. ko nsthistorike r 11 :1: 204 
Lindwllll. Lllrs. prost 11: 2: 350. 396 
Lindvllll. Sophill A lrell. f Wllhlberg: 

inskr på ki stplå t 11 :3: 144 : 11 :6: 11 4 
Linmlln, Nils Linlwrdr se Lindman 
von Linne. Cllrl. botaniker. topografisk 

fö rfa tt a re 11 :6 : 14. 20. 22. 29. 66 
Linnems. Jonas. kyrko herde Il :5 : 69. 

*11.134 
Lippill. A nna. g m Daniel Bmsenius 

Il :5: 20. 73. *15. 76. 123. 126. 
130 

Lippia. Christina. ba rn t Catharina 
Brehmer ll :s: 21. *23 

Lippius. Stephanus Sreph{//1i (S L ). 
kyrko herde. ko ntraktsprost. g m 
Catharina Brehmer 11 :5: 13. 65. 130 

Long. dagsve rk are . Runste n Il :5: 93 
Lothigius, Gabriel Nicolai. kyrko he rde. 

barn t Nico /aus Andrere och Ingrid 
Mattsdotter 11: 2: 290. 3 18. 3 19 

Lou. Frans. majo r Il T 156 
Loven. Christian. ko nsthistoriker Il :6: 

20.21.77 
Lovisa Ulrika. drottning av Sverige: 

inskr 11:1: 20 1 
Lublin. Per, fil kand. socionom Il :2: 

395 
Lund se även Lund/1 
Lund. Carl Johan. orge lbygga re 

(Å ke rman & Lund ). Stockholm se 
ort registre t 

Lund. Johanna Catharina (/ C L), g m 
Sven Sahlsten Il :2 : 288. 3 18 

Lundberg. Carine, fil lie. ko nsthisto ri -
ker ll :s: 135 

Lundberg, Erik. a rkite kt. konsthisto ri -
ke r. professor Il :6: 12 

Lundberg. Nils Petter. sexman. Bred-
sä ttra by. Bredsä ttra sn ll A: 8 1 

Lundberg, PM, målare (se äve n Perer 
Lundgren ) 11: 2: 29 1. 3 18. *359· 
*363.366.368.370.372.379.382 

Lundberg. Sofi-Charlott. a rkeolog Il :6: 
33. -1 8. *so. 75 

L1111dborg. dagsverkare. Runsten Il :s: 
93 

Lundgren. Christina. Glömminge . g m 
Anders Georg Wadsten Il T 151 : 
11 :4 : 89: ll :s: 132 

Lundgren. Johan. ge lbgj uta re, Räpp-
linge ll T 148 

Lundgren. Johan Martin, kyrko herde. 
g m Amy Me/en ll:s: 136. 137 

Lundgren, Peter. må lare. Borgehage. 
Räpplinge sn (se även PM Lund-
berg ) 11 :2: 318 

Lundh. Johan (PIL). kyrkohe rde. 
prost 11 :2: 358. 378. 386. 392. 395 . 
396 

L1mdh. Kiki. f Johansson. arkeolog 
11 :1: 203 : 11 :6: !08 

Lustig. Måm, klocka re . kyrk vak ta re . 
Egby Il :2: 358. 359. 360. 380. 394 

Löfgren, Gunnar. dire ktör 11 :2 : 3 16. 
3 17 

Löfgren. Nils Isak, ko ntra ktspros t. 
fornforskare 11 :1: 167. *168. 204: 
11: 2: *245 . *269. *170. 275. 3 16. 
338 : ll T *25: llA: *23: 11:5: *8. 
*3 1. *82.83 . 100. 130. 13 1. 135: 
11 :6: 14. 22 . 23. 29. *ss. 109. 111. 
115 . 11 8. 11 9 

Löfman. Erik. silve rsmed ? 11:6 : 11 9 
Lä/ström. Lars-Göran. ingenjö r 11 :6: 72 

M A D : gravi nsk r m B I S och K H D. 
1769. Löt Il :2: 238 

MAD: gravinskr m I 0 S 1787. Run-
ste n 11 :5: 19 

M B S. kyrkvä rd (oeconomus te mpli ): 
inskr 1720. Löt 11 :2 : 3 15 

M C S se Schalin. Maria Catharina 
M E /-/ se Enhörning. Margarew 
M ID : gravinskr m B M S. 175 -1 . Lö t 

11 :2: 238 
M ID : gravinskr. 1754. Löt 11: 2: 238 
ML D: gravi nsk r m N 0 S. 1660- ta le t. 

Lö t 11 :2: 236 
ML D: gravinskr m 0 P S. 17-16. Löt 

11: 2: 237 
M L C se Lindblorn -Cillströn1 . 

Marianne 
MM S: gravinskr. 1754. Löt 11 :2: 238 
M 0 D. g m Nils Olofsson: gravinskr 

1664 . Löt 11 :2: *3 11 . 3 12 
M 0 D : grav inskr m S S S. 1754. Löt 

11 :2: 289 
M 0 D D 0: gravinskr m A P S D 0. 

1686. Löt 11: 2: 236 
M P D: gravi nsk r m N E S. 1748. Löt 

11: 2: 237 
M PS; gravinskr m /-/ M D. 1764. Lö t 

11: 2:238 
M PS: gravinskr. Bredsä ttra Il A: 79 
Macke. Christian Benj{//nin. ka nngj uta-

re. Karlskrona och Ka lma r Il :2: 
307. *307. 3 19 

Magnus se även Måm 
Ml/gnus Eriksson . ko nung av Sverige 

och orge: myntning 11:6: 98. 100. 
101. 102 

Magnus lngelsson (Inge/di). målare 
Il T 80. *90. 92. 94. *94· 98. I oo. 
*103. *104. 105. !06. 11 2. *169 : 
Il :6 : 87 

Magnus Llldulås. kon ung av Sve rige: 
myntning 11 :6: 100 

Magnusson. Karl, byggmästare. Färje-
staden Il :s: 105 

Mllja A ndersdotter. Bjö rke ru111 . g m 
La rs Pe hrsson Il : 1: 17 

Mllja (?) (Maie ) Jonsdotter: grav inskr 
111 e ls E loson. 1727. Bredsä tt ra 
Il :-1: 19 

Mllndelgren. Nils Månsson. 	ko nst- och 
kulturhisto rike r Il T * 42 . * 48. 15 2: 
11 :6: 23. 11 0. 114 

Manke/I. Otto A ugusr. arkitekt. teckna-
re 11 :2: 300. 3 18: ll :y 82. *82. 132. 
153 

Margarew Hamaria Bernsdotter: grav-
inskr 1640. Gä rdslösa Il T 14-1. 
156 

Margllreta K111mdotter. g 1 111 Siffredh 
Jönsson . g 2 111 Oilms Lauremii 
11: 1: 209 

Marill Larsdotter. Bredsä ttra by. Bred-
sät tra sn. g m Olof Nilsson Il A: 18. 
*19 

Maria Larsdotter. Norra Runste n (? ). 
Runste ns sn. g 111 Abraham Anders-
son ll :y 22 

Mllrill Nilsdotter. änka . dagsve rk are . 
Runsten Il :5: 93 

Marin , Magnus. kyrko herde. kontrak ts-
prost. g m A 111w Clzrisrina Ca/le 
ll T 13. 80. 8 1. 11 8. *145. 146. 148. 
1-19. 15 1: 11 :4: 41. -1 7. 66. 76. 89 

Markus. Kersri. fil dr. konsthisto rike r 
11 :6 : 109 

Marren Person. he mmansägare . Spjut-
te rum. Runstens sn. g m Sara Ols-
dotter Il :5: 20 

Marrha Jonsdotter. g 111 Jonas Jonre 
Palz1111bus Il T 99. I 06. 12 2. 15 1. 
154: 11:4: 49. 89 

Martha Stensdotter (tillbakaseende ulv). 
g 111JonasCunnari Il :]: 15 1:11 :4: 
89 

Marrinsson. Anders. pa leonto log. pro-
fessor. Uppsala 11 :6: 42. 44 . 77 
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Marrin11s. Föra: minnesko rs 11 :6: 44 
Masreliez. Louis, konstnär. må la re. 

inred ningsa rkit e kt 11: 2: 3 18: 11 :4: 
90 

Mathias (Ma11is). prost. 1420- 1430-
ta le n 11:3: ID. 11 : Il :5 : 12 

Medelius. Jonas A ugust. kyrko herde 
ll A : 58 

Melen. A my Ulrika Olivia. g m Marrin 
Lundgren 11 :5: 136. 137 

Melen. Olof (0 M) , kyrko he rde. g m 
Emerenria Margarew von der 
Hagen 11 :5 : w6. w8. 117. 11 9. 127. 
129. 136 

Me11rling. E. ka nto r. Egby Il :2 : 388 
Me11rling. Margarera Johanna. g m 

Abraham Fommuler ll :s: 22 . 130 
Meyer, Gerhard S. styckgj utare. Stock-

ho lm Il :s: So. 129. 13 7 
Mikaelsson. Jan. geolog. Kalma r 11 :6: 

42 
Milat z. mässingsslaga re? 11: 2: 379 
Milbergh. Erich (E M B). kap ten. Öij. 

g m Margarera Enhörning 11 :2 : 
359. *373.376.382. *387.388. 
*389. 390. 392 . 393.396 

Masen (Mosus Joensson). kyrkmålare 
11 :5: 38. 42 

Mosrröm . Harald. ka ntor i Lå nglö t 
11:1 : 202 

Mosus Joensson se Masen 
Måns se även Magnus 
Måns Elofsson. Ytterby. Egby sn Il :2: 

365 
Måns Jonsson. å lderman. Bredsä tt ra 

Il :4: 54 
Måm Nilsson. inhysesman . kyrkvakta-

re . Egby 11 :2: 358. 360. 370. 378. 
380.393.394. *394-395 

Mårren Jurgen ( Bremer) se Jiirgens. 
Marrin 

Mårren.uon. A. o rge lbygga re. Lund se 
o rt registre t 

Mårtemson. Johan Jacob. klockgj uta re. 
å lderman. Stockholm Il :2: 290. 
3 15. 3 19.*394. 395 

N AS: grav inskr m K H D. 1732. Lö t 
11 :2: 237 

N A S. kyrkohe rde se Nicolaus A ndrece 
N E S: gravinskr m AND. 1828. Bred-

sä tt ra ll A: 19 
N E S: gravinsk r m M P D. 1748. Löt 

11 :2: 237 

N I S. snickare?: inskr på träko nstr. 
1776 11:1 : 59 

N I S: gravinskr 1789. Lö t 11:2: 3 13 
N M S: gravinskr m B P D . 1806. Bred-

sä ttra ll A:79 
N M S: gravinskr m PS S och E 0 D. 

Lö t Il :2 : 240 
N 0 S: gravinskr m ML D. 1660- ta le t. 

Lö t 11 :2 : 236 
N 0 S: gravinskr m M 0 D. 1664 se 

Nils Olof~son 
N P S: grav inskr m K N D. 1764. Lö t 

11 :2: 238 
NP S: gravinskr. Bredsä tt ra ll A: 19 
N T S: gravinskr m C P D . H N S och 

KPD.1 759.Lö t 11 :2:3 13 
Nicolaus Andrece (Nils Andersson. 

N A S), kyrko he rde. g m Ingrid 
Ma11sdo11er 11 :2: 3 12. *3 12. 3 19 

Nils A ndersson. klocka re. Bredsä ttra 
11 :4: 54 

Nils A ndersson, sexma n. Hjä rpestad. 
Löts sn Il :2: 304 

Nils A nderson. ålderman . Södra Gärds-
lösa. Gärds lösa sn: inskr 1666 Il T 
129 

Nils A nderson. å lderman. Södra Gärds-
lösa . Gärdslösa sn : inskr 1766 Il T 
11 8 

Nils ( Nels) Elofsson (?) ( Eloson) : grav-
inskr m Ma ie Jonsdotter 1727 11 :4: 
19 

Nils Håkansson (Nicolaus Haquini), 
må la re. Vadstena ll T 98. 153: 
Il :6: 11 5 

Nils Jansson (Jonsson). ålderman . 
Klä ppinge. Bredsä ttra sn Il A: 60. 
8 1 

Nils Johan Jomson se Jonsson, Nils 
Johan 

Nils Johansson. å lde rman. Kläpping. 
Bredsä ttra sn 11:4: 76 

Nils Jonsson. sex man. Övra Sandby. 
Bredsä ttra sn Il A: 8 1 

Nils Jonsson. å lderma n. Mellösa. Bred-
sä ttra sn ll A: 76 

Nils Nilsson. bonde. Bredsä tt ra Il :4: 
*13 

Nils Olofsson (N 0 S). g m M 0 D: 
gravinskr 1664. Lö t Il :2: *3 11. 3 12 

Nils (Ni /Is) Olsson. bonde. Folkeslunda 
Il :1 : 17 

Nils ( Nels) Pmvelsen. orge lbyggare 
ll T 131 
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Nifr Pehrsson, Sandby. Egby sn 11 :2: 
365 

Nils Persson (Pehrsson), å lderman. Bo. 
Bredsä ttra sn ll A: 47. 67 

Nils Persson, sexma n. Mellösa. Bred-
sä tt ra sn Il :4: 8 1 

Nils Persson. å lde rman. Bredsä ttra by. 
Bredsä tt ra sn 11 :4: 60. 81 

Nils Peter Birgersson. kyrkvakta re. 
Bredsä ttra ll A : 17 

Nils Pärsson. Ytterby. Egby sn 11 :2: 
370 

Nilsson. A. riksdags man. Gärdslösa 
Il :): 132 

Nilsson. Adolf. Ryd . Glömminge sn. 
g m Emma Nilsson Il :5 : 121. 12 2. 
123 

Nilsson. Alfrid. lantbruka re . Nedra 
Sandby, Bredsättra sn 11:4 : 74 

Nilsson. Bernhard. lantbruk are . Dye-
stad. Runste ns sn Il :5: 26 

Nilsson. Bertil, smed . Gröndal. Köpings 
sn 11 :2:372. 396 

Nilsson. Bror. smed. Gröndal. Kö pings 
sn 11:2 : 396 

Nilsson, Edvard. Bjä rby. Runste ns sn 
11 :6: 11 9 

Nilsson. Emma. Ryd. Glömminge sn. 
g m Adolf Nilsson II:s: 121 

Nilsson, Ernst. gårdsägare. Övra Sand-
by. Bredsä tt ra sn. g m Rut Nilsson 
ll A: 19 

Nilsson. Folke, genealog Il T 106 
Nilsson. Georg. guldsmed. Nacka 

(Stockho lm ) 11: 2: 304 
Nilsson. J P. he mmansägare . Norra 

Bäck. Runste ns sn Il :5: 129 
Nilsson. Kally. brodös. Bredsä ttra Il :6: 

11 7 
Nilsson, Karl, fotograf. Borgho lm 11 :6: 

*68. *69. 70 
Nilsson. Lennarr. fastighe tsägare . Hög-

to mta. Gärdslösa sn Il T 18 
Nilsson. Oscar, Ka lma r se o rt registre t 
Nilsson, Rut. Övra Sandby. Bredsä tt ra 

sn. g m Ernst Nilsson Il A: 19 
Nilsson. Svante, konse rvato r. Kalma r 

Il :6: 44 
Nilsson. Tommy. smed . Köpingsv ik 

11 :6: 11 2 
Nilsson. Å ke. grävnings tek nike r 11 :6: 

76 
Nisbeth. Å k e. a ntik varie. konsthistori -

ke r ll :s: 13 1: 11: 6: 22. 44 
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Norb1'. Sören (Severin ). hövi isma n 

Il :3: 11 


Nordfo rs. /-lerman, orge lbygga re. Lid-
köping se o rt registret 


Nordin se Girau-Nordin 

Nords1rö111. A ugust. snickare Il :4 : 62 

Nyberg, Sl'(l /l/e. fil kand Il :5: I32 


Nii.mwn. Chris1ina. g m Johan Fahlsten 

ll T 157: 11 :5: 134 


Niis111an. Erik. klockgj utare. Stockholm 

ll T 157: 11 :5: 134 


0 AS: gravinskr m B 0 D. 1707. Lö t 
11 :2: 236 


0 IS: gravi nskr m BH D. 1754. Lö t 

11 :2:238 


0 I S: 0 D : grav inskr. 1828. Bredsä ll -
ra Il :4: 80 


0 L S: gravinskr m K 0 D . 1709. Lö t 

JI : 2: 3 I 3 


0 L S: inskr på ko llek thåv. Gärdslösa 

11 :3 : q 6 


0 M se Melen. Olof 

0 N S: grav inskr. Bredsä ttra 11 :4 : 19 

0 0 S: grav inskr m B A D (eller 


K 0 D ). 1709. Lö t 11 :2: 3 13 

0 0 S: gravinskr m L. L 5. T A. D . 


