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FÖRETAL. 

Ett i. tryck utgifvet, illustreradt beskrifvande inventarium öfver 
landets konst- och kulturminnen har länge hört till önskemålen bland 
historiskt intresserade svenskar. Det är ett kraf, som knappast 
behöfver någon särskild motivering. Det ligger ju i öppen dag, 
att ett sådant skulle vara en af de mäktigaste häfstängerna såväl för 
de svenska konst- och kulturhistoriska vetenskapernas framåt
förande, som för den praktiska fornminnesvårdens utvecklande. 
De många ansatser och förarbeten till en dylik inventarisering, som se- . 
dan århundraden tillbaka blifvit gjorda här i landet, visa, att 
detta behof stått klart redan för länge sedan bortgångna genera
tioner. Därom vittna särskildt de betydande arbeten, som under 
vår storhetstid på 1600-talet utfördes för insamlande af material 
till Sveriges antikvariskt-topografiska beskrifning, och hvars mest 
kända resultat torde vara Peringskiölds »Monumenta:., som i 10 
väldiga folioband i Kgl. Biblioteket innesluter de handskrifna sam
lingarna till ett för tryckning afsedt, stort verk, af hvilket blott 
de två första tomerna blefvo färdiga och tryckta. Detta är dock 
endast en del af det högst intressanta material, söm af enskilda 
forskare och sedermera af det nyupprättade Antikvitetskollegiet 
hopbragtes under 1600-talet och af hvilket ännu stora delar finnas 
kvar i våra offentliga bibliotek och arkiv. Under 1700-talet och 
förra delen af 1800-talet finna vi visserligen mången verksam och 
intresserad samlare af antikvariskt material, men arbetets anläggning 
och omfattning kan i allmänhet knappast jämföras med storhets
tidens. Mest påminnande om denna äro väl Mandelgrens stora 
samlingar, som också delvis blefvo tryckta och hvilka därigenom 

\ 
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ända intill våra dagar varit bl. a. den viktigaste bildpublikationen 
öfver våra kyrkors medeltida målningar. Det var dock först ge
nom uppläggandet af det Antikvariskt-topografiska arkivet - en un
der Kgl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens vård ställd 
statssarnling - som en bärkraftig hörnsten lades till en inventari
sering af Sverige. Den största förtjänsten om detta arkivs ord
nande och samlande tillkommer gifvetvis förre Riksantikvarien 
Hans Hildebrand, som här nedlagt ett arbete, som icke nog kan 
uppskattas. Detta arkiv omfattar material såväl rörande lämnin
gar och fynd från förhistorisk tid som angående byggnader och 
föremål från historisk tid, dock nästan endast kyrkliga. Rörande 
våra minnen af profan karaktär kompletteras Antikvariskt-topogra
fiska arkivet delvis af de arkivsamlingar, som gjorts af Nordiska 
Museet, Kulturhistoriska Museet i Lund m. fl. institutioner, hvar
jämte Öfverintendentsämbetets synnerligen rika samling af svenska 
arkitekturritningar utgör ett värdefullt bidrag till kännedomen 
om äldre byggnader, såväl kyrkliga som profana. Slutligen har 
Nationalmuseum utfört inventarisering af v~irdefullare taflor och 
konstföremål å en del af landets större slott och herrgårdar. Per
sonhistoriska samfundet har insamlat ett rikt material rörande i 
landet befintliga äldre porträtt o. s. v. 

Trots alla dessa i och för sig förträffliga samlingar är det 
dock f. n. lättare för en svensk forskare att orientera sig i åt
skilliga främmande länders framför allt Tysklands förråd af gam
mal konst än i Sveriges. 1 Ty dels äro våra samlingar ännu mycket 
ofullständiga, dels är de förstnämndas material publiceradt i lättill
gängliga, väl illustrerade böcker, hvaruti det vetenskapligt behand
lats och ordnats, medan vi ännu sakna sådana materialpublikationer 
af större omfattning. Visserligen hafva vid olika tidpunkter och 
på olika håll försök till dylik publikation blifvit gjorda bl. a. af 
flera provinsers fornminnesföreningar, men resultaten hafva i all
mänhet varit alltför knapphändiga och hafva dessutom sällan full
följts efter ursprunglig plan. Dessutom hafva planerna varit sins

1 Öfver förnämligare, i Sverige befintliga utländska konstverk från 
nyare tid, särskildt taflor, är en synnerligen vacker publikation påbörjad ge
nom <len nyligen utkomna första delen af 0. GRANBERGS Inventaire general des 
tresors d'art, peintures et sculptures, principalement de maltres etrangers (non
scandinaves) en Suede. - Afven öfver andra särskiklt framstående konstsaker 
i landet äga vi ju utmärkta publikationer såsom t. ex. J. BöTTIGER, Svenska 
Statens samling af väfda tapeter, äfveu de~sa till största delen utländska verk. 



UI 

emellan ganska olika. Och H. Hildebrands monumentala verk, Sveri
ges medeltid, är ju endast i viss mån en materialpublikation af 
här åsyftadt slag och utarbeladt med helt andra syftetnål. Hvad 
vi därför behöfva är e n enhetligt utförd och i enhetliga 
former utgifven, vetenskaplig beskrifning öfver hela 
land e ts konst- och kulturminnen. 

För det arbete, hvars första häfte härmed framlägges inför 
allmänheten, har uppställts såsom mål att söka fylla detta ön
skemål beträffande de svenska kyrkornas konstminnen. 
Huru önskvärdt det än vore, . att samtliga arter af konst- och 
kulturminnen inom landet blefve upptagna och behandlade i ett 
allmänt, svenskt inventarium, måste dock hvarje tanke på ett 
sådant företag öfvergifvas, för så vidt man vid en dylik publika
tion önskar såväl en någorlunda ingående behandling af företeel
serna som en rimlig tid för dess färdigställande. Att uppdela 
denna ideala, allmänna beskrifning i flere specialgrenar torde ur 
alla synpunkter vara mest ändamålsenligt, och den kyrkliga konsten 
bildar ju också en mycket naturlig enhet för sig. 

Arbetet är afseclt att utföras enligt följande plan. Utgifvarna 
hafva för arbetet lyckats vinna ett antal yngre konstforskare och 
arkitekter, hvilkas antal vi hoppas småningom alltmera skall till
växa. Dessa utföra efter en på förhand uppgjord plan det egent
liga undersöknings-, uppmätnings- och afbildningsarbetet ute i byg
derna, hvarvid arbetet af ledningen fördelas så, att hvar och en 
får det för honom lämpligaste arbetsområdet. Ett viktigt förarbete 
för dessa undersökningar är gifvetvis ett noggrant studium af re
dan förefintligt material, såväl det tryckta, som det i arkiv och 
samlingar befintliga, hvarvid i synnerhet kyrkans egna arkivalier 
böra bli föremål för noggranna forskningar, då de visat sig vara 
mycket gifvande källor särskildt beträffande kyrkornas inventarier. 
Beskrifningarne och ritningarne fullbordas om möjligt på platsen 
och ordnas sedermera efter ett för hela arbetet bestämdt, enhet
ligt system, hvarefter manuskripten af ledningen granskas - i 
regel på platsen - och bearbetas samt befordras till trycket. 

Vid utgifvandet torde den gamla landskapsindelningen utgöra 
den naturligaste stommen för arbetets hufvuduppdelning. Inom 
hvarje landskap skola kyrkorna utgifvas häradsvis, hvarvid stads
kyrkorna af flera skäl . skola behandlas såsom en grupp för sig och 
icke tillsammans med den omgifvande landsbygdens. Hvarje häfte 
skall i regel innehålla beskrifningarne öfver kyrkorna i ett härad 
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eller inom ett motsvarande område, dock under förutsättning, att 
häftets omfång därvid icke blir större, än att det kan säljas för 
ett jämförelsevis billigt pris, som möjliggör dess spridning såsom 
folkbok i de omhandlade socknarne. Annars delas häradet på flera 
häften. Ett lämpligt antal häften pagineras i följd för att utgöra 
ett band, hvilket förses dels med särskildt titelblad och fullstän
digt register, dels, där så är lämpligt, med en sammanfattande öf
versikt öfver det i bandet behandlade området. När ett landskaps 
samtliga kyrkor blifvit genomgångna och utgifna, skall enligt planen 
såsom afslutning gifvas en öfversiktlig sammanställning af hela 
landskapets kyrkliga konstminnen och dess förhållande till landets 
i öfrigt och till den allmänna europeiska konsthistorien. För öf
rigt måste naturligtvis den beskrifvande synpunkten vara ledande 
för arbetets utgifvande. Det skall lämna ett i möjligaste mån full
ständigt och korrekt rn a ter i al, med ledning af hvilket specialforskare 
sedermera kunna göra sina mera ingående vetenskapliga bearbet
ningar eller hvilket kan egga till ingående monografiskt detaljstu
dium af vissa särskilda byggnader. Arbetet tror sig naturligtvis icke 
göra ytterligare undersökningar af det gifna materialet onödiga, 
utan hoppas snarare föranleda och locka till sådana. Då det för 
den allmänna konsthistoriska vetenskapen är af betydelse, att äfven 
vårt lands konsthistoriska material blir beaktadt i den utländska 
litteraturen, hafva utgifvarne ansett sig böra för hvarje kyrka gifva 
en kort resume på tyska, där föremål, som kunna hafva ett all
männare intresse, särskildt påpekas, hvarjämte figurerna samtliga 
blifvit försedda äfven med tysk underskrift. Vi böra helt visst icke 
försumma att äfven på detta område sprida kännedomen om vårt 
lands rika kultur till den öfriga världen. 

Då det af många såväl yttre som inre skäl är lämpligt, att 
ett sådant undersökningsarbete som det här afsedda bedrifves på 
olika punkter inom landet på en gång, är äfven afsikten att börja 
publiceringen af flera olika landskaps kyrkor samtidigt. Utgifvarne 
afse att t. o. m. begynna på olika punkter inom ett och samma land
skap, där undersökningarne fortskridit så långt, att man kunnat upp
göra lämplig områdesindelning för de olika banden. Uppland t. ex., 
där förarbetena skridit längst framåt, kommer sålunda att omfatta 
11 band kyrkobeskrifningar förutom ett 12:te band med beskrifning 
öfver stadskyrkorna samt landskapsöfversikt. · Det är också afsikten 
att angripa detta landskap från flera olika punkter samtidigt för att 
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kunna fullborda dess · beskrifning snarast möjligt, under det att de 
andra landskapen ·allt efter omständigheterna småningom upptagas 
till samtidig bearbetning. 

* ** 
Det är ju själffallet, att ett så stort och omfattande arb~e 

som det här i stora drag skisserade endast under den förutsättningen 
skall kunna slutföras inom rimlig tid, att så många intresserade 
krafter som möjligt samlas till arbete för det eftersträfvade målet: 
Det är också vår förhoppning, att det uppställda målet skall visa 
sig hafva förmåga att småningom samla och ena de på detta om
råde verksamma krafterna till ett oegennyttigt och uppoffrande 
samarbete för det gemensamma bästa, ett samarbete, som kan tän
kas ordnadt på olika sätt allt efter· omständigheterna. Lika visst 
som det för enhetligheten och homogeniteten i arbetet fordras en 
stark centralisering af ledning och utgifning, lika visst är det äf
ven, att en centralredaktion skall hafva ganska svårt att, i synner
het för aflägsna delar af landet, utöfva den granskning och kon
troll öfver de olika medarbetarnes forskningsresultat, som måste 
anses nödvändig. Utgifvarne hafva därför tänkt sig, att en så
dan form af samarbete småningom skulle kunna etableras med 
vissa mera framstående forskare, att dessa . åtoge sig den närmaste 
ledningen och kontrollen öfver ett bestämdt landskaps eller land
skapsområdes genomforskande och beskrifvande och sålunda fun
gerade såsom redaktörer för dessa beskrifningar, hvarvid centralre
daktionen hufvudsakligen hade att ombesörja tryckningen och tillse, 
att den eftersträfvade enhetligheten i behandlingen blefve ernådd. 
Vi hafv~ varit lyckliga nog att genast från början såsom ledare 
och redaktör för de bohuslänska kyrkornas beskrifning vinna en 
så lämplig person som Docenten D:r Axel L. Romdahl i Göte
borg, och vi hoppas att framdeles äfven för andra landsändar finna 
personer, som äro lika villiga att påtaga sig det både mödosamma 
och oegennyttiga arbetet att vara ansvariga redaktörer och bearbe
tare af det insamlade materialet. Och därtill lägga vi en förhopp
ning, att ett visst samarbete skall kunna anordnas med såväl forn
minnes- och museiföreningarne ute i landet som med andra före
ningar, som hafva mera speciella intressen, hvilka helt eller delvis 
kunna falla inom ramen för det planerade arbetet. Likaså hop
pas vi, att landets prästerskap skall vilja underlätta vårt arbete 
genom att lämna upplysningar och uppgifter rörande kyrkorna. I 

Il 
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synnerhet torde en icke obetydlig hjälp ifråga om genomforskan
det af kyrkornas arkivalier stå att vinna på detta håll. 

För utgifvarna har det naturligtvis varit af största betydelse att . 
redan från början få mottaga stöd och bistånd af Kungl. Vitter
hets Historie och Antikvitets Akademien, under hvars vård 
ju står den största materialsamlingen, det förut omtalade Antikvariskt
topografiska arkivet. Ty vi hafva att tacksamt erkänna, hurusom 
vårt företag redan under sina förberedelser fått mottaga bevis på 
såväl Akademiens som Riksantikvariens intresse och välvilja, i det att 
Akademien beviljat ett understöd af 500 kronor till det första 
häftets utgifvande, hvarjämte Riksantikvarien Montelius med den 
för honom karakteristiska vidsyntheten på mångahanda sätt un
derlättat vårt arbete, för hvilket allt vi härmed få frambära ett 
vördsamt tack med förhoppning att under arbetets fortgång få 
åtnjuta samma förmåner. Åfven Nordiska Museet har redan från 
begynnelsen visat sig stödjande och hjälpande mot vårt arbete 
och har bl. a. välvilligt lämnat plåtarne för fotograferingen af 
Odensala kyrka. 

Från provinsföreningar har företaget redan fått mottaga bevis 
på intresse, i det att Föreningen för undersökning af Väs
tergötlands folkmål och Kommitten för utgifvande af Be
skrifning öfver Västergötland hvardera genom Docenten S. 
Lampa hafva öfverlämnat 200 kronor att användas till kyrkounder
sökningar i Västergötland under 1911. Dessutom har Norra Små
lands Fornminnesförening genom Ingeniören A. Fri berg ställt 
sina rikhaltiga samlingar till arbetets förfogande samt på det mest till
mötesgående sätt utlofvat sin medverkan vid undersökningarne inom 
Jönköpings län. På samma sätt har äfven Föreningen fqr norr
ländsk hembygdsforskning i Härnösand genom D:r T. Bell
man trädt i ett nära samarbete med oss för de norrländska kust
landskapens kyrkobeskrifningar. Och vi hysa de bästa förhoppnin
gar om, att många andra föreningar af detta slag skola lämna sin till
slutning till det gemensamma arbetet. Så har t. ex. Svenska Tu
r is tfö reningen utdelat tvänne studiestipendier om 100 kronor . 
såsom understöd för studenter, som under sommaren 1911 arbetat 
på kyrkobeskrifningar. Slutligen har Uppsala Universitet på 
ett kraftigt sätt befordrat arbetet genom att upptaga det förelig
gande häftet till tryckning i sin årsskrift och sålunda satt oss i stånd 
att framlägga ett påtagligt prof på det planerade arbetets art och 
beskaffenhet. 
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Utom ofvannämnda bidrag har till utgifvarnas förfogande stått 
en summa af c:a 200 kronor, utgörande inkomsten från föreläs
ningsserier, som af docenten Ro osva I hållits i Uppsala och på 
Gottland . till förmån för företaget. Oaktadt sålunda ytterst små 
penningmedel hittills stått till förfogande, hafva dock ganska om
fattande förarbeten kunnat utföras hufvudsakligen under det gångna 
året, om hvilka här skall lämnas några antydningar. I Blekinge 
hafva förberedande undersökningar utförts af fil. stud. S. Heller
ström. På Gottland hafva kyrkorna i Martebo tingslag blifvit 
genomgångna och slutligt undersökta af docenten Ro osv a I, fil. stud. 
H. Uddin och artisten John Österlund. I Västergötlandhafva 
 
arkitekten A. Roland och fil. stud. E. Fis c h er uppmätt och be
 
skrifvit 12 kyrkor i Kållands härad, under det att fil. stud. G. Bo

li n de r samt det konsthistoriska seminariet vid Göte b o r g s Hög

s kola under docenten Romdahls ledning begynnt undersökningen 
 
af Bo hus l än. Fil. kand. H. Kjell in har under sommaren genom
 
sökt kyrkorna i Grums, Gillberga och Nordmarkens härad i Värm

1and. Södermanlands och Närikes kyrkor hafva preliminärt 
 
blifvit undersökta genom de omfattande förarbetena till Sträng
 
näsutställningen 1910, hvilka undersökningar verkställdes af fil . lie. 
 
friherre Carl R. af Ugglas, fil. kand. S. Wallin och amanuensen 
 
fil. kand. A. Lind b 1 om, hvilkas undersökningar utgöra en god 
 
stomme för dessa landskaps kyrkobeskrifningar. För Uppland 
 
föreligga färdiga utom detta häfte beskrifningar och mätningar öfver 
 
kyrkorna i Åkers, Frötuna och Länna skeppslag, utförda af fil. 
 
kand. E. 1'ennberg och ark. A. Fuhre, under det att Lång ;r

hundra och Seminghundra härad samt vissa enskilda kyrkor äro 
 
under arbete på olika händer. I de uppländska kyrkorna äro dess
 
utom åtskilliga förarbeten gjorda genom de exkursioner, som det 
 
konsthistoriska seminariet i Uppsala under de senare åren gjort, 
 
hvarvid äfven kyrkor i östra delen af Västmanland blifvit besökta. 
 
Från dessa studieresor finnas nämligen undersökningsprotokoll och 
 
fotografier samlade och inbundna. Till ungefär liknande fullstän
 
dighet föreligger äfven af docenten Roosval insamladt undersök
 
ningsmaterial från samtliga gottländskaochöländskakyrkor. I 
 
D a I a rn e hafva kyrkorna i trakten söder om Siljan börjat under
 
sökas af fröken G.Boethius. I Norrland äro kyrkorna i Medelpad 
 
genomarbetade af amanuensen vid Härnösands Museum fil. stnd. 
 
H. C o rn el l. För dessa kyrkor saknas endast uppmätningarne. I 
 
Ånge rmanl and hafva förberedande undersökningar bedrifvits af 
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samma person i och för den utställning af äldre kyrklig konst, 
som under sommaren 1912 skall hållas i Härnösand under ledning 
af doktor Bellman, docenten Roosval och amanuensen Cornell. 
Slutligen har genom den gångna sommarens utställning af äldre 
kyrklig konst i Östersund en god öfverblick vunnits öfver kyrko
inventarierna i Jämtland och Härjedalen. Utställningens erfa
renheter torde komma vårt företag till godo genom det samarbete, 
som utlofvats oss af utställningens sekreterare fil. kand. E. Festin. 

Att så pass mycket kunnat utföras med så ytterst obetydliga 
penningmedel beror uteslutande på det uppoffrande intresse och 
den hängifvenhet för arbetet, som visats af samtliga medarbe
tare och för hvilket utgifvarne känna behof att här uttrycka den 
djupaste tacksamhet. Men därpå hvarken kan eller bör arbetet i 
längden byggas. För dess fullföljande erfordras sålunda icke obe
tydliga ekonomiska medel, och därmed äro vi inne på företagets 
svåraste . sida. Dock hysa vi den fasta tillförsikten, att möjlighe
ter skola finnas, hvarigenom den ekonomiska· sidan kan tillfreds
ställande ordnas, i det att så väl enskilda som framför allt myndig
heter och offentliga institutioner skola befinnas villiga att under
stödja ett så viktigt arbetes fullföljande, och det torde måhända 
icke vara alltför djärft att hoppas på ett stöd från statens sida för 
detsamma. På bidragens större eller mindre riklighet är naturligt
vis arbetets mer eller mindre hastiga fortskridande i högsta grad 
beroende. Utgifvarne tro sig emellertid hafva anledning till goda 
förhoppningar för arbetets framtid och äro fast beslutna att göra 
allt hvad göras kan för att föra arbetet framåt mot det efter
sträfvade målet. 

* ** 
Slutligen några. ord om det här föreliggande häftet. Så

som ofvan nämnts, är det närmast att betrakta såsom ett försök 
eller ett p rof på huru dylika kyrkobeskrifningar kunna göras. Ur 
denna synpunkt har i detta häfte icke lagts an på en strängare 
likformighet i behandlingen, på det att olika sätt att lösa uppgif
ten måtte kunna komma under diskussion. Att detta första häfte 
lider af brister, är för utgifvarne ingalunda obekant. Särskildt lida 
källhänvisningarne helt visst af ofullständighet på grund af den 
oerhörda svårighet, hvarmed det är förenadt att på en jämförelse
vis kort tid genomgå hithörande litteratur och forska i alla ·de 
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olika arkiven. Detta fel torde kunna· afhjälpas, då vi i framtiden 
hoppas kunna ordna en mera stort lagd, systematisk bearbetning 
af källmaterialet. I detta sammanhang torde böra anmärkas, att 
hänvisningarne till Diplomatarierna i detta häfte endast omfatta 
de diplom, där ifrågavarande kyrka tidigast finnes omnämnd eller 
där viktigare uppgifter om byggnaden angifvas. 

Rörande beskrifningarnes omfattning och utförlighet kan na
turligtvis alltid råda olika meningar. Å ena sidan är största möj
liga omfattning och detaljrikedom ett önskemål, men å andra si
dan kräfver både ekonomien och omsorgen om arbetets snabba 
bedrifvande en viss begränsning. I föreliggande häfte har denna 
begränsning satts något olika för de olika kyrkorna. Så hafva 
t. ex. i allmänhet inga andra grafstenar beskrifvits än de medeltida 
samt de stenar från senare tid, som hafva någon konstnärlig ut
sirning, under det att inskrifterna i allm. icke angifvits. I Alsike 
kyrkas beskrifning däremot äro samtliga grafstenar upptagna med 
sina inskrifter. Inskrifterna på begrafningsvapnen hafva i regel icke 
återgifvits, endast namnet med födelse- och dödsår, såsom de upp
gifvas i inskriften. Annars äro biografiska uppgifter angifna efter 
Anrep, Sv. Adelns ättartaflor, eller efter Uppsala Årkestifts Herda
minne, såvidt ej annan källa uppgifves. - Föremål, som befinna 
sig i museisamlingar, hafva i allmänhet behandlats mera knapp
händigt, emedan de ansetts vara lättare tillgängliga för forskaren. 
Dessutom hafva dylika föremål blifvit mindre rikligt afbildade. 
Beträffande illustreringen är naturligtvis önskemålet att kunna gifva 
så många och stora afbildningar som möjligt, men därför sätter 
tyvärr ekonomien en mycket snart uppnådd gräns. Ett önskemål 
beträffande arkitekturafbildningen är gifvetvis att alltid kunna gifva 
ej blott planer, utan äfven sektioner af samtliga kyrkor, hvilket vi 
hoppas kunna realisera framdeles. Alla planer äro emellertid åter
gifna i samma skala, nämligen 1/soo. - Det torde böra anmärkas, 
att då ursprungsuppgifter eller fixa årtal meddelas utan att annan 
källa anföres, äro de hämtade ur kyrkans arkivalier. Likaså_bör 
angifvas, att med uttrycket »framåt» alltid af ses riktning åt koret, 
med »bakåt» riktning mot väster. Vid beskrifningar tagas betecknin
garne »höger» och :ovänster» i regel från åskådarens synpunkt utom 
ifråga om heraldik, då de alltid tagas ur motsatt synpunkt. 
heraldiken tänkes nämligen beskrifvaren stående bakom den sköld 
eller det heraldiska föremål, som beskrifves. 

I 
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Vissa ojämnheter och olikheter i behandlingen af skillda kyr
kor äro sannolikt omöjliga att helt undvika, ja, det torde t. o. m. 
knappast vara eftersträfvansvärdt att få alltför stor likformighet, 
iy denna kan också leda till enformighet. Men hvad som är af 
vikt att få fastställdt, det är grad en af fullständighet samt om
fång et och arten af de uppgifter, som böra gifvas i beskrifnin
garne, för att dessa skola uppfylla sitt ändamål: att gifva forsk
ningen ett användbart material. I dessa afseenden kan ännu råda 
en viss tvekan. Önskvärdt vore, att intresserade läsare så tydligt 
som möjligt i pressen eller i meddelanden till utgifvarne (under 
adress: S. Curman, Karlavägen 32, Stockholm) därom ville uttala 
sina anmärkningar och önskemål. Öfver hufvud taget äro utgif
varne tacksamma såväl för den positiva kritik som för de upplys
ningar, som kunna leda till förbättrande och stadgande af det 
planerade arbetet. 

Slutligen är det oss en kär plikt att utom till de ofvan nämnda 
uttala vår tacksamhet till alla dem, som med råd och upplysningar 
underlättat vårt arbete för detta häfte. Däribland märkas särskildt 
Professor Otto von Friesen, som benäget lämnat upplysningar 
om förekommande runstenar, och Intendenten Gustaf U pm ark, 
som beträffande silfverförernålen ställt sin erfarenhet till vårt för
fogande, hvarjämte Intendenten för Lifrustkammaren Friherre R u
d o l f Cederström, Bibliotekarien Grefve C. M. Stenbock, Fil. 
Lie. Friherre Carl R. af Ugglas samt Fil. D:r Oscar Wiesel
gr en vid flerfaldiga tillfällen lämnat värdefullt bistånd. Likaledes 
hafva arkitekterna F. Bensow, R. Hjort och K. Samuelsson 
samt artisten John Österlund genom ritningar och uppmätningar 
bidragit till detta häftes illustrering. - Då härmed det första 
häftet af Sveriges kyrkor framlägges för allmänheten, sker det 

med den förhoppningen att det må förunnas arbetet att från 
denna ringa början få.. växa ut till sitt fulla omfång och 

icke nödgas stanna på halfva vägen. Därtill 
kan hvar och en intresserad bidraga. 

QuoD. BONUM FAUSTUM FELIXQUE srr! 
STOCKHOLM I JANUAHI 191~. 

SIGURD CURMAN. JoHNNY RoosvAL. 
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FÖRKORTNINGAR 
använda i detta häfte. 

AFRrrNINGAR = Afritningar af Kyrkor och Kyrko-vapen i Upland. 2 Bd. 
Manuskript i Kgl. Biblioteket, Stockholm; märkt Fl3 : a och b.! 
Enligt en ännu icke tryckt studie af fil. kand. E. Wennberg äro »Af
ritningarne• utförda åren 1680-1685 af Antikvitetskollegiets tecknare 
Johan Leitz och Petrus Helgonius. Teckningarne till kyrkorna i Er
linghundra härad äro enligt W:s forskningar utförda hösten 1682. 

ANT. TmsKR. = Antikvarisk Tidskrift för Sverige utgifven af Kgl. Vitter
hets Historie och Antikvitets Akademien. 1864 - . 

A. 	 T. A. = Antikvariskt-topografiska arkivet, · omfattande en afbildnings
samling och en skriftsamling; förvaras i Statens Historiska Mu
seum. - Foto. A. T. A. = i A. T. A. förvarad fotografi, för 
hvilken ingen fotograf angifves; u. å. = utan angifvet årtal. 

DIPL. SuEc. = Diplomatarium Suecanum, collegit et edidit J. G. Liljegren, 
B. E. Hildebrand. 1829 -- 1865. (Omfattar tiden t. o. m. 134 7). 

