BUTTLE KYRKA

Välkommen till Buttle kyrka
Gotlands över nittio medeltida stenkyrkor byggdes ursprungligen i romansk stil. Det som är typiskt för den romanska stilen är
att dörrar, fönster och valv har runda bågar. På 12- och 1300-talen
byggdes många kyrkor om i gotisk stil med spetsiga bågar.
Buttle är en av tio kyrkor på ön som behållit sin romanska stil.

Cirka 1150 byggs koret
med en absid (halvrund utbyggnad).

Cirka 1160 byggs
långhuset.

Cirka 1220 byggs tornet.
Därefter rivs absiden,
koret förlängs och
sakristian byggs.
1883 får kyrkan större fönster.

Kyrkklockan tillverkades 1740. År 2002 infördes automatisk
ringning. På klockan finns en inskription som delvis är utplånad:
gif gran agt min siäl och lär, hvad som tyg påminnas
här, när tu hörer klockans ljud, suck af hiärtat tå tyl
gud. för guds wärdad kristenhet, och tin höga öfwer
het, samt wårt kära fädernesland, signe gud them uti
allt stand.
varande kyrkoherde hans köhler
kyrkiowerdar anders stora wellinge
lars buttlegarda
lars altheime

Altaruppsatsen från 1400-talet finns fortfarande
kvar på sin ursprungliga plats. I mitten ses Jesus på
korset med Maria och Johannes vid sin sida. Till
vänster Sankt Olof och ett kvinnligt helgon, kanske
Sankta Birgitta, och till höger Sankt Nicolaus och Sankta Katarina
av Alexandria. Altarskåpet har varit målat i olika omgångar. 1957
togs målningen från 1700-talet fram.

På väggen i koret finns en överdel till altar
uppsatsen. Den föreställer Lammet som vilar
på en bok. Lammet är en symbol för Jesus. Det
tillverkades av Johan Hernell 1757. Han var verksam på Gotland under mitten av 1700-talet som
snickare, målare och bildhuggare. Till de gotländska kyrkorna tillverkade han altaruppsatser, predikstolar och nummertavlor och målade även inredningar och inventarier som dittills
varit omålade. Johan föddes i Växjö på 1680-talet och dog i Vänge 1759.
På Gotlands Museum förvaras en kollekt
tavla från Buttle kyrka, tillverkad 1635.

Dopfunten är daterad till
1200-tal. Foten tillverkades
av Calcarius II. Vem som
tillverkat cuppan (den övre
delen) vet man inte. Funten pryds av ett lejonhuvud
och två människohuvuden,
det ena med en krona och
det andra med en huva.
Dopfunten är tillverkad i
kalksten och har ursprungligen varit målad i olika
färger.
Norr om kyrkan står en
fattigbössa från 1755. På
den tid då Sverige var katolskt var det vanligt med
s.k. offerstockar där man
offrade till olika helgon.
Efter reformationen 1517
blev det förbud mot dessa
och i stället uppmanades
folk att skänka pengar till
de fattiga.

Krucifixet är en av Gotlands äldsta
träskulpturer, daterat till cirka 1160.
Det tillverkades troligtvis av en verkstad här på ön men är inspirerat av
tysk träsniderikonst.

Bänkinredningen är delvis
från 1600-talet. Vid restaureringen på 1950-talet togs den
ursprungliga färgen fram. Man
tror att det är samma målare
som dekorerat bänkarna i
Vänge. Bilden till höger visar
skranket till orgelläktaren
med målningar från 1700-talet.
väggmålningarna är från 1400-talet. Målningarna i långhuset är gjorda av Passionsmästaren som varit verksam i många gotländska
kyrkor. Han kallas för Passionsmästaren eftersom hans motiv oftast skildrar tiden kring Jesus
korsfästelse, den s.k. passionshistorien. Till höger
om orgeln finns målningar av en okänd konstnär
föreställande Sankt Göran och draken, Sankt
Martin, som delar sin mantel med en tiggare och
Själavägningen.
I koret finns en medeltida nisch med en
målning från 1700-talet. Målningen föreställer en hand med en kanna som vattnar
en dödskalle och några benknotor. Bakom
växer en blomma. Överst står det ”Rore coeles
recrescunt” som betyder ”De växer åter genom
himlens dagg”.
Predikstolen tillverkades på 1700-talet av
en okänd snickare. Figurerna är målade av
Johan Weller 1780, samme konstnär som målat predikstolarna i Sjonhem och Vänge kyrkor. Baldakinen (predikstolens ”krona”)
tillverkades 1662. Båda har varit övermålade
med brun färg, men fick vid restaureringen
1957 tillbaka sina ursprungsfärger.
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