17(2 ?)9. Löt 11 :2: 239 

0 0 S: inskr på ko ll e kthåv. Gärdslösa 


11 :3 : q 6 

0 0 S: inskr på mursten. Egby 11 :2: 338 

0 P 0: gravinskr. Bredsä llra 11 :4 : 19 

0 PS: gravi nskr m B E D 1741 . Run -

ste n ll :s: 19 

0 PS: gravinskr m K M D . 1789. Lö t 


11 :2 :239 
0 PS: gravinskr m ML D . 1746. Lö t 

11 :2: 237 

Odelqvi.w-Kmse. A nna-Lisa (AL 0 K ). 


tex tilko ns tnii r 11 :2: 392: ll T q o 
Ohlsson se Olsson 
Ola/Jonsson. häradshövding : omkr 

J4 20 11 :3: Il 
Olaus. barn t Laurellfius A ndreff Il :s: 

69. 134 

Olt111s. kyrkoherde . p ros t. död 13 11 


JI :): I 0. * l)9. 144 

Olaus Bergeri ( Birgersson ). Runste n: 


gravinsk r Il :5: 69. 134 

Olr111s Laurel//ii. kyrko he rde. g m Mar-

garew Kntusdo//er 11 :1: 209 

Olr111s Magnus. kyrkoma n. topogra fi sk 


fö rfa ll a re 11:6: * IO. 15 . * 15. *16. 2 1. 

38 


Olle (»Ondskan«). gravs te nsfö rstörare. 
Gärdslösa: inskr. tradition 11 :3: 17 


Olof se äve n Olaf Olaus. Olle 

Olof: inskr på runste n 11 :5 : 11 

Olof (Oluf) Danielsson. smed. klock-

stape lbygga re . Gröndal. Köpings sn 
11 :2 : 348. 357 . 396 


Olof den helige (den digre. Olof Il 

1-laraldsson ). konung av Norge 

(se äve n sakregistre l. S :t Olof) 

Il :6: 15 


Olof Gu111111esson . Å kerby. Runste ns 

sn :son 11:5:97 


OlofJaensson. å lde rma n. Lå ngöre. 

Bredsä tt ra sn 11:4 : 84 


OlofJansson (}aensson) se Jansson. 

Olof 


Olof Larsson. riksdags ma n. Tjurlösa. 

Lö ts sn. g m Kerstin A ndersdo//er 

11 :2: 239. *240. *241 


Olof Larsson. å lde rma n 11 :1: 194 

Olof Martenson. he mmansägare. 


Spjutterum. Runste ns sn. g m Brita 

Andersdo//er 11 :5: 20 


Olof Må11.l'So11. å lde rma n. Lå nglö ts by 

11 :1 : 20 1 


Olof Nilsson : gravi nskr 1622. Runste n 

ll :s: 19 


Olof Nilsson. he mma nsäga re. Bredsä tt · 
ra by. Bredsättra sn. g m Maria 
Larsdouer 11 :4 : 18. *19 

Olof Nilsson. hemma nsägare . Skedstad . 

Bredsä tt ra sn 11 :4: 59 


Olof 01.uon. bo nde. Bjä rby. R unste ns 

sn ll :s: 6 1 


OlofOlofuon, klockare. Egby 11 :2 : 

33 1. 348 


Olof Olsson. ste nhugga re". Djurstad . 

Föra sn 11 :2 : 352. 360 


Olof Olofuon. Folkeslunda. g m Karin 

Olof1·douer Il : 1: *16 


Olof Ols.wm. Södra Runste n ( '!). Run-
ste ns sn Il :s: 89 


Olof OlofHon. å lderman. Arbelunda. 

Lötssn 11 :2 :3 15 


Olof Olsson, å lde rma n. Valsnäs. Lö ts 

Sil 11 :2: 293 


Olof Persson . he mmansbrukare . orra 

Bäck. Runste ns sn Il :5: 15 


Olof Persson. kyrkvä rd . Kläppinge. 

Bredsä ttra sn 11:4 : 76 


Olof Person, å lde rma n. Hjä rpestad . 

Löts sn 11 :2 : 282 


Olof (Olaus) Petri. kyrko herde 11:4 : 12 


Ollers (Olsson ). Edvin. ko nstnär. 

konsth ant ve rk are 11 :4: 76. 9 1 


Olsson. bröder. byggmästa rfirma. 

Färjestade n. se o rtregistre t 


Olsson. e ntreprenör Il :4: 62 

Olsson. A nders. byggmäs tare. Färje-

stade n 11 :3: 66 : 11 :6 : 24 

Olsson. Axel. byggmästare. Färjes tade n 


Il :6: 24 

Olsson. Brilla. ka nto r 11:4 : 76 

Ohlsson. E. klockgj uta re. Ystad se o rt -


registret 

Olsson. Edna. Å ke rby. Runste ns sn. 


g m Knut Olsson 11 :5: 25 

Olsson. 1-larrv. byggnadsarbeta re 11 :1: 


203 

Olsson. llulda. graväga re . Ormöga. 

Bredsä tt ra sn ll A: 19 

Olsson. Johan Oskar. fyrbiträde Il :4: 62 

Olsson. John. byggmästare. Fä rj estaden 


Il :6: 24 

Olsson. Julia. Södra Runste n. Runste ns 


sn 11 :5: 124 

Olsson, Karl. kyrkvä rd i Lå nglö t Il : 1: 


202 

Olsson. Knut. kyrkokassör. Å ke rby. 


Runste ns sn. g m Edna Olsson ll :s: 

25. 78 


Oh/sson. M. klockgj ut a re. Ystad se o rt -

registre t 

Olsson. Martin . arkit e kt. riksantik va ri e 
11 :2: 396: 11 :3: 99. 154: 11:4 : 74 : 
11: 6: 21. 24. 70 


Olsson. N J. snickare. Södra Runste n. 

Runste ns sn 11 :5: 128 


Olsson. 0 G. smed . Bjö rnhovda. T o rs-
lunda sn 11 :5: q 


Olsson. Oskar. gravägare. Bredsiil tra 

Il :4: 19 


Oh/sson. Ossian. ha ndla re 11:4: 76 

Olsson. Per. byggmäs ta re Il : 1: 204 

Olsson-Or1.1·ta111. Sture. Stockho lm Il :s: 


124 . 125 

Olufse Olof 
O'Meadhra. Uaininn. fil dr. a rkeolog. 

ristningsfo rska re. öve rsä ttare Il :6: 
76. 108 


Orm. 	Edw1rd (Evert. Edvardus). må la-
re . ko ns tnär 11 :3: * q 2. * q 3. q 5 . 
156: Il :s: *56. 58. • 123. • 124. 125. 
126. 133: 11 :6: 11 5. 11 9 


Ouo den helige. Po mme rns apos te l. bis-
ko p i Bamberg (se äve n sa k-
registrel. S:t Otto) 11 :6: 17 




Owe. Jan . runo log 11 :6: 1 q 

P B D : gravinskr m BL S . 1754. Lö l 
11: 2: 237 


P B M se Bundi. Per er ( må la re) 

PIL se Lundh. Johan ( paslo r ) 

P L S: gravinskr m KL D. 1827. Lö l 


11: 2: 239 

P M S: gravinskr. Bredsä llra 11 :4 : 


19 

P P S: gravinskr m K B D och A N S. 


18 11 . Löt 11 :2: 239 

P S S: gravinskr. Lö t 11 :2: 293 

P S S: gravinskr m N M S och E 0 D. 


Lö1 11: 2: 240 

Pa/111. A ugusr. organist. ka nto r Il :2: 


3 18. 3 19 

Pa/111. 	 Bertil. kons!- och kullurhiswri -

ker. museima n. g m Sigbrin Palm 
11: 2: 3 18 : ll T 98: 11 :6: 4 1. 109 


Pa/111. Fabian. kanlor 11 :2 : 3 18: ll T 
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Pa/111 . Peter Magnus. organist. kanlor. 
g m Maja Lisa Gass/ander 11 :2 : 
233. 29 1. 3 18. 3 19 


Palm. Sigbri//. g m Bertil Palm Il :6: 

109 


Pa/111q vist. A J. snicka rmästare. Bo rg-
ho lm llT 82. 130. 132 


Palu111 bus. Jonas (Jon ) Jon(E (Jonsson ). 
kyrko herde. g m Martha Jonsdoner 
Il T I 3. 99. 100. I 06. q 8 . • 170. 
15 1: 11 :4 : 54. 89: ll :s: 13 


Pasch. Lore111~ d y. konstn är 11 :2: 3 18 : 

Il A: 90 


de Passe, Crispin dy. ho ll ä ndsk kop-
parslicka re 11:3 : 11 8. *171 


Passenius. Gustaf G usta vi. kyrk ohe rde . 
prost. g m Maria A dbotina 11 :2: 
233. 237. 278. 29 1. 304.3 15 


Passenius. Maria A dbotina. prostinna. 
g m Gustaf Gusta vi Passenius 11 :2 : 
237.288.308 

Peder se även Per. Peter. Petrus. Pener 
Peder Jonson: gravinskr 1622. Runste n 

ll: s: 19 

Peder Manson. Egby?: o mkr 1420 ll T 


Il 

Per (Pehr. Pähr. Pär) se även Peder. 
Peter. Petrus. Pener 

Per Andersson. undantagsma n. Bjä rby. 

Runstens sn Il :6: 87 


Per Jansson. hemmansägare. Vansrum . 

Runste ns sn 11 :s: 134 


Per Jeansson. å lde rman. Ned ra Sandby. 

Bredsä11 ra sn Il :4 : 84 


Per Jonsson. se x man. Bo. Bredsä tt ra sn 

ll T 8 1 


Per ( Pener) Jonsson. snicka re. Valsnäs. 

Lö ts sn 11 :2 : 296 


Per Jonsson ( lonsson ). å lde rma n. 
Gärdslösa: klockinskr 175 1 ll T 
q 8 

Per (Pehr) Jonsson ( 178 1- 1850). ålde r-
man. Norra Gärdslösa. Gärdslösa 

sn 11 :3: 17. 138. 155 


Per ( Pähr) Mickelson. å lde rman. 

Ormöga. Bredsä ttra sn Il :4 : 76 


Per (Pener) N ilsson. kyrk värd . Mellösa. 

Bredsällra sn Il A: 60. 8 1 


Per Olofwn. kyrkvärd . No rra Gärds-

lösa. Gärdslösa sn Il T 1 29 


Per O/ofson. å lde rman. Sörby. Gärds-

lösa sn Il T 11 8 


Pär Pär.Hon. Lå nglö t. g m Carin 

Fran zdoner Il : 1: 17 


Per Persson (Pehr Pehrsson ). nä mnde-
man. kyrk vä rd . Lö t. g m A nn Kajsa 

0 D 11 :2: 241 


Per Persson (Pehr Pehrsson ), å lde r-
ma n. kyrkvärd. Mörby. Lö ts sn. g m 

Kerstin A D 11: 2: 241 


Per Persson. å lderma n. Tjurlösa. Lö ls 

sn 11 :2: 293 


Peringskiöld ( Peringer). Johan. kansli -
råd . språ kma n. fo rnforska re Il: 1: 

20 1:11 ::.: 150 


Pemler. Sven-Erik . docent. teolog. kyr-
ko historike r 11 :6: 16. 38 . 39. 41 


Persson se äve n Petersson. Pe//ersson 

Persson. Kerstin. tex1ilk onstnär Il :2 : 


392: 11 :4: 79 

Persson. Martin , Kvis to rp 11: I : 17 

Persson. P. hemma nsägare. Björke rum 


Il: I: 20 1 

Persson. Per. Norrby. Lö ls sn 11 :2: 307 

Peter se även Peder. Per, Petrus. Pener 
Peter Andersson. hemma nsägare. Dye-

stad . Runste ns sn 11: 6: 9 1 

Peter Zachrisson . ålde rm an. Söd ra 

Runste n. Runste ns sn Il :s: 120 

Petersson ( Peterson ) se Pe//ersson 

Petrus se även Per, Peter. Pener 

Petrus. kyrk ohe rde (ca 1547-ca 1557) 


ll :s: 132 

Petrus (Peder. Per) Jon(E. kyrko he rde. 


prost ( 1555-1609 ) ll T 11 . 12: 

Il :4 : 13 
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Petrus Magni. kyrkohe rde 11 :5: 132 

Pener se även Peder. Per. Peter. Petrus 

Pener O lsson. Kläppinge. Bredsä ll ra sn 


Il :4 : 18 

Penersson ( Petersson. Peterson ) se även 


Persson 

Petersson. ko pparslaga re. Borgho lm 


ll T 13 1 

Peterson. Bertil. byggmäs lare. Köpings-


vik Il A: 87 

Penersson. Edvin. byggnadsarbe1are 


11 :1: 203 

Penersson. Elin. 1ex1ilkons1när Il :5: 


I 24. 137 

Peterson. Ingeborg. g m Per Ivar Hall-

gren ll :s: 12 7. 137 

Perersson. Ivar. arkile kt. Ka lmar Il :6: 


11 3. 11 9 

Petersson. Johan. murmäs lare. Ka lm ar 


11 :2 : 334.353.362 . 364. 365.395: 
11 :6: 11 2 


Peterson. Justus. grafike r. xylograf 

11: 6: *67 

Petersson. K G. a rk eolog. landsanlik va-
ri e . museima n 11 :6: *33. 35. 75 


Pe//ersson. Nils. byggmästa re. Visby 

11 :6: 70. 78 


Petersson ( Penersson ). Nils. o rge lbyg-
ga re 11:2: *379. 382. 397: ll:s: 109. 

136 


Penersson. Nils. urma kare. Moslo rp . 

Mo rtorps sn. Sm Il :5: 129 


Pettersson. P. ålde rm an. Södra Run-
slen. Runste ns sn Il :s: 123 


Peterson. Sten. ko nserva to r Il :6 : 11 4 

Petersson ( Penersson). Sven Peter. 


o rgelbyggare. Böda och Gotla nd 
11: 2: *379. 382. 396 : ll :s: 136 


Poijes. 	C 0 . måla rmästare . Mö nste rås 

(Sm ) ll A : 49. 58. 6 1. 63. *64. 66. 

90 


Po111e/ia. Helena. g m Johan Nicolai 

Rosenbaum Il :2 : 236. 3 16 


Pontin ( Pontina). Anna. g m Johan 

G resilius 11:3 : 16. 17. 19. 146. 152 


Påve/ (Påve/ Bodem eller Bår/0111 ?). 

fårva kta re. Tjusby. Gä rdslösa sn 

(se även Bodem . Pavel och Bår/om . 

Påve/ ) 11:3: 152 


Pär ( Pähr) se Per 

Queckfeldt. Gustaf Johan. majo r 11 :3 : 
8 1. 153 




152 REG ISTE R T ILL ÖLA D BAND Il 

Rafael, ita liensk konstnär Il : 1: 180. 
*18 1: 11 :5: 136 

Rajala. Eeva. byggnadsantikvarie . 
a rkeolog Il :6: 77 

Randa, Eugen. guldsmed. Wien ll T 
122 

Rappe, Nils Breant A lexander, journa-
list, Stockholm 11 :6: 66. 67 . 75 

Rasch, Monika, ark eolog 11 :6 : 11 3 
Redeby. Nils. silve rsmed. Stockho lm 

ll T 132 : llA: 74 
Redin. Lars, arkeolog 11:6: 21. 24 
Reen, Cmharina Christina (Ulrica) se 

Ekström 
Rehnberg. Hans. antikva rie 11:6: 72 
Reinius, Henrik. lantmäta re 11 :6 : 29. 