Sv. DrPL. = Svenskt Diplomatarium från och med år 1401, utgifvet af 
Riksarkivet genom C. Silfverstolpe, K. H. Karlsson. 18 7 5 - . 

IHRFORS 	 = Uplandia Sacra. 1894-1899. 5 Bd. Manuskript i Antikva
riskt-topografiska arkivet, innehållande afbildningar och beskrif
ningar af Upplands kyrkor, upprättade (på latin) af Erik Ihrfors. 

K. B. = Kg!. Biblioteket i Stockholm . 
 
MBL. = Kg!. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens Måna<lsblad. 
 

1872-1905. 
Ms = Manuskript. 
PERINGSKIÖLD, Monumenta = Monumenta Sueo-Gothorum antiqua el recentia. 

- Minningsmärken, gamla och nyare, uthi wårt Nordiske Attlant, 
Swea och Götha Riket. 10 Bd. Manuskript i Kgl. Biblioteket 
i Stockholm; märkt Fh, 1-10. 

Sverige = Sverige, Geografisk topografisk statistisk beskrifning under med
verkan af flera författare utg. af K. Ahlenius, · A. Kempe och 
Apelquist. 1908-. 

Sv. F. T. =Svenska Fornminnesföreningens Tidskrift. 1870-1905. 
U. B. = 	 Uppsala Universitetsbibliotek. 
U. F. T. = Upplands Fornminnesförenings Tidskrift. 1871-. 
UPPLAND 	 = Uppland, Skildring af land och folk, utg af Kg!. Humanistiska 

Vetenskapssamfundet i Uppsala genom A. Erdman och K. Hilde
brand. 1905 -1908. 

Ö. I. Ä. 	 = Öfverintendentsämbetets arkiv i Stockholm. 



H USBY- ERLINGHUNDRA KYRKA. 

U PPLAND, STOCKHOLMS LÄN , ERLINGHUNDRA HÄRAD. 

LJ PPSALA ÄRKESTIFT, E RLING HUN DRA KONTRAKT. 

Beskrifnin gcn utförd af HENRIK CoRNELL. 

Tryckta k ällor : Kr. 1NGS Pon i U. F. T. Jf, s. 30. SVERI GE IV, s. 627 (med in 
le ri ör al' kyrkan före res laureringen). A. Vv. LuNnBERG i Ti Llskrifl för Bygg
naLlskons l och in geni örsvelensk:ip , 1863, s. 183. R . STEFFEN, Rom anska smrt
kyrkor, HJO! , s. 37. 0. J ANSE i UPPLA ND, I. s. 557. C. R. AF UGG LAS, Mäs ter Magnus 
li ranlunJ i Ku1:r och KoNST 1905, s. 78. 011'1.. SuEc. HJ , 4.29, 430. (ang:°temle 
visilalioner 1303 och 1 3 1 ~J). 

Handskrifna källor och afbildningssamlinga r : lll RFORs, inn ehi'tlle r 
en ex leri ör från söder, en plan, en lecknin g a f dopfunten och en af run 
s tenen i långhusels sydrn ur snmt in ventarium och nfsk rifl a f kyrkoherd en G. 
No rdslcJls nnleckningar 01n förbiillringar och förv iirf und er hans liJ (se nedan). 
Åf'R ITNING AR lf , 109 : En ex leriör l'riin söder s:Hnl, ptt ell lös t blad , en .koncepl
1.eckning till dcnsamnrn. A. T . J\ . : 2 fotografi er af kyrkan oc l1 en leckning 
(ex te ri ör från söder). 0. l. Ä. : 3 blad ritningar (pl an, fasaLl, försln g till bänk 
inrednin g, alla osignerade) sladf. 3/ G 1898. 

Husby-Erlinghundra kyrkas arkivalier. l landoarkivet, Uppsala: De 
kons thistori skt intressa nta up pgif'lerna anträ ffa s i de dela r, som iiro miirk ta K I, 
1-3. Dessa innehå lla in ventar ieför lecknin gar a f 17 14, a f ej uppgifve t å r 
sam t af 178 1; diirj ämte kyrkoherd en G. Nords tecl ts för hva rt å r fönla an teckninga r 
om förb ri ttring:u och fö rvärf un der hans lid (under fö rra hiilflen a f t 700-talet). 
K J, 3 inn ehåller tifven de bevarad e delnrna af räkenskapern a 1758-99 sa mt 
sockenslämmoprn lokoll 1781- 184·1. Prolokollen från 1700-talet äro emellertid 
mycket svårt s!rndade och of'l as t oliisliga . Dessulom fi nnes p:1 Landsarki vel i 
Uppsala blan1l Kyrk o- och Priis l.g:°trdsinve11tar ier Bunt 10, pag. 397 ell •Extract 
af Husby-Odensa las Kyrkas inventario öfversedt tl. 18 Augusti Ann o 1710> 
I kyrkan s ege t ark iv förvaras handlin ga r frän senare hiilflen a f' 1800- la lel. 

Kyrkogå rden, klockstapeln, boden. 
K y rko g{1 rd e n t'lr omgifvcn af en gr:"ts lensmur utan afl ~ick- KrnKooÅRD. 

ning, 1 ft 1,50 rn . hög och omkr. 1 111. tj ock. Mellan stenarna 
finn as res ler nf !Jrnk. T söder och v~i s ter li gga in g{u1gar med enkla, 
smidda j ~irngrind::ir fd tn år 1834... 

Er li ugbund ra härad. 



ERLJNGt lUND RA 11 ji.RA h . 

Bog~trdsmmen hade fo rdo m afUlckni ng ::tf Lril, oC' h öfver de b:id::t. 
ingångarna reste sig kyrkog[irdsport::i.r, af hvilka den viislr::t hade en 
tomformi g lrilöfverbyggnad (se nedan!). 171 4 silgas muren och 
portarne var::t. förf::t.lln::t. och utan tak, men 17 J5-- 18 läggas nya 
tak. Arbelet utfördes såsom vanli gt pi't denna tid genom gång
led. Sammanslutna i arbetslag efter rotar fullgjorde man del 
för hvar och en bestiimda antalet dagsverken. Dagen börjades 
med korum. Den, som uteblef, f1 ck erhlgg::i. böter, motsva rande 

koslnaden för lega af an
nan person i hans st.:ill e. 
- Emell erlid tyckes sist
nämnda repara lion ej va
rit lillrLicklig för de för
fa llna portalem a. 1720 
nedrefs elen södra, och en 
ny uppfördes i slilllet. 
Fyrn i'u· senare skedde 
detsamma med den vii
stra. Egenlliga clriff]il
dern l i Il dessa rep ara ti o
ner liksom Li ll fö rbiillrin
g::i.r på kyrkan i al1 1niln
het under förrn delen ::t f 
1700-Lalet var el en kra.fl
full e kyrkoherden G nsl. 

Fo10. H. cm.,11 1.?11. Norclslecll, hvilkens an-
Fig. 1. H usby-Er! inghundnt. l\y rkm1 rncu leckningar om f'örbiillrin

stapeln fn°m 'l"ilster . 
K i rchc nnd Glockcntunn voo \\'esten. 

gar och förvilrf under 
hans Lid (1718 1757) ut

gö ra. de konsthisloriskt Yilrclefullasle delarna af' kyrkans arki v. Por
larne slo<lo kvar till 1833; de ersalte,; 1831: a f' mur::t.cle slolpar och 
jiirngrinclar, ulförda efter mönster af cl0m, som f1nnas vid Oclen
sala kyrka. Orsaken lill pol'la rnes rifvande var rent lill filllig, si't
som f'rarngtu· af följande utdrag m socknesl:'lmmoprotokoll a f den 
28 juli 1833 : 

~ 2. Vid Paslors l ill fr!lgan hmu lornel öfver veslra kyrkogi'1nl;;por l.en 

bl ifvil m ell s ill kors nedslörlad l och krossa dl, u pplysles : all u111l e r murningen 

i Lie n nya Sockneslugan, b ris l pi't lege l ba lle 1·isal s ig och för lcd l lv1't ;'1 3 a f l'iir

samlingens medlemmar all pi'l eget bevr1g h°lla insliir la della l riidlorn pi'l kyrko
gården och ulhryla Lle l legl' I h varpi'l lo rnel h vi lallc, för all a n viindas viLl mur

ningen i Sockne~lugnn , Försa mlingen och pn~lor funno l'ii l då, a ll lle~se mii n 

http:kyrkogi'1nl;;porl.en
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icke helii.nkl, all ingen ensk ildl, församlingen ohörda n ii.gde r iill, all ne<lr ifva 
en offentlig hyggnad: all nedrifvarena icke insell uppbygga r enas mening med 
della torn ocli kors, som var all påminna dem, som inträdde i helgedomen 
om <l el segerrika viirn <l e hade i höjden och lmru deras Fri.ilsare liirl dem all 
i Gu<ls kraft bära korset, oc li bekla gade all något sitdanl skulle haf'va h iinl• 
som förtjenle o ffenllig l Lillla l ; me11 som de tillika hörde all desse miin f'örl e<lits 
til l t.le lla r :"t<l al' ell r ykte, som förmiil l, a ll rlelta torn , af ell gamm:ill socken
s liimmobes lul var rlömt :ilt nedrif'va~, så :insi'tgo de all afs igt :ill s törn <l en :ill 
mii.nna medborgerliga ordningen o<.:11 :il! skymf' vara undanriijd , oeh sjclfva ge r
ningcn hloll si'isom en olycka för dess anstifta re• o. s. v. 

p,\ fö ljande stämma beslöt man alt nedtaga iifven södra slig
lnck::i.11 ocl1 i sliillet uppsiilta mmade slolp:H' mcrl jiirngrindar. 

Utanför kyrkogitrdsmuren slrnx öster tLirom iir kyrkans k I o c k- K 1.oc:KsT,1PEL. 

s tape l beliigen. Den uppfördes 1717 och ,, fodrn<les» 171 !) med 
briider och sp[rn och blef 181 !) »beslagen» med briider. Samma 
:u· föriindrndes Li.fven takets utseende. T etl prnlokol l af den 24· juni 
18 18 heter det bl. n. : »§ :3. Skulle elen öfre l rn fven p:t klockstapeln 
nu i sommar borllagas och elen neclre hufvcn s:"t spetsas att blott ett 
lak deraf blefve.» Man k::i.n hiiraf bilda sig en förcstiillning om 
i llll'll huf\•en bör ha sett ul f'iire 18 18. Kloekslnpeln i Hvilti nge 
kyrka har iinnu ett ulsc011d e, som lorcle motsvarn elen i Husby
Erlinghu mlrn fr. 171 !l - 181 8. .E:n :'ilclre kloC'kslapcl har iif,·cn fun
nits. J invcnlnrium af 1 71~· hclf' r del. p<°t clt sliil le : »E:n gamma l 
fi\ rfa] Jcn kJoekstapcJ OC'h en kJockrl'> . Dcnnn iir den iilclsln stapel, 
nrnn kii 11 n0r vid llnshy kyrb. Dc tre sp;°u1kliiclda lodriila miclt
slöde11 i11 uli tlt' ll nnvnrarnle slnpf'ln lordc ntgörn en rcsl nf rlc11na 
gaml .t, siikcrli gcn öppnn, af sp:°111kl iidda stolpa r rcsla kloc:k : lapel. 

T v:°L klo('kor finnn s, gj11lna I S!l·'.1 OC'h 18i"i l p:°1 sorkenmaga- K1.ocKoR. 

sincls heko,.;ln<1d, den fii1Ta nf Scipcl & Liljf'tHlnhL df' n senare• nf 
Joli. J\. Bc•f'kman, b:1cla i Slockl1olm. 

l kyrkogC1rclen: sydiislrn ltöl'll liggrr kyrkans knuttimrade, Boo. 

1 senare Lid briirlf'odrarle bo d, rö<lrn ;°tlntl mr rl svarta knular och 
legcllnk. 

Kyrkobyggnaden. 

Ilusby-Erlingllllndra kyrka i'u· uppförd hufl'lldsa kligr n a f gr:°t- MATEHI AL. 

sten; Legel l'örckommCI' enclasl i hvalf och vii ggpcla rc samt fönster
oclt dörrom fo l.ln inga r. Gol fvet iir af l rii, ytlcrlakel sp:°llltiiek I. Tak
liickni ngcn utfördes (fr:111scdt senare reparationer) ·t719. i\fed delta 
årtal ~il'O ä fven flöjl ar å vapenhus- och långhustaken märk ta . 

http:lnck::i.11
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PLAN. 

KoR MED 

i jsTTOHN . 

BLH,Jt\GlIUNDi~A uX.BAD. 

Kyrkans plan oclt uppbyggnad l'ramg:1r i hufvuclsak af af'bild 
ningarne. Slirskildl anmiirkningsv~irdt ii r det öfver koret uppskju
lande tol'llel. I det inre tiro korets b:."tda 	 östli ga hörn afskul'lla 
för alt göra korel rymligare. Äfvensft lorcle triumfMgen l1afva 
blit'vit något vidgad åt sidorna. 

Kor e t Liickes med 
elt af gråsten utfördl, 

·P!()rl~· 
ribblöst kryssI1valf,fl~ -trluighundra 

h~pfu som ftr Wmligen plalt 
'l!AJ"lätl aj . och saknar sköldb:'igar. 

· ~nrik (omell okl 1909
SI rax under h valfvel, 
öfver tri umfbågen i 
korets nord viislra I 1öl'll 
bef1nn er sig en rek
tanguliir muröppning, 
stiingcl a f en på öpp-

Jiån "°""ihwrlcvind nin(fens mol koret vet
01n1191. fb<>l(l1~.Jowt"7· O 

Lande sida liggande, 
med ltake och miirla 

-~~qon3d,o sluten dörr (syn lig :."t
-re;.;äct\(r' 

fi g. G), numera öf'ver
kal bel och miUad p:."t-a 
samma siitt som viig

• 1> 	 
garna. Innanför denna 
leder en sta rk t sligan
de spiraltrappaupp till 
tornets första v:."tning. 
Ilela dess vridnin g ;·u· 
270°. l\Iuren p:."t dess 
viistra sida iir genom

• 	 C· 

F ig. 2. Hnsuy-Erling hnn Llra ky rka. P ln11. bruten, så a lt elen sl:."trGrundriss. 
i förbindelse mecl lång

hu:els vind. GenombroLLcL iir in fattaclt med tegel. Trappan myn
1w.r upplill genom en rund bågig öppning (utan tegel) ut i viistra 
delen af norra Lol'llmuren (fig. 1J ) . Det bör anrniirkas, a tt rund
bågens diameter iir slöne iin afs l:."mdet mellan öppningens poster, 
li varigenom vid bftganf'angen bildats smiitTe afsatser, anvii.nda sft
som upplag l'ör Lriiformcn vid b:."tgens byggande. 

Tornels mmar bilda en omedelbar forlsii.tlning upp:."tl af ko
rels. Gr:h lc11a rna ligga i riitl regelbundna ltorisonla la skift (f1 g. 4), och 
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Fi g . 3. Husby och H aga kyrkor p< lUOO
t a Jpt. Efte r k on ceptritning i >Afritni11 gal'> . 

Uic Kirchc n Il usby nnd B ngn im 17. J ht. nnch 
llnndzeich 1111 ni-;. 

äro lagda i k::tlkbrnk rnell 
i fogarna inkilad sm[ts ten. 
J. murarna finna s hCLI e ft e r 
bjtll kar, r ester efle r l,·:t 
bjiilklag, genom hvilka tor
nel förr \'arit uppdeladl. He
s ler efle r afbr ti nda stockar 
finnas Mminstone i l\':t af 
dessa hål. Öfvers l ti r lorn
muren afjämnad med tegel, 
men öfver teglel uppskju
ta nde gr:ts tenar i m sprn11 g
li gl bruk lyda p :"t a ll 111u
ra rn c nr,. prnngligen varil 

l1 ög re. 
l södra mmen s trax 

o!'van korhvalfvet ille r 
e ll med lege l omfallad t, 
tyd li gen senare upp laget 
fön ster och ofv a nför del
samma n:igo l tit vtiste r 
elt med legel igenmmaclt 
f'öns ter m ed btige af 
kilformi ga gråstenar. 
Del försln timnda ti r fö r 
n;:irraranclc tornet:; enda 
fö11 s ler en egenrlomli g 
he t, som förklaras ar 
a lt torne t m sprnn gligen 
varit högre och a lltsL 
l1afl pla ts för fl ere öpp
ningar. Sttdana synas 
ock å på 1600-ta ls lcck
nin gen fi g. 3. 

Den karni s-svängda 
tornhufven h ärstam ma r 
frå n 171() enligt a nleck
ning i kyrkoarki vet. Den 
f'öregftende tornbekrö
ningens utseende fram
går af fi g . 3. 

Fig. ·I. Hu:;by-Erlingh undra kyrka. Grn11i t
fö rband a östra to rnmu rc ns in11 e r s ida, o fvan 

korh val fr ct 
Grnni t vcrbnnd im Inne ren de$ l: cn 'J'urmgcschosses. 

.I 
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J 

J 
Foto. lf. Co1·11f/l / .910. 

Fig. 5. Husby-Erlinghunclra kyrka. Interiör mot vä ter sedel frå11 a llard. 
Inucnnns icht gegen \Vcst.cn vom Altnr. 

LÅNGiius. LCtnghusels murar ligga i förband m ed korels och tornels. 
Däremol finnes det på långhusets nona och södra mur en sk::trf, 
hvarom nedan skall förmiilas. Långhusets viislra mur a fslulas 
upptill utan n~tgot rös te. Ylt e rt akct har i stiill e t elt fall iifven 
mol väsler. På långhusels sydmm finnes e ll fr<'.m vapenltusels 
vind synligt romanskt fönsler, inifrån till n<'.tgot mer iin hälflen 
igenmuradt. Det siller ungefar i jämnhöjd med h valfanf'angen 
(H. 120 cm., B. 80 cm. i murytan, c:a 35 cm. i clageröppn ingen, 
markeraclt på fig. 2). Kyrkans öfriga breda, s ti ckbågiga fönste r synas 
ha erhållit sin nuvarande form ticligasl i slulet af 1600-talel. 
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Foto. !I. Comell /.910. 

Fi g. 6. Husby-Erliughundra kyrka . L å ngh u ·ets nordöstra hörn m ed 
pred ik stol a f å r 172L. '.L'. h . synes t r iumfb ågen. k o r d och absiden. 

Xonlöst.lichc Eckc <les Lnnghauscs mit Kanzel vom Jah re 1721. H. TriumphlJogca, Chor und Apsls. 

Hvalfven i J;°ingliuse t iiro p<°L s li ck slagna krysshrnlf a f legel 
med ribbor. De hvila p(t sköldbågar , som i de östra hörnen af 
östra hvalfve l och i de viistra hörnen af vilstra hvalfven försvinna i mu
ren, men på öfriga sliillen uppla gas af dggpelarnes inn ers ta a ftrapp
ning. Det v~islra paret viiggpelarc afvikcr fdn del ös tra dfrri, a tt det 
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på sin östra sida ej är a ftrappadt. P tt dessa v~iggpelares väslra sida 
skjuta på några stäl len stora gråstenar fram ur mmen. Siirskildl 
äro de framlräclancle högt upp p~t den norra väggpelaren. Dessa 
väggpelare, som uppbära den mycket grofva bt1gen mellan de båda 
v~is lligare h va lfven, sviil la upptill ut på den östra sidan. P:t \'inden 
visar det ·ig tydligt, all dessa hvalf ski ljas af en bred gördelbåge 
inlill hvars östra s ida ligger en siirskild, för s ig utförd s11iala re 
sköldb(1ge . Det är denna skölclbåge, som, diir den försv i11ner i 
muren, ter sig som en ulsvällning af vi:i ggpelarne. 

VÄSTLIG TILL- P<°t vapenhu els vind synes i långhusets mur p[t ell s liill e c:a 25 
BYGGNAD. cm. viister 0111 de bakr e v~iggpe l arnes \"iis lra : ida en tyd I ig lodrii t ska rl'. 

P:"t molsvarancle stä lle ~l l ~mgltusels vind finna s dels f'dn söclra, 
dels från norra mmen utspringande resler af en i norr och söder 
g:.'\.ende mur. Man kan iifven iakllaga, alt s lenarna i de öslligare af 
de vinklar, som dessa murfragmcnl bilda 111ed ICuighusd s sl riick111mar, 
ligga i förband, och all rappning p<°t ell sW.lle finn es, so 111 i hörncl 
bildar e l l s tycke, hvaremol nftgo t sCtdant icke kan uppläckns i de 
väslliga vinklarne. Den del af l(rnghusel, som ligger viisler 0111 de 
västra viiggpelarne, visar för ärrigt lill hela sin s truktur s tora olik
heter med den öslra delen. Ribborna i den östra delens hvall' iiro 
åtminstone icke tydligl synliga på lt valfvens öfvcrsida. P it väslli
gaste hvalfvcl framträda de däremot slarkt. T egelmCtlt i elen östra 
delens båda hvalf äro: L. 28 - 29 1/ 2 cm., tjocklek 8-8 1 .' ~ cm.; i 
viis lra hvalfvet: L. ~G-~7 cm. tjocklek 6 - 7 cm . Östra delens lwalf 
rörcte mycke l kupiga kappor. Vi'tslligas le ltvalfve t däremot icke. 
De förra ä ro synnerligen omsorgsfullt byggda, det senare mind rc 
omsorgsfull l. 

P (t en teckning i »Af'ritningar a f Kyrkor och Kyrkovapen i 
Uppland », hä rslammande med all s:rnnolikltet f'dtn 1G 0-tale t, iir 
elen väslli gaste de len af Husby kyrka lii gre än den öslligare, som 
vid gränsen mell an de båda delarna slutar med etl röste (fig. 3). 

\f allt delta kan man med full säkerhet draga den slutsalsen, 
att å tminstone öfre delen af långhusets vLislligasle del ~ir en se
nare tillbyggnad. ~ ör dalerandet af denna del iiga vi, utom en reli ef
inskrift i östra delen af dess hvalf m ed ftrtalet JG90, tvi.inne öfver 
långhusels västport s ittande, rödbruna s tenar med inskri fle r, p :i 
den norra: »R eslauraturn anno 1690 P. Et P. Pelro J Melandro », 
på den södra: »Opera Laurenti M. Lancemanni in Briista 1690». 
Enligt dessa inskrifter skulle alltså tillbyggnaden vara gjord å r 1690, 
h vilket äfven stämmer öfverens med teckningen i » Afri tningar». Före 
1690 har sålunda på detta stiill e s tä ll en lägre del, afski ld från lång
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huse t genom en mur, a f hvilken res ter ännu finnas på vinden. För 
alt bedöma å ldern på denna del af kyrkan m~'ts te vi försl ägna 
vapenhusel en undersökning. Dess hvalfkappor stöda direkt på V APEN ll US. 

murarna ulom i norr, dår kappa n uppbäres af en sköldbåge, och hvalf
vel liknar lill s ill a llmänna utseende snarast långhusets två östra hva ll'· 
Dess murar li gga ej i förband med långhusets. Det lilla romanska fön
slrel p ti. vind en, som ofvan iir orntal adt, visar Mven, alt vapenhuset 
iir en senare tillbyggnad. Em ell ertid skjul er dess väslmur förbi el en 
ofvannämncla skarfvcn i länghusets mur. Däraf följ er, a tt vapenhuset 
ii r yngre iin unclerdelcn a f Ernghusets viistra afdelning, so m 1600 
uppdrogs lill j iimnhöjd med länghuse t och förenades med de lta 
diirigenorn all muren dem emellan raserades och en krafti g båge 
i ställ et insa llcs. Materia l till murförhöjningen fi ck man a nlagli
gen frå n den ncclrifna muren med dess höga röste . P Ct delta siilt 
ka n äfve11 frföwaron af e lt röslc på lttnghuse ls nuvarande viis tmur 
erhå lla en förklarin g. Del gamla malerial, som fann s lill ha nds, 
log slut, och det va r då bCtde billi gare och bekvämare atl lCi.ta 
vallenlakel a fvalnia s mol väs.ter än all bringa fram nytt lllaterial 
för a ll bygga elt röste. Huruvida el en ~ilclsla viistli ga delen iir 
urspnmglig kan icke med fu ll ständi g visshe t a fgöras, då icke 
muren på norra sidan under putsen kunna t undersökas. Men s:in
nolikheten ta lar för alt den är en tillbyggnad, lillkommen tidigare 
än vapenhuse t. - ---

SAKH IST IA . Från koret inkomm er man genom en 
rundb<'tgig in gäng till s akristian. Dörren 
bes lår af hopnilade j ~irnplMar . Handla
ge t och låse ls beslag äro an märknings
värda genom sin ornamenlik, som bl. a. 
ha r form en af goti ska kyrkfönster med rnas
verk. (Se fig. 7 skyltens högra kant) . 

Sakri stians murar ligga ej i förband 
med korets, hvarför den lorde vara en 
sena re Lillbyggnad. Hvalfve t är a f tegel 
med samma mått som i vapenhusets. Det Deli11. Julm ös1er1111u1. 

liknar äfven i öfricr t detta utom d~iri a tl Fig. 7. Husby-Erlinghun dra 
• ~ . • • • kyrka. Sakri stidörrens nyc

hvalfnbborna ga 
0 

anda ned L11l golfvet 1 k e ls ky lt och ring. (T eckn. 

sakristi an. Sköldbåge finn es endast p[t e fte r fotografi). 
Dctnil <ler cisenbescll lagcncn

södra väggen. I röstet på norra muren Sakr istelthur. 

s itter ofvan hvalfve t ett äfven utifrån synli gt, num era igenmuradt, 
stickbåg igt fönster . Dess omfaltn ing ~i. r legel i samma målt som 
sak ri stihvalfvets. Äfven ige nrnurningens legel ha samma må tt. 
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Fig . 8 . Hnsby- 8rling hnndrn. k.' ·1·k a. Kyrkan ~ urtiprnng liga dörr m ed smidda 
b es lag, anv>Lnd som arplankning i boden. före tle:;s flyttning till vapenhuset. 

Die urspriinglichc, c isenbcscblagc nc rrhiir d~r Kirchc als A hl.Ja\kung fU r Kohlen bcuutzt. 
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Sakristian liar pZt norra sidan elt fö nsler, uppltuggel lill s111 
nuvarande slorlek år 1724. I sydviislra l1örnel leder en lrappa 
genom llluren upp Lill predikslole11. Dörren Lill Lrapp:rn iir jiirn 
be ·lagen seLlan 1748 (efter ell inbrollsl'ör ök) . 

Kyrkans ursprungliga port iir bibebfdle11 (3,02 m. hög, 1,:,:; m. 
bred necllil l, 1,:,o rn. bred upptill), liar en Lid förvarats i kyrkans 
bod sorn af'plankni11g för kol förr[tclcl (!). Den iir öfvermfrlad med 
gd oljeförg. Af beslagen ä ro de orefTlade banden tydliglvis se
nare tillkon111a. Ursprungli g· iir icke hiiller nytkelplålen, ltvars or
namentik har en senare kara.kliir iin de ellkla, r omanska beslagen. 
Del r iirdef'ulla n1innet !tar i senare Lid blifvil r iiddad t fr:111 vida re 
skadegörelse od1 uppsliilldt i nipenhuset. 

Takslolarne iiro af e11 ranlig Lyp (se fig. D). 
YTn: 11TAK. 