43.46. 75 
Remarus ( Reimarus), prost. 1520-talet 

11 :): 10 
Renhorn, A gust, snickare 11:5: 106 
Repplerus. Nils. kyrkoherde Il : 1: 209 
Reselius. Olof komministe r. Gärds lösa. 

g m Magdalena Rossander 11 :3 : 
145 . 156; 11 :4: 67. 90 

Reutersviird, Oscar, konsthisto rike r. 
professor 11 :1: 192. 210: 11 :2 : 302. 
3 19. 383 . 384. 397: llA : 70. 91: 
11 :5: 11 3. 136 

Rhezelius, Jonas 1-/aqvini, topografi sk 
fö rfa tta re 11 :1: *20. *16 1. *162 . 
11 :2 : *242. *334 : ll T *13. *22. 15 1: 
11 :4 : *15. *21. 87: II :s: 27. *78. 
130 : 11:6: 22 . 23. 29. *45 . 85. 90. 
109. Il I . 11 5. 11 8. 11 9 

Ringberg, kopparstickare Il :5: 83. 135 
Ringberg. Olof kyrkoherde 11: 1: 200. 

211 
Ringberg, Wi/helm, vice pastor 11: 1: 17 . 

200. 211 
Ringsten, dagsve rkare. Runsten 11 :s: 93 
Risingem iistaren ( anonymnamn ). måla-

re ll T 98. 153 
Roland, Anders, arkitekt. fo tograf Il :]: 

49. 82. 83. 122 : 11 :6 : 70. 78 
Ronensis (anonym namn ). go tländsk 

stenmäs ta re. byggmästare ll T 79. 
153 

Roosval. Eric Caspar. konsistorieno ta-
rie . lektor. Kalmar ll T 150: 11 :6: 
11 5 

Roosval, Johnny, konsthistori ke r. pro-
fessor 11:1: 126. 205: Il :]: 47 . 78. 
*79. 15 1. 152: II :y 135: 11:6: 5 1. 
*59. 70. 75. 77 

Roselia se Johanna Roselia 
Rosenbaum. Brita, barn t J N Rosen-

baum och /-/ Pom elia Il :2 : 236. 
237.3 16 

Rosenbawn, Johan Nico/ai, kyrko-
herde. g m /-le/ena Pom elia Il :2: 
236. 260.3 16 

Rosenba11111, Johannes (Johan, Jonas). 
barn t J N Rosenba11111 och 
/-/ Pom elia 11: 2: 236. 237. 3 13. 3 16 

Rosenbaum. Maria, barn t J N Rosen-
bm1111 och H Pontelia 11 :2: 236. 3 16 

Rosenbaum, Mons Gabriel. barn t 
J N Rosenba11111 och H Pontelia 
11: 2: 236. 3 13. 3 16 

Rosenba11111. N ils. barn t J N Rosen-
baum och H Pontelia 11 :2: 236. 3 16 

Rosenbaum, Petrus, barn t J N Rosen-
bawn och H Pom elia 11 :2 : 236. 3 16 

Rosenberg. Christoffer. murmästare 
11 :5: 38 

Rosendalt/. Nils. kyrkoherde. prost 
11:5: 18 

Rosendal. kantor. Egby 11 :2: 364 
Rosengård, Christian, kapten. Kvistorp . 

Långlö ts sn 11: 1: 209 
Rosengård. Petrus (Peter). kyrkoher-

de?. g m Christina Broddson Il : I : 

159. 162. 209 
Rosenlund. Anton, kyrkvakta re. Run-

sten II:s: 123 
Rosenq11is1. Elna: dona tion m Uno 

Larsson . Sörby. Gärdslösa sn 11:3: 
146 

Rosenqvist. Margarew, g m ('1) Bern-
hard Henriksson Il :]: 144. 156 

Rosin, Axel. guldsmed. Kalmar (se 
även ort registre t ) 11:5: 1 q . *114. 
11 7. *11 9. 136 

Rosm an, Sven, arkitekt 11 :1: 178. 188: 
II :s: 105 

Rossander, Magdalena. prästfru. g m 
Olof Reselius ll T 145 

Rostvik. A llan, a rkivche f. Uppsala 
11 :4: 87 

von Rothstein, Ernst Edvard, arkitekt. 
professor ll A : *67 . 68. 90 

Rubens, Peter Paul. fl amländsk konst-
när 11 :1: 2ro : 11 :4: 63 . 90 : 11 :5: ro6 

Rudwall, C uswf länsbyggmästa re. Kal-
mar 11 :..; : 27 . 56. 8 1. 88: ll :y *46. 
90.93 . 94. 96. 100. 106. 135 

Rundgren (Rungren ). C 11dn11111d. orge l-
byggare. o rganist. skulptö r. Döder-

hultsvik 11:3 : 13 1. 155: 11 :4 : *45 . 
46.47 . 89 

Rundq vist. Emnw se Björkman 
Rundq vist. Erik. kyrkoherde. prost. 

g 2 m Emma Theodora Björkman 
Il :]: 17. 39. 8 1. 152 : 11 :4: 56. 60. 8 1. 
*83.90 

Runer. Johan, arkeolog. fi l dr Il :6: 65 . 
108 

R11nströ111. dagsverkare. Södra Run-
sten. Runstens sn Il :s: 98 

Ruther. Beatha Elisabet. barn t Peter 
R111her Il :5: 26 

Ruther, Blechert, barn t Peter Ruther 
II :y26 

Ruther. Carl. barn t Peter R111her 11 :s: 
26 

R111her, Ewa, barn t Peter Ruther 11 :5: 
26 

R111her, Hans, barn t Peter Ruther Il :5: 
26 

Ruther. /-le/ena Elisabet. barn t Peter 
Ruther 11 :s: 26 

Ruther, Johan ( 1689- 1691 ). barn t 
Peter Ruther Il :5: 26 

R111her, Johan (d 1699 ? ). barn t Peter 
R111her 11 :s: 26 

R111her, Magdalena. barn t Peter Ruther 
11:5:26 

Ruther. Märta. barn t Peter R111her 11 :s: 
26 

Ruther, Peter. sek re terare. tro l Högsby 
e l Fliseryd. Sm. g m Elisabet 
Spihlhammar 11 :5: 26 

Ruther, Peuer ( f 1696 ). ba rn t Peter 
R111her Il :5 : 26 

Ruther, Peuer ( f. d 1690 ). ba rn t Peter 
Ruther 11 :s: 26 

Rydbeck. Monica. konsthistoriker. 
doce nt 11:1 : 205 

Rydberg. görde lmakare, Ka lmar Il :s: 
120 

Ryning, Peder. väpnare. fogde. Borg-
ho lm ll T 11. 150 

Rysell. Barbara Christina, g m Jonas 
Lill(/ström 11 : I : 194. 21 o 

Råberg, A nders, patron. g m 
Margareta Johanna A hlqvist 11 :5: 
40.93 . 132 

S L se Lippi11s, Stephanus 
S 0 S: gravinskr m B 0 D. 1748. Lö t 

11 :2: 313 
S S se Sahlsten. S ven 

http:90.93.94


S S S: gravinskr m M 0 D. 1754. Löt 
11 :2 : 289 


S S S (Sten Stensson tillbakaseende 

ulv?): gravinskr m K G D. 1663. 

Gärdslösa ll T 18, * 10 


S W se Widen. Sofia 
Sahlsten. Sven (S S) . kyrko he rde. kon-

traktsprost. g m Johanna Catharina 

Lund 11 :2 : 288. 3 18 


Saktmodig, dagsve rk are. Runste n 11:5 : 


93 

Sal/näs, Marie- Louise, histo riker. he m-

bygdsforska re 11 :6: 38. 75 , 76, 11 0 

Sandberg, murargesä ll Il :2 : 360 

Sandberg, Carl, arkivman. samlare 


Il :6: 78 

Sandberg, Per (Pär), smed 11 :2 : 348, 


360. 378. *394.395 
Sandström, Yansrum . Runste ns sn 

11 :s: 98 

Sara Olsdouer. g m Morten Person 

11 :5: 20 

Slirkliny, Tamlis, a ntikva rie 11 :1: 209 

Saxe: inkrift på runste n 11 :5: 11 


Schalin, Lars. kyrkoherde 11 :3: 15 1: 

11 :4 : 89: 11 :5: 132 


Schalin, Maria Catharina (M C S) . g m 
Anders Georg Wadsten ll T 146. 
15 1: 11 :4: 89: 11 :5: 13 2 


von Scheele, Fredrik (Ferdinand?), löjt-
nant. gå rdsägare, o rrgå rden. 

Lå nglöts sn 11 :s: 5 1. 58. 133 


von Scheele. Guswf A ugust Oscar. 

prästman. g m Inga Mathilda 

Andersson 11 :2: 3 11 . 3 19 


von Scheele, Inga Marhilda, f A nders-
son, g m G A 0 von Scheele 11: 2: 
3 10. 3 11. 3 19 


Schiörlin, Jonas Fredrik, o rgelbyggare . 

Linköping Il :2: 397 


Schiörlin, Pehr, o rge lbyggare. Linkö-
ping Il :2 : 397 


Schrnid, Toni, histo rike r. liturgifo rskare 

11 :6: 36. 4 1 


Schmit, Hans Jacob, guldsmed. Karls-
krona ll :y 134. *134. 155 


Schmiuh (Schmidt). Barbara Christina 

Segrelia, prostinna. g m Johan 

Michael Schmiuh 11:1: 16. 204. 

210 


Schmiuh. Johan Michael. pros t. g m 
Barbara Christina Segrelia Schmiuh 
11 :1: 204 


Schouenius, Eric. kyrko he rde 11 A: 90 


Schouenius (Skouenius), Lars, ami ra li -
te tskonstape l. Ormöga. Bredsättra 
sn. g m Signild Svensdouer 11 :4: 
*66.67. 76. *78,90 

Schröder. Carl Gustaf, biskop i Ka lmar 
11 :2: 23 4, 3 15. 360; ll T 14. 152 


von Schröder, Georg Engelhardt, konst-
när. hovpo rträttör 11:5 : 136 


Schultz. Israel, kyrko he rde . kont rakts-
pros t. g 1 m Christina Gerdz lovia. 

g 2 m Cecilia Magdalena Carlquist 

ll T 141 . *142 . 145, 155 


Sclwlze, I-fe/la, antikva ri e, Kö pingsvik 
11 :2: 295: 11 :5 : 130: 11 :6 : 33. 48 


Schiitz. Elias. kyrkohe rde. prost, g m 
Dorothea Wilhe/mina Gerrzel/ 11 T 
8 1. 143 . 153, 154 : 11 :4: 84, 9 1 


Schöld, Oue, måla re 11 :6: 112 

Segrelius. handelsman. Kalmar 11 :2 : 390 

Segrelius, Johannes, kyrkohe rde i To rs-

lunda. g m G ustava Lindströ m 11 :1: 

204 


Segrelius. Lars, kyrkohe rde . prost 11 :2 : 

388.397 

Selling, Dagmar. landsantik va ri e 11 :6 : 

21 


Seuerdahl. Ingrid. g m Sten Stenholn1 
11 :2: 304 


Seuerq vist, Erik A dolf o rgelbygga re . 

Örebro 11 :1: 190. 210 


Siden, A darn (Hans A dam Reinhold), 
fy rmästa re 11 :2: 300. 3 17. *332: 
ll T *16. 47. *82. 132 : ll A : 90 : 
ll :s: 35. 6 1. 13 1; 11 :6: 16. 17. 18, 23. 

*46. 67 . *84. 89. 90. 9 1. 92. 93. 111. 

114. 11 5. 11 6 


Siffredh Jönsson, la ndshövding. g m 
Margarew Knutsdouer 11:1 : *6 1. 
128. 159. *16 1, 209 


Sighraf gotlä ndsk ste nmästa re 11 :2: 

*38 1,384 


Siglög; inskr på runste n 11 :5: 13 

Signild Svensdouer. g m Lars Schoue-

nius llA : 90 

Sjöberg. stadsfi ska l. Bo rgho lm ll T 


15 4 

Sjöberg. Lennart. Egby ll T 150 

Sjöberg. Margarew Beskow. arkeolog 


11 :6 : 3 1. *32. 75 

Sjöberg. P. gesä ll 11 :5: 59 

Sjögren. Torbjörn, a ntikva ri e 11 :6 : 108 . 


11 7 

Sjöho"11, Sven Erik, chefredaktö r. ska ld 


ll T 154; 11 :4: 76. 9 1 
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Skjöldebrand, Knur Erik, landshövding 
11 :6 : 9 1 


Skyu, A nna Persdouer, g m Peter 81111di 

11 :4: 88 


Smeden i Ormöga, smed , Ormöga. 

Bredsä ttra sn 11 :2 : 352 


Snaedal, Thorgw111, antikva rie. runo log 

11 :6: 76 


Spihlhammar. Elisabet, t ro! Högsby 

e ller Flise ryd . Sm 11 :s: 26 


Spjallbude: inskr på runste n 11 :6: 23 

Sporselius, Jonas Petri, kyrko he rde 


11 :2 : 396: ll A : 89 

Sporselius, Margaretha Elisabeth, g 1 m 

Nils Örberg. g 2 m Olof Lindberg 
11 :2: 396; 11 :4 : 89 


Sporselius, Peter 1-/enric, kyrko he rde 

11 :2: 233 . 307, 3 15, 3 15. 3 16 


Swdius, Hans Johansson, guldsmed , 
Ka rlskrona ll T 134, *135. 155 : 
11 :5: 11 5. *11 6. 137 


Swgnelius, Erik Johan, kanslist. ska ld 

ll T 13. 15 1; ll :s: 13 2 


Swgnelius. Magnus, kyrkoherde , biskop 
i Kalma r. g m Hedvig Christina 
Bergstedt 11 :2 : 334. 395 ; ll T 13. 
151 : ll:s: 40. 132 


Swrk. /-lermanna Christina, ba rn t Pehr 

Stark 11 :1: 15 


Swrk. Lorenrs, ba rn t Pehr Stark 11: 1: 

15 


Swrk. Marta Vendela, barn t Pehr Stark 

11 :1: 15 


Stark. Pehr (P.S.). g m Wendela von 

Campenhausen 11 :1: *13. 14. 15. 

*6 1. 130. 152 . 154, 156. 158, 162, 

193 , 194,* 195. 196. 203 


Stark. Peter Julius, ba rn t Pehr Stark 

Il : I: 15 


Sten Stensson (tillbakaseende ulv); grav-
inskr? ll T 19, * 10 


Stenberger, Mån en. antikvarie. arkeo-
log. pro fessor 11 :5 : 10 


Stenhalm, Sten, kyrko he rde . g m Ingrid 

Seuerdahl Il :2: 304 


Stina A ndersdouer, Gärdslösa. g m Jon 

Nelson 11:6: 11 3 


Stina Nilsdouer. Björke rum. g m Lars 

A nkarlwldt Il : I : 17 


Strop, he rre . do nato r 11 T 148 

Stråle. Nils Jönsson. befallningsman 


ll :s: 72. *74· 134 

Ström bladh. Selma Kristina, g m Oscar 


Svensson ll:s: 127. 137 




15-1 REG ISTE R TILL Ö L A D BAN D Il 

Strö111 bo111. Ragnhild se Boström 
Sture. Sten d ä. svensk riksförestå nda re: 


avt al Il :6: 15 

myntning Il :6: 9S. 1o 1. 102 


Stu re. Sten d v. sve nsk riksförestånda re: 

rege ringstid ll T 150 


Sture. Sva/l/e Nilsson. sve nsk riksföre-
stå nda re : rege ri ngstid Il T 150 


Sturk. Hans Olofsson. guldsmed. Kal-
mar ll :-1 : *73· 74. 9 1: II :s: 63 . 1 q . 

*1q. 133 


Ståh/ström . Bengt. te nngj uta re. Ka lma r 

ll T 134. 155 


S11ndba11111, Sven. må la re. de ko ratör 

Il :6: 11 2 


Sundner. Barbro. byggnadsarkeolog. 

doce nt 11 :1 : 207 


Sundvall. Carl Fredrik . a rkite kt 11:3: 

155: 11 :4: S9 

Sune. Bredsä ttra : minnesko rs 11 :6: -1-1 
Svahnströ111. Gunnar. tandsantikvari e 

11 :6: 22. 111 

Svanberg. CA. guldsmed . Vimme rby 


11 :3 : 136. 155 

Svar/vare, J, he mmansägare . Nedra 

Sa ndby. g m Karin Andersdo11er 
II:-1 : 1S 

Svebilia. Catharina Elisabet. barn t 


Ok111s Svebili11s 11 :5: 76. *77 · 134 

Svebilius. O/aus (Olof). kyrko he rde . 


g m Brigita Giöthe 11 :5: 34. *72. 