Takslolsl'öllerna hvila dock p:t res ter af en iildre 
a11onlni11g, bes l(tende ar ell ]1ammarbaml och 
fd11 ddla utg:tencle !Jjiilbmlar, som numer :·u·o 
af's[1gade s lrax innanför murarn e, 111en som ur
sprnngli gen ula.11 Lri fve l löpte tdrs öfver kyrkan. 
llam11iarbandel liar [t sin yllersida en riinna , i 
ltvilken vill urspru11.,ligen \'aril i11fiilld en r c°tg0 l"ig. !J. Hn~hy-El"iing-
riil li gl:-'ande briida, som metl sin andra ka.nl liumlra. sk i~s af tak-

var f'ii stacl i valle11 lakels 11ed ·rsla kanl (fig. 10). tilo lcu öfv. lå ugliutie l. 
Dachst.ub l iihcr tlc111 

Hmför liiirmecl de af 0. Janse gjorda iakltagcl- Lan!:h""'"· 
 

serna ang. dylika anordningar i Öslergölla.nd (Se i\Jedellidsminncn 
 
frfö1 Öslergölland, Slockliolm U.l07, sid. 5). Del iir anmiirkni11gsviirdl, 
 
alt denna i.ildre takslolskonslrnktion Lydligt mCisl , 
 
vika för linlfven. Tviirbj i.ilkarne sågades ar för ,' / 
 

, I I IIJTTT""=:=l 
att bererla de högt uppskjutande hrnl fvc n , ,' ,,-.,.._ 

I 

plats. I samband med dem Lillkom alllså den ' , 
,'- - - - J - - - - - · - - - - .. 

i fig. \J skis ·era.de takstolen. I dennns söd ra 

hammarband förekomma lv~t nedsk:irningar, 

a f allt att döma en sorls Lrö:;klar fö r i11gCu1

gen eller r~illare inkrypel lill vinden. Sä be-


Fig. 10. Husby·Erling

gagnas i.innu elen viislliga af dessa nedsk iir- hundra. D e n ä ldre lak 


ningar, belägen i den öppning som fdu 1 va.- stolens h ammarband 
i tvärsnitt.

penhusvinclen leder in lill långhusvinclen. Den Mnucrlnttc ciucs iiltcren 

strax ösler t.hirom liggande neclsk:irn ingcn, Dachstu1i1cs. 
som nu iir gagnlö ·och oanviindbar, Ll<0 

L den ligger ptt en plats, där 
vapenhusels valtenlak försvfrrar inkryp11 ing, bör ha använclts under 
elen tid, då vapenliusel icke !"anus. Vape11 l1usel syues alllsä rnra 
yngre än elen yngre takslolen och al ltså yngre iin hvalf'ven. 

http:�slerg�lla.nd
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K YR KOTYP ENS Småkyrkor med ösll orn öfver koret förekomma förulorn i 
11 ;i rt l. WN ING. Husby-Erlin ghundra ä fv en i S ldnela, Norrsuncl a och F~\rentun a i 

Uppland ; i T yskland å terfinn a vi dem i Altm a rk i de s . k. sieben 
verkehrlen Kirchen sa ml i fy ra kyrkor vid Helm söder om Köln; 
i Österrike slulli gen ä r typ en tä mli gen vanli g i synn erh et i 

Fi g . 11. Hnsby-Erlin g hunclra. Tor n trappan s 
m y nni ng i l: a tornvån in gen . 

~fiindun g clcr " 'cncle ltrcppe im crstcn Tnr mgcschoss. 

Steyerma rk. Beträ ffa nde orsaken lill lornels förläggande i ösler p~t de 
fyra Uppla ndskyrkorn a h a rn'lgra forskare sökt el en i en förb indelse 
med de utländska rep resenla nlerna för samm a typ. Hildebrand 
anser typen va ra inhemsk och n ä mner fö rsvarshänsyn som m ecl
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verkande orsak. - Ursprunge t tonlc emell ertid söka s i den 
uppliindska arkitekturens ledande byggnaLlsverk under den äldre 
medeltiden sådana som Gamla Uppsala domkyrka och St. Pers kyrka i 
Sigtuna. Den sistniimnda bes tod, som bekant, af en midtfyrkant upp
bärande ett kraftigt torn, öster därom ett kor med apsis och p:'.t 
norra och södra sidorna lvå korsarmar med absider. At väster 
utgick ett långhus, hvilket med sin yttersta del till Mlften omslöt 
ett vCtsttorn . St. P er efterbildades nu ute på landsbyggden med 
de modifikationer, som betingas af mindre Lill gångar och mindre 
behof. Korsarrnarna i norr och söder föllo bort och koret och 
rnicltkvadraten samrnansmiilte till ett, hvarigenorn koret blef botlen
v;'tn in g i torn et. Pä s{t slitt uppkom troligen den typ, som represen
teras af Husby-Erlingliunclra och de öfriga tre ofvannärnnda kyrkorna. 

Kyrkans inre blef 1898 till väggar och hvalf dekoreraclt med Nvowi
rankor, kvaclerrn :'tlning, bårder och en ~in ge ! med språkband (i ab- 11 rni;-.-r: . 

siden). Dekorationsmftlningen, som kostade 600 kr., ii r en dttlig imita
tion af medellidsm;.°tlning. Den saknar allt konstnärli gt viirde och mftste 
betecknas som en olycklig föriinching, liksom iifven den sa mtid igt ut
förda dels gråbruna, dels senapsbruna öfvermttln ingen af kyrkans 
gn mla imeclning, so m fordom var helt hvit. 

Kyrkan uppviirm es genom en j;"irnkamin nppstillld i niirli eli' n Ui·P1·;i11M ~ 1.~.:. 

af l;'lll gl1 use ts sydöst ra fön ster. 

Inredn ing och lösa inve ntarier. 

AI l ar e af trii. Fönstret mot hvilket altaret ii r uppsliilclt iir A1:1.,111 r.. 
omgifvet af tv;'.t breda, marmorerade pilastrar, lwars kapiUil prydas 
af förgyllda iinglaltufvuden. Disken Lir iifven marmorerad. l\fall 
på altaret reser sig elt förgy lldt kors med diirpft hiingande snidad 
duk. Denna altaranordn in g torde hftrstamma fdtn 17!)0, alt döma 
af ortlalagen i kyrkans riikenskaper för detta är. 

Alclre a ltart af la, numera upphiingd ofvanfö r triumfbftgenÄ1.om: A1.TAn
mot långhuset, bestftende af en oljemålning, framställ ande nattvard en, TAF1. i1. 
i snidad och förgylld ram, 1700-taleb förra hälft. I illdre lid har 
funnils elt altarsk~tp, hvars rester troligen finnas bl and kyrkan;;; 
illdre tr~i.skulplurer (se nedan). 

P r e cl ik s t o I af furu, numera senapsbrun med förgyllda snideri er. P11Eo1i.: ~Tn r.. 

Predikstol en uppsalles 1721 och lir troligen utförd i den stockholmske 
bildhuggaren Burchardt Prechts verkstad. Den m:"t lades och f'örgyll
des första g:fogen '1732. I ett in ventar ium af d. 12 febr. 171/~ 

heler det bl. a.: ·> li: 11 g·a111mal Predikstol 111 cd valtenf'o:i.rg öf'verstru

http:valtenf'o:i.rg
http:triumfbftgen�1.om
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ken och en förgylt sool bakefter ». [ kyrkans bod finn es en cirkel
rund bl(t skifva med flnmmand e förgylld sol, möjli gen en rest af 
gam la predikstol en? 

Tv :1 pyram i cl e r , H. 251 cm. , nu stiillcl a vid altaret, uppsattes 
och förgylldes p:°t samma g?rng som prcdikslol en och slodo vill 
Ul'spr. p:°t biinkarncs fl'iimsla plin tar. Nu m rn crta fl a f'rCtn 172iJ, 
foten ny, ommälad i grön brunt. Kyrknns öppna b ii n kar hiir
starnrnn fdrn 1808. cl f1 de gamla slutna, hvita biinkrumrnen nll'efvos 
och s:°tlcles (!). De liira ha p:°1rninl om det nuvarand e liiktar s kr:rn
k c l, hvars fiilt skiljas genom pibslmr och ltvars fri s pl'yclcs af S-f'or

rn iga ornarnen l i plallskiirn i ng (lrol. frtrn l700-la lel). 
Delta skrank liksom orge I fa s aden (med för
gy lltl a snidade ornament) Lillltöl'a den gamla in
redningen (orgelfasaden f'l' fr n 1800-lalets f'örra 
hiilfl) , men :·u·o tyviirr nu p:°t ett hCigs t Yanpry
dnnd e siill öfverdragna med bnrn oljefilrg. Afvcn 
del la skedd e ,-itl <l en bekla gliga res taurcri ngrn 
le 08 oC'h utan Kungl. l\faj :ls lill s l ~u1d. 

I 171-1-<'lrs inventarium ni'tmnns »En gammal 
l erln r e omid:ult sn mpt gammnl Bi'u1 kj ar ula11 

Fig: 12. Dopfnn t . 1" l t · t ' ] I ' dTn,,fsteiu, l3:cs .Tnhrh. ( OIT » OC I en » . I lll 111 e S . C n » pa ()'l' <0gar , en. 
F' u n t af kalkslcn. IT. 120 

cm. Gotlliimlskt arbelc fr[m 1200-lalcl s slul. 
Föl'val':i s nu vapenhuse l. »En stencfonl som 
nyllad cs ut 
 
m kol'Pl föl' 
 

dess obe

qdm lighc et• 
 
omta las i in
 
vcnlal'iet af 
 
171 4·. Stod 
 
(cn l. Kr.1Nc:

<: roR i U. F. 
 
T.) sederme

ra p<°L kyrko

g(1rden. Dess 
 
l'itlta pbls :·u· 
 . 
 
· · k , ._ Fig. lfl .Tnn g frn :\[riria F1 g . l ·L .Tohannr~ Fi g. 15. S. ::\fikn Pl 
1n11 e 1 J 1 ,ö rj aml« vit! PVang-elistrn sö r- p >°L dr:tkf'n .
k::rns viis l ra korsds fo t . jancle vicl korspt' 
del. fot. 

::l{ede lt.ida Lr:tsknlpturt>r fr ;°rn Hn sby kyrka i Mu seet för 
nordi ska forn saker i Uppsala. f'uto . Il. co,.,wll 1.910. 

Mittelalterliche Holzplastik. 
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Kru c ifix. H . 230 cm., B. 150 cm. 1300-talct (Fig. 1G). St. MF.DF.l.TIDA 

Tn ;i s KUl.PTUR.;\[ika c l p :'t dr a k e n. IJ.14-5cm., R 1-5 cm. (Fig. 15),IIar fonlorn haft 

Fo!o. !!. Cnrnrll /.?10. 

L~ig. rn. ' l'rinmflmicifix frnn 1300-talet. Nn mnsePt fii r 
nordiska fornsaker i Uppsn.ln.. 

'l'ri11mpl1krc·11 z. 1-1 ..lh t . 

http:Uppsn.ln


lG ERLI~GHUNDHA HÄRAD. 

s tora vingar , hvaraf en liten del :'tters t:'.'tr. Ar skuren och målad Mven 
prL ryggsidan . 1200-tale l. D e n s örjand e Johann es. H. 109 cm. 
1300-talet (Fig. 14) . Jun g fru Maria siltande (barne t förloraclt). 
H. 87 cm., B. 37 cm. 1200-lalet (Fig. 18). St. Er as mu s i grytan. 
H. 86 cm. Om den helige Erasmus ber~ittas flera legender. Enligt 
de mest spridda (fr :'.'m slutet af medeltiden) led han martyrdöden på 
slL sä ll, att hans inälfvor medels t vindspel drogas ur hans kropp, 
eller a lt han nedkastades i en kittel med sm~iltande bly. 1400
tale ls slut. Tord e ha tillhört ett altarskåp (Fi g. 17). Ma ri a s ö r 
j and e v id k orse t H. 78 cm. 1300-talet (Fig. 13). St åe nde 
kvinnli g t hel g on med krona och bok. H. 88 cm. 1400-tal el. 

_Fi g . 17. D en h c- Fi g. 18. Jnn g frn Fi g . 1!1. K\·inn 
li gc biskop en Maria. J li gt h e lgo,n. / 

,,., ,.., -; ...E~ ra.s 1nus . -''--~ u '' / 
:Med e ltida t ritskulp turer från Husby ky rka i :Mnsect för 

n ord. fo rnsak er i Uppsala . Fntn. Il . ( 'o rncll 1910 . 
Mi ttcln lterlichc H o lr.p last i k . 

Torde ha Lillhört elt a lta rsk:'.'tp tF-ig. 19). An ge !. H. GO cm. Ila r s:i 
kerligen utgjort krönet på en lju ss taf. En sådan förvara s ~i ntill 

i kyrkan på vapenhuse ts vinrl. Samtli ga dessa tr~iskulpture r för
varas i Museet fö r N ordi sk::t fornsaker, Uppsal::t, och liga i ord
nin g, som de här s tå uppr.äknade, numren 7- 14 i musee ts kata
log. Ursprung li gen tordcfkrucifixet med Johannes och Maria bildat 
en enhetlig grupp, sannolikt uppställd pft en lvärsöflrer lriumfMgen glL
ende bjälke . Samlli ga dessa tr<i skulpturer synas vara inhemskt a rbele. 

En rn cclellid a skulptm, som nu :ir försvunnen, n ~imnes i 1781 
å rs inv enlariu111 : ,, ] s t. rid dar e Sa n c t Jö r a n till l1 :i s l ». 
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Tron oc lt Jl o pp e t, lv:°t helt förgyllda, fullrunda lr~is ta lyer. H. Tn;\sKuLPTun 
G4 cm. j)j),.;atles 17!~ 1 1x't allaret sttsom »profileurer » d. v s. si- rn. NYAHE 

TID. 

dofigurer. De iirn a1tlagligcn ulförda af Miisler Iagnns Granlund 1 

och tillhöra ha11s lidigaste ::1lslri11g. u förvarade i sakrislian. 
De n k o r s fii sle , oljendilning på Yiif. IT. 91 cm., B. GO cm. TAFLon. 

1GOO- eller 1700-la lct. - Uo Ig a th a, oljemCtlning p~t vM. H. 92 cm., 
B. 6G cm. Enkelt arbete fr:tn 1700-talet, som :1tergär p:i ett origi
nal fr:°tn 1500-lalet. T ::i florna liiinga i sakristian. 

liil, förgy lld s i I fn~ rk a 1k med tillhörande palen. H. 24 cm. S1tFvrn. 
Ptt folens öl"versid::i iiro ingra rerade Erik Gyllensljernas och Beata 
Yxkull::; vapen or.h namn sam l :ir 1654. P[t kuppnn iir graveradt 
JHS ocl1 under bollne11 »Bu by-Oden,.;ala ». Kalken iir sbinkt från 
Steninge af Erik Gyllensljerna oclt Beata Yxkull i\r 1654 och 
rnr cl:t icke förgylld. Den förgylldes itr 1727 (cnl. Nordstedls an
lcck1tingar). 

Oblala s k af s il!'ver. IJ. 4 c 111 ., B. 8 cm. , 
L. 10 cm. I :.'t locket iirn graverade två ~in g

lar, h:tllande en mo1t,.;lrans emellan sig (fig. 20). 
Under bolinen ld sliirnplar. Omniinmes i in
ve11lari um af J71 4 oc li siiges där vara skänkt 

J, Ö.tterlu11tf del.
ifdnSleni1t ge. - Ob la ta s k , oval, afsilfver, F ig . 20. Oblftt.askens 

lock.dekorerad liclt öf1·er med JJlommor ocli blad i 
Dcckcl ciucr silhcrncn 

drif'vct arbete. I-I. 4·,5 cn1., B. g,!l cn1., L. 12 cn1. 0111ntcnpyxis. 

Under bottnen flnnns boksW!'verna C. G. S. - A. M. S. ingra.Yerade 
samt tv:t sliimplar. Jnviincligl förgyl ld. Asken sbinkles cl. 8 maj 1727 
till Husby kyrkn af Frn Anna .llla ria Soop p:°t Sleningc, enka efter 
gl'<~f1'en Carl Eriksson GyllenStjerna. (Norclstedls anteckningar). -
Ka nn a, piirnnforrnig, nf' sil fver. ll. ~ l cm. nder bottnen tre sliimp-

CD
lar: en otydlig, en med boksti'tfverna D en med ärsbokstafYen Q 

(kapitiil, = 1704-). Jnköples genom kyrkoherden Gust. Nordstedt 174·7. 
E: lt pa r lju ss takar nr siil\'er i drifvel arbete med frnktornam en t. 

lI. 30 cm. (flg 21 B.) Finnas upptagna i invenlari un1 af 1714 
och siigas 1·ara skänkta fdn Steninge. 1600-ta lels slut. 

Do ps k :°LI af le n n med lv:'t l1 ::rndlag slulande med klor, som DoPsKÅL. 
h:tlla kulor. Oly<lligt bladornament p:°t handlngens sk:lfl. I-I. 9 cm., 

' Jmfr CAH J. Il. AF Uc:r:LAS. lll ii:;ler Magnus Gr:rnlund, en svensk kyrkodeko
rnlör på 1700-lalel i Ji: uLT och KoN,;T 1905, sid. 75. 

Erli ngh11nllrn hii.rnd. 2 
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B. 3 l cm. Skadad. Skänktes 1714· för alt brukas Yid barndop 
af Anders Andersson i Broby. Samma :°Lr ntflyltade,; sten funlen 
ur korcl. 

Lju s kron aa f111ii,.;::;ing, i korl1 rnlfvel. En phH under kronan b~ir 

följande inskrift : »För Ähralt Till Husby K5.. rcia af: Johan Anderson 

A H c IJ 
Pi g . 21. Lj usstakar rif brons. s ilfl' l'r, lP trn, k o pprtr. 

Lc 11cht.c r nus Ilro nzc, S il bcr, Ziun uud l\11pfcr. 

Broby: och Calrina MiUkers Doter. A0
_ 17l4·» . Synlig :°L flg. 5. 

Lju skron a af miissing, i l:u1ghusels ö;:; lligas te l1ralf. Enl. inskrift 
omgjuten 182 l utaf en 172G skiinkt krona. - Lju s kron a af miis
sing, i l ~tnghuse l s mellersta hvaH, enligt in,.;krift skiinkl" med waxelius 
uli » 1G73. - Lju ss tak e af brons, l1 epipig. IJ. 37 cm., plattans 
diameter 22 cm., B. 40 cm . Under bottnen finnas bo1n:·irken 
(fig. ~ l A). Sk ~·1nkles lill kyrkan ~tr l717 afOl ofPiihrson i Siituna. 
- Elt par lju s p l {1 tar af rn iissing med dri f1·et. blomornamcnt. 1GOO
lalels slut. - Ett pa r lju s a rrn a r af 111iiss ing med c1rif1·et orna ment, 
1GOO-talet (fig. 22). - Ell par 1ju sa r m ar af hrons. Omkring J700 
(fig. 23). - Ett par lju ss t a kar af koppar med drifna biomorna-

l~ ig . 22. J.Jj 11F;arn1 af rnU.s sing . 
\\'nndnr1n nus Messi ng-. 

Fig. 2g. Ljns rirm rir brnns. 
'Vnn1lnnn :111 s Bromw. 

ment och vridna skaft. H. 31 cm. (llg. 21 D). - EU par lc nn 
lju ss ta ka r H. 21 cm. P:°L hvar och en ii r ingrareradt: 0. n. S. 
- A. 8. D. samt sliimpel innehållande en krona lll. m. (fig. 21 C). 
170(1-talet. 

http:Lc11cht.cr
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Ka lk k I ii.d c af hvitt siden, 50 x 50 cm. På miclten ilr ett af smala TExw.1rn. 

guldgaloner bildadt I IT S, diiröfver en krona och clii nrnd er en slin ga 
af guldspet sa r (bredd l ,a cm.). I hörnen finn as ro or af guldspetsar 
samt guldtofsar. Kring kanten löper en guldspels af samma bredd 
som den ofva nnilrnncb . Khdet iir fod radt mecl rödt siden. Slutet 
af 1700-taiel. - T\' i1 si. cnk la sa mm e l s h [1 f ,. a r mecl(skaft. 

Fil-\. :24. Epi tafi um iih7 e r :\'[å ns 
 
PPcler:;on t 1670 oc h ha11 s malrn. 
 

J•' ig. :25. J~pitaDnm ö(ver Kapiten. 
}Iatz Orn t 165~- . 

Gcschnitztc 11n1l gcmn l cc F.pitn.phicn n11s d. 17..Jht. 

Epit a fium a f' rn ;'tl ad t och snid::iclt tr ii., öfver lii.n s rnannen F.r1TAF1rn. 

Mt'tn s P e d e r so n t JG70 och l1 :111s fru -1- JGG9 (fig. 24} H. 61 
cm ., B. 45 cm. Under inskriften ii1· den korsfasle rnälad med en 
manlig flgur till Yiinsler och en kYinnlig till höger, Yiil porträtt af 
de lxi.da aOidna. - Ep it af ium af snidadt och m;'.'tl adt trä öfver 
Ka pit en Matz Örn t 165~· (fig. 25). H. 82 cm. , B. 48 cm. 
Båda epilafl ern a ilro num er olämpli gt nog undanhiin gda i sakristi an . 

Matz Örn s v ii. rj a, (fig. 26), L. 98,s cm. Den tveeggade, V i\nJA. 

83 cm. långa klingan har :i blida sidor fr:tn fäs tet 31 cm. fram åt 
spår af etsad ornerin g : vilxlornament sa mt fyra inskrifter i kursiv 



~o BllLTNGllU 'DRA 1-IX.RAD. 

stil: »Deus p rotcctor noster » d. v. s. »Gud vår beskyddare». P lt 
yttersidan nii.rmast fäsle t en stämpel, 1 cm. h ög, möj li gen innehål
lande en gloriekrönt man Yiind å l vii.ns ter, kbdd i fotsid driikl, 
h :°tllande p;,\ vänstra axeln en µalmkvi s t, i höger hand ett hals ter(?). 
P å fästets alla m etalldelar (järn) fi nnas ·p~tr af förgyllning. P å 

knopp och byglar finn as spå r af e tsad ornering i 
blomslerrnönsler . KaOe af lr~i, lindad med onw:"ixlande 
enkln och spiralvridna, tunna rniissingslrådar, öfverst och 
nederst m ed en fliila af spiralvridna tdda r. Vi.irjan iir myc
ket rostig och ka Oens lindning lossnad. Viirjan l1 ä ngcle före 
18!)8 bredvid kaptenen Mats Örns epitafium (t JG54·) en!. 
U. F. T. Il, 30 och har således an lagligen burits a f' lt onom. 
1 G20-- 30-ta len. Jiimför vi1rja i Lifrus tkamma ren (Vägvi

M~~f· J;1;~ sa ren n :r 4!)0) begagnad af (sedermera) Karl X Gusta f »i 
värjaomkr. T yska kriget, då H. M:t var ryllmäst.:u·e». 

1625. 
I södra yltermuren , under ltu1 ghu e t ' fönsler, ii.r in-

R u NsTEN. murad en run s t e n frå n förra Mlflen af 1000-la let med en inskrift 
af följande innebörd : »Björn, Finnveds son, lät resa denna s ten till 
s in egen å minnelse». 

STOL. Sto 1 af ek, i sakristia n. H . 1 m. Sitsens H. 45 cm. Stolen 
är gjord i rococ:o lil af en typ, vanl ig vid 1700-talets midt. 

Samma nfattning af Husby-Erlinghundra 
kyrkas konsthis toria . 

I. En kyrka af gråsten, :Hminstone invru1digt putsad . Gd
stenshvalf i apsid ocl1 kor, platt triitak i långhuset. De t lilla, nu 
frå n vapenhusvinden synliga fönstret och den priikliga, j iirnbe
s lagna dörren ti llhöra i\fven den :lllsta kyrka n. Bygget skedde 
på en tid, d :°t man ännu icke kä nde tegle t, hvilket eljest borde J1 a 
kommit till anviindning, å tminstone i korbvalfve t. Kyrkan uppstod 
under inflytande af granilkyrkorna i S igtuna ocl1 bör v~U ha fva upp
förts icke a lltför l:°rngt efter dessa. Jfr. fig. 2, period a . Troligen rnid
ten af 1100-talet. Af kyrkans inventarier från detta skede ä1· inle t 
bevarad t. 

II (tig. 2, period b). Kyrkan får :°tt viis ler en förlängning, 
motsvarande det nuvarande vfrs tligaste h valfvet. Denna förlä ng
ning blef em ellertid icke murad till sa mma höjd som det öfri ga 
långhuset. Under detta skede får kyrkan en för det inres utseende 
mycket viktig prydnad: den i fig. 13, 14, 1G an)ildade korsfästelse
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gruppen, som troligen hade sin pla ts på en tvärs öfver triumfbågen 
liggande bjälke . - 1200- eller 1300-ta le t. 

III (flg. 2, period d). H valfslagning i lå nghuset, nya takstolar. 
Troligen får ungefär vid denna tid tornhufven det högspetsiga utse
ende, ·om visas CL fig. 3. - 1400-tale ts förra hälft. 

IV (fig . 2, period c). Sakristi a och vapenhus lillbyggas (trol igen 
1400-tale t). T vfL allarskåp anskaffas, hva rafErasmus;bilden och kvinno
sta lyetten (fig. 17 o. 19) utgöra rester (slutet af 1400-ta le l). iV[öjligen 
dekorem s kyrkan vid denna Lid med kalkmåln ingar. En öppen 
kloc:kstape\ hygges vid slutet a f medeltiden eller i början a f nyare I id. 

V. Kyrkans viistliga 'le del höjes och hvä lfves 1690. Ljus
plå tarna och ljusarmarna höra till samma sekel. 

VI. rytt spå ntak och ny huf å tornet 1719, som samti
digt eller förut reducerats till sin nuvarande, må tlliga höjd. Ny, 
ink!Jcld stapel. Prediks tol 17'!2 I; n:'.'tgot senare ny allaranordning 
med cl e Granl unclska bilderna. 

VII. Sligluckorna rifvas och ersättas af grindar, klocksta 
pelns öfre huf aO ~lgnas . Ny a lta ranordning : den nuvarande. - Bör
jan af 1800-ta let. 

VIII. h.estaurering, omfatta nde i hufvudsak ornamental rn;'tl
ning i del inre, nya b:lnkar, ny l ~iktare . Förslaget till nya bänkar 
och Mnkskä rm s tadfäslades genom Kg!. bref 3 juni 1898. 

R esume. 

Uie Kin:hc, 1;;a11z a us Grani t in rcgelmässigcm Verba11 u auf'ge f'(ihrt, besla 11u 
ursprii11g lich aus e i11cm Jlacl1geueckte11 La11ghausc, Cl1 or mi l T onnengewölbe u11 d 
Aps is mi l Helmgewölbe aus r elds lein. Ober dem Chor ei n hoher Turm, eben
fall s a us Granil. Dicse ungewöhnliche Anordnung ist wa hrscheinlich en ts ta nden 
dm ch Einfluss von den nahegelegenen Grani tk in:he11 in der Stadt Sigtuna, wel
che wahrscheinlich auf Grund a uslä nd icher Einf1iisse a usgehilde ten roma nischen 
Grundriss habe11. Die Kirc l1 e Husby ist ci 11e R eduktion dieses eutwickellen 

Typus. Der reduziertc T ypus kom1nt 11och in den 11ahegelegenen Kirch e 11 i11 
Norrsunda , Skii 11 cla und Fii re11tuna vor. Vgl. »die s iebe11 verkelirten Kirchen • 
in Altmark nebs t gewisse Kirclten am Rltein und in S leyermark . 

Dic iilteste Anlage der Kirche Husby u m d ie Mi tte d . 12. Jhl. Grundriss 
_ F ig. ':1, P eriode a. E in urspr[i11gliches, romaniscl1es Fenster ist noclt auf' 

de 111 1Jac li b0Lle 11 der siidl ichen Vorl1 alle vorha 11de11. 
ln 13. oder 14·. Jh t. wun le d ie Kirche gegen W estel' •erlanger l. Die 

l\faue rn des zugefligten T e iles waren nicli t so hoch wie die Langhausmauern . 
(Fig. 2, Pe riode b). lm l G. Jli t. \vurde das La nghaus mit 2 einfac.:lten Kreuzge
wölben ans Backstein gedeckt (rig. 2, Periode d ). Sakristei und Vorl1a lle 
(>vapenhus•= W affenhaus) aus Granit wurden zugehaut, wahrsch. im 15. Jhl. 
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/"utn. Il. ('or11ell / .'J ll . 