76. *77.94. 104. *124. 126. 13 -1 


Sven. 	bror t G udbrand. Asvald och 
Helge: inskr på runste n. G ä rdslösa 
11 :3: 10 


Sven, ende son t Vikar: inskr på Run -
ste n. G ä rdslösa ll T ID 


Sven. son t Torkel. bror t G unnbjöm 
och Johan : inskr på runste n . 
Gärdslösa 11 T q 

Sven (''Skadebegäret "), gravste nsför-
störare . G ärdslösa : inskr . traditio n 

ll T 17 


Sven Estridsen. ko nung av Da nmark 
11 :6 : 39 


Svän Larsson. snickare . Dyestad . Run -
ste ns sn 11 :5: 12S 


Sven Svensson (Svän Svänsson ), å lde r-
man. Himmelsbe rga 11:1 : 20 1 


Swenander, S ven. kyrkohe rde Il : I : * 13. 

204 


Svensson. Anna. lära rinna ll A: 76. S1 
Svensson, Carl, smed. orra Bäck. 

Runstens sn 11 :5 : 9S 

Svensson. G unnar. silve rsmed . tenngj u-
ta re. Kalma r 11 :2 : 3SS. ll A: 74 


Svensson, Helga. Å ke rby. Runste ns sn 

II :s: 12-1 . 125 


Svensson. Oscar (Johan Oscar). kyrko-
he rde. prost. g m i 11 : 1 : 20 1: 11 :s: 

rn5. 127. 137 


S vensson. Sam. sjö ka pte n. ko nserva to r 

II :-1 : So. 9 1 


Svän se Sven 
Svärdström . Elisabet/i. a ntik va ri e . runo-

log Il : I : 203 

Synnergren. Sigrid Birgilla, textil ko nst-

nä r 11 :1: 199 : 11 :2 : 3 10. 3S9 : 11 :5 : 

124. 137 


Såh/ander (Kasse/I), Karin. g m Bertil 

Kasse/I ll T 137 


Sålander. G 11s/(/f fo lksko ll ära re. g m 

Maria Ahlqvist 11 :3: 138 


Söderberg. J11s111s Johan. kyrkode kora-
tö r ll :s: 99. 104. rn5. I06. IDS. 109 


Söderberg. Sven 0 M. språkfo rska re. 

runo log ll T 27. 152 


Söder111ark, JA , tandska mre r 11 :2: 

276.3 17 


Söderström. Johan . o rdningsman. hand-
lare mm. Borgholm 11:6: 67 


Sönnerberg. Jakob, professor. K visto rp 

och Lund 11 :1: 194 . 210 


Sönnerberg. Peter. konstape l 11 : 1: 21 o 
Sörensen. Morten A aman. mede ltids-

arkeolog 11 :6: JOS 

T A S se Torsten A ndersson 
T 0 S : gra vinskr m K P D . 1749. Löt 

11 :2: 237 

T S: gravinskr m K P D. 1735 . Lö t 


11 :2 : 237 

Tanna. Håkan se Håkan Tanna 

Tegnt?r. Göran, antikvarie 11:1 : 209 

Tlw rin, Johan A. fo tograf 11 :2: 234 

T/10rs/(/n11s. ka nik i Linkö ping. död 


13 12 11 :3: 10 

Thorvaldsen. Bertel. da nsk skulp tör 


11 :5: 106 

Th rondo, g m lngegerd. Egby 11 :2 : 393 

Tiersin (Kerstin ?) G D. g m A nders 


Hånstensson II :s: 22 

Tillbakaseende 11/v se A 111111d Stensson . 

A ren/ Stensson . Martha Stensdo11er 
och Sten Stensson 

Torkel, bo nde : inskr på runste n. G ä rds-

lösa ll T 14 


Torsten. ka nik se Thorstan11s 


Torsten A nderson ( T A S ): gravinskr m 
G(el/er S)N D . 1669. Löt 11: 2: 289 


Torsten Jom .1·on. Egby 11 :2: 35S 

Torsten Olofsson. snicka re?. Egby 


11 :2: 329 

Tou se Ivar Axelsson 

Truts Nilsson. uppbö rdsma n. Sö rby. 


G ä rdslösa sn. g m Brita Persdouer 

II ::i: *127. 130. 132 . 155 


Tun berg. Sven. historike r. pro fessor 

ll T 150 


7~vrgils ( Thyrgillus). kyrko he rde. pros t. 

ka nik i Linkö ping. d 143 1 11:3 : 10. 

11 : 11 :5: 12 


Töm berg. A nders. murmäs tare. Kalmar 

11 :2: *267. 272 . 273. 3 17 


Töm ewall. Petrus. antikvite ts teckna re . 
kyrko he rde . Gladhammar ( Sm ) 
11 :1: *21. *16 1. *162: 11 :2 : *243 . 
*335: 11 :3 : *23: ll A : *22: II :s: *29. 
131 : 11 :6: 111 


Törngren, Christina Magdalena. g m 

A nders Brauner 11 :5: 65. 73 . 133 


Tö mq1·is1. Albert. arkitekt 11 :2: 297 . 

298. • 299. *300.301. *301 .3 18: 

ll T S 1. *S2: II :-1 : 59: 11 :6 : 111. 11 5 


Uddenberg. Carl Georg. kyrko he rde. 
kont ra ktsprost ll T 132. 14 2. q 6. 
155 : 11 :4 : 59. 76. S1. 9 1 


Ulf ade lsä tt 11 :3: 99 

Ulf Gudmarsson ( Ulvåsaä11e11 ). ridda re. 


lagman. riksråd. g m Birgiua 
Birgersdouer (Finsw äuen ) ll A : S9 

Ulrika Eleonora d y. d rottning av 
Sve rige: kungsri ngning 11 :3: 14S: 
II :s: So 

Ulvåsaä11en se Ulf Gud111arsson 
Unn (Rike-Unn). g m Geirvi: inskr på 

runste n 11 :5: 11 

Unnerbäck , R Axel. a ntikvarie . ko nst-

historiker. o rge lsa kkunnig 11 :5: 136 

Uppsala kragstens111äswre (ano nym-

na mn ). ste nmäs tare ll T 80. 153 

Urberg. mäss ingsslaga re. Ka lma r 11 :5: 


62 


W C. W V C H S se Carnpenhausen 
Wachtmeister af Johannishus, Hans. 

greve . ami ra l 11 T 156 

Wadsten. A nders Georg (AG W), 

provinsialmå la re. de ko ratö r. skulp-
tör. g I m Maria Catharina Schalin. 
g 2 m Christina Lundgren 11 : I : 17: 



11 :2 : 274. 28 1. 282. *182. 283. 
*283. 285. *285 . 286. 296.300. 
3 18. 360. 368. 378. 379. 396: ll :y 
13. 14. 11 7. 11 8. 120. *121. 122. 130. 
146. 15 1. 153. 154. 155 . * 17 1: 11 '.4 : 
*45. 46. 47.50. *66.67.89. 9 1: 
11 :6 : 111 

Wadsten. Joha11 /-le11rik (Jaen /-li11 drich: 
I/-/ W), må lare. de kora tö r 11 :3 : 15 1. 
153: ll :s: 39. *43. *48. 60. 109. 132 

Wadste11. Ju/ia11a. g m Lars Peter Wad-
ste11 11:1: *15. 16 

Wad.we11. Lars Peter. dyke riinspe kto r. 
å lde rman. g m Julia11a Wadste11 
11 :1: *15. 16. 194 

Wadste11. Lars Peter, måla re. sk ulptö r 
11 :2: 3 18: Il ::>: 15 1: ll :s: 132 

Wadste11. Lovisa, ko nstnär ll :s: 132 
Wadste11. Paul (Paulus). må lare. skulp-

tö r 11 :2: 3 18: 11 :3: 15 1: 11 :5 : 132 
Wadste11 , Peuer Erland. de ko ra tio nsmå-

la re 11 :5: 132 
Wadste11. Ulrica Christi11a. g m Lars 

Gert:ell 11 :3: 153 
Wahlberg. Hed vig Carolina, präs tfru . 

g m Per /-lultcra11tz 11 :3 : 144: 11 :6: 
114 

Wahlberg. Lars. o rge lbygga re 11 :3: 13 1. 
155 

Wahlberg, Olof lantmäta re 11 :3 : 143: 
11 :6 : 11 4 

Wahlberg. Sophia A ltea se Li11dvall 
Wahlgre11. E/11a Maria. g m Sven Wahl-

gre11 11 :6: 11 2 
Wahlgren. Sven, ko nserva to r. g m Elna 

Maria Wahlgren 11:1: 146. 178. 179 . 
180: 11 :2: 278. 334. 367. 368. 369. 
376. 379: 11 :3: 83. 88: ll :s: I05: 
11 :6 : 11 2 

Walberg. Joha11. smed. Lå nglö t 11 :2: 

393 
Valdem ar A uerdag. ko nung av Dan-

mark 11:1: 9: 11 :6:97 
Waleij. Axel (A W ?). skulptö r ll :s: 130 
Wa/la11der (Wala11der). Abraham . kyr-

ko he rde. prost 11 :2: 291. 293. 305. 
3 11 . 3 18 

Wa /le11 berg. Axel. skulp tör ll :s: 130 
Walle11 berg. Berit. ko nsthi sto riker. 

donato r. Stockholm se ortregistre t 
Wa/le11strå /e, Marti11 Georg. biskop i 

Ka lmar 11 :6 : 11 5 
Wallin. Curt. teolog. hi sto rike r 11 :6 : 18. 

38. 41 

Wa//111 a11 , Joha11 1-/aquin. bota nike r. 
kulturhisto rike r 11 :2: *390: 11 :6 : 
42. *54.66. 77 

Wa/lrave, Cathari11a, g 1 m Jo11as 
Gerd: lovius, g 2 m Petrus Erici 
Gerdzlovi11s 11 :3: 139. 15 1: 11:4 : 89 

Wa11dring, Lars. bå tsma n. kyrkobygg-
mäs ta re . G amleby (Sm ) 11: 2: 273. 
J 17 

Wasser. Sara. Söd ra Runste n. Runste ns 
sn. g m O /aus Brusenius 11 :s: 1JO 

Vaupell. A nders. bildhuggare. Stock-
ho lm 11 :1: 208: 11 :5 : 133 

Webe, Gösta. inte nde nt. sjöfa rt shisto ri -
ke r ll :y 156 

Ve/lev. Jens. ark eolog. Århus 11 :6 : io 7 
Welli11gk. Dorothea. g m A braham 

Larsson Cronhiort 11 :5: 70. 134 
Vengströ111. Jon. o rge lbygga re 11 :2 : 397 
Wennberg. Thure G. a rkit e kt 11 :2: 274. 

:\ 17 
Werdenfe ls, Åke, arki va rie. Lund 11 :1: 

2 Il 

Wer111elin. Henrik. murmästa re 11: 1 : 

13 1. 132. 206: 11 :2: 273. 274: ll :s: 
39. 1:)2: 11 :6: 109 

Werner. 1-/indrich. mässingss laga re. 
Jö nköping 11 :5: 62. 120. *12 1. 137 

Westerlund. A nders. a rkit e kt. Borg-
holm 11 :6 : 11 0. 11 2. 11 7 

Westerlund, Margit. arkit e kt. Borgholm 
11 :6 : 11 0. 11 2 

Westin. Fredrik . konstnär. pro fessor 
11:2 : 297. *198. 3 18: 11 '.4 : 63. *64. 
90: ll :s: 136: 11 :6: 111 

Weuerberg. Evelina Christina. g m Johan 
Henrik Lagström 11 :5: 127. 137 

We:ilo. tysk ä rke bisko p. Mainz 11 :1: 

11 3. 164 
Vicroria. d rottning av Sve rige 11 :6: 70 
Vidbjöm : inskr på runsten ll:s: 13 
Widen , Sofia (S W ). tex tilkonstnär 11 : 1: 

199: (( :2: J I O: (( :5: 12 4 
Widerberg. murare 11 '.)'. 82 
Widerberg, L ennart, radio tj änste man 

11 :2: 396 
Wiggm an. /-lans A ndersson. guldsmed. 

Ka lma r 11 :2: 304. 3 19. *:186. 387 . 
388 

Wiggm an. Niclas. guldsmed . Kalma r 
11:1 : 194. *196. 210 

Wijk111ark. Sven Erik. kyrkoherde. g m 
Dorothea Wilhelmina Schiitz. f 
Gertzelf 11 :3: 154 

P E RSON REG tSTE R 155 

Vik ar: inskr på runsten. Gärdslösa 
11 :3: 10 

Wilcke- Lindqvist, Ingeborg. fil li e. 
ko nsthisto rike r 11 :1: 209: 11 :5 : 133 

Wilson. Eva, geolog. Lo ndon 11:6 : 75 
Wilund, Paul. a rkite kt. a ntikva ri e 11 :6 : 

72 
Winberg. Georg. arkeolog 11 :6: 113 
Wirde, Maja, textilko nstnä r 11 :5: 137 
Wistenius. Jonas. o rge lbygga re 11:3 : 

15 5 
Wi11e. /-lans Christian , sil ve rsmed . Kal-

mar 11:5: 63. 66. 11 5. * 11 5. 131 
Wo/lander. A nders. o rge lbygga re 11 :3: 

155 
Wulff Carl G ustaf ko mm iniste r ll T 

39. 143. 152 
Wulff Jacob. konduktö r. a rkit e kt 11 :6 : 

Il 2 

Wiisrberg. Kajsa. dagsve rkare. Runsten 
11 :5: 93 

Yn ving. 1-/ugo, histo rike r 11 :6 : 12 

Z achrisson. Tornn. a rkeolog. doce nt 
11 :6: 11 6 

Z erl, Israel, mässingss laga re. Ka rlskro-
na 11 :2 : *387. 388: 11 '.4: 76. *77 . 9 1 

Z euerquisr. häradsmurmästa re Il :2: 362 

Åberg, Johan Peuer, o rge lbygga re . 
Fli se ryd och Vassmo lösa 11 :1: 188. 
210 

Åbom , Johan Fredrik . arkite kt 11 '.4 : 
59: 11 :5 : 109. *109. 136 

Å l111w11. Eric. fö rs te sta tsgeolog. Upp-
sa la 11 :1: 208. 2 IO : 11: 2: 3 17 . 3 19. 
396: 11 :3 : 47. 70. 152: 11 '.4 : 90: 11 :5 : 
136: 11 :6: 75 

Å hrman (Å rman ), Magnus, o rge lbygga-
re 11 :2: 300. 3 19: 11 :3 : 13 1. 155 

Å kerman. Per Larsson . o rge lbygga re. 
Stockholm se o rt registre t 

Å 111ark. Mars. teol dr. domkyrkosysslo-
man 11 :2: 197: 11 :5: 135 

Ödbjörn: inskr på runsten 11:5: 16 
Ö rberg. N ils. må larmästa re. Ka lma r. 

g m Margaretha Elisabeth Sporse-
lius 11: 2: 357. 368. 378. 380. 396: 
11 :4 : 40. 50. 89: 11:6: 11 2 

Österberg. Agda. tex til ko nstnä r. Varn-
he m ( Vg) 11 :2: 392 : 11 :3 : 140: 11 :4: 
79 

http:66.67.89


15 6 REG ISTE R TILL ÖLA D BA D Il 

SAKREGISTER 
Abe l. brodermordet ll T 106. *11 0 
Abrahams offe r ll T 107. 108. *111 
Absa lo m ll T 110. 111. *114- 11 5 
Absid 11 :1: *18. 35. 36. 37 . 39. 40. 