Vi g . 2 7. Husby-E rli ngliun d ra ky rka 
frå n nordost. 

])ic Kircbc von Konlosteu. 

(Fig. 'l!, P eriuuc c). IJer wesll iclts le T eil der l\ ircl1c wurde erltö li l u11u ge
wölbl 16!10. 

17 J9 wurue uer j elzige 111il Sch11ide l11 gedeckle T urmltelm ausgefUhrl 
(Fig. 27), nachdem das oberslc Slockwe rk des S lc i11 lunnes a bger i ·sen wa r. 
Frlihere Geslall, vgl. Ze ichnu11g Ende 17. Jlil. (F ig. 3. obe res 13ild). IJas J11ne re 
der Kirche von A111'ang gepulz l. Die Kirclie wa r vielleic h l f' rlilte r m il mi llel
nlle rli chen Ka lk1na le reie11 verse lie11. IJie jclzige gcmalle Dekoration isl c i11 e 

Jmi lalion , ron e ine r R eslaurie rnng 1898 slamm e11 d. 
Von de r inneren Auss lallu11 3 zu bemerk en: Ka nzel vorn Jaltre 172 1 Wig. 6) 

wahrscheinlich aus de m Werkslall dcs in Slockholrn lälige 11 Bremer Bild
hauer · Burcha rd l Precl tl (1(i:) 1- 1738). Millelalle rlicl1e 1-Iolzplas li k nus den 
13. 	14. LI. 15. Jhl. , jelzl im Museum lö r noruiska fo rnsake r in Uppsala ( l'ig . 13- l !J)-

Bei de r Kirche sleltl ein hölze rn c r Glocken lurm a us cl. J. 171 7. 



Fig. 28. N onsu11da ky rka frnn söder . 
.Eftl'r e n akvare ll af arkitekte n E . Tö n igre n. 

Die 1\.irclac von SU<lcu. Aqunrcllc . 

NORRSUNDA KYRKA. 
 

U P P LAN D , S TOCK H OLM S LÄN, E RLING H UN DRA HÄRAD . 
 

U PPSALA ÄRKESTIFT, S EMINGH UN DRA KONT RAKT. 
 

A NNEX T ILL S KÅN E L A. 
 

Beskrifn ingen utflird af Fil. Kand. Fril 1. l\IAGNUS BoNDE och 
A rk itekten ANDEHS ROLAND. 

Tryckta k ä llor : Ku xGsPon i U. !<'. T. LV, s. 14-. - H1 LDEBRAN0, Sveriges Me
deltid, Band 111 s. 'iO\J, dii r de vi kt igas te byggnadsper ioderna a11gifvas, jiimle 
en plan, di1r l1 valf1Jeteck 11inge11 i koret dock il r or ik t ig. - ll1 LDF:BHAND, Rund
kyrkorna i S\·cr ige i S\•. I•'. T . V111 , s. 'i75. -- E. EK non-, Om kyrk ornas fo rn a 
ege 11skn p ar försvarsverk i ÄAHIJ. F' . .\'ono. 0LDKYNO. 18\J\J, s. l !J. Refera t 
diira l' i T EKi\'. TllJSKH . Afde l11. r. bygg11 .-konsl. 19()0, s. (i!i. - u. JANSE i UPI'LANU, l. , 
s. 55(i ocl: 557, i1n1 cli i\ ller pla n ocl1 en exteriör f'rC111 sydost. IJessulom bel1a11dlas 
J'r5ga11 om to rnets placenrndc i öster ; se liiirom l-l usLy kyrkas beskrifning vid 
s. l '.!. - SvEn1GE I V, s. (ii:J I : »Cll iir tornet ursprungl igen uppförts i förs \•arsiinda
miil, li ii 11 ga klockorna i slapeln.> - lJ1 PL. SLlEG. l ll. s. 148. Norrsu11da niimnes 
fö rsta gången i dip l. l \J4G i sa 1nn1a11 liang med den s. k. sex5. rsgån len 13 1-4. 

Ha ndskrifna k ä llor och a fbildnings samling·ar . 111nFons: plan, exte
r iör, arkivutdrng. - Arn1TN INGA H 11 , 11 1: en exteriör fri1n söder. - PEIUXGSKIÖLO, 
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Mo:\'UMENTA Ill, 8:0-bladen i slulel af volymen: afskrifl :if inskrill öfrer Johan 
Sparre. - A. T . A.: pl:in, 7 exleriörfolo.; 25 folo. af målning:ir före och efler 
restaurering, 11 interiörer och bilder af invent:irier. Vidare inrentarium 1 8'2~, 

afskr. af beskrifning öfver kyrkan af kyrkoh. H . .\oren l!JOO samt a f··kr. ur 

Pering kiöld. - 0. I. A.: I ritning l. orgelfasad af 0. S. T empelman. gi llad 22 o 
1808, 5 blad ritningar t. reslaure ring af G. Pellersun, slad l'. 30

, " HJO! , 3 ex
teriör- och 1 inler.iörfolo. - l Prof. i\T. T iiRNGni:Ns ägo, Stockholm: en akva
rellexleriör af ark. E. Törngren. 

K yrkans arkivalier. Häkenskape rna hibeh[dlna frän 1700, sockensliimmo

prolokollen från 1747, iillsla invenlariel ilr fril n omkr. å r 1700. Ur arkivel mi1 
anföras fö ljande uppgifler pli grnnd af deras kullurlti sloriska vitrde: 1708 sker 
kollekl fö r fångarna i Turkiet, 17 18, l!J, och 2 1 för f:1nga rne i Hyssl:rnd . 
•Collecten för ArchimanJ i Grekland • borlsändes 1705 (ark imandril bclyder i 
Grekland kloslerföres låndare). ll ärme<l af'ses trolige n e11 lösen för kristna fån
gar hos turk::trne. 1720 inledas r i:\ kenskaperna med en (hos lhrfors afskrifven) 
förklaring, hvari man bekl:igar s ig öfver nödmynten, dessa • bedröfl'elii;e och 

mycket skadelige mynt>, sörjer öfvcr all man eller s triing:i bef'al ln ingnr, den 
ena strängare än den andrn mrts t ullefverera be fintli ga plålar, caroliner samt 
annat redbart mynt, men deremot intaga mynllecken. EU sockensliimrnobeslu t 
af 1752 föreskrifver, all församlingen icke fii r triingas vid utgi'tendel ,·id ,-iLe 

af I s toµ vin. Angående ungdome n, särdeles gossarne, meddelas besllimda före
skrifter om vissa ceremoniers ulförande. De skola hå lla s ig u l i koret, t ill dess 
s isle versen af tron sjunges, och då gå Lill de pallar, som ulåt g:,ngen \'id kvinn
folkbänkarne framsillt:i s af kyrkovakt:iren, Lngandes <liir i ordning l1vnr od1 e n 

sill rum och niir böne rna liisas folla Je alla Lillika <ltirvid pf1 knä. Men niir 
versen frfm predikstole n sjunges, gft de [1ter fr:i111 i korel igen i sa111ma o rdn ing 

som förut och pallarne horllagas a r kyrkovnkl:ircn och siltlas pil sida i koret 
eller sakri s tian. Sedan, d ii. a ll g utlsljänslen iir s lutad, må ingen af u11gJomen 
understå s ig all gft ut ur kyrkan, förrän allt annal folk är utgångel - den som 
bryler mol detta, förfaller ål s locks traffol niisla söndag frå n sa1111nnmingningen 
och till dess fo lkel ~ki lj es fr(111 kyrkan. ,\r 17\JS dömes \·erkligen en gosse Carl 
till all unde rgå stockslralT' en nornmbersöndag, pil g rnnd af fruklsnalleri i •C:a merer
skan Schagerströms tri'idgå r<l .. Tre gi'u1ger unde r luppel af' 1:: iir ( 17~·8- (il ) ha 
späda barn r iikal bli ihjälkvilfcla af modern i s lini;en . ::iliimman nöjer s ig e n1 el

lerlid här med all uttala s ill djupa beklag:inde af o lyckan. Församlingen sköter 
sin medicin lika själfs tiindigt som s in ju ri sdiktion och sänder s in klockare l7G l 
all lära s ig s lft åder i lasare tte t i Stockholm. l11nehaf'rnren af klockarämbelel gör 
emelle rtid församlingen år 1782 den betydliga f'örtrelen all Lilli;rip:i en koppa r

likkis ta ur den Sparreska g rafre11 och for:; la den Lill SLockholm. J\'alurligl
Yis ble f brollel upptiickl, och klockaren h ilklad i Slockltolm. Hans l1u$lru biet' 
s innesförvirrad , barnen utackortl erade i socknen, och kopparkisla 11 f1ters LUlldes 
till grafven. Ar 1776 hade kyrkan varil u lsall för andra Ljufvnr. som förm inskatle 
hennes för råd af med guld- och s ilfverspelsa r eller dylika b roderier fö rsedda 
tyger. P f1 en sliimma 17!)3 beslöts rned an ledning af ell l\u11g l. bref ;i(' I\) 

april ang. öfverflöd med s idenlyg, alt hos Kung l. Mnj:L i u11derclf1nigl1el utbedja 
s ig, del sockne ns kvinnfolk mälle tilli1Las all som hillills bruka hloll mössor 
och halsdukar af siden, och all, om någon fö rmögnare hade skalT'al sig niigot 
stöne dylikt plagg Lill heders, del dä il lminslone få ulslita. I början a f I 'i:IO
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lalel, dfr kolerafaran nalk:tdcs, öfrcrlii gi;es ofta i s liimman om frlgärder mol 
farsolen, 183 1 köpes en tles infeklionsapparnl, • Professor Alm ro llis rökn ings
apparal• , .1834· on.lnas sj ukrnm ocli ulviiljas sjukbesökare . 

Kyrkans iildrc arkiralier fö rvaras samlli g-:1 i Landsark irel i Uppsala. 

Kyrkogård en och klockstapeln . 

K y rko g;hden ulbrecler sig pCt vanli gl silll l1ufvudsakligen Krn rnGÄ110. 

{t t söd er och ösler frCrn kyrkan (bclyclligt utvidgad ilt söder). 
Dess viislra mur löper sCt Uill inlill kyrkan, alt den där m;°tste 
böja sig ulCtt Yiis ler för all icke sa1rnnanslii la med kyrkan. Denna 
orcgelbumle11lie l bero r antagligen pCt alt kyrkan, som Yi l:\11gre 
fram skola se, m spn111gligcn \'a r betyd ligt kortare viisleru t, hr::n
vicl kyrkogårcls111 ure11 kunclc gCt i rak linje. En v~is tlig och en 
syd lig ing{tng finnas 111ed fy rsidiga, rappade, legelmurade pel:ire Ol'h 
e11kla j ~irngrindar. J iU dre tid va r gritstensmmen flirseclcl med lak. 
1\re11 1748-50 ulfi'>ra sockenborna alhil'kning ar muren. 

St a p e 1 n , beliige11 vi\stcr om kyrkogt1nlen, innehCtllcr lrol i- K LocKsTAPEL. 

gen i sin stomme dela t· af en illtlre, öppen stapel. De lre locl
riila, runda slolparne ii ro nil111ligen betiltkla med sp ikhCtl af sC1dan 
a rt, :ilt de biis l förklara :;, om stolparne anlag::is ursprungli gen vari l 
spC1nkl~i.dda. Klockstapeln skull e d ~t ursprungligen i hulvudsak 
ltafl. ungufiir samma utseende som clc11 iin11u slCtemle slapuln i 
Nacka 1

. Ar l7 ll göm:; ctl mindre arbete vid : tapeln fö r 12 d:r 
koppa r, 17153 li l'verdrag:-i ,.; »syllar och slöllbancl» med nya briicler. 
178 1 repa reras sl<1pcln. 1803 f'ii retes en r ilni11 g till klol'kst::ipels
l:-ikel, ocli 1804 ulf'öres ell nyll, c:pånkliidt tak, som i'ui nu ~1 sin v~i-
clcrf'ana bär :;amma :u'lal. T roligen ul!'önles i11kliidseln af hela sla
pcln vid de1111a tid. Arbclct skC' lldc 111cd socknemii nnens hjiilp eller 
»g<lngled lllallagsv is» , Ol'li man iir ifrig alt bli f~irdig före ,, ande
tiden» ( = skördetiden). Klockorna iiru gj nlna 18 10 och 1852. KLocKon. 

Kyrkobyggnade n. 

Kyrkan lJesli'u· ar enskcppigl ltu1 glrns, kol' lllCLI absid i ösler, P LA N ocl1 

vapenli us i söder OC'li sakrislia i norr. ÅL söder ligger dessutom cll MATElllAL. 

grafkor. Öfr er korcl är elt slenlorn uppbyggcl t. Skepp, kol' 111e!l lom 
0C'l1 ab: icl iiro uppbyggda af slora, valda kullcrsle11al' ar granit, som 
numera u t- ocl1 inviincligl putsals.2 .Af'vcn sa krislia och vapen
l1 us iiro byggda ar granil, som puls:-ils. Dekorationen <°1 graf'korels 

1 , \ l'IJ . i Jo'ATADUllEN 19 11 , Sitl. :1 1. 
' Kyrkans yllre har under sommaren I\l 11 u tan vede rbörlii;l l ilblilml blil'

vil i;ulm ;°t!adl, - en föga vii lbeliinkl f'örämlriui;. 
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rösle af sa ndsten, hörnk edjor och sockel af granit; öfriga delar 
b estå af legel, som putsa ts och måla ts med fog indelnin g, imite 
rande tegel. Kyrka ns samtliga lak iirn liickta med furuspt111, som 
tj ~irals . Gral'kore t är tiick t med ga lvan iserad, korrngc rad (!) p l[tt. 

KoR. Kor c l, som ä r go lfl agcll med kalks tenspla llor, har elt fön ster 
på södra s idan och dörr till sakri s tian pft norra. sidan. Triumf
betgen saknar anf"angslis te r och g:1r i lif med korviiggarna. I-Jilde
brand p:tpeka r, all della !Jeror p:t triumfb:lgens vidgande i se
nare lid. Abside n iir halfc-irk elforrnig, n[1go t utdragen, och tiic
kes af e tt halft ku po ll1 va lf. r öster li a r absiden ett rundbt1gigt fön ster, 

.ö.tfer 

l)y_:Jgnoc.V

perioder
 

•• v

••
(; 

d 

•0 0 f'I J I I I I I I I J 

Fig. 2U. No1Ttiu11cla kyrka. l'Ja11. 

som vid s ista restaureringen (I ~02) l"örsclts med modern g lasmålning 
efter ritnin g af Intendenten Gustaf P ctlcrson. J absidens söd ra de l finn es 
i väggen en näs tan cirk elrund nisch, so m tro li gen iir en lämning af elt 
ä ldre fönster. Dess höjd är 1:-33 cm., hrerld 140 cm . Kore t har kryss 
h valf utan s trålar, byggd t af grås tensskä rfrnr och skiITerliknande 
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slen. Det är samtidi gt med de omgifv:rnde murarna . Materialet 
lill hvalfslagningen torde rara kimtadt i det omedelbara grann
slrnpet; strax vid sakrislian stick er cll berg upp i d::i gen och dess 
berga rt tir till synes lika drn, som bl. a. blifvit anvtind i del 
rom::in ska hvalfv et öf\ er koret - en bltklufren skiffer::irt. Fli sorna 
i hvaH\·et ii.ro lagda i rin ga r med föga bukl11in g. Hv a lfvet är högs t 
straxt ösler om midlpunkt en. Ungef;ir midl emellan denna och 
det sydvti.stra hörn el af lornel ;Ir en li ten ring lagd i den ursprung
li ga ltvalfkonstrukti onen. I-lär liar nril ell ursprnngli gt hiU ned 
genom hvalfv el, sanno likt för en klockslr;in g ned lill koret. 

lCO...n 1 NORC?Y~ 

lf)'t:>J'\A~~~ 

am o•o•o •• 

--· ~ ··· 

.. . 

-:=· i 1. --······ -ill
-

~ 
----

Q5.T-l"'Q ""'~-""· 

' 
I 

Fig. 30. Norrs unda ky rk a. Upprnittning af torn et (ntfönl af A. R o la nd }. 
Aufo ah me dcs Os lturmcs. 

Del nu skildrade hvalf'v el bilda r go lf i torn e t s första vånin g ÖsT-Tonr;. 
(fi g. 30). Tornel utgör en direkl fortsättning pi'.t korets vägga r. Del 
är någo t bredare i norr oc li söder än i ösler och vii.ster, och be
slår af tre vånin gar, skillda genom bj iilkl ag fr i'.m ltvarandra. Det 
har en glugg i första v ~rnin gen p<.'t södra sidan, ocl1 fyra glu ggar 
öfversta (tredje) väninge n. 

Kommunikation en mell an van1ngarn e sker p<.'t pinnslegar. 
Från skeppets vind leder en öppn ing in i torn ets första vå

ning. Denna öppning ligger i sydvästra hörnet, är 70 cm. bred och 
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168 cm. hög, och dess undre k,ant li gger 45 cm. ofvanför öfver
kanlen p[t skeppels murar. (Jmfr fi g. 30, plan vid D). Passagens 
bollen höjer sig sCt smånin gom upp till korhvalfvets öfversida. Öpp
ningen ulå t kyrkri nden hnr anslag på bCtd a sidor, men in ga spår af 
dörranordning sy nas. l\Ji dt i passagen silter en modern järndörr 
i en med tegel in murad järnram. 

Tornmurens yllre sidor inM vindarna visa i rad er lagda slenar 
med bredt utstrnkna fogar utan spCtr a f ri stning. ImU sa kri stivinden 
å ursprungligen sy nli g yll errnur (jmfr. s. 32) nnnes dock på elt ställ e i 
skeppets nordöstra höm en bruksfog med ri stning i de plalt utstrukna 

fogarna. Ristn ingen Li r ut
förd i rutor med 3 <l 5 em:s 
sidor, tii111 li gen oregelbu n
det och finn s blolt pit elt 
enda stii li e. Det iir ovisst, 
0 111 mmytan för öfr igt bi
beh:'.t llit sill msprung liga 
utseende ell er om hon 
i s in helhet varit be
kl iitlcl med puls. 

Tornets första v[t
n i ng li ar en glu gg ell er 
dön i södra viiggen . Den 
ilr ö!'vertiickt med ruru
pl ankor och försedd med 
ans lag i murens yttersid or 
sa mt lri\skel. llv:l lfningcn 
i yllre mmlifvet ä r af te
gel och yngre. Lu ckorna 

J sitla på lornets utsida. 
Denna glugg är, ålrnin:Fig. 31. Norrsunda kyrka p :'t 1600- ta let. 

Efte r >Afrituingao. slonc i sin nuvarande 
Di c l\:ircl1c von Siidc11 im 17. J ht. l!aud xcieh 11u11 g. form, icke ursprun gli g. 
Första vCrningen ö!'verl:'ickcs med elt bj:'llkl ag, hvil and e på rem

stycken i ösler och vii ster. T redj e och fjärde IJj iilken !'dn S. ha 
en ulskiirnin g, lroligen för heretla11d e ar p lals för upphissning ar 
en klocka. 

Samma utskiirning ar bj iUkarna finn es i nästa hjii.lklag, Mven 
liggande pCt rern stycken i öster ocli viister. Della bjiilkl ag bildar 
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golfvet i lornels ö l'\•ers la v~rnin g, som har en rnndbågig glugg åt 
a lla fyra Yiiders lrecken. Dessa gluggar b ibeMlla sin ursprungliga 
form. J M gnrne synas iinnu a flryck a f sk~tlbriiclerna. Golfve t 
ligger nttgot högre ii n gluggarnes botten. Vid a re miirkes, a tt inner
viiggarne i denna vå ning iiro be ha nd lade såsom murens ursprn ng
liga ylters idor med viil ublrnkna foga r. Diirernot s t{t fogarne i de 
b(1da nedre våni ngarnes innerviiggar llel vi : öppna och u tan f'og
s lrykning. D;I ra f synes fram g:.\, a tt öfversla v(rninge11 Ya ri t afsedd 
a lt slå med öppna gluggar och vara mera utsa lt för väderlekens 
inverka n. Nu iiro visserligen gluggarne s li.ingda med luckor, be
tydligt s törre än g lugga rne. Med dessa luckor har 111an tydligen 
i sena re. lid vela l gifva intryck af slörre öppningar, och genom a ll 
förskjuta dem åt ena eller andra h;°dlel h a r man ,;ökt dölja de 
ursprungliga gluggarnes något osymmetriska placering. Ursprung
ligen s todo glugga rne antagligen all I id öppna. De ljiinslgjorde 
niimligen som ljudgluggar. 

l torne ts öfvers ta v~tning finnas nämligen ringstolsanordni nga r 
a f samma ~tider som tom et. Denna ii llsta a nordning bestod af 
fyra ekbjälka r (markerade a ;,\ fi g. 30, p lan vid B), a f h vilka h -.'.1 
ligga kvar oförändrade, under det de båda andra iiro aflagna. 
Dessa bjillkar iiro inlagda vid tornets uppförande, ly den m sprung
liga putsen sluter sig oskadad in till dem. Urtagningar för kloc
kornas viingta ppa r i de M da kvarliggande bjä lka rne visa, a lt 
emellan dem häng t frå klockor samt mella n den andra ocl1 tredje 
(nu försrnnna) bjälken en klocka. En yngre ringstol ha r seder
mera blifvit insa tt, bestående af lviinne på rnidten något uppåt
böjda ekLj~ilkar Ut fi g. 30 , p lan v id B 111a rkerade b). Dessa ha fva 
h a ft s töd under midten, hvilket framg~1r a f tapph{tl u nder bjiil
karne. De ha fva burit en klocka. Dessa slola r iiro sena re in
lagda, ly stenar h afva rifvils ur muren fö r a tt mbjillkarne p~L 

s in pla ts. 
Bjillklagen iiro sins emell a n förs tr:Ifvade genom sena re insatla , 

verlikala s töd af furu , som spika ts i bjillkarne. - I klockrån ingens 
hörn sitta vid hörnen en del triislumpar ( x [t fi g. 30, p la n vid C). 
De iiro a f ek och iiro sannolikt kva rsilta nde rester a f s tilllningsv irke. 

Af det föregående lorde tyd ligt hal'Ya fra mgått, a lt lornet ur
sprungligen afsells fö r klockornas upphiingning. A tt man har ell 
urspnmgligl h ttl i korhvalfvct för klockli na s liirker delta y tterligare. 
För alt kunna verkslillla den ka tolska guds tj äns tens talrika ring
ningar , utan all h varje gång nödgas gft den lå nga och besviirliga 
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f'nln. .!. RooJt'a / 19/1. 

F'ig. 82. :N o 1T:<t11Hln kyrka. lntPr iör mo l ko ret. 
l n ncun ns.icht gegcn tlen Chor. 
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viigen upp Lill torn et öfver långhusets vind, var denna anordnin g 
nnlmli glvis af stor belycl e l=-e. Detla undersökn ingsresultat rörande 
Norrsundn ga mla lom ~ir af vikl för bedömand e af fr <°tgan om de 
rn edellida kyrktom ens m sprungli ga iindamå l. 

Tornmuren afslulas upplill pCt yttersidan af elt remslycke, 
hva ri den nuvarand e lor11l1ufvens underrede iir inhugget li alfl i 
ha lft. Rernstycket har i de öslra orl 1 viislra stockarne miirken 
eft er elt nnnal remstyck e, som legat p[t mmens ime sid a. Den 
nuvarande tornhuf1·en med slomme af furn, bckt med liiljd furu
spån ptt pnnel ar furn, iir icke m sprun glig. De nurnrande spar
rarn e iiro i ~1 huggnn i yltre iindan af underredets stockar, men 
längre in pCt dessa synns inhugg nin gar för brantare sparrar (se 
fig. 30 öfrerst t. h.). Dessa spa rrar hörd e tydli gen lill den höga, 
spetsiga sp ira, so m fa 11ns före den nm·a rande och som sy nes Ct 
bilden i »i-\Jrilnin ga r » (ti g. 3 1). Denna huf fann s sålunda p{t IGOO
lalels slu t. Icke hell er denua Itu[' iir ursprnn glig, ty det fr :°111 c! enna 
hu f slammande, nuvarande underredet visar s ig vara senare [in 
lornets remslycken. Ni"1r elen spetsiga spir::m uppförts och hmu
dan des,; f"öregtu1 ga re se ll ut , cliirorn l:irnna bevarad e rester ell er 
dokument in gen upplysning. Nuvarande enkl a liilltak uppfördes san 
nolikt under J800-la lels första kilfl , i allt fall efte r 17 5'!!.. ty d:°1 
Ct tog sig, enl. soc kensliirnrnoprotokoll, lornbygi!"a ren Ax el Enbom 
frän Rö socken »a t \\'illja spC1nsl:°t och a ldeles reparera b ~1d e ulan 
oel 1 innan tornet uli alt !mad so m kan fallas ». Vidare fram gå r, 
alt lill denn a repa ration ,, {-lud din geboem e lernreracl e '!!.5,~ 10 spCtn 
under rintern I75R ». Sedan finn as under 1700-talet in ga ut gift er 
för tornspiran. 

' , Långhusets golf af tri·L under biinka rnn , i g~rngen af zig-za glagda L .'.i.NG1ws . 
.... 
~ Lcgelstenar. I-far finn es etl fön ster i vilster oc-h lre f'ön sler p ~t norra 

s1ran, nl la upptagna ell er förstorade i senare lid . L:\ nghu:-;et 
JJe,, ttir a f t\·finne delar, sC1som redan piipekats af Hilclebrancl (Sve
riges l\1ecl ellid ). D en ällsla , ös trn delen i"tr öfv erhviilfd med tvi.inne 

) 	 G-delal.e k!-ys,.;hvalf af tegel med riJJbor och sköldbCtga r af samma 
rn alerial. men utan viiggpelare. 'Pillbyggnaclcn i väster har legel
Jwalf med fyra kappor och ribbor, men utan sköldbrtga r. Hralf'
vet iir riil a lll sCt sannol ik t sa mtidi gt med sköldnrnrarn e. Skillnaden 

/ 	 mellan skeppels olika delar mn rkeras genom en bred runclb~tge 

mellan hnlfven. Denna h ~t ge har först i senare tid upptagits till 
sin nuvarand e vidcl. På vinden synes mynningen ar en trappa, 
som gCtll i den borlrifna, forna 1·iislmmen. 
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Vissa förhå ll anden ofrnn h1·a ll"ven göra 
antagligt, a lL skeppets illd re del urspnrngl i
gen icke rnrit lwiill"d , ulan för.:;edd med platl 
trillak. J\ Yinclen rinnflS nfrrnligen fll1llll bi

/ beJi;'\]Jna tr:'t l::ikhj:"lll;nr a r ek mell spikhål 
pc°t undersiclorn::i, som beslyrka möjlighelen ::il" del 11ilm11da, platta 
trfrtaket. l\Ie<l större siikerhel framg[1r af dessa bjillbr,; fo rm 
den forn a lakslolskonstruktionen, hrnr,; hufvudl injer h:"lr rekon
slruernl s. Af samma ålder som dessa bjillkar :·iro anlaglige 11 de ~l 
l ~111ghusels iildre rlcl iinnu krnr,-itlamle yllrc rcmslyckPn ::i p:'t rnurnrnc, 
försedda med trå aftrnppning::i r liksom remslyckena i llusby (jmfr 
fi g. 10). Yid hrnlrvens insl ~tende byggdes nyn l::ikslolar, som i<"ke sloclo 
i viigcn för l1rnlf1·en. af el en ty p, sorn fig. :)3 ri s::ir. Det iir an
miirkningsYiirdt, all rnurnrncs innerkanter i<"ke iiro f"ör,-eclcla med rem 
slycken. Då det Yiistliga lillb.rgget uppförts och mu silt l1ra lf, byggdes 
hiir en takslo l, som :·ir myckel lik cle11 ny,;s bcrörd::i , men dock :-tf 
olika lilh·erkning och af siirnre Yirk e. Hiir iiro rem;:; lycken l::i gda 

p:°t murarne,; bitde yltre och inre knn
tcr, ocl1 	 de yllre rem,-Lyckcna ha inga 
aflrappn ingar. Del förefall er af of
ranst:tencle antngligt, alt man f"iJrs t 
ersalt l:r:"i lakel i illdre skeppet rncd 
l1va lf och ny takslol, och sedan, men li . 
icke IC1ng tid ef'l er:H. gjort den r:·islliga 
fö1-lii11 g11ingen, ,;om on1edcll rn rt hviilf
dcs oclt 	 fick elen :·innu hernracle tnk

I l ..1-· stolen. 
Vig 33. 'f ak ·toleH a långhnsPt:o' 

iUdrC' d c> I. Va pe nl1u se t l:"ickes af ctlkryss
Dn<"l1st11111 nm iiltcrcn TcilctlcsLni:ghauscs. I 1 ra I f a r tegel m cd breda ribbor. H\"::\ lf

\ ' APP.1' 1111$. 	 vet stöder direkt pCt mmarna utom i norr, cliir en sköldb:ige finn e·;, 
hvilkel ge r nnlcdn in g· till anlagnndel, all rnpenh uset byggts sen ~.n~ 

:·i11 1:'1nghu,.;el.· rii stra del. Deltn nnt::igande styrkes af att v ~1pe n

husels l"iiggar ej sl:t i förhand med l:'u1gl1usc t, hrnrjiimtc f1 . t11 rn
penliusels vind synr s, atl li1nghusets ,·iigg li ;"ir sann olikt vn it Uickt 
111ecl puts, nll tsit fordom en sy11 lig yltcrnrnr. T ill vinde11 .eder en 
liten glu gg i vapcnllll sl'ls sydöstra hörn. 