*4 1. 60. 78. *86. *95. 11 3. 114. 11 9. 
122 . 134. 14 1. 142 . 148: 11: 2: 242 . 
244. 246. *251. 266. 294.334.335, 
336.338.339,354. 359. *359.404. 
406. 407: ll T *34. 63. 64. 77 . 79: 
ll A: 20. 22. 24. 39: 11 :5: 27. 28. 36: 
11 :6 : 17. 18. 65. 70. 77 . 11 2. 117. 
11 8 

S:ta Agnes 11 :6 : 41 
Akvamanil 11:1 : 120 
Alnmå tt (se även Mållikare) 11 :1: 135-

137. *138- 139. 140-142, 205 . 206 : 
11 :2 : 3 16. 404-4 1I : 11 :5 : 13 I : 11 :6: 
40.64.72-73.77. 108 

Altarbrun (a ltar li st ) 11 :1: 128. 158: 
11 :2: 308: ll T 138 : 11 :4: 77: 11 :5: 
123.65 

Altarduk 11:1 : 128. 158. 159: 11:2 : 289. 
389. 390: ll T 13 

A lta re. altarskiva 11 :1: 148: 11: 2: 333 . 
354,366.369.370. *37 1. 396.405: 
ll T 13: 11 :5: 43: 11 :6: 17. 73. *74· 
11 2 
brödaltare Il :5: 43 
i bisättningskapell Il :5 : 16 
lek mannaa lta re 11 :2: 3 70: Il T 11 6 
nisch på baksidan 11 :2: 369 
ost-. mat- e ll er ka kaltare Il :5: 43. 
132 
podium Il : 1: 23 . 82. 85. *88. 89. 
*89.9 1. *9 1. *92. *94.95. *95. 126. 
127 . 128. 136. 148: 11 :6: *62. 73 . 74 
re likgöm ma 11 :1: 114, 11 9. 127 , 
148: 11 :2: 369: 11:6: I 15 

resealtare 11:1: 69. 148. 208 : 11:6: 

108 

sidoaltare Il : 1: 151: 11 :2: 354. 368. 

370: 11 :5: 28. 43: 11 :6: 65. 72. 73. 

*74. 90. 92. I 13 

täckste n ( täckplatt a) 11 :1: 69. 82. 

11 9. 127. 148. *149. 180. 208 : 11 :6: 
108. 109 

Altarring (-skrank . -di sk ) 11: 1: 148. 
150. 178. 18 1: 11 :2: 272. 275. 276. 
298. 359. 360. 367. 370. 372: ll T 
I 16. 80: ll A: 44. 63: 11 :5 : 48. 83. 
89.96. 104. 105. 106. 135 

Altarringsduk se Diskduk 

Altarskå p. mede ltida Il :1: 128. 149. 
162: 11 :6 : 17. 18. 38. 39.41.42.65 . 
74. *74· 78. I I 2. I 17: 11 :2 : 27 1. 2 76. 
277-280. *177. *279. 376 : ll T 
I 17 : ll A: *8. 44- 46. *45-49. 89 

Alta ruppsa ts. e ft e rmedeltida Il : 1: 55. 
128. 135. 149. *152- 157. 172 . 174. 
*176. 180. 181. *181. 208. 209: 11 :2: 
272. 28 1-283. *282. 295 , 296-298. 
*198-299.342.359.367 . 370. 
•373-374. 376 : ll T 80. I 18. 120. 
*12 1. 154. 155. *171: 11 :4: 41. 46. 
4 7. 49. 63. *64. *65: Il :5: 39. 43 . 
*43-47.44.47 . • 59.89.96.99. 
106. 133. 135 . 136: 11 :6: 74. 108. 
110. 11 4. 11 9 

Ancylussjön 11:6 : 3 1. *32. 85 
S:t Andreas. aposte ln 11 :2 : 368: ll T 

95 . 122 .* 169 : 11 :5: 6 1 
A nka rslut Il :2: 29 1 
S:ta Anna 11 :5: 55 
Antependium (a lta rkläde) 11 :1: 128. 

158. 159. 199: 11 :2: *187. 288. 308. 
389: ll T 138. 139: 11 :4: 52. 77- 78: 
Il :S: *64. 65. I 24 

Arkeologiska fynd se Lösfynd 
Arkivrum . i kyrkobyggnade n 11 :1: 55 . 

172 
Ask. trä II :s: 78. • 79 
Asyl Il :6: 40. 46 

S:ta Barbara 11 :6: 18 
S:t Barto lo me us. a poste ln 11 T 95. 

*169: 11 :5 : 6 1 
Bas 11 :):46. *46.47 . *47.50. *52. 

54. 56. *58. 59. *62: 11 :5: 32. *32. 
37 

Batseba ll T 100. 10 1. *102. 103. 104 . 
*170 

Bautasten Il :5: 9 
Bebåde lsen för herda rna 11 :2: 383. 

*383 
Begravningsvape n Il :5: 67-68 . *68 . 

*69 
Be nhus 11:1 : 13 1: 11 :2: 33 1: llT 19: 

Il :s: 35. 39 
S: ta Birgitta av Vadstena Il T 12 . 

97. 98. 15 1: llA : *8. 44 . *47. 49 . 
89: 11 :6 : 13. 14. 18. 22. 29. 36. 38. 
39.41 .42.44.62.65.74. 77. 11 2. 
11 7 

Biskopsgods ll A: 12. 13 . 15 : 11 :6 : 9. 
37. 6 1 

Biskopssto l. e ft e rmedeltida 11 :4: 68 

Bisä ttningskape ll (se även Bå rhus) 
ll T 13. *16. 37. *37: 11 :5: 14. *15. 
16. *19: 11 :6: 113 
i kyrk an 11 :):37 . *37 

Bjällra se Dräkt bjällra 
Blinde ring Il T 22. 66. 79 
Bläckhorn 11: 2: *288. 290. 394: ll T 

54 
Bod se Magasin 
Bok 11 :1: 163. 20 1: 11: 2: 290. 315. 395: 

ll T 147: 11 :4: 54. 84: ll :s: 128 
Bokbräde 11 :1: 20 1 
Bokdyna (bokk udde) se Bokpall och 

Örngott 
Bokpall ll T * 11 6. 117 : 11 :4: 44· 63 
Bokstol se Bä nk 
Bom hå l. för byggnadsställning Il :1: 27. 

*30. 50. 55. 56. 114. 124: 11 :2: 291. 
338: ll T 39. 67: 11:4 : 34: 11 :5: 98: 
11 :6 : 52. *59 

Bomärke 11: 2: 235 . 237 . 238. 239. 
240. 24 1. 290. 312.313.3 14. 333. 
338. 394: ll A: 79. 80: 11:5: 19. 20. 
21. *21. 22. 26. 78. 88. 134 

Bonad 11:6: 11 7 
Boplats ( husgrund ). fö rhisto ri sk 11 T 

9: 11 :4: 9. *10. Il. *11. 12: 11 :5: 10: 
11 :6 : 31 . 32. *32. 34. 37 

Bord 11 :2: 352. 393: ll T 146: 11 :4: 53 . 
83. *84: 11 :5: 78. *103. 128 

S:ta Brigida av Kildare 11 :6 : q . 36. 41. 
42.47 . 65. 77 

Brodermordet Il T 106. * 11 0 
Bronskä rl (gryta e ller kanna?) 11 :1: 

164 
Brud. bröllopssed Il :5: 36. 134 
Brudbänk (-särla) se Bänk 
Brudkjol 11 :5: 66 
Brudkrona 11 :1: 157 . 194. *197: 11 :2: 

*186. 287. 304. 388: ll T 136: ll A: 
74. *75: ll :s: 63. 117. 11 9. *119. 137 
fod ral 11:1 : 157. 194. 196: 11: 2: 
*186. 287: ll T 136: 11 :4: 74. *15: 
11 :5: 63 . 119. *11 9 

Brudpäll 11 :5: 67 
Brudtröja 11 :s: 66 
Brunn (se även Kä lla) i kyrkan ll :s: 

13. 34. 37. 13 1 
på kyrkogå rde n 11 :1: *11. 12. 18-
19: 11 :2: 241. *332. 333: 11 :4: *17. 
19- 20: 11 :5: 13. 20. 92: 11 :6: q . *28. 
29.47.*47 . *55 . 77.99 

Byggnadsställning (se även Bomhå l) 
11 :1: 114. 12 4: 11 :2: 274. 29 1. 338. 

http:39.41.42.44.62.65.74
http:�59.89.96.99
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http:40.64.72-73.77


358. 366 : Il A: 34; Il :S: 89. 94. 96. 
98 ; 11:6: 52. 78 

Bårhus (se även Bisä ttningskape ll ) 
11 :5 : *15 
fri stående 11 :2: 24 1. 33 1. *33 1. 360 
i kyrk an 11 :2: 242 
vid kyrk ans ena sida Il T 77 . 80. 
8 1 

Bä rkläde (- täcke) 11 :1: 159 ; 11: 2: 289. 
392; 11:4 : 53 

Bänk. boksto l ( ko rbä nk. klockare-
bänk ) 11 :1: 129. q 6. 15 1. 209; 11 :2: 
284;; 11 :5: 60. 133 
brudbä nk ( -sä rl a . -sto l) Il : 1: 162 : 
11: 2: 284. 299. *302. •378. 379-
380 : ll T *127. 130: 11 :4: 50: 11 :5: 
60. 67 . 109 
Oyttbar 11 :1: 162; llA: 50. 68 
kistbä nk 11 :1: 200 
klocka re bänk se Bä nk. bokstol 
ko rbänk (se även Bänk . bo ksto l) 
11 :3: • 127 
kyrk vä rdsbänk 11 :2 : 379 
murad sittbänk 11 :2: 345. 354. 379; 
ll T *29. 35 . 78. 129 

Bänkde lning Il :5 : 39 
Bänkinredning 11:1: 13 1. 135. 152 . 178. 

180. 188 : 11: 2: 272. 284. 295 . 299. 
359. 360. 366. 367. 3 79. *39 1: 11 :3 : 
27. 80. *127- 129, 129- 130: ll A : 32. 
50. 63 . 67 . 68: ll :s: 28 . 39. 60. *6 1. 
89. 96. 104. 105 . 108. 135; 11 :6: 11 I. 
11 2 

Cibo rium (se äve n Nisch ) ll A: 49. 89 
Corpora lduk Il :2: 310. • 3 1 o 

Dagsve rke 11:4 : 56: 11:5: 89. 90. 93 . 98 
Dav id ll T 100. 10 1. *102. 104. *170 
Digerdöde n 11 :6 : 97 
Diskduk ( diskkläde. a lta rringsduk ) 

11 :1: 159; 11 :2: 289. 392; ll A: 53 ; 
Il :s: 66 

Do marring Il :s: 9 
Dopbord ll A: •50. 5 1 
Dopbrunn ll T 15 1: ll :s: 13 1; 11 :6: 77 
Dopdräkt 11 :2:3 11 
Dopfa t. dopskå l (funtkitte l) 11 :1: 154. 

194 . *196: 11 :2: 286. 287 . 302. 386-
387. *386; 11 :4: 5 1. • 5 1. 74; ll :s: 
62 . *62. 11 3. 137: 11:6 : 17. 86. 92 

Dopfunt. mede ltida 11 :1: 11 6. 128. 152 . 
*189- 194 . 19 1- 193 . 205. 209; 11 :2 : 
• 232. 24 2. 269. 284 . 286.30 1- 302. 

•304- 306.3 16. 333 . 354. *38 1- 385 . 

383- 384. 386: ll T 20. 78. 132: 

11 :4 : 20. 5 1. 68. *69-72. 72. 74, 87 . 

90 ; ll :s: 5 1. 62. • 11 0- 11 3. 11 3; 11:6: 

75 

e ft e rmede ltida 11 :1: 135 . 152. 154. 

*176. 193- 194. *195- 196. 209 : ll T 

• 12 7. 13 2. 155 

Dopfuntslock 11: 2: 272 . 286 
Dopk anna 11 :2 : 386 
Dopkape ll 11 :1: 11 5. 11 6. 154 ; 11: 2: 

269. 270 ; ll:s: 37 
Do pklä nning 11 :5: 125 
S: ta Dorotea 11:6: 18 
Droppstensbildning Il :2: 2 7 I. 3 17 
Dryckeskä rl. g las ( noppa) 11 : 1: 164 
Drä ktbjä ll ra 11 :1: 164 
Drä ktnå l ll :y *11 
Dödsringning 11 :s: 129 
Dörr. mede ltida 11:1: 30; 11 :2 : 27 1; 

ll T 38. *42. 48. *48. 49; ll :s: 13 1 

S:t E lav (Ele ff. E lo f. Evald ) ll T 10. 
I I. 150; 11 :6: 15. 21 

Eldk ar (se äve n Röke lseka r) 11: 6: 11 0 
E ldstad . i kyrka n 11: 2: 259. 268 
Ele ktri sk insta lla tion 11 :1: 17 2: 11 :2: 

295. 367: ll T 82: 11 :4 : 63: 11 :5: 
105 

S:t E lof se S:t E lav 
Encolpium 11 :4: *14. 15. 39 : 11 :6: 33 
S: t Enevald ll T Il. 150 
Entrepre nadauktio n 11 :4: 56; 11 :5: 89. 

90.97 
Ere mitbo ning Il :6 : 9. *9. 21 
S: t E rik 11 :1: 9: ll T 11. 150; ll: s: *54 ; 

11:6: 18. 107. 11 5. 11 8 
Eskilstuna kista 11 :1: 14 
S:t Evald se S:t E lav och S:t Enevald 
Evange lium ll T 120; 11 :4 : 49 

Faktorikyrka se Köpma nskyrka 
Fana ( med Ölands vape n ) 11 :2: 289 
Fa ttigbössa (fa ttigstock ; se äve n Kol-

le ktbössa och Offerstock ) Il : 1: 19. 
*19: 11 :2: *390. 393 : ll T 146: 11 :4: 
53. *54 ; 11:5: 15; 11 :6 : 44 

Fa ttigkista Il A : 83 
Fa ttigmagasin se Magas in 
S: t Filippus. aposte ln Il T 122 
Fiske kape ll 11 :6 : 10. 13. 20. 36 
Fiske läge (se även Sjö bod ) 11 :6: 13. 

20. 29. • 30.3 1, • 3 1. 36.38 
Flintredskap 11 :4: 9 
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Flyttblock 11 :5: 11 
Fo lkvisa 11:1 : 9. 203: ll T 150; 11 :6: 15 
Fornborg ll:I: 9; Il :2: 233 . *242. 266 ; 

11:6: 17. 72 . 73 
Fosfatk a rte ring 11 :6: 33 . 34 
fo tkläde Il : I : 128. 158 
Franciskanbröde r 11 :6: 38 
Fyr (fyrto rn . fyrplats) 11 :6: 15. 20. 23. 

3 1, 35. 38. *53 . 67. *67 . 78. 11 8 
Fyrfa t 11:6: 11 0 
Fö nster , fy rpassforma t 11 :5: 29. *34: 

Il :6 : 21 
hjul fönste r 11 :2: *239. 243. 244. 
*253 . 270. 407 
masverk 11 :1: 127; ll T 22. 66 
mede ltida hugge n o mfattning ll T 
• 49 ; 11 :6 : 17. 21 

Församlingshus 11:6 : 11 3. 11 7 
Fö rsva rsvå ning se Profa n öve rvå ning 
Fö rvaringsnisch se isch 

G abrie l, ärkeängel 11: 2: 278, *279 
Gave lprydnad se Takprydnad 
G ille (convivium ) ll T 11 . 13. 79 : 11:4: 

15. 24. 40. 88: 11 :5: 37: 11 :6: 10, I I. 
12. 13. 16. 18. 20. 22 . 23 . 38. 39. 40, 
4 1.42 . 45.65. 76.85.86. 87 . 90. 
94. 11 3.114.11 6 

Gilleshus. gilleslo kal (co nvivium ) ll T 
11 . 13: llA: 24. 87; 11 :5 : 30. 13 1; 
11:6: 76. 87. 94. 11 3. 11 4 

G ipsskulptur 11 :5: 106 
G lasmå lning 11 :1: 22. 7 1. 75 . 76. 117 . 

12 7. 143. *143. 164 . 179; 11 :2: 345. 
356. 368; 11 :6 : 17 

Golia t ll T 100. *102 
G rav. fo rntida/tidigmedeltida ll T 9. 

10. 14. 15. *19; 11 :4 : *10. 12 : 11 :5: 10 
G ravfält 11 :1: 9. 11 3: ll T 9: ll A : 9. 

* IO. Il , * Il. 87; ll :y 9. 10. *10; 
11 :6 : 23. 3 1. 32. *32. 85 

G ravhus (stupa. tumba) 11 :2: 239- 240 . 
*240-2 41 . 3 16 ; ll A: 18 

Gravhög. gravröse ll T 9; ll A: 87; 
11 :5 ; 9; 11 :6 : 24. 3 1 

Gravste n 11 :1: *13-16. 14-18. *18. *6 1. 
90. 93. 126. 128 . 130. 159- 162. 
*160-162 . 173. 204. 209; 11 :2: 234. 
235- 241. 242. *238-239, 260.26 1. 
272, 289-290. 293 . 294 . 299. *3 11 . 
3 12-3 14. *3 12,33 1- 333. *33 2. 356, 
359. 366. *390. 393. 395; Il :3: 15-
19. *18-20. 27.39. 41 , *139. 144-
145; llA : 16. 18-19. *19. 53 . 79-80, 

http:76.85.86.87.90
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*S1. S7. 90: 11 :5: 14. *15. 1S- 26. 
*19- 25. 2S.34.35.36. 41.6S- 76. 
71 - 77.S9 . 102. 103 . 104. 12 7. 134. 
135: 11:6: 1S. 23. 66. J02. 10S . 11 3. 

Gravvård. gj utj ä rn ll A : 1S: II :y *15 
trä 11 :1: 17. *166: ll A: 18 

Grophus 11 :5: JO : 11:6: *JO. 20. 34 
Gropkeramik llT 9 
G ud Fader vid Himmelens po rt 11: 1: 

150. *153: 11 :6 : JOS 
G uds Lamm 11 :2: 2S1. *182. *376: 

ll T 120 
Gudsöga 11 :1: 1So 
Gudstjänst lokal. pro visorisk under 

byggnadstid 11 :2: 29 1. 364 
Gu ldfynd . förhisto ri skt 11 :4: *10 
G årdskyrka 11:6: S5. 90 
S:t Göran 11 :6 : 1S 

Hagioskop 11 :1: 204 

Handduk ( handkläde) 11 :1: 12S. 15S: 


11 :2: 2SS. 3S9. 392: !I T 13S. 140: 
11 :4: 52: 11 :5: 65: 11 :6: 92 

Hedengranstavla 11: 2: 393: !I T 146: 
11 :5: 77 

Helgon (se även resp namn ). he lig 
konung (S: t O lof e lle r S: t Erik ? ) 
II:s: 5 1. *s4- 55 . 57- 5S 
kvinnligt helgon (S :ta Kata rina av 
Alexandria ? ) ll A: 46. *4S 

Helige Andes duva 11 :1: 1S3: 11: 2: 2S4 
S:t Henrik 11 :6: 1S 
Holkyxa II: s: *11 
Ho ppe t !I T 120: ll A: 49 : II :s: J06 
Huvudlinne 11: 2: 3S9 
Hyska 11 :1: 164 
Hällkista 11:1 : 9. 203 : ll :y JO: 11 :6: 85 
Hängränna se T akränna 
Hängsmycke 11 : 1: 9 

med krucifix (se äve n Encolpium ) 
ll A: 39 

Hörnkedj a 11: 1: 63. 120: 11 :6: 54. 64 

Innertak (se även Va lv) . trä 11 :1: 54 . 
55 . 111 : 11: 2: 261. 294. 353. 357. 
36 1: l1 :]:25.4 1. 43.76.77: ll:4: 
2 1. 55: 11 :5: J04: 11 :6: 18. 64. 90. 
I IO . 11 3 

I nskriftsfä lt Il T * 170 
lnskrift spla tta !I T 43 . S1 
Inskriftstav la 11: 2: 29 1. 293. 334. 353 : 

II T 39: 11 :4: *s4 . 60 : 11 :5 : J0 2: 
11 :6: 11 0 

lnvigningsko rs (se även Konse kra tions-
ko rs). på a lt arskiva 11:1 : q 8. *150: 
11 :2: 369. *371 
på dopfunt Il :4 : 70 


Isak !I T 107 *111 


S:t Jako b d ä. apos te ln II :s: 6 1 
Jehovasol Il :5 : 107 
Jesaja. profe t 11 :6 : 1118 
Johannes Dö paren 11:1 : 150. *154. 18 1: 

11: 2: 2S1. *1S2. 2S3: 11 :6: 20 
S:t Johannes. aposte ln 11 :3: 122 . *125 

evange li st 11:1 : 150. *157. 1S1: 11 :2 : 
277 . 278. *179 : 11 :5: *57· 5S. 6 1 
evange listsymbol 11 :3: *97. 9S 
sörjande Il T 79. 11 7 

Jordfästningsspade se Kastskove l 
S:t Judas Taddeus. aposte ln !I T 122 
Järnhante ring 11 :4: 12 

Kain. brode rmorde t 11 T 106. J07 . 
*11 0 

Kakduk Il :4: 78 
Kalk 11: 1: 15. 154. 156. 194. *196: 11 :2 : 

286. 2S7. 302. *3S6. 3S7- 3S8: 11 :3: 
13. 132- 133. *133. 134: ll A : 5 1. 
*13 . 74: 11 :5: 62 . 63. 11 3. 11 4. *1 q : 
11 :6 : 17. 20. 22. 92 . 10S 
sockenbudska lk 11 :2 : 2S7 . 304: 
11 :4: *73 · 74: II:s: 63. 115. 117. 
* 11 S: 11:6: 17 . 92. 108 

Kalkduk (kalkkläde) 11 :1: 159. 199: 
11:2 : 2SS, *iSS. 2S9. 3 10. 390: Il :]: 
139: ll A: 53 : II :y 65 . 125 

Kalkhus (-bod. -fö rråd: se även Maga-
sin) 11 :2: 24S: ll T 22: 11: 5: 27. 30. 
34. 40: 11 :5 : 94 

Kalkmålning 	 11 :1: 2 2. 29. 80. *So. 129. 
144- 147. *144- 145: 11: 2: 276. 342. 
357. *359· 367. 36S. *373 : ll T 27. 

54. 7S . S2. *169: ll A : 15 . 40. 42. 

*43. 6 1: 11 :5: 3S. 4 1- 42 : 11:6 : 17. 

64. 87 . 11 3. 11 4 

medeltida Il :3 : 80. 88- 98. *89- 9 1. 

*93- 97 

e ft e rmedeltida 11 :1: 180 : ll T 81. 

98- 11 2. *99· *10 1- 11 5: II :s: 35 . 

*99· JOS 

draperimålning 11:1 : 146. 149. 180. 

18 1. 186: 11:2: 342. 36S: llA : 6 1: 

ll :y 42. 105 

kvadermålning 11 :1: 146: !I T 79: 

11 :6:64 

Kalk ugn Il :6 : *28. 29. *33· 34- 35 

Kamin se ppvärmning 
Kape ll. frili ggande 11 :3: JO. 150: 11:6: 

9- 24. *9· *13. *19. *28- 74. 29- 78. 
*85- 89.86- 94.97- 105 
i kyrkan 11 :6 : 107. 117 . 11 8 
vid kyrkans ena sida 11 :1: 128: 11 :6 : 
12.64 

Kapitä l 	11 :1: 122 . *123 . *125 : ll :y 46. 
*47 · so. 54. *s 4- 57 . 59. *6 1: 11 :5 : 
32. *32. 3 7 

Kasta! 11 :6: 35 
Kas tskovel 11 :2: 290. 394 
S:ta Katarina av A lexa ndria (se även 

Helgon ) II ::i: 13: 11 :4: S7: 11 :6: q . 
1S. 36. 39. 42.65 . 74.*74 

S: ta Kata rina av Vadstena 11 T 45. 
*48. 89 : 11 :6: q . 38 . 41. 74. *74 

Keramik 11:1 : 164 : ll A: 9 
Kista. begravningsk ista 11:1 : 159. *160. 

*161: 11 :5: 70. 73. 76 
förva ringskista 11 :1: 111. 200. *102: 
11 :2: 290. 3 q . 35 1. 361. 367. *39 1. 
393: 11 :3 : 146: llT 3S. 53. S3: 
11 :5: 78. *126 . *127. 128: 11:6: 39. 
40.92 

Kistplåt 11 :1: 159. *177. 199: 11 :2: 3 11 : 
ll T 142- 144. 156: ll A: 79 

Kitte l. koppar 11 :5: So: 11 :6: 76 
mäss ing 11 :6: S6 

Klivstä tta 11 :1: JO. *43 : 11 :2: 233 . *135 : 
11:3: 14. *15. *16: 11 :4: 16. *17. *1S: 
II :s: q . *15 

Klocka ( ring- : se äve n Lö phål) 11 :1: 
55 . 120. 12S. 15S. 165. 20 1. 209: 
11 :2: 234. 268 . 27 1. 272 . 273 . 290. 
3 15. 34S. 353 . 362. *394· 395: 11 :3: 
43. 7S. 129. 14S- 149. *148- 149. 
157: 11:4: 24. 40. 42. 54. 84- S5 . 
*85- S6. SS: II :s: 104. 129. 135. 137. 
13. 34. 37. 39. 80. 9S : 11:6: 18. 64 
handklocka 11 :1: 165. 202. *103 
primklocka (sanct us-) 11 :1: 165. 
*176. 202 . *103 : 11 :3 : q 9. *149 : 
11: 2: 29 1. 348. *394· 395 : ll A: 54. 
6S. 85. *86: II :s: 80: 11 :6: 18 
ringningsmask ine ri Il :3: 41 : Il :6: 
1q. 117 

Klockarebänk se Bänk . boksto l 
Klockstapel ( fri stående: se äve n 

Klockstol och Tak ryttare) Il :2: 
234. *135 . 27 1. 272 . 273 . 290. 291. 
3 15. 396: 11 :4: 17 . 21. 40: ll :s: 16. 
94: 11 :6: 1S. 64 

Klocksto l ( i to rn ) 11 :1: *54· 59: 11 :2: 

http:43.76.77
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260: ll T 22. 43 . 82: 11:4 : 34. 35: 
ll :s: 16. 97.98. 104 

Klos te r 11 :2: :129: 11 :6: 9. 15. 20. 38. 
4 1. 86. 87 . 90 

Kloste rjo rd ( kloste rgods) 11 :4 : 15: 
11 :5: 12 

Klövsade lskyrka 11: 1: 20. *20. *21. 
*23 . *24 . 120. *121. 204: ll T 78. 
153: 11 :4 : 20. *21- 23. *41: 11 :5: *8. 
27. *27. *29- 3 1. 37. 13 1 

Kni ppe pela re ll:s: 32. *32. 37 
S:t Knut (de n he lige) 11:6: 18. 4 1 
S:t Knut (Lavard ) 11 :6: 18 
Ko lle ktbäcke n 11 :s: 128 
Ko lle ktbössa (se även Fa ttigbössa) 

11 :2: 393 : 11 :4: 53. *54· 8 1: 11: 6: 44 
Ko llekthåv 11:1: 163 . 20 1: 11 :2: 3 11 . 

3 q . 393 : ll T 146: ll A: 53 . 8 1: 
11 :5: *67. 77. 127 

Ko lle ktta llrik (-fa t ) 11 :1: 20 1: 11 :2: 3 14. 
393: ll T 146 : 11 :5 : 55. *55 

Ko lonn ll T 52 . 54. 74 . 78. 82 : 11:6: 
75 

Ko lo nne tt 11 :1:22. *49- 55 . 56. 57 . 
11 6. 122. 205: ll :J: 20. 23 . 46- 47. 
49. 50. 78: 11 :5 : 33. 37: 11 :6: 75 

Ko mmod 11 :2: 394 
Ko nse kra tionsko rs 11 : 1: 76. 146 : 11 :3: 

*169.88. 94. *96.97. *101 
Konsol 11:1 : 122: ll T *8. 35 . 36. 52 
Konvent 11 :6 : 38 
Ko rkåpa 11 :1: 128. 158: 11 :2: 392 : Il :]: 

138. 139 : ll:s: 65 
Ko rnhus 11 :1: 19. 11 2. *11 2. 11 3. 120. 

128. 130. 13 1. 132: ll T 77: ll :s: 34. 
35.36 

Kors (se även Krucifix. Marknadskors 
och Minnesko rs) 
mede ltida (se även Ma rknadsko rs 
och Minneskors) 11 :6: *8. *11. 14. 
22. 23 .* 28. 29.3 1. 35.*35 . 36. *36. 
37.38.40.4 1.42- 46. *43- 47. *54· 
*66. 67 .*67 . 99.*99. 11 7 
e ft ermede ltida 11 :6: 21. 111 

Ko rsarm . byggnadsde l 11 : 1: 205: 11 T 
20. *32 . *33· 22 . *37· *43- 43 · *53· 
*60. 78. 8 1. 82: 11 :6: 64. 65. 72 . 87. 
109. 113. 11 4 

Krigshä rjning ll :s: 13. 38. 60. 63 . 65 . 
66. 80. 128: Il :6 : 78 

Kri sti brud 11 :6: 18 
Kri stus. be rgspredikan 11 :3: 117 

frambära ndet i te mple t 11:3 : 11 7 
föde lsen 11 :2: *382 . 383 

försvunne n mede lt ida kalkmålning 
ll T97 
Getsemane Il :]: 11 7. 11 8. * 17 1: 
11 :5: 44. *44· *45 

gisslande ! Il :3 : 11 7 

på Golga ta 11 :2: 28 1. *282 

himme lsfä rden 11 :2 : *3 7 4. 3 76 : 

11 :S: 4 7. J06 

i te mplet 11 :1: 182 

ko nunga rnas tillbedja n 11 :2: 383. 

*384- 385 : ll T 11 7 

ko rsbärande t 11 :1: 180 . *18 1: 11: 2: 

277 . 279: ll T 117: 11 :5: 136 

korsfäs telsen Il : 1: 128. 149. 150: 

11: 2: 277. 278. 376 : ll T 98 

ko rsnedt agningen ll A : 63. *64 : 

11 :5: 99. 106 . 136 

med vä rldsklo t 11 :5: 6 1 

mo nogram 11 :2: 238. 308 

natt va rde ns instift a nde ll:s: 44. 

*45 -*45 
och apostl a rna 11 :5: 28. 6 1 
och de n sa ma ri ska kvinna n 11:1 : 
182 
och Ma ria. Lasa rus och Ma rtas sys-
te r 11 :1: 182 . *186 
pinas histo ri a 11: 1: 128. 149 
tö rne krö ningen 11 :2: 277. 279 : 
Il :]: 11 7 
uppstå nde lse n 11 :2 : 297 . *298: 
ll A: 63 . *64 : 11:5: 136 
visa r sina så r 11: 2: 283 
vä rldsfrä lsa re (sa lva to r mundi ) 
11 :3: 122. *124 

Kritpipa 11 :1: 164: 11 :6: 11 3 
Krog. vid kyrkan 11 :5 : 13 
Kro no ladugå rd 11 T 11. 12 
Krucifi x 11 :2: 276: 11 :4: 15. 44. *46. 49. 

65 

a lta r- e ll e r process io nskrucifix 11: 1: 

120. 149. *15 1. 179. 208: 11: 2: 372 . 

395 : 11 :5: 49. 5 1. *50- 5 1. 107 . *108: 

11 :6 : 15. 109 

alt arkrucifix. efte rmede ltida Il T 

122: ll A : 65 : 11 :6 : 109 

e ft e rmede ltida ( ur kalva ri egrupp ) 

11: 1: *156. *176. 18 1 

målat i blindering 11 T 79 

triumfkrucifix 11 :2: 280- 28 1: 11 T 

11 7. *11 8. *11 9: 11 :5: 58: 11 :6: 44 

Kunga ta l 11 :2: 290. 393: ll T 146: 11:4: 
53: II :s: 77 

Kungs ringning II :s: 129 
Kvade rrits 11 :1: 13 . 14. 26- 28 . 3 1. *33 . 
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*39· *107 : ll T 32. 36. *41. 77 : 
11 :6: 17 

Kvaderste n 11 :1: 123 . *123. 124 
Kyrkmode ll II: s: 129 
Kyrkogå rd 11 :1: 10- 19. *11. *12 . *166. 