SAKRIST IA . Sak ri s t ian liar pft sin östra vi"tgg ett litet fi"111 ster. Dess hralf 
p~tminncr fullk omligt 0111 vapcnltuse ts, l11·arfii r dessa begge lillbygg
nncler möjligen kunna 1·nra samtidiga. A LL sakri:-;tian iir en ti llbyggnad, 
kan mnn lydl igl inkLLaga p(1 dess vind. lhnlfr ibborna i sakristian 
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hafva alldeles samma m:Ht som de i vapenhuset, och i likhet med 
dessa n;°t de nii.slan ned Lill golf'vet. 

En senare Li I I byggnad ilr det {u· IG33 uppförda grafkoret G RA FKOR. 

(fig. 34) med etl fönster i ösler, elt i väster och Lvå i söder. Det 
tllckes af elt ribbhvalf, deladt i 8 kappor. Dess gafvelröste är 
arkilektoniskt uppcleladt med kolonn- och pi laslerslii.llningar samt 
nischer. l midtföltel de Sparresb och Oxenstiernska vapnen samt 
en latinsk inskriptionslnna , enligt l1 vilken E:bba Oxens lierna [1r IG33 
resle minnesvfll'llen Lill ;"i.ra för sin nf
liclne man, Johnn Spnrre (f. 1G87, t 
1G:32), lngman i Tio ltilrn.cls lngsagn i 
Sm:°tlnllll oth sl.UJ1[tlla re i ii.rkestiflet 
Mninz. De ;°1ömse sidor om inskriftslaf
lan st:°1ende k vinnliga snnclstensslotler
na böra enligt 1600-talels sinncbilcls
brn heletknas s[1som IIoppC'l. utm i1 rkl 
gN1om en f[1gcl i l1nnclen, och Tron, som 
stiider sig mol en korstctk nad skölc1. 
P[t grnncl af likhele11 mccl l\Usler Hein
ri ch Blumes arbeten :"1 Axel Oxen
sli crnas slott Ticlii torde <l C'Lla k:rpell 
kunm [dmin;;lone försöksvis Lillskrif
vas denne mii.stare. (Jfr. UPM ARK , 

s,·ensk byggn::iclskon t, pl. 2 I) . Vid 
uppbyggandet af delta grafkor har 
ltu1 ghusets södra viigg genornbrnlits 
med en bred M göppning. 

En gnmmn.1 nnleckning meddelar, 
att >Tl1etta monument blef förnyat in 
Augusto 170h (Pa lrnskölclska sam!. i 
U. B. 275. pag. 917). »Grafkoretvardt 

Foto . . I. T . . t. 11. 1i. 1810 inreclt rneil bii.nkar och förstör
F ig. 3·1. Norrsunda. Sparresk a des troligen dft en mii.ngd minnen» 

g rafkor et från år 1633. 
(U. 	 F. T. VI, 15). Där uppstilllcles GrnUknpclle clcs Johnn Sparrc, Stntthnltcrs 

dcr Erzdioccsc ~[aim~, 1633 nnfgcfUhrt.
ii.fven orgeln , som vid senaste restau
rering nyttades till sin nnvarn.nde pla ts i väster. 

[ kapellets griftrum slår bl. a. en kopparkis ta, hvari en Ebba 
Spane, grefvinna Lill Lekö ("r 1662), ligger begrafven. Drottning 
Kristinas enda bekanta, kvinnliga gunstling, ~Ja bclle comtesse», som 
!Jon för sin skönhel kallatles (U. F. T. VI, 1G). Det var antagli-

Erllnghund ra bämd. 3 
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K ALKMÅLN ING. 

RESTAURE

ll l NG. 

gen den sköna Ebba Sparres stoft och kista, som en klockare p[t 
1700-talet s tal ur gra fv en ( se sid. 24) . 

Kyrkans samtliga h va lf och vLiggar Li. ro dekorerad e med kalk
mftlningar, hvilka fått sitt nuvarande utseende genom en res taura
tion, utförd å r 1902. Diirvid a ftiicktes medeltida m;"tlningar , som 
voro öfverkalkade. Sådana funnos i lå nghuse ts tre h valf med un
dantag af följ a nde platser: södra delarna af hva lfven l och JI 
(omfattande nedre hiilflerna af I: 4, I: 5, Il: 2 och h ela II: 3), hvilka 
hYalfparli er orn slagits i samband med upptagande a f bågen till 

gra fkoret ; ett stycke af södra kappan i hvalf 
lII ( = vii.s lra hLUften af JII: 7) , dä r en lucka 
till vinden var belägen. I kore t funnos b loll 
elt par fragment af drkoralion, niimli gen en 
slor blomm a i hvalfhjiissa n och öfversla de
len af det ornament, som följt di agona lkan
ten m ell a n norra och viis tra hvalfkapporna. 
Korhvalfvets m ;"tlnin gar hade sannolikt för
störts genom Lindringar dels i samband med 
triumfbågens vidg:rnde, dels vid altartaflan s 
uppsLilta nde p:"t 1700-tale t (se sid. 40). 

Målningarna voro i stort sedt rätt v~tl 

] tbibehålln a med tydliga förger och ska rpa 
konturer , hvilket framgår af fotografi er, tagna 
af antikvari en 0. Janse omedelbart eft er 
renknackningen (nu i A. T. A.). Diirernot 

f funnos m ånga mindre skador, beroende p :"t 
t 5 

lH 	 att smärre puts- eller förgpar ti er affallit. Vid 
restaureringen kompletterades dessa må lnin
ga r, h va rvid dels alla konturer och fargy tor 

J~ plooaJhvöYven i!)rlldes med ny färg, dels bortfallna partier 
0med målntngarm l f"orli'Unda " " f k ktyma nymalades. Alers taende delar a 7 r a ns 

Fig. 35. Norrsunda. Pl a n hvalf och väggar försågas med nya rn ålnin
öfver h valfmålningarna. ga r, hvarvid figurkomposi lianer m[tlades i 
Schema der Gewölbemnlcreicu. I ·d k l I lf' h .. ' l · fa )SJ en, a 

0 

ore s 1va oc vaggar, a nurn 
bågen, ft bågen emot gra fkoret och den breda Mgen me llan hvalf
ven Il och III. Vägga rna sch ablonerades. De nya m å lningarna. 
Li.ro rnedellids imita tioner. Något a ngifvande af gränsen mella n 
de ursprungliga och de nykomponerade par ti erna förekommer ej . 
Genom sin sammanbla ndnin g af vidt skillda, medeltida stil element 
angifv a. de nym :"dacl e parli erna ga 11 ska tyd! igl si t.l oiik ta 11rspru11g. 
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Me d e llid s m :'\. lnin g arna äro ulförda i kalkfö.rg med l1ufvud- T EKNIK. 

färgerna rödbrunt ( caput mortuu m), grönt och gdtlt samt med 
sparsamt anvandande af s1·arl till konturer o. dyl. 

Motiven för målningarna ;:lro figurscen er och enskilda fi gurer, O nNAMENTIK. 

inramade af Yegetativ ornflmenlik. Hvalfhj .:issorna .:iro ornerade 
med en s tor blomma med parflikiga blad. A hvalfs lrttlarna före
kommer dels e lt symmetri skt, fortlöpa nde bladornament af en om 
romansk ornamentik erinrande karakliir, dels bladslingor af något 
vflrierancle former med hlomn1or, breda tre fliki ga blad och smala, 
trttdlikt flikiga blad . Liknande blads lingor med ins trödda, sm tt 
s tjiirnor utfylla hvalfkapporna omkring fi gurerna. Utmed hjäss
linjen af norra och södra kapporna ar l11·a lfven II och III äro m{t
la<.le smala, sli Iisemde Iri.td med parvis s liillcl a blad och s tora blom
mor. Dessa hafrn ell s tarkl romanskt kynn , någol liknande de 
»li fstriicl», som förekomma p{t i synnerhet \T;"ls te rgötlands romanska 
gmfstennr (s . k. liljestena r). 

Fig urerna s t;\ på en smal remsa a f m ark, bevuxen med gr~is F1GunsT1L. 

och blom mor(?), niinmst Iiknande ögon {L päf{1gelfj.:idrar. Figu
rerna .:lro i regel l;°mgstriickla och raka. Dr[iklerna, som fall a i 
raka, s le la paralleh ·eek, b .:irn i allm .:inhel e ll blomstermönster i 
mörk f.:irg, schabloncracll p <°t ljusare bollen. T eckningen är för
öfrigl enkel konlurlec- kning med af farg utfy llda ylor. Modellering 
tycks ej ha förekommit. Dock är det itke möj ligt a lt med sä
kerhet bedöma delta efte r den grundliga öfvermålningen. Inga 
inskrifter finnas och tyckas a ldrig ha förekomm it. SpråklJand fö
r ekomma vid evangelistsymbolerna, dock utan spfu· a f inskrifter. 

l\Hlningarna torde h a lillkommil före elle r omkring midten 0ATEn1Nc: . 

af 1400-tale t. Därpå lyder dels fi gurernas s til och scenernas stela 
och uppradade komposition, dels orna mentikens karaktiir. 

Figurscenernas a llmiinna anordning i hvalfven är i hufvudsak ALLMÄN 

följande. I hvalf I s lå .:inglar med Kristi passionsverktyg samt oisPosiTION. 

elt par kvinliga helgon . I ltva lf Il fra mslälles troligen en rad 
scener ur en (sammanhängande ?) h elgonlegend, möjligen med ett 
par ej sammanhörande legendariska scener inskjutna. I hva lf IIJ 
sttL öfvcrst i lwalfkapporna de fyra evangelis ternas symboler och 
n edanför dem en garnmaltestamenllig bild oclt en serie bilder ur 
Kri s ti passion. 

Elt par görcle lb:tgar och hvalfribbor biira bilder a f enskilda 
l1elgo11 ocl1 ii11 gl:1r sa1nl <'Il fa nlns ti sk cljurseen. 

http:kalkf�.rg
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Söder. 

Foto . S. Curman . J.fJll. 

No rr. 
 

Fig. 3G. Norrsn11dn.. Hvn.lfrn å lning från 1400-tn.kt i rnellcrstn. J;°mglnrnhvn. lfvet (H). 
 
Efter restaurering. 
 

Kalknrnlcrci nus d. lä..Tht. im mittlercu Ge wöl lJc dos Langhrrnses. Nnch Uest,uuriernng. 

http:1400-tn.kt
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Il va 1f I. (Siffrorna hänvisa till skemat fi g. 35). 
I: 	 I - 5. Jt'em änglar med Kristi p assionsverktyg , 11ämlige11: l 111ed kolon

nen, 2 me<l gisslel, 3 med lörnekrnnan, 4. med hammaren (nymålad 
1902), 5 med spikama (nedre delen nymålad 1!l02). 

I: (i. D en heliga Gertrm l ? Krönl, kv inligl helgon hl'dlande en kyrkn1odell. 
1: 7. D en heliga A ppollinia?, hållan<le en Lång med en land (?). 
I: ; (11gel med palmkv·ist, hvilken han räcker mol helgonel i I: 7. 
1: 	 ~. (il lwalf'ribban). Krönt kvinna, ulan gloria eller a llri but (huf'vudel ny

må ladl 1902). 
I : 10. K vinligt hrlgon hållande en blomma. 
1: Il . Krönt , kvinligt helgon hfi llande en bok. 
l: l '' H. Två iinglar, spelande pil slränginslrumenl.~. 

I: 13. Kristi bröstbild. 
I: 15. Manligt (?) helgon hå llande en klockk läpp (?). 
L: 	 10. Krönt, kvinligt helgon hållande en bok . 

Jl uruvida 10 och JU iiro nymålade eller ursprungliga, kan icke 
afgöras, d:'i de icke synas [L folografierna, som logos före reslaure
ringen. 

U va l r Jl 1 (tig. 36). 
JJ : I. D en hel·ige S tefaniis martydiim (?) . Manligl helgon slår bunden och 

ste na s af' Ll'å andra män. 
Il: 2. En 	 km1g åtföljd af en m an med svärd möter en annan man med 

svärd. (Konungens nedre del och hela elen sistnämnda figuren ulom 
hufvudel iiro nym iilade 1902). Å fo tografi a f' målningen före re
s laurering synes hufvudel af en man slrax framför konungen. 
Della nu förloradl. Hela framställningen tydligen förvanskad. 

Il: :..:. Två 	 kvinnor . (Nymålade 1902). 
11: 4., 1ltfan ligt helgon med en upp och nedvänd biskopsmilra i händerna möter 

tv[t män, a f hvilka den ene tycks hälla nägol med en slef i 
milrnn. (l<'örsln iimnda helgons nedre pa rti nymåladl 1902). 

JI: 5. Ett helgon med milra på hufvudel, samlalar med en kvinna och en 
man bii rande ell lindebarn, följda a f en man i liten skala (en gosse ':>). 

Jl: 6. S amma helgon rider, följd af' en annan ryllare, mot en befästad bygg
nad (sloll eller s ladsport ?). 

l I: !l. Två kv·inliga helgon i nm rneclräkter med böcker i händerna. (Den 
 
heliga Birgilla och den heliga Katarina a f Vadstena?). 
 

Il: 10. D en hez.ige E li.<1·ins skor en häst. Samma helgon (?) som i bilderna 
 
H: 5-6 skor vid elt städ framför en härd en afslagen häslfo l; 
bakom honom står en häsl med afslagel framhen. 

11 : 7. (ii hvalfribb:tn). Två str idande f antasidjur. 
 
Il : 8. (å hvalfri bban). Den heliga Margareta med en drake i band. 
 

' Del har icke rnril möjligt all ikonogrnfi skl tyda framslä llni ngarne i 
della hvalf'. Det synes anlagligl, a ll större delen tillhöra den helige Eligii Je. 
gencl , men scenerna hafva icke kunnal illenlifi eras med de vanl igare El igiilegen
derna, sannolikl Lill en del beroende på den godtyckl iga kompleller ingen af 
målningarna . e härom 11 iirmare D ETZEL, Chrislliche lkonographie, Freibnrg i. 
B. (1896) ll, s. 310-3 12. 

F1GuHFHAM

sT;\ LJ.NJl'(GAn . 
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Po/ 1J .!. RnJO!'rtf 19 /1 . 

F ig. 37. N or rs unda kyrka. Kalkmi'd ning från 1,100-talet. i Ötit.rn delen af 
södra hvalfkappan i det västligaste hvalfve t, ( !IT: 2, 6). Eftpr r estaure ring . 

Gewö lbcmnlerei nus dem 16 . J ht. im wcstlicbsten Tcilc clcr Kircbe. Nnch llestuu ricrung. 
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JI: 	 11. (å hvalfribb:rn). D en heliga Barbara, hållande ett Lom. 
ll: 	 12. ]{vinligt helgon. (Nymålad 1902 ?). 
JI: 13. Ilelig biskop hållande en borste(?). 
 
ll : 14. ](rönt manligt helgon hållande en lans. (Den helige Olof"<') 
 
11. 	 15. D en hel·ige .Mikael stridande mot draken. 
Il: 	 16. Krönt, k v·inligt helgon med bok i ena handen, blomma i den andra 

(ålm. öf're delen ar fi guren ursprun1dig). 
11: 	 17. Sittande lmng med svärd i handen. (Nymålad l!J02"~). 

H Va lf m. 
111: l. E vangelisten J ohannes symbol, en örn, hå llande med ena klon ell 

tomt spr[Lkband. 
JI I: ':!. Evangelisten ~Marcus sy111bol, eLL bevi11gadl lejon (se fig. 37), med 

eLL tomt spri.ikband mellan framtassarna. Urspru11gligen har le
jonet hå lli t språkba11del med sin högra fra1nlass (missförsl!'ldl af 
restaura lom; jmrr. LI!: 3). 

111 : :J . Eva11gcl·isten L11cas symbol , en bevingad oxe . hå ll :rnde ett loml 
s prf1kba11d med e11 a framfoten. 

111 : .1.. EMngelislen Matthcus sy111bol,e11 lievingad milnniska. (Nymtllad l!J0'2?). 
Jll : '" Simson slår jilistcerna med en åsnakindbåga. 
111 : ti. Krist11s inför Pilatus, l1vilken tvår sina hiinder (fii;. 37). Ned re 

höi; rn delen ar bilden il r kornplellerad å r 1\)0'2 och delvis oriktii;l 
ii tergifvcn; Pilali rock har ursprungligen bloLL riickt till knäet. 

111 : 7. lfr istns fönådes rtf J wlas. Högra delen ar bilden är nyrnalad l !J0'2 
p[L platsen för en igensall lucka till l'inclen. Scenen är därvid 
or ik tigt kumplellernd. Af den ur5pru11gliga bilden syntes bloll 
Kris l11s med hii nderna bundna framför brös tet. såsom [t föreg. bi lLl 
(lll : t1) följLl a l' knektar s:1ml till höger om honom rester af bla d
s lingor. Dessa ii ro nu öfvermftlade med Judasfi guren, hvarar inga 
som helst sµå r funn os. Scenen har ursprunglii;en säkert framslälll 
ell annat moment af lidandeshislorien. 

111 : 8. Kristus gisslas. 
JU : !l. Ornamental hlom111a, midacl 1\)0'.l. U rsprungligen fanns här en sce11 ur 

passionshislorien, a ntagligen Kristus kindpitstas. Fragmen t däraf 
funnos !'öre reslaureri 11 gen. 

111 : LO. Krislns törnekrönes. 
 
!LI: 11-1~. Bladslingor (må lallC 1902?). 
 
lll: 13. Kristus korsfästes. Bilden rramställer fastspika ndel vid korset. 
 

De ~1 r 1902 mål :ide fi g ur erna. 
,\ bsidlwa lfvel: K i·istits som vii?'ldsdomare i mandorla, buren af två änglar. 
l\orh valfvel: inom fyrpass, ell i hvarje kupa: den H elige Andes Dnfva, L amm 

med kors/ana, Vi/gel F enix och P elikanen ; i svicklarna å lla 
111itS'icerande och tillbedjande iinglar. 

Korets södra vilgg : .ll{adonnan i mandorla. 
Korets uorra vägg: N ådastolen. 
Triu111rb1\ge11 , hfq;en mol grafkorel och den breda. i senare lid vidgade bi\ge11 

mcllau hvalf 11 oc h I LI : euskil<la helgon och änglar. 
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GRAFKORETS Graf kor e l s hvalf och väggar dekorerades 1902 rned m;.\lning 
~!ÅLNING. brunt i brunl, . imilerande stuckdekoralion efter förebilder !'rån 

1GOO-talets senare htUft. Grafkoret härstammar dock själll frå11 
århu1iclraclels förra hälft. 

UPl'VÄHM Kyrkan tir uppvärmd af en i 1:1ngl1u.·ct slående kallli11, so lll 
NING. illa röker ned livall' och vtiggar. 

Inredning och lösa inventarier. 

ALTARE. 1\ I la ra 11ord11 in ge n li fr1·sta111111ar f'r[tn senaste reslau reri11g. 
Allarhorclet nll1racll ol'.11 Uickt llH'cl en grön ·lcnskifva. Diirpii elt 
iifversl.ycke al' grön111~tladt lrii, hvarp:'.t st:tr et l modernt kruciAx ar 
aluminiumbronserad(!) metall-legering, signerad K. ·wiholm 1902. 

l e11 fördjupning ptt altarets fram sida har placera ts en lrti
skulplur, l1vitmålad och förgylld, föresltillande nattvardens i11 sl if
tande enligt Leonardo da Vi11 cis naltvarcl, ehuru i ornvtincl ordning. 
Reliefen tir tagen ur den gamla altarprydnaden. 

Den älrlr e altarprydnaden 
var en arkitektonisk anordning med 
en i lrii snidad, korsh<'.Ulancle Kristus 
som centralfigur, orngifven af l\Iat
teus och Lucas i tred ubbelt mindre 
·kala. Före restaureringen hade 
denna sin plats fram fö r elen 111ed 
en briid \'tigg afsptirrade absiden, 

Fig. 38. Interiör mot k or et före 190:2. men flytlacles 1902 till gral'koret, 
Teckn ing e fter fotografi. cltir den ställts mellan deltas biig-

Jnncnnns icht gegcn den Chor vor dcr Rc-. lr l ] · d 
stauricrnug 1902. ge syc 1öns er, e 1uru I stympa L 

skick. Det förut befintliga underredet med naltvarclsrel iefen i en 
scenlikt fördjupad nisch saknas numera, och sidoslatyerna stå 
icke mer på sina gamla platser. Genom sin vtild iga höjd, för 
hvars skull man 1774 m:tsle hugga sig in i korhvalfvet, röjer 
denna sl:ttliga altarprydnad, alt hon ursprungligen icke var byggd 
för denna kyrka. Hon tillhörde Hosersbergs slott och skiinktes 
cltirifrån. År l 774 nämne i sockensltimman »den skänk och 
dyrbara prydnad som H. K. H. Prins Carl gifvit Torrsuncla för" 
till nytta och gltidje - dyrbara ornamenter so rn hillills varit till
höriga Kungl. Hofkyrkan i Rosersberg, - a ltar och predikstol det 
förra 17 alnar högt.» J\faster SöRLING vid H.osersberg skulle uppstilta 
altare och predikstol. 



XORRSlJNDA T\:YRKA. 

Fig. 39. Norrsnnda kyrka. Predikstol. fö rn t ti llh örig 
 
Roser~bcrgs s lottskapcll. Fr:°Ln liden 1G2·1-1G4-7. 
 

Knnzel aus dcr Zcit 1624-47, frUbc r der Kn.pcllc cles Scblosscs Hoscrsherg ;mgcbö;ig , 
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Alt döma af alla rprydnadens ulseende har elen lillverkals 
under den tid, då Grefve Bengt Oxenstierna i.igde ocl1 fö rskönade 
Rosersberg ( l 682- 1702) 1• 

En hvitmålad tri.istaty, fr::m1sti.illancle ki.irleken, Carit as , upp
sti.llld i skeppels sydöstra hörn (synl. < 

0t fi g. 32), har an lagli gen 
kommit till kyrkan samtidigt med den rosersbergska alla rpryd
naden. 

PREDIK STOL. Såsom ni.imnts, Li Il hörde äfven en p r e cl i k s lo I den hertigliga 
gåf'va n af 1774. Det är den i.innu kvars t~tende (fig. 30), före re-

Fig. 40. :N'o rrsnnua. Yttersta clom en, ol j emi'dning a f :Hartin <le Vos. 
Dn5 jiiugstc Gcricbt. Ölgcm:lldc von Mart in de Vos, 

stameringen hvit med förgy llda delaljer, numer grägrönl målad oeh 
förgylld. Det synes, som om tifven predikslolen varil något för lt ög, 
eftersom elen bi.irande statyn u11dcr densamma m~ts l l ~tta stympa 
sina ben för all få pl::tts. Mellan kolonnerna p:"t bröslningen sitter 
e11 serie reliefer m passionsl1islorien, i hvi lke11 fordom si.ikcrligen in

' EHNST 0RTMAN, l:Jeskrifuing ölver l\u11g l. Lu:; lslullel H.user:; l>erg, Slhlm 
18:l l . 
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gttlt en nu sakristian förvarad relief öfver Fotatvagningen. I 
 
Uillcl niixrnast predikstolslrappan en relief med Johannes döparen. 
 
En relief' med Krislus, numera förvarad i sakrislian, har troligen 
 
varil den förras pendanl p~t andra sidan predikslolsing:'i.ngen. Pre

dik stole11s stil visar ptl 1600-talels förra kUft. Den har allls[t 
 
antagligen tillkon1111it i salllband med Gabriel Gabrielsson Oxen
 
sliernas bygg11adsrerksaml 1cl på det ar honom 1G24 f'örv~irfvade 


Rosersbcrg. G. G. Oxenstierna dog är 1ö4:7. På predikstolen ett 
 
tim g las ptt rikt skulpterad oc lt förgy lld ständare af typisk ro- T1MGL.1:;. 
 

k ukol'orm. 
 

f'l)fO. .I. Roo.H'al 1911. 

Fig. '11. X orrsumla. D etalj ur ytters ta dom en , fig. 40. 
U:is jllngstc Gcricht. Aussch ui tt <l. Fig. 'JO. 

Or ge ln, ll\rars fasad iir ritad 1808 af Tempelman enligt sig- ORGEL. 

natur <\ en ~innu i Öfverinlenclenlsärnbelcl förvarad ritning, stod 
först i grafkoret, men flyllades 1!)02 till s i11 nuvarande plats :°t elt 
podium läng,; t i v~is l er. - Ett annat »Project till Orgverk uti 

orrsuncla Kyrka som kommer a lt Apteras uti Opningen af Graf
Choret tt Södra Sida11 i Ky rkan » (osignerad, lnverad ritning) för
varas i Topogr. planscl1saml. i U. B. 



B.~NKAn. B~inkarnc, som fö re res taurerin gen Hl02 voro slulna och 
hvitrnålade, i:tro nu öppna. 

NuMMEn- Före restaureringen stodo tvi"inne s i fC e rl af lo r med i svart 
TAFLon. och guld målad e ramar med ornarn enlik fdn 1700-tale ts början 

framför Mnkraclerna (se fi g. 38). En af dem iir iimrn bibehå ll en 
i kyrkan, el en and ra förvaras i kl ockstapeln. 

D oPFUNT. En medeltida, oorn eracl sancl stens-fu n t" med cylindrisk fot och 
cuppa och indrage t rnidtparti iir uppsli111cl i koret. 11. 68 cm. 

fJ1.,., Trn.A. Yl t c r s t a cl omen, oljemä lning pä tr~i , ftroli ge a r nederlända
ren iVlart.in de Vos (f. orn kr. 153 1 -f IG03.) En sWL fu· fy lld af 
nakna uppsU\nclna cl ler ur sina grafva r uppst[tend c. Till vi"ins ter 
omhändertagas de sal iga af iing lar, Lifl h öger slilas de osa liga bort 
af cljäflar. Kri s tus tronar cliirofvan bl a nd moln, orngifven af Nlaria, 
Joh a nnes och iingla r. H. 145 cm. B. 202 cm. (inom ram en). För
gyll d, snidad roccoco-ram (fig. 40 och 41). 

T a flan är skiinkt af konun g Carl Xlll enligt 1809 å rs inven
tarium och har först haft s in plal s p[t korets nol'l'a vägg. Nu iir 
el en upphängd i Sparreska grafkore l. Den sbnkles {1r 1774 till
sammans med a Hare och predikstol. 

S1LHER. K a 1 k af förgyllrlt silf\·er fdtn omkring iGOO (fig. 42). På tv[t 
af fotens sex utbuktningar ~iro fa stnilaue pl ~tlar af oförgylldl silf've r 
med vapen, jiimle initialerna I S och E 0 i gravyr. Under dessa 
plälar framskym tar en annan gravering. P [1 de öfri ga 4 ulbukl
ningarne ärn likaledes plak ett er af oförgy lldt silfver fastnitade m ed 
en Korsfaslelse , en krönt Maria m ed barnet och tvft änglar, allt i 
reli e f'. Kalken }ir s liimplad [t fol en med en krona och 11lB. En
li gt vapen och initial er skiinkt af J ohan Sparrc och Ebba Oxen
stierna. Enligt s liirnplarne Il a r Stockholm s-guldsmeden Micl•el 
Böcker arbetat på ka lk en, 111 öj li gen dock blott gjort en reparatur 
ell er ä ndrin g 1. - H. 28,5 cm . 

Kanna af sil fv er, inuti förgy lld (A g. 43). P :t locket cll ingra
vcrad t, sammanslingradt monogram. På framsidan ~iro Sparreska 
och Oxens li ern ska vapnen ingraverade jiirnle i'.trlal et 1634. St~imp

lacl såsom kalken och troli gen också tillverkad af miis ler JJf.ickcl 
.Böcker i S tock l1olm. GMva s~1 som ka lken. IL 2 1 cm. 

Obla La s k (llg. 44-), r cklanguli:tr, af silfver, innantill förgylld , 
orn erad med graverade rankor och med samma vapen som kalken 
jämte årtal et 1634,. Gåfva liksom kalk en. Il. 7,5 cm. L. 1 1,s cm. 

' E11!. meddel. af Dr. Gustaf Upmark . 

http:iVlart.in
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Futo. J. Rooual ·19 /l. 

F ig. 42. Non·ti nnda. K a lk af fö rgylldt si lfve r frå n omkr. WOO. 
Vcrgo1cletcr s ilberncr l\clch (nm IGOO), wuhrschcinlich vou llcm Stockholmcr 
 

Gold schmi cd Mic kc l Böcker. 
 



4·6 ERLLN U JLU NDRA ![;\RAD. 

Ob l ata s k a f sil !'ver (fi g. 43); n ~imnes i inventari ern:t :tf 180n 
såsom »en ny rund obla task» . Den prydes af ett på locket lig 
gande lamm. Stämplad A. FORN.HOLM, G2 ( = 1789), Tre kronor, 
S:t Erik , och å locket A. F. H. Uin gd 14,5 cm. 

Foto . .T. Rnnsml / .9 11 . 

Fi g. 48. Norrs un<la. Kanna och obl atask a f sil fve r. 
\Vcinkanne (um 1GOO) 11 1Hl Oblntculnllc ( 1789) n11s Si lbe r . 

Foln . .T. lloosral 19 /i . 

Fig. 44. Norrs nn <la. Oblatask af si lfve r. 
 
S il bcrnc Oblatcn !a dc ( 11 111 ! G34). 
 

Buk ig s ilfve rkanna . H. 39 cm. P :°t locket elt li ggande 
l:unm med fann . Enl ig t stämplnrne lillverbll ~tr I83G i S tockho lm 
a f en guldsmed meu inili alerna G. F. 



NORllSUN DA li: YRli:A. 

Sk å 1 på hög fot af d rifvet silfver i eftergjord roccocostil. H. 
23,o rn . Enl ig t slämpl arne tillverkad i Slockholm 1855 af guld
smeden C. H. På fo tens undersida står »Gifven af Herr Öfver
sten B. v. Schinkel på Wall slanits lill Norrsund a kyrka år 1855 vid 
dess sons 1:a nattvardsgtll1g». 

Lju skr on a af miiss ing med G+6 a rm ar, sbnkt från ' Vall - L.1 us rnONOH 

stanits gård under 1600-ta lel ( enli gl inventa riet från omkring 1700) . och 
STAK !\H . 

Synlig :1 fi g. 32. H. 76 cm. 
2 lika, G-pipiga lju s kr o n o r 

af slipaclt glas med bladformi ga 
hiingen. Sannolikt 1700-talet ell er 
;'Udre. H. 98 cm. 

Lju s kr o n a, 8-pipi g, af gju
let ocl1 sli pad t glas, frt1n 1GOO
lalel. 1-fon ger i graf'k oret. H . 120 
cm. (fi g. 45) . 

Dessa trenn e kron or iiro 
sbnkta af brukspalron Joh. Fr. 
v. Schinckel p:°t Wallslaniis (enl. 
in v. 182 1) . 

Lju s kron a, G-pipig, af likar
Lacl hufvud fo rm som den fö re
gående. Im ita tionsarbete fr i\ n 
1800-lalet. Ifanger i korel. H. 
1;:Jfj C111. Fntn. S. Cmwwn 1.911. 

Fig. 4·5. Norrs uncla. Lj uskrona a f 
 
Lj U sa r m af cl r i f Ve n m :i S - gj u tet och s lipaclt g las. 1600-ta let. 
 

S j n g med tre p ipor, dekorerad med Kronleuchtcr aus Glas, 17. Jbt. 

frukter och blad. 1GOO-talet. Ursprnngligcn afsedd blott för ett 
ljus, på 1700-ta lel fö rsedd med två nya armar. L. 47 cm. V~tgg

buckl ans di am. 23 cm. 
Lju sa rrn af dri fven miissing, 1-pipig, 1600-talet. L. 4,5 cm. 

Di arn . 23 c111 . 
D: o, 1600-talet, med fäste för sköld , so m nu saknas. L. 44, 

cm. Diam. 26 cm. 
D:o, 1600-talet med fästen fö r 2 nu fö rkomna smttarm ar. 

L. 32 cm. Di am. 23 cm. 
D: o, 3-pipig, 1600-talet. L. G3 cm. Diam. 23 cm. 
Dessa h ~t nga samtli ga i långhusc l. koret htll1 ga 3 mod erna, 

3-pipiga lj usa r rna r med sköld. F: fl erhildningar af l (j00-t:l lslyp. 
L. 87 <.:rn. Diam. 22 <.: 111 . 
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Lju s pl å tar , 2 par lvåa rrnarl e :il' drifven miiss ing. Mod ernt 
arbete. H. resp. 53 och 61 c:m. 

Ett par lju :s takar a f mii ss in g med drifna och punsade or
nament. 1600-l alet. I-I. 47 cm. 

Etl p:ir ljn ss lakar a f mii ss in g ar typ, liknande fi g. 2 1 C, 
med punsade ornamenl, I GOO-la let. IJ . 22 nn. 

Etl par lju ss takar ar drif
Yen miiss ing af typ, liknand e fi g. 
2 1 D. H. 24· cm. 

Ljn ss lak e af rnii ss in g (fig. 
lt-G), i rann af en !ilen nak en :'in ge!, 
som i li rn rcl era l 1a nclen httl ler 0 11 

lj uspipa och s t:°1r p:°t en folpl alta 
af sv:i rtrn :°dad plM. Trn li gen rrtu1 
rnicllen ar 1700-talet. H. 3 1,:. cm. 
Sk:'inkt af inspektoren Zellerslran<l 
p(t V n 1 lslnn:·is ( enl. i nv. 1787). 

El l par l r <'n r m a <l 0 I j 11 s
s I a k a r nf gjulen m:'iss in g fr t111 
I800-Lnl els hii rj:in. IJ. 4-ft. cm. 

Anl o p n 1<linm ar ri'1<l , f:i
T r.x T11.1F:n. <:o ncr:irl samm et m e d Sparreskrt 

OC' ii Oxens! icrn ska v:i p11cn, rn :'i rkt 
I G'.HI O<" il rnrse1ll 11l f'f i ell hrn
rl cr:i <ll. allnrbr y n rrtrn l>i\rj:in nf 
1GOO-talcl, me<l en f'rflm sliill11i11g 
nf jungfru l\lnria p:°t m: 

0t11 ski'trnn, 
symboliska djur och storformn<l e 

Fig. 4fi . Ljusstak e af mHssing. blomsterrnnk or, som nppviixa nr 
Lcucht<'r nus Mess ing. en vas. Nu i Statens lli sloriska 

Museum . (ln v. nr. 13G47). L. omkr. 270 cm. 
M ii ss h a ke a f röd t sid en, brod era<l med blommor och akn n

tusrankor i guld och si If,·er, kan tnd med en gul cl spels. P:°t en n 
sidan en krucifixus i sil fverreli efbrocleri på kors a f guldgaloner, 
därunder i broderi ,, l 70G ». Pit andra siclnn en sol nf appli ceradt 
guldtyg. Bottentygel torde förut ha Lj iinnl elt an nat, troli gen viirlds
ligt iindam :°d. Nu i Statens Hi sl. Museum (Jnv. n:o 14473 ), 

Mä ss h a k e af röd, pres:-;ad s:immel ml'd g11ldgaloncr, n;"\mnd 
1sog :°1rs in ven ta ri n111. 

Foto . .!. Roosral /.'} /! , 

i 
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Bok cl y n a af röd sammet med vapnen Spa1Te och Oxen
s ti erna samt IS och E 0 i silfverbroderi, som applicerats å det 
nya sammels tyget. B. 31 cm. L. 43 cm. Gifvare [ir tydligen 
del ~i. grafkapellets inskrift nämnda paret (jfr. s. 33). 

Tre h :'.'tfv ar. En af röd sammet med galoner; å skafthylsan 
iir graveradt: »Maria IIartman 1704». En af blekgrön sammet med 
utnötta silfverbroderier , 1700-talet. En af röd sammet, 1800-talet. 

I sakri slian -- ett Lyvärr fuktigt och för böckernas bes tånd BoK. 

farligt förvaringsrnm - finnes e tt ofull. Uindigt exemplar af Mi ssa1 e 

Fig. 47. I:innsten rest CifYfl'l' Pn 
Gr f'klandsfaran-'. 

Hnnenst.cin . 102f;- 10GO. 

Fig. 48. (11-afhäll mec.l runskrift. 
Grnltstc in mit H.1111cn. Ende tles 11. .Thts. 

Upsa l en se, (cl. v. s. miisshandbok för iirkestiftel) , tryckt i Basel 
I Gl 3, inbunden i lroligen samtida, rikt pressaclt, men nu myckel 
sk:i.cladl Hiderband med miissingsbes\ag. 

l vapenhuset stå å ömse s idor om ingCmgen till skeppet LvCt R 11NsTF.NAR. 

run s te nar fas tmurnde. Den västra stenens (fig . 47) inskrift förmäler , 
all »Tofva och Hernrning lillo resa denna s ten efter Gunnar sin son. 
Och li an dog ule i (.frek lancl . Gud och Guds moder hjälpe hans sj[il>. 
Den ;·ir huggen af" runris taren Asn1uncl eller hans skola och lt~ir-

Erllnghundra hlirad. 4 
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F oto . .I. Roosrnl f.911. 

Fig. ,19, Hnfvndbancr öfvrr Johan f'lparre t 1659 med viir jn. 
Fnneralwappen des .T. Spnrre mit dem Degen clcs Verstorhenen(?) 
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stammar Lid i gast fr:\ n Liden 1025- 1050 1 . Den har ursprungligen 
ieke Lillhört kyrbn, utan nyLLa l;:; di l f'rt1n sin forna plals i grann
skapet. 

Det östra, af Gäfle-sandsten huggna runmonumentel (fig. 48) är , 
såsom den på kanterna a nbrngla inskriften visar, icke en runsten i 
vanlig bernii.rkelse, ulan en grafh ii.11 , som ursprungligen i liggande ställ
ning, troligen på elt underrede, Wckt en graf {t Norrsunda kyrkog:'\ rcl. 

Dess inskrift lyder: »Vig l:H göra denna 
vttrd till minne af sin son Jorund. Och Björn 
ocl1 H.örik (lii.lo göra den) till minne [af sin bro
der?].» - Den hii.rstammar från slutet af 1000
talct, då man icke mer som på den fö rut
niimncla runstenens Lid begrof :t idtebacken, 
11la 11 p [1 kyrkans kyrkogård 1, och är det ii.llsta 
minnel af kyrklig konst inom Norrsunda kyr
kas omr:.°tde. Före restaureringen l{tg stenen i 
koret, cliir inskriften var osynlig. Tyvii.rr ii.r 
den ii.fven nu så oiindamftl senligl ·uppsli.illd, a lt l ' 

en inskriflsida iir tillmurad, den undre. 
Fig. :)0. D etalj afI koret millt för stora gfö1 gen ligga Lvänne flKAFSTENAR. vilrjan å fig. 49. 

enkla grnfstenar af brun kalksten, JGOO-ta Jet, ' L'ec·kn. d tP r foto. 

il en ena anmärkningsviirclt liten. 
Ett i tr ii s 11ida dt, ndladt oc l1 för gy ll dl hufvud-ban e r B EGRAFN1Nr:s

tfig. !~9) ö!'ver assessorn friherre Johan Sparre (född 1630, t 1659). VAPF.N. 

Den pfl en plå t å biirstånge11 m[dadc inskriften iir fllll stiindi gt åter
gifren a f Klingspor i U. F. T .. 

Å sl{rngen i.ir Mngd en viirja med faste a f snidadt stål VÄRJA. 

ulorn kaflen, som är lin dad med metalltdd (fig. 50). Å klingans 
öfre del ii.ro inskri fter, linjer och r:rnkornamenl etsade ; på yller
sidan : IOI-IANN WILLEMS ME FEClT-SOLING och FIDE SED 
C.:Uf VIDE (d. v. s. »Johann Willems i Sol ingen gjorfle mig» och 
»se Lill på hvem du förlitar dig. ») 

·p ;:t innersidan NEC TEMERE . NEC TIMIDE och SOLL: DEO: 
GLORIA: (d. v. s. »hvarken dumdri tig, ej heller rädd» och »Endast 
Gud vare äran »). Dessutom milstarestiimpel i form af en krönt sköld 
med tiltauddig slji.irna. 

Troli gen fr:tn 1600-talels fö rra hälft. Möjligen, ehuru icke sä
kert, har värjan Lillhört assessorn frih erre Johan Sparre. T otal 
längd 1J 3 c;m. 

' l\1eddeladt a f professor Ollo von l'riesen. 

http:Tyvii.rr
http:grafhii.11
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Sammanfattning af Norrsunda kyrkas 
konsthistoria . 

I. Den runskrifna grafhällen i vapenhuset antyder möjligen, 
att det redan i slutet af 1000-tale t fanns en kyrka p{t denna plals, 
sannolikt en träkyrka. 

Il. Den sedermera byggda stenkyrkan ( = period a å pla
nen fi g. 29) hade ursprungligen samma utseende som Husby kyrkas 
1:a skede (se sid. 20). 1100-talet. 

III. Långhuset hvälfves. Förra hälften af 1400-talet. 

IV. Långhuset fö rlänges västerut med hvälfcl Lillbyggnad, hvar
efter hela kyrkans inre dekoreras med kalkmålning ( = period h :"t 
fig. 29). 1400-talet. 

V. Vapenhus och sakris tia tillbyggas ( = p<' ri ocl c· ;°1. fi g. 29). 
1400-talet. 

VI. Grafkoret bygges 1633 för lagmannen Johan Sparre nf hnns 
iinka Ebba Oxenstierna. [ sambnnd cHlrmed skiinbs 1G34·--3G 
en praktfull uppsiittning a f silfver och textilier för nllnrlj:'insten 
( = period d {t fig. 29). 

VII. Under 1GOO-talets senare hiilft tillkomma rn{u1 ga ljuspl~tlnr 
och -armar. Nu bygges troligen en öppen klockstapel. 

VIII. Predikstol, altarprydnad oc:h Yttersta-domstaflan samt Ca
ritas.statyn skiinkas från Rosersbergs slott och uppsiiltns i slute t 
af 1700-talet. 

IX. Klockstapeln inbriidas och f:l r karnis tnk. Kyrktornet föi·l o
rar sin höga spira och får sitt nuvarande, l:'tga tak. Början nf 1800
tal et. 

X. R estaurering enligt ritningar a f ark. G. Pellerson (kopior 
däraf i Ö. I. A.), som med vis a af Antikvitetsakademien gj9rda 
förbeMll stadfästades genom Kgl. bref 80/s 190 l. R estaureringen, 
som utfördes 1902, omfattade i stii.nds~ittning af korabsiden, nyll 
föns ter i denna med glasm ålning, nylt altare, nya biinkar, fram
tagning af hvalfm{tlning och ny dekorering ;°t vissa hva lf' och viig
gar, flyttning a f' orgeln rn. m. 
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R esume. 

Uie im I ~. Jhl. aus Granit gebaule Kirch e war ursprlinglich von Jemsclben 
T ypus wie di e in Husby-Erli11ghu11Jra in ihrer iilleslen Periocle (vgl. S. 2 1). Sielte cl ie 
lllil ;t hezeichne le Periocle cles Grunclrisses Fig. 29. Diese Kirche war im Lang
lrnuse nichl gewölbl, wurcle aber im 15. Jhl. vollslänclig eingewölbt. In demsel· 
ben Jhl., aber elwas späler, wurcle die wesllichsle Travee angebaul, noch späler 
kamen die Sakris lei und die Vorhalle !tinzu. Die Gewölbe sowohl J er älleren 
Teile Jes Langhauses wie clie des neuen wesllichen T e iles wurden , wahrsche inlich 
umnillelbar nach ihrer Ferligs lellung, mil Ma lereien geschmilckt, mil Motiven 
aus verschiedenen Hei ligenlegenclen und (in cler wesllichen Travee) aus der 
Passionsgeschichle. Um 1633 wurcle e ine slid liche Kapelle zugebaul, als Grab
s liille fC1r Johan Sparre, de r unler anderen Ämlern auch dasjenige eines Slatl· 
l1allers der Erzdiöcese Mainz innel1alle. Gleichzeilig und elwas sp~ller kam cler 
g rösscrc Teil der jelzl befindlichen 13e leuchlungsarmalur , meislens a ls fro11111 1c 
Gaben, der Kirche zu. Urn 1700 scheinl ein offener, fre islehencler, hölzerner 
t:tockenlurm e11ls la11de11 zu sein. Die Glocken hingen frliher im Kirchlurme, 
wo noeh heule urspriingliche Glockensllihle vorhanclen s ind, e ine grosse und 
bemerkenswerle Sellenheil. Die jelzige innere Ausslallung isl hauptsächlic h 
Ende des 18. Jhls. in den Besilz der Kirche gekom men . Damals wurde näm· 
licl1 von der Kapelle des 11ahe gelege11 e11, (nunmehr) königlicl1en Schlosses Ro
sersberg eine Kanzel, e in r\llaraufbau und versch ie<lene hölzerne Frei-slaluen 
(a lles au· der Mi lle des I 7:en Jhh.) <ler Kirche Norrsunua geschenkl. In un· 
seren Tagen isl <lie Kirche reslaurierl worden. Die iiberllinchlen Gewölbemale
re ien wurden dabei fre igelegl und, leicler in unvorsichliger Arl, ergänzl; neues 
offenes Geslli lil erselzle die a lten geschlossenen Bänke, cler Allaraufsalz kam 
i11 Jie Grabkapelle. Von besonders kunslgeschichlichem Inleresse isl das in 
der Gral.Jkapelle aufgehängle. gul l.Je leuchlele Ölgemillde (Fig. 40 u. 41), das clas 
jlingsle Gericltl darsle lll. Es is l oben dem lliie<lerliinder Martin de Vos zuge
schrieben worclen. 



Foto. S. ll"al/in /.910 . 

Fig. 5 l. Odensal a kyrka. Exteriör från sych·:tst. 
Dic Kirchc von 8Ud westen . 

0DENSALA KYRKA. 

LJ PPLAND, STOCKHOLM S LÄN , ERLINGHUNDRA HÄRAD. 
 

UPPSALA ÄRKESTIFT, E R L ING HUNDRA KONTRAKT. 
 

Beskrifn ingen nlförd ::tf Fi l. Kam!. Smunn WALLTN. 

Tryckta källor: D1PL. SuEc. JJ , s. 12. 11 :0 !! 18, lir 128G, diir kyrkan näm
nes första gången; IV, s. 38-1-, n:o 3071 , [1r 1334·, testamente lill ::i:t Petri altare. 
- A. W. LUNDBERG, Konsthistoriska anteckningar rörande några äldre kyrko
byggnader i Uppland, i Tidskri ft för byggnadskonst och ingeniörsveten. kap V. 
Sthlm 1863, s. 187. - H. H1LDEBRAN0, Bidrag till Svenska Medeltidens Konst
historia, i A NT. T rnsKR. 11 o. llI (om hvalfmålningarne). ·- C. A. Ku.'\GSPOR, 
U. F. T. Il, s. 44- 47. -- MBL. I, 1872, s. 109 ; VIJ , 1890, s. 152; VII , 1891, 

s. 3; Vlll, 1895, ~ - 17-18. - 0 . SvLWAN. Kyrkomålningar i Uppland fr i.I n me
deltidens slut, i AliT . T1osKR. XI\' n:o 1, 1899, s. 4-5, 4-7. 100, 103, 122-130, 
133, 137, 140, 14-2, 15~1, 164 (om vägg- och hvalfm ålningarne). - 0 . JANSE. 
Olofskult i Uppland, i Studier tillägnade Oscar Montelius 1903, s. 157, (af'b. rtf 
S. Olof i allarsk iipet). - SvEnIGE l\' , 1907. s. (i2(i. (i27 . 

i 
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Foto. S. ll'alli11 ·1910. 

Fig . 52. Oclensal a klockstap el sl'dd 
fnl n söcll'r. 

(i locke ntunu von Silden . 

Handskrifna källor och afbildning·ssamlingar. h1nrn11s inne lia lle r en 
exteriör från ::öcler och en plan af kyrkan samt en bild af klockstape ln och i\ t
:;killiga utclrag ur kyrkböckerna fri.i n 1700-tale l. - AFRIT1'INGAR ll, s . 107, 
en exteriör från söder, teckning med bläck, jiimte tva vapenskölda r i färg (tig . 
63) samt på ett löst lilad en ko11ccplleckning i hlyerl. (fi g. G4} - P ERING
SKIÖLD, Monumenta Jll, f'ol. 139, 14-0, a fbi lcl ning af runs ten vid kyrkdörren ; i 
vo lymens s lut inbundna blad i 8:0: anteckningar om malningar och inven tarier. 
- A. T. A.: '1 teckn ingar, tlc ll'is i !'ärg, a f kyrkan, m[dningarna och a lta r 
ski1pet a f Sohlman ; 12 hhtLl filrgskisser af miilningarna a f K. AROSEN1us; 18 
fo tografie r före ocl1 efter 18!)fi å rs restaurering (j fr neda n); in venta rium 1829. 
Ö. l. ;\.: I blad ri tning till al tare och :..: blad ri tn ingar till orgel, alla M in 
1700-talets senare Llel, en daterad 1788; 4 blad kopior a l' ritninga r a f AGI LI1'DE
GREN till restaurering (plan, altare, a ltarring, bä nka r) s tadf. rn/s 1895. - PALM
SKI ÖLDSKA SAMLINGEN l . B.: n:o XIV. T om. XXJL fo l. 1035-104-3, om socken
namnet m. m . 

Kyrkans arkivalier. LANDSAR KI VET, UPPSALA: de konsthistoriskt in
tressanta uppg ifterna anträ ffas i fö ljande dela r : sockenstämmoprotokoll (citeras 
• pr o l. • ) 1713-1786 i volymen I\. I. l ; 1787- 1827 i K. I. 2 ; 1828-1835 i L. 
l. ö; kyrkorådsµrotokoll 1 24-1842 i K. 111.; kyrkoräkenskaper, kladd och huf
vudbok 1758-1801 (citeras . räke n s k.>) i L. I. 1-- 7; inven tarier (citeras 
>inv.•) i K. L 1: frän 17 13, fo l. I: 1758'! fo l. 6 ; 17 1 fol. 37 ; 1786 fol. 184; 
18 19 s ist i volymen: kronologisk förteckning öfver [1 kyrkan utförda a rbeten 
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• 

..LJn," D11ösre ul 
·ITörk.o oo;:JJ!<Jfl>d 
meJlörl gokplall(f\ 
ro Ölt> riktade 
rrd del 1>%Jie lx. 

.bi;rö 

Fig. 53. Odensala kyrka. Pl an . 
Grund ri ss. 

1713- 1781 (citeras •arb. i kyrkan ») i K. J. 1, fol. 30; kronologi sk förleck
ning öfver in ventariernas tillökning (cileras . i11 v. Li ll ökn. • ) i K. I. I: 1713
1757 fol. 3; 1759-1774 fol. l:J . Ell inventarium frftn 1ö30 är förvara dl i bu11
len >Kyrko- och Präslgårdsinvenlarier •. - I Kv11KA N förvaras handlingar fr:'i11 
senare Lid , däribl and Ar.1 LIND EGRENS origin alritningar 1.ill restaurering 1895 (jfr 
ofvan Ö. I. Ä.). 



ODEl\SALA KYHKA. 57 

Kyrkog å rden och klockstapeln. 

Kyrko gård e n, som ursprungligen hu fvudsakligen slriickle s ig l\ rn~ ut;.I H JJ. 

å l väster, ha r på 1800-lalet belyd l igl u l vidgal: å l norr. Den om 
ges a r en grastensnrnr utan nC1gon a f"Wckning, i lwar::; ursprun gliga 
sträckning finnas tre ingfö1gar med tcgclgrimlslolpar och j~i.rn-

grindar; i den nya delen a r muren finne:-; en ingång med slcn 
s lolpar och järngrindar. 1()02 hade bogårds
rnuren trätak, ty då beskylldes kyrkoltcrclen 

Tokk.9el 
för att hans drängar s tulo spik ur bogårcl s

rnuren (Upsala ärkeslif'ts herdaminne, ulg. 5 A 
 
af Fant och Låslbom Il, s. 372). 1715 var ho

gårclsrnuren rappad och belagd med lri.ilak 
 
saml försedd med tre mmadc »stigluckor» 
 
i ösler, vi.ister ocli söder , lwilka a lla repa

rerades och ombyggdes 1715- l 717 (ar b. 
 0 0 [J
i k y rkan). Underh ;.'t ll ocl1 reparationer 
omtalas oupphörligt och utföras genom Q 
gångled. 1820 necltogos de förfallna sli g
Juckorna, och i deras s lälle uppmuracles 

Fig. 54. Odensala ky rka. 
de nuvarande slolpama och insattes ~rin-" M ed e lt ida taktegel. 
darna 1820-1823 (pro t.). 1820 plante ra- Ali ttelalterlicbe Dncbzicgel. 

des löfträd utmed kyrkogårdsmuren. 
Klock s tapeln (fig. 52) i.ir br~idfourad, rödfärgad, med spån

klädl tak. Öfverst å etl j~i.rnkors finnes en fl öjel med årlalel 1815 
samt förgylld, sjuuddig s tjärna mellan två lagcrkvislar. Slapeln 
nybyggdes 1725 »i Skiörsla giärcles backa» ( = den nuvarande plat
se11, omkr. 400 m. söder orn kyrkan) i stället för den gamla, för
fallna stapeln på kyrkogården. 1726 infodrades den med brädor. 
(Arb. i kyrkan). 