167 . *168 . 208 : 11 :2: 233- 242 . 

*235. *238.* 240. *24 1. 329- 333. 

*33 ' · *338. 366. 4 10: ll T q - 21. 

*14. *15: ll A: 16- 20. *17. 2 1: 11:5: 

q - 26. *15. *20. *30: 11 :6 : Il . 12. 

14. 15. 16. 17. 18. 20. *28. 29. 3 1. 

33.37.39. 40.46- 47. 72. 73 . 85. 

87 . 89.90. 93.99. 100. 107. 11 0 . 

111. 11 3. 11 7. 11 8 

grav se Gravhus. Gravste n och 

Gravvård 

grind av järn 11 :1: 10: 11 :2 : 329 : 

ll T 14: ll A: 16. *17. *18 : 11 :5 : 14. 

*15. *16- 18 

grind av trä 11 :1: 10: ll T 14 : 11 :4: 

16 

ingå ng (se även Kli vstä tt a och Stig-

lucka) 11 :1: 10. *43: 11 :2 : 233 . 329-
330: ll A : 16. * 17 : 11 :5: 14 

ko lerakyrkogård 11:1: JO 


mur 11:1 : 10 . 160: 11 :2: *245 . 233 . 

237. 329. 4 10 : 11 :3: 13. 14: 11:4 : 16. 

21. *23. 74: 11 :5: 14. 32 : 11 :6: 20. 

35 . 40. 46. 47. 93. 11 0. 11 3 

pcs tk yrkogå rd 11 :1: 10 

som be tesma rk 11 :4 : 17 

stiglucka ( trä po rt unde r ta k ) 11 : 1: 

10 : 11 :2: 233 . 234 . *235- 237. *245 . 

272 . 329-330. 359. 36 1: 11 T 13. 

*16. *17. *24. *25: ll A: 16. *23 : 

II :s: 14.38 

trädplante ring 11: 2: 330- 33 1: 11 :4: 

17: II :s: 15 

Kyrko invigning ll A: 59: II :s: 99 
Kyrksilve r se Na ttva rdskä rl 
Kyrkstö t 11 :2 : 394: ll T 146 : ll A: 54 
Kyrktagningspa ll se Pa ll 
Källa (se äve n Brunn ) 11 :1: 19: ll T 

10. 12. 150. 15 1: 11 :5: 9. 13. 130. 
13 1: 11:6: 15. 20. 4 1. 42 . 47. 6 1. 77 

Köpma nskyrka 11: 6: J0- 12. 14 . 16. 22 . 
23 . 37.39.40.42.86. 99. 103 . 104 

Lackarbe te . o ri enta liskt 11:4: 51. *75 
Lagen 11 :2 : 28 1. *182: ll T 120. * 17 1: 

ll A: 49: II:s: 107 
Landhöjning 11 :6: 3 1. 76 
Lanternin 11: 2: 234. 250. 274. 29 1. 

294. 334. *339· 353. 365. 366: 11 T 
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23. 36. 39. 8 1. *8 2: ll A : 30. 38. 56. 
58. 59. 62 . 63 . • 79 : ff :s: 8 1. 83. 84. 
*85- 87.•90. 95 , 98. 100. 10 1. 102. 
105. 135: 11 :6: 112 , 114. 11 9 

Likbå r 11 :1: 163. 180: 11: 2: 3 15. *39 1. 
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S: t Tomas. apos te ln ll T 122 
Torn huv Il :2: 250. 269. 2 71 
Tornur se Urverk 
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11 :5: 5 1. *52-55 . 53. 55. 57-58: 
11:6:38.41.78. 98. 11 2.74 
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Tympanon Il :1: 22. 29. 68. 11 6. 117: 

11: 2: 270, 317: ll T 37. 47. 50: ll A: 
38: 11:6: 17. 64 

Uppvärmning Il:! : 17 2, 179: 11: 2: 367: 
ll T 82: 11 :4: 63: 11 :5 : JOS : 11 :6: 111 
kamin 11 :1: 172: 11 :2: 295. 346. 
35 1. 367: ll T 82 : ll A: 62, 63: 11 :5: 

JOS 

pannrum. vä rme kammare 11 :1: 


178: 11 :2: 294: ll T 22. *32. 82: 
11 :5: J02 . J03: 11:6: 77 
vä rmeledning 11:1: 97. 17 2, 178 : 
11 :2: 295: ll T 82: 11 :5: 105 

Ur (golvur ) ll T 146: 11:5: 129 
rve rk , urtav la Il :5: 102. 104. 129. 

136: 11 :):8 1 

Ya ll fa rt skyrka 11:6: 10. 16. 36, 14. 62, 
77 

Valv 11:1 : 22. 28 . *3 1. *42, • 45-46, 52 . 
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http:64.65.89
http:68-75.69-73.78


54.96. 101. 102 . 104. 105. 11 4. 11 5. 
11 6. 11 9. 120. 122 . 123. 124. 126. 
13 1. 132. 133. 204: 11 :2: 243. 245. 
246. 248. 25 1. 252. 253. 255. 266. 
267. *267. 268. 269. 272. 273. 274. 
335.340.342. 346.352.354.355. 
356. 358.359. *359.360. 36 1.362 . 
364: ll T 27. *17. 35. 36. 40. 57 . 
59. *64.69. 76. 77. 78. 79.80. 8 1. 
*169: ll A: 21. 24. 26. 27. 30. 32. 
33. 35. 39. 40. *41. 50: 11 :5: 28. 29. 
32. 33 . 34. 35 . 36. 37. 38: 11 :6: 59. 
62 . 64 , 66. 73 .90.93. 107 . 11 4 
trä 11 :1: 28. 132. 170. 178: 11 :2 : 
294. 335 . 342. 366: 11 :4 : 6 1. 63: 
11 :5: 89. 94. 104. 105: 11 :6: 11 0. 
11 9 

Va lvbricka Il T 98 
Valvko nsol ll T 57. *59· *62-63. 63 . 

*68- 75.69- 73 . 80.82 
Valvpilas ter 11 :1: 12 2. 123. *125 
Va lvslagni ngsform (se äve n Sk ålbrä-

der) 11 :2: 252. 268 
Vape nhus 11 :2: 243. 244. 260. 26 1. 

270.272. 274. 275 . 3 17.334.352-
353. 356. 358. 360. 362. 396: Il T 
26. *64: Il :4: 20. 38 . 40. 42. 88: 
II :s: 26. 27 . 35. 36. 39 

Vapenskö ld 11 :1: 15 . 194. • 195: ll T 
80. 98. 99. 106. *170: II:s: 14. *17. 
67- 68. *68. *69 

Vas. silve r 11 :2: 395 
Ve rkstycke 11:1: *173. 12 2. *123. *125 
Vigva tte nska r (-skå l) 11 :2: 387: Il :): 

132 
Vimperg Il T 82 
Vinankare Il :.;: 74 
Vindflöjel se Ta k prydnad 
Vindfå ng 11:1 : 170. 177: ll T 40. 82: 

Il :6: 11 7 
Vinflaska 11 :1: 156 

glas Il T q 7 : 11 A: 5 1. 74: 11 :s: 63. 
*63 . 117. * 11 8 
glas . fö r socke nbud 11 :2: 388 
silve r. fö r socke n bud Il : 1: 128. 15 7 
tenn 11 :1: 15 4. 157: 11 :2: 286. 287. 
388: ll T 13. 134 : II :s: 63 

te nn . för sockenbud 11 :1: 128 : 11 :2: 

287: 11 '.4: 51 

Vinka nna 11:1 : 194. *197 : 11 :2 : 304. 
388: ll T 134 
koppar 11 :): 134 
silve r Il :]: 134. 135: Il:.;: 74: 11 :5: 
115. * 11 6-117 : 11 :6: 11 9 

Votivskepp ll T *140- 141. 145 . 156 : 
11 :4: 53. 80. *82: 11 :5: 67: 11 :6: 
*106. 109. 11 9 

Våg. fö r silve r 11 :2 : 287 
Vå rdkase 11 :6: 35 
Väderkvarn 11 :3: 12 
Väggplå t se Ljusredskap 
Värmesyste m se Uppvärmning 

SA KR EG tSTE R t 63 

Ytte rta k 11 :1: 104. 108 : 11: 2: 248. 272. 
334- 335.35 1. 360.36 1. 364.408: 
ll T 80. 8 1: 11 '.4: 38. 38: 11 :5: 33. 
35. 38. 105: 11: 6: 56. 65 

bräde r 11 :2: 359 : Il :.; : 20. 38 : 11 :5: 

28.36 

fli sor 11 :3: 76. 77: ll A: 20. 38. 4 1. 

42 : 11:4: 38 

plå t 11: 2: 294. 353: ll T 23 . 39: 

Il :.; : 59: II :s: 98. 102 

spån 11 :1: 22 . 97. 114. 130: 11 :2: 

243. 244. 248. 26 1. 266. 27 1. 272. 

339. 351.352.353. 354.356.357. 

358. 36 1. 362: Il :]: 33. 76. 8 1: 11 '.4: 

20. 24. 38. 39. 4 1: Il :5: 28. 30. 33. 

34. 35 . 36. 38. 39: Il :6: 17 

tegel 11 :1 : 22. 97 . 130. 13 1. 13.;. 

135 . 165, 169 . 206: 11 :2: 243. 260. 

274. 275 . 293.334.339.35 1. 352. 

353.357. 358. 359.360. 362 . 366: 

Il :]: 23. 76. 81 : 11'.4 : 20. 4 1. 6 1: 

Il :5 : 28. 30. 34. 35. 36. 38. 39. 40. 

83. 84. 89. 94. 95. 96. 102: 11:6 : 19. 

20.3 1.39. 40.46. 47.51.56 .*6 1. 

64. 66 . 77 . 107. 108. 109. 11 0. 

Il 7 


Örngott (bokdyna. bokkudde) Il : 1: 

128. 158: Il :2: 288. 3 1 o. 389. 392: 
ll T 138: 11:6: 92 
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ANVIS ING VID BINDNING AV ÖLAND BAND Il 

Öland band I I omfatt ar beskrivningar av kyrkorna i Runstens 
hä rad. Dessa ä r publice rade i sex häft en av bande t, Il: 1- II :6. 
utgivna me llan å ren 1973 och 20 11 som volymerna 15 1. 163. 
177. 183 . 188 och 233 av Sve riges Kyrkor. konsthistoriskt inven-
ta rium . 

Sedan starten 1912 har Sve riges Kyrkors monografiska kyr-
kobeskrivningar publicera ts i landskapsvisa underserie r. Dessa 
har i sin tur de lats upp i numrerade samlingsband utifrån en på 
fö rhand uppgjord publice ringsplan, som vanligen utgå tt ifrån 
härade rna i landskape t. Denna bandindelning har man numera 

mestade ls frångå tt för att lättare kunna publicera särskilt utval-
da kyrkor separat. I enlighet med Sveriges Kyrkors ursprungliga 
principe r ä r de t möjligt att binda in Runs.tens härads kyrkor , 
lämpligen i två ha lvband e fte rsom tex ten omfatta r cirka 1 ooo 
boksido r. 

De nu fö ljande sidorna ä r avsedda att användas vid inbind-
ningen. De place ras då som titelsido r för respektive ha lvband, 
så att de förs ta åtta sido rna inlede r halvband 1, de fö ljande fyra 
halvband 2. Vilka häften/volymer som ingår i bandet framgår 
av tite larke ts sida Il . 



SVERIGES KYRKOR 


KONSTHISTORISKT INVENTARIUM 

GRUNDAT AV SIGURD CURMAN OCH JOHNNY ROOSVAL 

UTGIVET AV RIKSANTIKVARIEÄMBETET OCH 

KUNGL VITTERHETS HISTORIE OCH ANTIKVITETS AKADEMIEN 

ÖLAND 
BAND Il 

HALVBAND I 

BAND II:1-3 

Almqvist & Wiksell 1973-1982 
Riksantikvarieämbetet 20II 



UTGIVET MED ANSLAG FRÅN 
STATENS HUMANISTISKA FORSKNINGSRÅD/ HUMANISTISK-
SAMHÄLLSYETENSKAPLIGA FORSKNINGSRÅDET 
KNUT OCH ALICE WALLENBERGS STIFTELSE 
GÄRDSLÖSA KYRKORÅD 
RUNSTENS KYRKORÅD 
LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN 
BERIT WALLENBERGS STIFTELSE 
CARL KEMPES STIFTELSE 

Band II av Sveriges Kyrkor, Öland, omfauar volymerna: 

Långlöts kyrko r. Runstens härad. Öland band Il hä ft e I, SvK volym 15 1. av Ragnhild Boström 
Almqvist & Wiksell. Stockholm ( tr Almqvist & Wiksell. Uppsa la) 1973 
ISB 9 1-7 192- 11 2-5 

Löt och Egby. Runstens härad . Öland band Il häfte 2. SvK volym 163. av Ragnhild Boström 
Almqvist & Wiksell. Uppsala ( tr Almqvist & Wikse ll Tryckeri AB. Uppsa la) 1975 
ISBN 9 1-7402-022-6 

Gärdslösa kyrk a, Runstens härad. Ö land band Il häfte 3. SvK volym 177. av Ragnhild Boström 
Almqvist & Wikse ll Inte rnation al ( tr Almqvist & Wiksell Trycke ri AB, Uppsa la) 1978 
IS B N 9 1-7402-074-9 (hä ft ). ISBN 9 1-7402-088-9 ( inb ) 

Bredsä ttra kyrko r. Runstens härad. Öland band Il häfte 3 , SvK volym 183 . av Ragnhild Boström 
Almqvist & Wiksell Inte rna tiona l ( tr Almqvist & Wiksell Tryckeri AB. Uppsala) 1980 
ISBN 9 1-71 92-465-6 ( häft ), ISB 9 1-71 92-464-7 ( inb ) 

Runstens kyrko r. Runstens härad , Öland band Il häfte 4, SvK volym 188. av Ragnhild Boström 
Almqvist & Wikse ll lnte rnational ( tr Almqvist & Wikse ll Tryckeri AB. Uppsala ) 1982 
ISBN 91-7192-505-8 (häft). ISBN 9 1-7 192-506-6 (inb) 

Ölands mede ltida kape ll. En öve rsikt jämte beskrivninga r av S:ta Britas och S:ta Margaretas kape ll. 
Runstens hä rad. Ö land band Il häfte 6, med rätte lser och tillägg till Ö land band Il , SvK volym 233, 
av Ragnhild Boström under medverk an av Jakob Lindblad 
Riksa ntikvarieämbetet ( tr Lenanders Grafiska AB. Kalmar ) 2011 
ISB 978-9 1-7209-574-8 

Almqvist & Wikse ll trycke ri AB. Uppsala 1973. 1975. 1978. 1980. 1982 
Le nanders Grafiska AB, Kalmar 20 11 
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ÖLAND 

BAND Il 

RUNSTENS HÄRAD 

Av Ragnhild Boström 

HALVBAND I 

BAND II:1-3 
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KYRKORNA I LANGLOT, LÖT, 

EGBY OCH GÄRDSLÖSA 



ÖLANDS 
NORRA MOT 

Kyrka
Ödekyrka, kyrkoruin 
Grans för oJungfrun 
Ölands norra mot 
Höradsgräns 

------- Sockengrans 

l 
J{ 

AY KARTOGRAFISKA INSTITUTET 

Ölands norra mot och Runstens härad. Kartografiska institutet omkr 1950. 
Map c 1950 of Öland's northern district ( 'mot') with Runsten hundred. 



Förord till band Il 


Det här framlagda andra bandet av Ölands kyrkor omfa ttar beskrivningar av kyrkorna och 
kapellen i Runstens härad . Utgivningen inleddes 1973 med Långlöt, som i snabb takt fö ljdes 
av häradets övriga sockenk yrkor (se förteckningen på s Il ). Kapellens publicering dröjde till 
år 20 11 och formades då till en volym, som även översiktligt behandlar öns samtliga medeltida 
kapell. Rätte lser, tillägg och register avslutar bandet. Det har blivit betydligt mer omfå ngsrikt 
än band I om Åkerbo härad och uppdelas därför av praktiska skäl på två halvband . 