[ stapeln hänga tre k I ock o r, gjutna 1894 (den mellanstora, 
omgjuten af en å r 1737 af Gerhard l\Ieyer i Stockholm gjuten och a f 
grefvinnan Anna Maria Gyllenstierna född Soop skänkt klocka) och 
187 1 (den slörsla och minsta, de11 senare omgjutcn ar en löDG 
genom J. Bierman i Stockholm gjulen klocka), alll enligt inskriflema 
på klockorna. 

K yrkobyggnaden. 
Odensala kyrka ulgöres, sasorn planen lig. 53 visar, af ett 1'1.AN. 

reklanguliirl långhus, Inrars östliga le del är inredd lill kor. 1 väster 
ligger ell lom, llOl'l' 0111 långhusets öslra del en utbygguacl, inrym
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mande sakristia samt material- och bårbod, och vid kyrkans södra. 
vägg längst i väster ligger ett vapenhns. 

MATERIAL Kyrkan är uppförd af obearbetad grås t en i kalkbruk . Kring 
och dörrar och fön ster finn as inrnurningar af teg e I, mest tillkomna i

EXTERIÖR. 

senare lid vid förs toring af öppningarna. Långhusels sträckm urar 
ära påbyggda med tege l 80 cm. lt ögt. A Wnghuset, sakri stian och 
vapenhuset finnas enkla, dragna takli s ter af tegel. Dessa och 
murarnas höjande utfördes 1770- 177 J, då ~ifven v~iggarna utvän
digt reparerad es i anledn ing af en eldsv:°tda fjärd e dag jul 17()\3, hvar
vid kyrkans tak afbrann (prat. 14 jan. 1770; räken s k. 17 70). 

Fntn. S. Walli11 f .?10. 

Fig. :'ii\ . 0Llensala kyrka. [n tc·riör mot ,-;ister. 
Inncnnn sicht gcgc n 'Vcs te n. 

Egenllig sockel förekommer icke; dock tlr kring tornel och läng
husets västra del ett utskjutande grundskifl synligt ornkr. 25 cm. 
ofvan jord (rnarkeradt :1 planen fig. 53). Vtiggarna ära utvändigt 
groft spritputsade sa rnl afförgade grfthvita i ljust röd brytning med 
slätputsade omfattningar kring fönster or,h murhörn. 1729 »blef 
hela Kyrckjan utan ti l rappat och kalkslagen samt bes truken med 
röd tegelfärg och hwila ränder» (arb. i kyrkan). Yttertaken 
~iro täckta med tj~lrad träspån (å 1<.lnghusel omlaggd senasl 1910
1911 med sågad furuspån). En liten, spånklticlcl spira rider på 
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öslra ga f'v e ln ; denna och vapenlrnsgafv eln bära flöjl ar a f j i.i. rn. Tak
täckningsmateri alet har varit detsamma [ttrnins tone allt ifrån 1700
ta lets börj an. I kyrk ans arkiv omtal as ofta spåntakens reparatio11 
samt bestrykande med tjära och rödfärg. De nuvarande tak
slolam a hä rsta mm a från reparationen 1770. Under medeltiden har 
här förekommit tak a f s . k. nrnnktegel, af hvilket ett 20-tal kon
vexa och konkava pannor f'ö rvrtras å långhu svinden (fig. 54) . Inn e r-

Foto. ,r...·. Wa /li11 ·f910. 

Fig. 56. Odensala kyrk a. In te ri ör mot öster. 
lunennn sicbt gegcn Osten. 

t a k en bestå af tegelhvalf. l1olfv e l i.i r i kyrkan af kalkstens
plaltor med tr~i. i bänkkv::uteren ; i sakri s ti an, vapenliusel och tor
net af tegel. 

Det nuvarande Iå n g hu s e b vi.i.stra liälfl i.ir kyrkans äll sla L:i~..: H us. 

del (fig. 53, period a) . Denna har i öster a fslutats med en gafvel
rnur, och det i.ir ej osann olikt, all ösler därom f'unnils ett smalare 
kor, möjli gen förseclt med apsid. Kyrkans plan skulle i så fal l ha 
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varit öfverensslämrnande med 
annexkyrkan Husby-Erlinghun
dras under dess första period 
(jfr . fl g. 92, period a), med h vil
ken denna del ar Odensala 
kyrka anlag ligen iir ungefär 
samlidig. Af den ofv:rnnärnnda 
ursprungliga öslra ga fvelmuren 
rinna · sönderbrutna rester kvar 
i'.t vinden bå rl e vid norra och 
södra murarna vid gränsen 
mellan hva lfven Il och m (jfr. 
fi g. 53, detalj en lill höger). 
Alt de11na gafvelmur lillhörl 
den viistra delen af byggnaden 

Foto. Il. Coniell 1909. ocl1 all den östra iir lil lbyggd, 
Fig. 57. Oden ·ala ky rka . Ursprung· 

ligt roman sk t fönster, sedt f1->rn framgår däraf, a lt ett i hörnen 
vapenh usvintlen. sammanhängande, m sprunglig l 

Ursprilugliches, romanischcs Fcuster, 
pulslager finnes i't västra sidan, 

under det a tt de öslra slrä.cknrnrarna stöla s tumt mol tv~i.rnrnren. 

Stycken a f samma mur kvarstodo före 18% år restam ering äl've11 
inuli kyrkan under väggpe _/ehtior'I C,-D 
larna (muntligt meddelande af 
kyrkoherde J. J. Lunden, HllO). 

Murarna i den ursprung
liga kyrkan äro byggda af 
ungefar jämnstora gråstenar, 
laggda i ganska regelbundna, 
horisontala rader med skol
ning, samt ha antagligen från 
början vari t pu tsade både ut
vändigt och invändigt. Ingån 
gen var från södra sidan p:'.t 
samma pla ts, där nu ingången 
frän vapenhusel ä r - den nu
varande portalen af legel är 

r)'O 5 0 

dock ej ursprunglig. Af fön	 1111 1111 1 I 

stren finnes ell ännu bevaradt 	 Fig. 58. Ocle nsala k yrka. Sek tion 
genom vapenhn8et u tmed kyrkans (fig. 57, 58 och 53, a) beläget 
södra vägg (C-D å planen fig. 53). 

högl upp på södra v~iggen, nu Schuitt C- D, dic Lagc llc• Fcustcrs F!g. 67 zcigend. 
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·Porto! ·mellof\· Vöpe.f\husel: och li>n_gl\\.tJe.t 
. r\Q(r" 

· o c er: 
5

11 I 1 , , 1 r 1 , , , 'F , 1 1 1 '1 1 , I ~o o"" 

F ig . 5fl. Pl n,n n,f port11.l•·n fig . Il l. 
]~ Ian llcs Portnlcs Fig. Gl. 

: 

0t vapenl1 usets vind. Dess smyg ii.r li \•iUfd nf grtisten , i hvilket 
ma ler ia l äfven fal sen för lrii.karmen ii.r utförd . Af denna sennre 
:Hers l[1 endast e lt par kola de reste r upptil l och ned till. Föns ter
öppn ingen ii.r 70 cm. hög. Kyrkans innertak, som nu besb'.tr af 
senare inbyggda hvalf (se nedan, s . G2) ha r antagligen ursprung
ligen varit e tt trii.tak; jfr. ofvan s . GO ang;°1ende mura rnas inre a f
pu tsning iinda upp till öfverkanten . Af den u rsprungli gn kyrkans 
utseende och inredn ing ii.r för öfrig t inte t b f'vnradt. 

Denna ii.l lsta kyrka försågs redan 
tidigt m ed tvit tillbyggna der, elen ena 
norr om kore t - antngligen en sa kristia 
(fig. 53, per iod b) - den a ndra elt tom 
i viis ter (fig. ::i3, period c). J fr. necl :rn . 

Nii.sta förä ndring var ombyggandet 
nf ingfrngen i söder genom uppförande 
af den ii.nnu kvarva rande p o rt a l e n uvv(fig. 59 och 61 ). Denna ii.r uppförd af 
tegel, h vars profil er ing sannolikt ii.r ut

F ig. 60. OdP11sala ky rkn. huggen med mejsel i de soltorkade 
Hvalfribbornns pro fi lPr i liln g 

stenarna före brä nningen . A basernfl h usPt. sakrist in.n och 
finnas r ester a f e tt par hörnorna menl. vap PnhnsPt. 

B • ] · I k ·k I f ·r · · l Schnitte (ler Ocwillhcrippe11 in tlcn 
:tCe I C ' n i . OC I Orm g t llI"n g ftr por a- v crschio1lc 11 e1. Hnug li cdcrn .t e r Kirch c. 

http:besb'.tr


fi2 

len ni:ira besläktad med portalerna å Sigtuna J\fariakyrka, Sko
klos ters kyrka ocl 1 Slr~ingn~i s domkyrka och ~ir antagligen byggd 
under 1200-talcls senare h~ilfl. Ar 1718 var den försedd med en 
enk eldörr, hvilken då ulbyltes mol lv{t nya h all'dönar (ar b. i 
k y rk a n) . De nu var:rnde enkla br~iddörrarna me(l öfverstycke af 
l.rii iiro gjorda l 896. 

r ställ e t för de t ursprnngliga i1111erlakel inslogos lege lh valf be
st:\c11de af tv[t på vi:iggpe lare hvilande krysshva lf med ribbor (hva lf
v0n lll o. JV, fi g. 58. period d). Ribborn as profil (obs! m e d puts

ning) sy nes [t fi g. 60; :"t 
hva lfvr: ns öfversicla iiro 
de ej synliga; hvalfkap
porn:1 iiro slagna p?t s li ck 
(tegelmått 28 x ? x 8 cm.). 
Spira ltrappan i nord
viistrn h örne t ä r byggd i 
samband med hvalf:-:yste
met. Till konstrnklioncn 
och ribba ns prnfil likn a 
dessa hvalf Väs ter-Åkers 
kyrkas (Uppi.), hvilka an
tagligen ~i·rn sln gna :°1r 
1331. 1 

Vid denna tid fan ns 
i kyrka n ett allare, h el
gadt :U St. Petrus (jfr. 
inventari erna, sid. 89). 
Om inredningen för öfrigl Fntn. S. Tra7Ti11 19tn . 

~ir intet kändt, men fön.Pig. 61. Oclcnsala ky rka. Södra lå nghu s
portalen, inbyggd i vapenhuset. ,; tren m?ts te reda11 vid 

Fdtn 1200-tal ets senare hälft. den na lid li a blil\-it för
Bncksteinsporta.1 von cl. spiitercu Hii.lftc <les 13. Jhts , 
mit <len Portalen <ler 1Juricukircheu in Sigtunn nnrl ;} ndraci e, ly det ofvan 0111

Sko uncl des Domcs in Striiugn iis befl'cun<let. 

talade, ursprungliga fön
stret sitler så högt upp, a ll del blifvil tillli:i.ppt a f hva lfven . 

Den s lörsta förändringen å kyrkobyggnaden skedde mol m edel
tidens slut, då h ela nuvarande öslra delen a f långhuset lillbyggdes 
(fig. 53, period e). Det smalare kore t och långhusets östgafvel 
nedrefvos då, och lå nghusmmama J'orts:1lles mol öster i nykt med 

1 J l'r. F u11r;rÄNNEN I !JI I, ~ . 84- 81i. 
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de gamla. Det nya rummet lticktes med ett hvalfsystern, hv iland e 
p~1 Oersprångiga viiggpelare och bestående af tv[t s tjärnh va lf af 
lege l med ribbor. H.ibbornas profiler framgå af fi g. 60. På hvalf
vens öfversida ~iro ribborna synliga . (Tege l mått 29,r, X 13 X s,~ cm .) 
Vapenhuset och sakri stian tillbyggdes antagl igen samtidigt rn ed 
långlrnse l (se nedan) . Dörröppningen in till sakristian [ir spets
bågig oeh i sin nedre del n[igo t Yiclgad (jfr. fig . 75). Dörren iir 
af trii, försedd med ornerade, rn ecl eltida j~irnbesl ag vid nyckelliålel 
och dörringen, delvis tiickta 
af senare påsa tta, hori sonlala 
j~irnband (fig. 62). Q 0 0 

Kyrkans inre dekorera
des med kalkmålningar Uinnn 
lill stor del bevarade, se 0 0 () 
nedan), hvilket a.nlagligen 
skedde omedelbart eft er de 
sist omtalade hvalfvens byg
gande. Målningarna ~iro ut
förda under Jakob Ulfssons 
ärkebiskopstid (14G9- 1Gl4) 
och synas :rngifva, all den 
senaste til lbyggnaden skedd e 
omkr. år 1500. 

Kyrkorummet fick ge
nom ombyggnaden den ka
rakUir, som - fr[msedl in l<' ig. 62. Odensala kyrka. M e<lP lt idn. 

•o o 

j;lrnbeslag i't sakri stidörren.redningen - i stort sed l 
)fittelnJtcrlicber Bcschlng von Scbm ie<lceisen 

iinnu är bevarad. Den vik - aa der 'l'biir dcr Sn kri stei. 

tigas te inredningen var föl
jande (jfr. nedan, inventari erna): a ltarskåpet a r å r 1514, s locl pil 
a ltaret frilt fr~tn östra väggen; ell altare vid v~iggpe l are 11 , clär 
pred ikstolen nu slår, hickt ar en s tenhä ll med munksti l ; t r iumf
krucifixet och andra bilder på ett korskrank mellan kor och lång
hus; en korstol rid korets ·ödra vägg. I östra fön slrel funnos 
Sten Sture cl. ii:s ocli ~irk ehiskop Jakob Ulfssons vapen målade 
(P e rin gs kiöld) , i södra fön stret ett Oxensti ernavapen och en från 
vänster s tyckad sköld ( »A fri t n in gar», se fi g. 63). Dessa fönster 
~iro ej bevarade, och öfverhufvucl finna s inga fönster från denna 
licl k.\'ar i kyrkan oföriindrad0. 

(J () 
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År 1713, då kyrkoherden Nordstedt befordrades till Odensala 
pastorat från en pr~isltjiin :-:t i Stockholm, fann han kyrkan i huf
vudsak oföriinclracl fd111 meLlelliclens slut. H::m liit d~t utföra :H
skilliga reparationsarbeten och moderniserade i flera afseenden 
interiören. Äfven hans efterträdare liilo tid efter annan utföra 

liknande arbeten, ehuru 
mindre omfattande. 1714 
flyttacles altaret till östra 
viiggen, borttogs ofl'er
allaret vid norra väggpe
laren, uppsattes ny pre
dikstol (den nuvarande), 
nedtogs korskranket och 
uppsalles pyramider vid 
kordörren (se nedan, in
Yentariernn). Fönstren 
voro 1713 sm:°t och sönd
ri ga (lnv. l7l3). Tnorra 
viiggen upptogs 1717 l'l I 
nytt fö nster i l 11. tra1·1"11 
och förs{tgs med träkar
rnar och h{tgar. 17 J8 för
s torades de tre söcl ra 
fönstren. l sa111band hiir
med hvillimmades viig-

Fig . fi3. Odensala kyrka från syllöst. garna inviindigl :°t »elen 
'L'eckning från , r 1G82 i • Afritningan. undra dehlen i kyrckjan 

Dlf' Kirchc von SUclostcu. Hnndzcic hn1111g aus d. J. 1G82. 
under fönstren, sampt 

rundt. omkring Lhern alla lre op till hvalfvet jempte vVapenhuset». 
172fJ fin go alla fönstren solbiinkar af »skiön 'fälg- elr. Öhlanflz 
Sten». 1726 förstorades det östra fönstret något, och jiirngallren 
jfö11le de gamla, mörka glasen borltogos och ersattes af nya i 
smidd jiirnbåge. (Arb. i ky rkan.) 1759 förändrades föns tret p :°t 
östgafveln från »et smalt och korl lftng fönster» till »el stort trind 
fönster '>, för att öka belysningen i koret (in v. till ö kn., arb. i 
kyrkan). ya fönsler insattes l 702, hvarvid man beslutat göra 
h~tgar af smiclt järn. Dä s{1danl ej kunde anskaffas, gjordes de 
emellertid af trä som förnt. Rntoma gjordes större och fönster
gluggarna upphöggos (prot. 1791, 170 2, riikensk. 17 92). 
Samma itr l1villimlllalles 1·i\ggnrna i11v;'l11digl »,;aml pelarna all lil 
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hwalfbogan börjar », (prol. 17!19?, ri'tk e n s k. 17~J2). Samli<iigt 
uppsa ttes äfven en ny a ltaruppsa ts (se nedan, inventarierna), ut
görand e omramning kring del öslra fönslrel, hvilkel då åter hade 
formen ar ell »långfönster ». S:1dana fön stren delta <°tr blefvo, ha 
de sedan förblif\·it , stora , stickbågiga, med ntCt t och inåt skrånand e 
smygar samt karmar ocl1 b(tgar nr lrit med ofargadt glas. Endast 
de t östra fönstret liar åter blif\'il omgjonll. I89G i11 sa lles nt't rnligen 
dt'tri elt mCtladt fönster 
med e tt par ilnglafigurer 
samt ornament. 

17 14 lagades t ege l
go l fv e t i kyrkan, och 
1718 inlades trägolf i hela 
kyrkan i samband med 
btl nkbyggnad (a rb. i kyr
kan). 1810 omlades go lf
vel med planslen, (prot. 
1808, 1810). 

1896 res taurerades 
kyrkans inre enligt rit 
ningar ar arkitekten Agi 
Lindegren. Diirvicl r e
staurerades målningarna 
(se nedan), och ny inred
ning utfördes, bes lfte nde 
af allare med allarupp
sa ls och altaITing. biink
inredning, orgel och orgel
läktare samt det ofvan 
omtalade fönstrel öfver altaret. På ritningen ti r föres laget uppta
gande af två nischer i koret på sidorna om sakri s tidörren, hvilket 
ej utförts. 

Torn e t, som är tillbyggclt till elen ursprnngliga kyrkan (fig. TORN. 

53, period c), rider m ed sin östra mur p[t lå nghusets gafvelröste. 
Gr:istensförbandet i murarna ii.r af ungefär snmma art, som i lå ng
huse ls mista del, om ock något mindre regelbundet. Bollenvåningen 
ttickes af etl ~t tlade l ad t ribbhvalf af tegel; ribborna likna i genom
sbrning dem i ICu1ghusets hvalf IIl o. 1V och iiro ej synliga å 
lwalfvets öfversida. Kapporna ti.ro slagna på sti ck och en helsten 

Rrl in ghuncl ra bäratl. 5 

Fig. G4. Knifsta och Otlensala kyrkor. 
 
Kon ceptteckning till fig. 63. 
 

nic Kirchen Knifstn 11n<l Olle11snln itu Jahre lli8'J. 
Konzcptzc ichnun g znr Fi g . Ga. 
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tjocka (tegelmått ? x 13,5 x 9 cm.). Hvalfvet hvila r ej på hörnpe
lare eller sköldbågar. 

Tornets bottenvåning slår i förbindelse med långhuset genom 
en rundbågig öppning, i hvilken nu finnas clubbelclörrar med 

stora glasrutor. Golfvet är af tegel. l 7M 
Dl\q3· t· )00~· ta r\- inlades här golf och orcln ndes med bänka r, 

. - rnurer\ · 
och samma år upptogs elen rundbågiga dörr
öppningen i ,·ästmurcn med öfverljus öfvcr 
dörra rna (a rb. i ky rk a n). De nuvarande 
d11hbr. l<lii1Tnrna Hro koppnrb0slng1rn or-11 h:"\ra 

leklim _L'.] -f) 
-p~ &yi\\!JdJ - nono. Vi>99. 

°// 

2 3 45 6 7/11
I I I I I f--' 

Vi ,!!;. G6. OJe11~al ft k.n ·k n. SC'ktion gC'n o 111 
 
matf'rialboclC'n nH'd ky rknns 11 o rrn x· ii,!!;g 
 

(A - R {i pl ftn~n fi g. fifl) . 
 
Schnilt A - n, nör<llichc Wnnd tl('s f.nn ghn11~p..; '011 
 

dC'r f:crlit.knrnmer nn~ gcs('hcn. 
 

O 'i A 6 ~ w:'.) t'lDt"'\ 
+t+tt+I I I I I I I I 

Fig. G5. Oclensala 
 
ky r ka. nlugg mNI 
 

trappa i södm 
 
tor nmurcn. 
 

)fnucrii fTnung mi t 'l'reppC' 
nn dc r s ildlichc 11 


'l'urmmnncr. 


{1rtalet 1860. Stentrappan utanför lndes :'i r 174.7 (;irh. i ky rkrtn. 
Jfr. nedan grafstenarna bland in ventarierna) . 

Närmast öfver ltvalfvet finnes i södra muren en glugg med 
utå t-nedåt r iktad trappa (fig. 65) ; tegel af fl era storlekar ~i l' 

användt i dess omfattning. l västra röstet i:ir upptagen en in
gäng till långhusvinden med stickbågig tegelomfa ttning (tegelmått 
29 x 13,5 x 8,o cm.). Ofvan h valfvet finnas spär af tre bjälklag pil 
j ~i.mna mellanrum ; i några bjälkhål kvarligga brända stockar . Mu
rarna samn1anh:0dlns a f ;inkarc11 ar lr:·i med x-f'ormiga a.nkarslutar 
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af järn. l öfversta l'liningen äro fyra rnndbågiga gluggar med 
grttstcnsomfattn ing ;-;aml botten !:i.gel af tegel. Tornmuren iir öfversl 
:i.fj~imnad med tegel. Tornhul'ven ~ir byggd af lrä och Uickt på 
båda takfallen med tjtirad träspån; lanterninen brädbeslagen och 
målad ljust gd1; dess fönster ha blyinfallade rutor. Tornspetsen 
krönes af glob och kor:=; af' förgy lld koppa r. 

Om tornets ursprungliga betäckn ing är intet kiindt. Å den 
ällsta af' bildningen af kyrkan (i » Afritningar» fri'tn 1682; l'ig. 63 o. 
64·) finn es en hög, fyrsidig spir:i. , som siikerligen var senare till
kommen iin sjiilfra tornet. Om denn:i. och dess ersiitlande med 
den nuraranclr hufvcn liimnar kyrkans arkiv npply. ningar. Torn
spiran, som 17 J3 v:i.r förfall en stl riil till hjiirtstocken som spån
liigg11i11gen, reparerades 171;; oclt hest röks 111ed ljiira och rödfärg 
(inv. 1718, ar !J. i kyrk:i.11 o. prol. 1715). Ombyggnaden af 
tornspir:i.n fr::ung(ll· rilförl igl ni' prot. 1788 - I7~lG. 1787 besiktiga
tles tornrl s brisler, och brsli"its :il.I. s:'illa tv:°t jiirnbancl rundt torn
kroppe11 sn111t ins;.illa nytt \·irk c i tornspira11o; tridrnnslruklion ocl1 
liir-k:i. cl e11 med ny sp;'\n. Prol. uppriikna noga alla de olika stock
arnas mMI. 11C'p::tmlionen uppsköts :01r för :"tr lill 17!1'.i. clelvi. eme
dan byggmi'1 st;iren l':lfslr:111ll. ;-;om sknllr• !Pd:i. ;irhelel:. 1' :1 r upplage11 
\' id l: otlröra kyrka. Dclt;i ;'1r beslöts först alt fiirslora gluggarna 
i tornet for alt möjliggöra klo«kornas införande, 1nen liingre fram 
:·indr:i.d es dell:i. beslut till alt b[1<ic gluggarn:i. od1 lornmuren i 
tl r ss hclhrt skulle ilel1 ;°tlln;-; ofiiriindr:i.d (Obs! alt fig. G'."l o. G~· visa 
f1'({ gluggar p:°t södr:i. sicL1n , lll~tslc bero p:°t felrilning). Diirr mol 
skulle tornspiran göra,; mindre, •oek wille Församlingen framd eles 
nthHn sig om modellen clertill », hvarpi'.t tle 11 :·innu kv:i.rv;irancle huf
ven byggdes ocl1 blel' f:'irrlig 1794·. Prolokollcn liimna utförliga 
nppgifter om :-::·ttt el för al'betels ulföramlc. F'ör;-;amlingen bitriidcle 
i>yggmiist:i.re11 genom ut görande :i.r ,.;. k. gängled, hvarvicl för hvarje 
dag l'olk fd11 en \·iss rotes alla giudar insliilllle sig under resp. 
sexrn:rns befiil. Prot. 17!)::l, 20 maj i11ne]1(dler bötesbesUimmelser 
fiir all slags försummelse. bl. :i.. för sen ankomst om morgonen: 
»Hiilla Liden iir kl(1ckan G d(t bönen skal börjas». 

Sak r is ti;in och mat e ria lb od e n bilda en gemensam u t- SArn1sT1A o. 

byggnad vid kyrkans norra sida. Ällst iir el en västra delen (nu- ~IATrn iA1.non . 

v;irancle materialbocl en, fl g. 53, period b) , hvilken varit tii.ckl med 
ett tunnhvalf af' tegel med vederlag i öster och vi'tster (tegelmålt 
21i-27 x ? x 8-8. :.j. Af del la :1terst.°1 rn"tgr:i. rester it de11 vibtra 
nrnren ,;amt c11 l1 el b(tge i l:°t11ghusnrnren (:;e :;rklioncn fig. ()()), 

http:kyrk:i.11
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gående midt igenom muren - - den observerades a insidan Yid 
restaureringen 1896. Del s<°L täckta rummets yttertak lo rde ha 
haft tak[Ls i riktningen norr - "öder, och hela byggnaden s löl sig an
tagligen lill den ursprungliga kyrkans kor (jf'L ofva11 s. 59). Del fin
nes en möjlighet, alt detta l111s byggts :a mlirligl med sjiilfva kyrkan , 
men i byggnadens nuvarnrnle lill s lc°L11d ilr det ej 1nöjligl all afgöra, 
om del m sprungliga l[u1 gltusels hörn, som ilr ,;y1 ili gl ofrnnf'ör 
hva lfanfangct, iil'ven f'orlsiltler ned lill marken (fig. ;):!, den p ri ckadf' 
linjen m ellan period a och hl , ell er om ulbyggnaden ligger i för
band med l[mghuset. i\Iol samlid ighel m ed kyrkan lala r anv~indan
de l af tegel, som ej lycks h a förekommit i el en ursprungliga bygg
naden (fig. 53, period a). Den tillbyggda öslra forbilltningen af' lång
husmuren iir inbyggd under lunnhvalfve l och laggd p:L cleha1nma . 

Den öslra delen af' ulhyggnaclen (elen nuvarande sakris tian) 
lillkom antagligen sa mlidigl med den s lora tillbyggnaden omkr. 
1500 (fig. 53, period e). Den kan ocks[L möjligen vara li llbyggd 
någo t senare, hvi lk el dock ej ka n af'göras, utau alt aOägsna pul
sen. Den tåckes af ett krysshva lf af tegel nwd ribbor (profi len se 
fig. 60) och har s tå tt i förbindelse med vils tra rumme t genom ctl 
lågt tegeltunnhrnlf (tegelmMt 28,:, x14x!) cm.). I-brom upplyser 
kyrkans arkiv 1726 »al man först gio rde en liock Skilljemnhr mitt 
uti h ene [sacris li:rn] under litet i[Lga hwa lfwet od1 sedan en op
huggen ny dörrgång lil then wiistra dehlen p~L kyrckiogården , som 
iir beqw~irnli g lil Lyk, Båhr och Materia liers huns; den andra elr. 
ö tra dehlen förblef lil en wacker och beqwåmlig Sacrislia » (ar b. 
i kyrkan). Den här omnä mnda kiljemuren af gråslen ä r ;°L pla
nen f1 g. 53 betecknad soni period f. N~ir det våstra rummets 
tunnhvalf raserades och de l nuvarande gemensamma yttertaket 
byggdes, med fall mot norr och hvilande på gafvelröslen, som ej 
s tå i förband med långhusmuren, upplyser ej arkivet. Möjligen 
skedde de t i samband med eldsv[1clan l 7G9 och den d~irpå följ ande 
repa rationen (jfr. s. 58). 