Förfa ttare av band Il , liksom för SVE RI GES KYRKORS övriga hittills utgivna Ölandsvoly-
mer, har varit fil dr h c Ragnhild Boström. För hennes omsorgsfulla beskrivningar, skarpa 
byggnadsarkeologiska iakttagelser och insiktsfull a to lkningar av källmateri alet vill under-
tecknade uttrycka sin djupa aktning. Vi vill här förnya de tack, som redaktionskommitten i 
fö rorden till band 11 :1-6 har framfört till de ls författaren för det omfa ttande a rbe te t med 
häradets kyrkobeskri vninga r, dels de specia liste r och andra , som på olika sätt medverk at 
e lle r underlättat och stö tt arbete t. För arbe tets långa fö rhisto ria hänvisar vi till fö rfa tta rens 
fö rord nedan. 

Stockholm i mars 20 11 

Jan von Bonsdorff lngmar Brohed Markus Dahlberg 

Författarens förord 
Redan 1929 påbörj ades SVERI GES KYRKORS beskrivning av Öland kyrkor. Förfa tta ren var 
en av inventariseringsverkets beprövade medarbeta re, fil lie Willi am Anderson. Hans manu-
skript , som fö re låg i mitten av 1930-ta let, granskades av John ny Roosva l, varefte r Anderson, 
Roosva l och fo tografen Alfred Edle gjorde en syneresa 1938. Tyvärr avled Anderson 1939. 

Som Roosvals e lev och amanuens gled jag omärkligt in i SVE RI GES KY RKORS verksamhet. 
Jag hade aningslöst fö reslagit 1938, att som kandida tuppsats få skri va om någon kyrka på 
Ö land, där min fa milj hade sommarstuga, men Roosval avrådde mig bestämt från a tt ägna 
mig å t en sådan konsthistorisk specialitet som Ö lands kyrkor. I stä lle t gav han mig ämnet 
"Gotländsk konst på Öland under öve rgångsstilens tid, omkring 1210- 1260 ". Detta ledde 
så småningom till en uppsats om stenmästarn a Ca lcarius men också till att jag å r 1940 fi ck 
utgivarnas uppd rag att under några somrar slutgranska Andersons efte rlämnade Ölandsma-
nuskript. Jag skulle observera i vad mån kaminern a var borttagna, inredninge n ommålad 
e lle r liknande och komplettera bi Id materia let. 194 7 kunde mate riale t till kyrkorn a i Å kerbo. 
Slättbo och Runstens härader skickas till tryckerie t. Det visade sig emelle rtid , att utgivarna 
hade missbedömt SVERI GES KYRKORS ekonomiska situa tion. Därför fi ck volymerna rörande 
Gotland och, med Sigurd Curmans ord , "das unbekannte Uppland " fö rtur och tryckningen 
av Ö land avbröts tills vidare. 

Det visade sig snart , att uppskovet enbart var till en fö rde l. Redan 1942 inleddes nämligen 
en lång rad kyrkorestaureringar på Öland . Det rörde sig om närmare hälften av öns kyrkor, 



där jag i de fl esta fall hade uppdraget som Riksantik va rieämbetets antikva riska kontrollant. 
Dittills he lt okända förh å ll anden uppdagades under kyrkorn as golv och bakom tj ocka lager 
av puts. E tt nytt ljus kastades över kyrkobyggandet på Öland under medeltiden. Många pro-
blem kunde också lösas genom att jag fick ägna mig åt e tt djupare studium av kyrkornas arki -
va lier än det tidigare funnits resurser fö r. Senare har jag även på nära håll kunnat följa utgräv-
nin ge n av S:t Johannes kape ll 1974, restaure ringen av S:ta Britas kape ll 1979-1980 och 
utgrävningen av S:t Knuts kape ll 1998-2000. 

Medan publiceringen av Gotland och Uppland fortsatte, förbättrades SVERIGES KYRKORS 

ekonomi så att tryckningen av Öland kunde åte rupptas. Band I, kyrkorna i Å kerbo härad, 
utkom 1966-1972 och av band Il , Runstens härad, publicerades samtliga kyrkor utom kape l-
len 1973-1982. U tgivninge n av kape llen och de arbetskrävande registren ansågs mindre 
ange lägen, och fick länge stå tillbaka till förmån fö r monografierna över Vickleby ( 1983 ), 
Res mo ( 1988) och Mörbylånga ( 1997) i Algutsrums härad och andra uppdrag. Även detta 
uppskov visade sig vara lyckosamt, ty 2005 kom jag i kontakt med forskning som väsentligt 
kunna t fördjupa frågan om kapellens funkti on. 

Vid beskrivningen av Runstens härads kyrkor har tvä rvetenskapliga kontakter varit av 
största vikt. Jag kan här endast nämna en de l av dem: Sölve Göransson (kulturgeografi, his-
to ria, metrologi), Marie-Louise Sallnäs (historia), Kiki Johansson-Lundh. Margareta Beskow 
Sjöberg och He lla Schulze (arkeologi), Erik Å hman, SGU, och Jan Mikaelsson vid Kalmar 
Högskola (s tenbestämningar). Anne Marie Franzen och Inger Estham ( textilier ), Lars Mag-
nus Holm bäck (klockor och orglar), Helmer Gustavson och Thorgunn Snaedal ( runinskrif-
ter ), Svante Nyberg (latin) samt Tamas Sarkany och Kenne th Jonsson (numismatik ). Dend-
rokronologisk provtagning har utfö rts av Katja Meissner och Magdalena Jonsson vid Kalmar 
Läns Museum och analysera ts av Hans Linderson vid Laboratoriet för Vedanatomi och Dend-
rokronologi i Lund. Undersök ningarna är bekostade bland annat genom generösa anslag av 
Berit Wallenbergs Stiftelse och resultaten anges i Rätte lser och tillägg i slute t av bandet. 

Uppmätningar utfördes 193 1av de unga teknologerna Sven Hesse lgren och Samuel Frän-
ne (utom kape llen ). Arbetet fortsattes av ingenjör John Söderberg 1972-1977 och arkitekt 
Gunnar Wiren 1975-1981. Fotografering har huvudsak ligen gjorts av Alfred Edle 193 1 och 
1935. Sören Hallgren 1969- 1978, Rolf Hintze 1979-1980 samt förfa ttaren. Arkivexcerpering 
har utförts av Karin Ingvarson, Erik B Lundberg och författaren. För översättning till eng-
e lska står Albert Read, Louise Setterwall och Uaininn O ' Meadhra. För den grafiska form-
givningen av häftena 1-5 svarar Vidar Forsberg, biträdd av Ulla Behr, och av häfte 6 Sture 
Balgård . Jakob Lindblad har varit häftets redaktör med sk icklighe t och omtänksamhet. Jag 
känner stor tacksamhet till dem a lla för deras värdefull a insatser. 

Jag vill också tacka personalen vid Vitterhetsakademiens bibliotek, A TA och biblioteket 
i Borgholm för deras stora hjälpsamhe t. Ett speciellt tack till Gunilla Lydmark , Borgholms 
bibliotek , som genom fjärrlån givit mig möjlighet att under sommarhalvåret sitta och arbeta 
på min vera nda i Köpingsvik . En mer hälsobringande milj ö kan man inte tänka sig! 

Publice ringen av Öland band Il har huvudsakligen bekostats av Humanistisk-samhä lls-
vetenskapliga forskningsrådet samt de ovan på s Il angivna anslagsgivarna. En sto r de l av 
verksamheten ha r byggt på medarbe ta rnas generosite t. Inga arvoden ä r vare sig begärda 
e ller utbeta lade till Sölve Göransson , Margareta Beskow Sjöberg, He lla Schulze, Kenneth 
Jonsson, Jan Mikaelsson, Alf Härde lin , Sven-Erik Pe rnler med fl era. E tt tack riktas även till 
den kanslipersonal som varit e tt viktigt stöd under a rbe te t med band Il , som Hilda Kauri , 
Elsa Holm, Ulla Weigarth , Annagreta Carlsson och Ingrid Schwanborg. 

Stockholm i mars 20 11 

Ragnhild Boström 



 

Innehållsförteckning till band Il 


KARTA ÖVER ÖLANDS NO RRA MOT 
FÖRORD TILL BAND Il 

RUNSTENS HÄRAD av Ragnhild Boström 

Halvband 1 


LÅNGLÖTS KYRKOR 

LÖTS KYRKOR 

EGBY KYRKOR 

GÄRDSLÖSA KYRK A 

Halvband 2 


BREDSÄTTRA KYRKOR 

R UNSTENS KYRKOR 

S:TA BRITAS KAPELL, BREDSÄTTRA SN 

S:TA MARGARETAS KAPELL, RUNSTENS SN 

ÖVERSIKTER OCH STUDIER SAMT BIDRAG 
AV ANDRA FÖRFATTARE 
Ragnhild Boström 

Ölands medeltida kapell. En översikt 

Sölve Göransson 
Långlöt : Kyrkans metrologi 
Löts och Egby kyrkors metrologi 
Gärdslösa: Kyrkans läge, namn och medeltida status. 

Präs tgå rdens läge 
Måttsambandet mellan Gärdslösa och Gothems porta ler 
Bredsätt ra: Kyrkans läge och namn . Prästgården. 

Ecklesiastisk jord i socknen. Gille 
Runsten: Kyrkans läge och namn . Socken, härad och mot. 

Kyrklig jord i socknen 
Om måtten i S: ta Britas kape ll 
S:ta Margaretas kapell: Jordinnehav 

IV 

V 


II:1 1-223 


11 :2 233-326 


11 :3 9-17 1 


11 :4 9-100 


11 :5 9-148 


Il :6 29-83 


Il :6 85-95 


11 :6 9-27 


II:1 135-142 

11 :2 404- 412 


11:3 10-12 

11 :3 168 


11:4 12- 15 


11 :5 I 1- 13 

Il :6 72- 73 


11 :6 87 




Lars Magnus Halmbäck 
Klockor II:1 201-202, II:2 3 15 , II:2 395 , II:4 84-86, II:5 129 

Gärdslösa: Beskrivning av klockorna 

Erik Hägg 
Angående votivskeppet i G ärdslösa 

Kenne1h Jonsson 
Myntfynden från de öländska kapellen 

Tam.s S.rk.ny 
Långlö t : Mynt 

Hella Schulze 
Gärdslösa under forntiden 
Runsten under forntiden 

H Adam R Sid.n 
Anteckningar öfver lemningarn a af 


Capella St Margareta in Runsten 


Margareta Beskow Sjöberg 
Bredsätt ra under förhistorisk tid 
S:ta Britas kape ll : Fornlämningar, en översikt 

RÄlTELSER OCH TILLÄGG till band Il 

Källo r och litteratur 
Otryckta kä llo r - se slutet av resp kyrkobeskrivning 
Tryckta källor och litteratur - se slutet av resp häfte 

Förkortningar i band Il 

Register till band Il 
av Jakob Lindblad under medverkan av Sara Borin, 
Agne/a Hildebrand, Cecilia Holmq visl, Anna Lycke, 
Inga-Li// Persson, Ingrid Schwanborg och Sam Selling 
Ortregister 

Personregister 

Sak registe r 


II:3 148-149 


II:6 97-105 


II:3 9 

II:5 9- 11 


Il : 6 92-93 


II:4 9-12 

II:6 3 1-32 


II:6 107- 11 9 


II:6 120-127 


II:6 127- 130 


11 :6 131 - 163 


11 :6 13 1 

II:6 138 

II:6 156 




SVERIGES KYRKOR 


KONSTHISTORISKT INVENTARIUM 

GRUNDAT AV SIGURD CU RMA N OCH JOHNNY ROOSVAL 

UTG IVET AV RIKSANTIKVARI EÄM BETET OCH 

KUNGL VITTERHETS HISTORIE OCH ANTIKVITETS AKADEMIEN 

ÖLAND 
BAND Il 

HALVBAND 2 

BAND 11 :4- 6 

Almqvist & Wiksell 1973-1982 
Riksantikvarieämbetet 2011 



UTGIV ET MED ANSLAG FR Å N 
STATENS HUMANISTISKA FORSKNINGSRÅ D/H U MANISTISK-
SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FORSKNINGSR Å DET 
KN UT O C H ALICE WALL E NB E RGS STIFTELS E 
GÄRDSLÖSA KYRKOR Å D 
R U NST E NS KYRKOR Å D 
LÄNSSTYR E LSEN KALMAR LÄN 
BE RIT WALLENBERGS STIFTELSE 
C ARL KE MPES STIFTE LSE 

Band II av Sveriges Kyrkor, Öland, omfauar volymerna: 

Långlö ts kyrko r, Runstens härad . Öland band 1 häfte 1, SvK volym 151, av Ragnhild Boström 
Almq vist & Wikse ll . Stockho lm ( tr A lmqvist & Wiksell , Uppsa la) 1973 
ISBN 9 1-7 192-11 2-5 

Löt och Egby. Runstens härad. Ö land band II häfte 2, SvK volym 163 . av Ragnhild Boström 
A lmq vist & Wikse ll. Uppsa la ( tr A lmq vist & Wikse ll Tryckeri A B. Uppsa la) 1975 
ISBN 9 1-7402-022-6 

Gärdslösa kyrka. Runstens härad. Ö land band II häft e 3, SvK volym 177. av Ragnhild Boström 
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I verket SVE RI GES KYRKOR, KONSTHISTORISKT IN VENTA RI UM (SvK) utges sedan 19 12 monografiskt upplagda och 
med bilder och ritningar rikt illustrerade vetenskapliga beskrivningar över Sveriges kyrkliga kulturminnen med särskild 
hänsyn till deras arkitektur, konstnärliga utsmyck ning och inventarier. 

Senast utkomna volymer ä r 223: ederluleå kyrka, orrbotten ( 1998) , 224: Näs kyrka, Gotland band IX :1 ( 1998) , 
225: Linköpings domkyrka , del 111, Östergötland (2001), och 226: Grötlingbo kyrka, Gotland band IX :2 (200 1 ), a ll a 
ge nom Riksantik varieämbetets fö rl ag, samt 227-232: Uppsala domkyrk a, del I- VI, Uppland (2010) ge nom Upp-
landsmuseet. 

I SVERIGES KYRKOR, KONSTHISTORISKT INVENTA RI UM, 
Ä R FÖLJANDE PUBLI CE RAT OM ÖLAND 

Kyrkor på Öland. Inledning. Översikt av de skriftliga kä llorna. Öland band I: 1, SvK volym 108 ( 1966 ). 

Å KERBO HÄRAD 
Böda och S:t Olof. Öland band 1:2 , SvK volym 116 ( 1968). 
Högby kyrkor. Öland band 1:3 , SvK volym 11 9 ( 1968). 
Källa kyrkor. Öland band 1:4, SvK volym 128 ( 1969). 
Persnäs kyrkor. Öland band 1:5 , SvK volym 133 (1970). 
Föra kyrkor, med rätte lser, tillägg och register till band I. Öland band I :6, SvK volym 142 ( 1972 ). 

R UNSTENS HÄ RAD 
Långlöts kyrkor. Öland band Il : I. SvK volym 151 ( 1973 ). 
Löt och Egby. Öland band II:2, SvK volym 163 ( 1975). 
Gärdslösa kyrka. Öland band 11 :3, SvK volym 177 ( 1978). 
Bredsättra kyrkor. Öland band 11:4, SvK volym 183 ( 1980). 
Runstens kyrkor. Öland band Il :5, SvK volym 188 ( 1982 ). 
Ölands medeltida kape ll . S:ta Brita och S:ta Margareta, med rättelser. tillägg och register till band Il. 

Öland band 11 :6. SvK volym 233(20 11 ). 

SLÄTTBO H Ä RAD 

Köpings kyrkor. Öland, SvK volym 170 ( 1977 ). 


A LG UTS R UMS HÄRAD 

Vick leby kyrka. Öland, SvK volym 193 ( 1983 ). 

Resmo kyrka. Öland, SvK volym 203 ( 1988) . 

Mörbylånga kyrkor. Öland, SvK volym 222 ( 1997). 


KYRKOBYGG ADER 1760- 1860 

Del 2. Småland och Öland, SvK volym 216 (1993). 


Under utarbetande: 
Borgholms kyrkor, med rätte lser. tillägg och register till band III. 
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