Sakris ti ans föns tersmygar iiro sti ckbägiga, med ka rma r och bågar 
a f trä saml jä rngaller. Ell f'önsler, lro ligen det östra, reparerades 
1715 och elt nytt, troligen det norra, upplogs 1726 (arb. i kyrkan). 

Å ritningen till 1896 å rs restaurering ~ir rna teri alboclen bort
tagen, och en yltertrappa leder på v~lstra sidan upp till sakris tians 
vincl. Dessa förändringar i.iro ej utförda. 

\TAPE~ 11 us. Vapenhu se t iir en lillbyggnacl , hvars murar ej ligga i för
ba nd JJH'Ll kyrkans. Dess lak dö ljer del urspru11g liga fönslrel i 
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lttnghusmuren (lig. 53, ::i, jfr. ofvan s. l>l) , och dess hvalf skär 
öfver den ytlers ta omfatlnin gsbågen :1 porta len i samma mur (fig. 
61), hvilke t senare visa r, atl vapenhuse t ej byggls i sa mba nd med 
denn a, utan antagl igen r i:i lt L

0

u1 gt di:ireller. Hvalfvets konstrnktion 
lyder p:1 samli d ighet m ed sakri slian s li v::i lf', cl. v. s. vid den stora 
lillbyggnaden omkr. 1500 (fig. 53, period e). Vapcn l1ushva lfvel är 
ell krysshva lf med ribbor (profi len se fi g. CiU), syn li ga ~t h valfvels 
öfversida; kapporna iiro slagna p:i sl ick Uegelm å ll ~\J , o x 2 x \) cm.). 
Porta len ii r spelsb <.'\.g ig och fl crsprångig, gj ord a f legel. 1 clen
sa 111ma s ilter en dörr, beslagen med rutformi gt s liill da, onkell pro
lilerade bdder och fö rsedd mell en dörrin g a f' jii rn . Den bekläd
des 171 6 med »nya li stad e lvärbrii.de r » (arb. i k y rk an). Öfver 
portalen finnes en glugg med s ti ckbågig legelornfattning . Vapen
huse l liar go lf af lege l och ä r inredt med bänkar kring viiggarna. 

Kyrkan uppvii.rm es ge 11 om en jiirnka min , : li:i ll cl virl södra UPl'vi\ HMN 1Nt;. 

viiggen miclt emot prediksto l ~n , och med rökröre t gående upp ge
nom en h va lfkappa. l snkri s lia11 finn es en mindre jii.rnkam in. 

M edeltida kalkm å lnin g . 

Korcls oc lt 1:u1 ghusels l1 va lf och väggar i:iro dekorerade med 
ur;;prun gligen medeltida ka lk111 uln ing, figurscener och ornamenl. 
Däremot iiro in ga sp<'tr af m~tlning uppmiirksammade i sakri s tian , 
v::ipenhuset ell er tornets boltenv~m i ng. 

Målningen ä v~iggarna har i senare tid dolts genom hvitlimning. ÖFl'ERKALKNING. 

Arkivuppgifter om vii.gga rna s hvillinming i samba nd med försto
rande af fön stren finnas fdln tiren 171 8 (arb. i ky rkan) och 1792 
(prot.). Om väggmålnin ga rna redan förut varit öfvertiickta är ej 
bekant. Rörande h valf'vens m[tlninga r lämnar kyrka ns ark iv inga 
uppgift er . Möjligen kunna de ha berörts af r eparationerna å hvalf
ven 1770 efter e ldsvådan 17G\.l (prot. 1. apr. 1770), sam t å hvalfvet 
öfver lä ktaren 1781 (prot. 30. sep t. 178 1, r iikensk. 1782). 

Enligt fotografie r i ,\. . T . .A. voro före res laureringen 189G 
väggarna hvitlimmade jämte sköldbågarnas ha lfva undersida samt 
väggpelarna med deras kapitäl. l hvalf III (se fig. 53) var västra 
kappans nedre hä lft hvitlirnmad. 

1890 upptäcktes v~i.ggmål ningarna i kyrkan, och i Kungl. bref 
d . 16 :s 1895 rörande rc;; lamering föreskref K. Maj:t en lig l Antik vi
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tetsakademiens förslag, atl korv~iggen ej borde dekoreras !lled nya 
målningar, utan de gamla aftäckas och restaureras lMBL. Vll. 
Vill.) . 

REsTAUREmNo. Restaurering utfördes 1896 af dekorations1ll[tlare11 Edv<:1rd 
Berg, Stockholm, jämle medhjälpare, hvarvid viiggmålningarna a f
täckles och de taflor, som man ansåg s ig kunna lyda, ifylldes. 
Vissa mycket fragmentariska taflor å korets viiggar ersattes med 
nya kompositioner. A nona väggen i trave Il funnos (enligt munt
ligt meddelande af kyrkoherden J. J. Lunden) målningsfragrnent, 

Foto. S. Jl"alli11 {910. 

l'ig . 67. Oc10nsala kyrka. H valfmåln ing . Kristi liin1 rnE> l~fard ( Il : l ll- 18). 
Gewölbemalerci. nm 1~00 . 

som Mer öfvertäcktes. Ny dekorering utfördes å denna v~igg lblad
slingor , signerade: P. G. Karlgren 1896) samt 111. och lV. traveer
nas v~iggar och i hvalf IV (schablonering samt i li valfvet språk
band llled datum för restaureringen). Hvalfm ~dningarna, som 
aldrig varit täckta af' hvitlimning, blefvo vid samma tillfälle 
delvis p(1målade, hvarvid hufvudsakligen konturer ocli . inskrifter 
ifylldes. Denna behandling omfattade egent ligen hvalfvens lägre 
belägna tlelar, hvaremot de högre belägna i r egel äro orörda. Flera 
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af inskrifterna ha därvid blifvit oläsligt påmålade eller felläst:i 
(jfr. nedan). 1 

Mästarens namn är ej bevaradt till vår tid vare sig genom sig
natur å målningarna eller genom arkivuppgifler. Tillkomstliden 
fall er inom perioden 1469- 1514·, Jakob Ulfssons ~irkebiskopslid, 

emedan hans vapensköld j~imte Uppsala domkyrkas ~iro målade i 
korhvalfvet (tig. 68, J: 25, 26). En närmare datering är svårligen a ll 
söka UI' dräklernas och öfriga accessoarers utseende i figursce
nerna, emedan dessa i s tor utsträckning ~iro utförda med äldre 
teckningar som förebilder, hvarför de i regel ej å terge dräktmo
derna vid liden för målningens tillkomst. Genom sin allmänna 
karaktär äro dessa målningar att hänföra till den stora grupp af 
dylika dekoralioner i kyrkor i Uppland ocl1 angränsande landskap, 
som n~ira sammanhänga med Kumla och Husby-Sjutolfts kyrkors 
målningar, signerade af Albert, målare och ptirlstickare i Stock
holm. Odcnsalarn~tlningarna ha en stor allmän likhet med de 
signerade ocl1 dem, som allra närmast likna dessa ( = de egenhän
diga verken). Dock finnes en viss olikhet i karaktären. Hos de 
signerades grupp en större förkärlek för starkt utpräglade, karika
tyrartade figurer saml profana .:irnnen j ~imle de religiösa. Här 
mer idealiserade, ungdom liga, lugnt neulrala ulseendcn ocl1 ytterst 
få ickekyrkliga ämnen eller fi gurer. Denna skiljaktighet tyder på 
antingen ett särskildt s tadium hos m.:i.s taren sj ti.lf eller på en ho
nom närstftende hirjunge. Sylwan sluter af den nuvarande olik
heten mellan h valfvens och väggarnas må lningar, alt de sannolikt 
äro verk af olika mästare, och ej blott blifvit olika genom restau
reringen. Delaljgranskningen af de restaurerade taflorna visar 
emellertid (jfr. t. ex. T. öster: ~. ll . söder: 1. s. 86), att restau
reringen varit s~t genomgripande, att någon slutsats om väggmål
ningarnas m sprungliga karaktär ej nu kan dragas. 

För ett s tort antal bibliska taflor i denna kyrka så väl som i 
hela gruppen ha som förebilder tjänat träsnitt i en från 1400-talets 
midt i många upplagor spridd träsnittsbok, kallad B iblia Paiiperum, 
de fattigas bibel. Denna bok, af hvilken handtecknade exemplar 
spårats tillbaka till omkring år 1300, visar på hvart och ett af 40 
blad en nytestamentlig tafla och två gammaltestamentliga, hvilka 
senare uppfattades som förebilder till den föna, hvar och en å t

1 1 tryck ha målningarna förut behandlats 1869 af' H. Hildebrand i ANT. 

TrnsKR. Il och 1899 ar Sylwan i samma tidskrift XIV, hvartill härmed hänvisas 
fö r undvikande af' upprepade cital i elen fö ljande beskrifningen. 

~LiSTAHE ; 
DATERING. 

ALLMÄN 

DISPOSITION. 
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följd af en leoninsk hexameter, samt fyra bröstbilcler af profeter, 
hvar och en med en prnfelia om midtbilclens iimne. 

Efterbildninga rna i kalkmålning följ a ej slaviskt lriisnitlen. 
Dels ti ro detalj erna i regel förenklad e, dels iiro komposi tioncrna 
stundom fö rändrade efter hvalffälte ns form er. I nedanstående för
teckning öfver fi gurscenern a tiro de ii1nn en och inskrifter, som äga 

ö;ter 	 motsva righet i Biblia pauperum be
tecknade med numret [l motsvarande 
bl ad och figur i denna (l. ex. B. p. 
XXlll: 3 ; jfr. öfversikl hos Sylwnn 

I 	 s. I ~)U). 

De omkri11g 40 i Odensala å ler
gifna ämnen, som finnas i Biblia 
pauperum , bilda dock end asl etl par 
hela grupper motsvarande träsnitts 
bokens blad, och ej ens dessa iiro 
samm anhållna på en plals i kyrkan. 
Planen för taflorn as gruppering i rurn
rnct är således ej densamma som 
förebildens. E11 vi ss plan Lorde emel

"' lertid iinnu vara skönjba r, särskildl 

Il 

111 om man antage r, atl gammallesta
menlliga scener i vi ssa fall slå son1 
representanter för de i Biblia pau

•S perum molsvarande nytes tamentliga. 
N 	 l östra kappan af hvarje hvalf 

förekommer en bild af gudomli gheten 
i högtidliga, representativa 	fram ställ

vDcitU" 
ningar, 	 från väster till öster räknadl../ cheJl'öii.tl\ pion o.v vol\/E'.f\ 

rr-.ed · rnbl l"\t['<jö.1110. 	 i en stegrad serie a f heli ghet: förkl a 
ringen, himmelsfärden och treenig Fi g. 68. Oden sala ky rk a. 
 

S k e ma af hvalfven s heten, den s. k. nådastolen. 
 
målningar. 

Korets hvalf innehåller, dels i ny-Schema de r Gewö lbemalereien . 

testamentliga bilder, dels i gammal
lesta mentliga förebilder , erinringar om följande ämnen: treenighe
ten, jungfru Marias upphöjande till himmelens drottning, Kristi 
dop , barmherlighetsverk och passion. Å korets väggar framstä llas : 
å den södra, jungfru Marias barndomslegend: å den östra, Kristi 
barndom ; å el en norra , Kri sli historia från döden till himm els
färden. 

http:cheJl'�ii.tl
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Hvalf 11 b~u· niis lan idel galllma lleslamentliga liislorie r; de enda 
undantagen (ulom östra kappa n, jf'r. ofv:rn) ~iro Krisli freste lser 
med bilderna af' djäfvu len. JJ. lravccns södra vägg har f'rarnställl 
en helgonlegend, konung Erik elen heliges. 

Hvalf Ill fram sliill e r l\ris li uJ1cl erverk saml en bi ld ur jungfru 
l\larias legend. 

Målningarna iil'O utf'örcla i kalkfarg p~l toJ'J' grund. De därli ll 'l°f:KNJK. 

använda l'iirgerna iiro: 1·ödlinml ( = caput rnortuum, en järnoxid), 
riidt ( = mönja), livilket i allrniinhel öfrerg:HL lill blftsvart, griint 
( = malakit), sv11rt ( = bcns rarL), ynUt eller ljus t blågdll samt gult 
( = ockra), hvilkct på fl era s liillen bär lyd liga sp~tr af ursprunglig f'ör
gyllning (t. ex. 1: 28 stal', Il : 8 och Il: 22 lejonen, lJ : 13 den lå nga 
roeken, ll : 24· Golials klubba och Sauls krona, Ill: 5 slunga). 

Hödbrunl , grönt och röcll ~i ro ltufrndfärgerna; det sva rla före
kommer egenll igen i konlmcr, inskrifter och bå rder, och del gr:t 
iir anv~indt till modell e ring ar ansikten och dy likt. 

Ornamentiken, !tvilken fram går ar a lbildninganrn, ä r i hela kyr- 0HNAMEN'J'IK . 

kan ungefär ensartad, med de skiftningar, som betingats af arki
leklurens former, lill h vi lka ornamentiken niira sluter s ig. Ribb
systemen i hvalfven accentueras genom kra l'lig dekorering, i öf're 
delarna al' lt vall' I mecl hreda ol ikfärgade band, solll skära ribba n 
i sned riktning (fig. G\J), i de li.igre dela rna veckade eller kring 
en staf lös t virade band (t-i g. 70), i h valf ll på liknande sMt virade 
blad (fig. 71) och i hvalf Ill en ornering liknande den först niimnda 
i hvalf I (fig. 74· o. 76). De platta knutpunkterna bära stora, i 
profil sedda, s tiliserade blommor (fig. 69) samt i hva lf Il blad
rankor tecknade i svart och hvilt på grön botten och två små 
fi gurer (fig. 73). Ribbornas sidor rn. fl. liknande arkitekturdelar 
bära schablonerade b<.i.rder i brnnt med bladmönsler (fig. 70). Lik
nande bå rder, men b ildade af hela och halfva kors i svart skilja 
de olika taflorna (fig . 71 ). SJ ingor med långa, smala , p~l s idorna 
småflikiga blad, hälften gröna och hälflen brnna, utfylla smala svick
lar och liknande pla tser (fig. 69) samt försedda m ed fembladiga 
rnsor äfven lå nga, smala hvalfkappor och sköld- och gördelbågar 
(fig. 71 ). 1 hvalf lJl ullöpa rader af dylika blad, hvarta nnat bti
rande en blomma, från hvalfribbornas kanter (fig. 74 o. 76) . Denna 
dekorations olikhet mol de öfri ga hv alfvens förklaras af hvalfvets 
betydligt enklare konstruktion , som ger plats ~tt och behof af e tt 
större, kraftigare ornament. Vinranka mecl drnfklasar , blad och 
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Foto. S. 1Va/lin ·/9(0. 

l<'ig. (i\). OclensahL kyrka . HYalfrnalning. ~:\n gla,r rne<l spritkb and (I: 9-12); 
Lasarus uppvi1ckels e (I: 27). 

Gcwi.i liJemnlcrci, 11111 1500. 

khingcn förekommer µCL eu gördelMge (fig . 76). Bakgrunde11 
samtliga laflor utgöres af µul sytans farg och ~ir l>cs lrödd med blom
mor målade med schablon i brunl. s:idana l"örekomma i fem olika 
!";1 soner. 

i 
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Hvalfmålningarnes ämnen och inskrifter ära här förtecknade, märkta med 
siffror, som dels hänföra sig lill hrnlfplanen fig. 158, dels lill Biblia paupe· 
rum, såsom redan ofYan s . 72 papekats. De i inskrifterna endast genom för
kortuingslecken an f{ ifna hoksläfverna ha här nedan insa lls inom klammer [ ). 

Hvall' L 
l: 	 8-- 15. 8 änglar med sprnkband (fi !l'. 6\.l ), ä l11·ilka äru rördelade de 8 

första raderna af en llfariahymn: 

A ve maris s tella 
Dei maler alma 
AlLJUe semper u[ir]go 
fe lix celi porla 
Sume[n)s illut aue 
g-abriel is ore 
fu[njda nos ifn] pace 
111ula[n]s nomen eue 

(Hell. hafvels slj iirna , gu1.b hulda moder. men dock ständiµ-1 
jungfru, himlens saliga port. Dä du mottar hälsningen . ave > ur 
Uabrieb mun. si't sladt'iist oss i nåden, vändande om namnet Eva). 
• Denna hymn var vid denna lid si'1 omlyckl, all 1423 ä rs biskops
111öte påbjöd dess allmänna :rnviindande• (Hans Hildebrand: Sve
riges Historia 11 , :184-. diir iif\-en Oclensalainskrillen niimnes). 

I: 	 ~·'i·. N ådastolen, Gud f'aLler s itter h ~ill :rnde krucifixet framför sig, dufvan 
sväfvar öfver Kristi 11ufvud, fyra änglar tillbedja. 

I: ::fö. Salom o upphöj er sin moder B ersabe (1. Kon . 2: HI). l::l. p. XXXVJ: I. 
Förebild lill i\la rias kröning. lnskrifl: Salomo[n) bersabe. 

Uppsala domkyrkas vapensköld, grått kors i röcl t fö ll. 
Abels offer (1. Mos. 4-: 4). Inskrift: Abel. 

l : 	 2fi. Ester inför Ahasverus (Ester 5: 2). Konungen utsträcker sin spira 
n1ol den kniil1öjande drottningen. H. p. XXXVI: :-) . Förebild t ill 
Marias kröning. lnskril'l: Asswe[u~J hester. 

b:rkcbiskop Jacob Ulf.~sons rnp e11sköld, röd iirnfot i griill fall. 
Kains oj)'er ( I. ;\[os. 1-: ;) - !J). lnskri fl: Kain . 

I: 	 ~7. T,asarits uppväckelse (Jol1. Cl'. 11 : 1- 1-1·). B. p. XI : ':2. Inskrift: lazarlusJ 
marla. (Fig. (i!J.) 

I: 	 <:fä. J osef kommer till sina bröder Hlf' rl m at ( I. 1\l os. :J/ : l:l ff.J. l 11skri fl : 
Josep. e('(;e so[m ]11ialur nosler uenil uenil.e le ['( I (=Si. den uer 
drömmaren ko111rner. b ii-t:im-. oss ni.tga etc. I. .Mos. 37: l!l, '20) . 

.Josef kastas i brunnen (1. :\fo" ::7: '!lll ff. ). H. p. XXVII: I. Före
bild till Kristi begrnf'ning. 

Prof ctbröstb ild. lnskrirt : - - llclrnd it [ur l -si- uellerna1n (I-lan t.: in 1· ytile r
na111: delrudil11r iste rnlr.rnam = denne nedslörlas 1 brunnen. den 
andre i i't!derclo1nssrnghelen. B. p. XXVII : 1). 

I: 	 '2!l. .Jonas kastas i haf ret (Jona I: 1:)- :l:l). 13. p. XX\"1 1: :J. l<'iirebild till 
.Kristi begral'ni11g. Inskrift: io11as glut.i ti ur] lame[nl illes[us] repe[ r li
t[urJ ( = Jona:; :' luka:;. men a lerko1n111er o:;k:tdd. H. p. XX \'JL Cl) . 

F11; u1< rnAM
:;TXLLNIN\;A H 
I 11\'ALF\' EN. 
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Folo. S. 11'alli'll 1.9-tn. 

Fig. 70. Oclensala kyrka. Hvalfmitln ing . i\fo~ps och fs1·a r>ls barn 
 
räclclacle ur lfocl a hafvet (I: 32). 
 

Gcwö1bP.mnlerc i , um 1500. 

P1·ofetbröstbild. 111skrif'L : Ego uormio e l cor rneu[mJ uigilal C:auli 
coru[m) ( = jag sofver. men mill hjärla vakar. Höga visan 5: 2). E'. .iJYiv0 

I : 30. Kristi dop. 13. p. IX, 2. 
J; 31-32. Vandringen genom Röda ha/vet (2. :Mos . 14-: liJ ff.). 13. p. IX, 1. 

Förebi ld li ll Kris li dop. - I: :31. Farao och hans här dnmkna. 
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Jns krifl: R ex pharao. -- I : 32. Moses och Israels barn på 
stranden. lnskrif'I : rnoises. (Fig. 70.) f3 ·t-· f111 :1., 

1: 	 Rfl . Synderskan ·i Simons hus (Luc. 7: 36 ff.). lnskrifl: Dimissa su[n]l ei 

peccala mull[aj quol11 i]a[mj dilexil 111[u] llu[m] ( = henne äro de 
må nga sy 11derna l'ö1fal11a , ly li un ii.lskade rnyckel. Luc. 7: 4·7). 

I: 	 fl4.. K opparormen (4·. Mos. 2 1: 4.-().). 13. p. XX V, 3. Förebild lill kors 

Fiislelse11. J11skrifl: lesi wra1'11Jl[ur] serpe[11jlelrnJ du[m] spccula[n]lu r 
( = de a 11g rip11e holas, då d e belrakla or111e11 . B. p. XXV, 3). 

P1·nfctbröstb'iltl. l11s kri ll: - - ohlal[us] e[: lj quia ip[sje voluil el peccala 

nos lra porlauil isa liij" ( = ha11 h le f' hlollslidld. emeda11 han s jälf 

vi lle del, och l1 a 11 har viira 1nissgiirn i11 g:tr. Esaias 53: 4-, 7. B. p. 
XX V, kors fiisle lse11). 

T: 	 :-15. Moses slår ·oatten nr ktinwn (1·. i\los. 20: ~- 11 ). B. p. XXVI, 

:~. Fi\rehild li ll de n kors l'iisle Kris tus genomlJOrrandc med s pjul. 

lns krif'l: - - - ['~] popul[us] moy [',J (= Moses fo lk 'n esl sacrame[n l

lu[m) xpl ( = cri ·Li) clas ( = da11s) pet[raj flue[n]lelm] ( = della iir 

I\ ri s li sakrament, s lcne11 su1n g if'ver vallen. B. p. XXVI, 3). 
Profetbröstb·ild. lns krill: foderu [11)l man[us] meas el pedes meos Dal 

( = de genomborrade m ina hilndcr och mina föl.ler. IJaviLI: cilal ur 

Psaltaren. H. p. XX V, kors f'iis lelse11 ). 

I-Iv a lf IL 
Il : 3. Man med drake. (Fig. 73.) 
Il : 5. Man med spjut. 
Il : 8. Simso?t rifver itu lejonet (Dom. 14-: 5- -ti). R. p. XXVIII , 3. Föreb ild 

t ill Kris li nedstigande i dödsrikel. l ns krif'l: ul vis sapso[n]is deslrnx 

- - - - eo - - - (Ul vis sampsonis: deslrnxil ora leonis = s:'\som . im
sons krafl sönderbröl lejonets käflar - - - - 13. p. XX VIII , 3). 

lf: rJ. Simson bär Gazas stadsportar ( lJom. J6: ::!). B. p. XX IX. I. Före

b ild lil l Krisli uppståndelse. lnskrill: Sapson. 

I: 	 10. Spejarna med den stora drnfklasen (4·. Mos. 13 : 24} 13. p. IX , 3. 

Förebild lill K risli dop. lns krifl: lransilo ['?J iorda(n]-[?] el porla

ueru(n]l i[n] les li~ ( = de öfvergi11 go Jordan och medförde son1 

vi ttnesbörd - - - -); flumine lra[n]sil[ur] el palria melli · (flumen 
lransilur: e l palria mellis adilur = lloden öfverskrides, och del 

honungens land upp11ås. B. p. IX, 3). 

11 : 11. Ruben söker vid brnnnen (1. Mos. 37: 29). B. p. XXX, 1. Förebild 

lill änglauppenbarelsen l'ör de lre kvi nnorna v id Krisli g ra f. l n

s krifl: Sigl- [?j quol rnbe[n] q [ve'?]s ivil fralrefm] suu[m] l osep 

( = de lla fö reställer all Ruben sökte s i11 broder Josef). (Fig . 73 .) 

U: 	 ! ':.!. Jonas ntspys af hvaljisken (Jona 2: 11 ). R. p. XXIX, 3. Förebild 

lill Krisli uppståndelse. (l•'ig. 73.) 

Il: l :J. Abner dödas svekfiillt af J oab (2. Sam. 3: 27). B . p. XXI, I. Före

bild lill Judaskys. c n. lnskrifl: le[gilur) r egum iijo q[uoLI) ioab ueml 
ad abner i[n) dolo el lra [n]s tixiL eu[ml gladio ioah sig[na] l iuda[m] 

( = I konungaböckernas lreclje kapitel liises, all .Joah kom li ll Abner 

111ed svek uC'li geno111horradc huno1 11 n1cd ~viin lel. J oal1 heleckuar 
Judas). 

http:Judaskys.cn
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Foto. S. Wa/li11 /.9/n. 

Pig . 7 1. Od!!11~aln kyrka . H~·alfrnålning. :\fari:1 
YiJ. Kristi himmelsfärd (11 : 17). 

Gcwii lhrmalere i. um 1500. 

o<·h a po~ t lar 
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f'elo . S. Wa//in 1.910. 

Fi g . 'i"2. <hlt>11~•ih kyrkn,. Hv n,lfm a lni11 g-. Ap ost lar ,·id 

Kri :<ti liimmPbfärd ( If : 18). 
Gcwölhc111ulc>rci 1 um 1.; 00. 
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Fnto. S. Tralli11 1.910. 

Fig . 73. Od ensala ky rka . H valfm å luing . R11ben s ök e r 
v i<l brnnnen (LI: 11); .Ton as utspys af h va lfis ke n (II: 12). 

Gcwö lhemn lerci , um 15 00. 

Il: 14.. Krisfos fr estas af dj äfviilen att göra stenar ti ll bi·öd (Math. 4: 
3-4, Luc. 4: 3- 4). B. p. X, 2. In skrift: Si flli[us] <l ei es dic ul lapi
des panes fiufn]L ( = om <lu år Guds son, så s i:i.g alt dessa stenar 
varda bröd. Malh. 4: 3). 

Il: 15. Kristus f restas af djiifviilen (i\falh. 4: 8-11, Luc. ~· : 5- 8). Inskrift : 
vade zalanas ( = gå bort, Salan. Malh. 4·: 10). 

11: 1G-18. Kristi Himmelsfärd. B. p. XXXIV, 2. Framslällningens rni<ll
parli (Il: 16), Kri stus visand e s ina si\ rmiirken, öfverenss liimmer till 
kompositionen mer me<l B. p. XXXVII, Yttersta domen, und er del 
att rle knäböja nd e Apostlarna och Maria (Il : 17 oc h Il: 18) motsvara 
B. p. XXXJY. Inskrift : uiri g-allil ei LJUit a - - - - - assu[m /pl[u sJ 
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e[sl] i[n] celu(m] sic ueniel (Viri gallilei quil aspicilis in celum. 
Hic Jesus, qui elc. = J Ga llileiske man, hvarföre s lån I och . en 
mol : himmelen'? Denne Jesus, m m blifvi l upplagen lill hi mmelen. 
Iran skall så komma, - - - - Apg. I: 11 ). (Fig. 67, 71 o. 72.) 

Il : 17. E vangelisten M atheiis symbol , eu bevingad miinniska. lnskrifl: S[u j 
male[us] aposlol[us] el e (ernngelisla = .Den helige Malheus, apostel 
och Hangelisl). (Fig. 7 J.) 

Il: 11<. E vangelisten J ohannes sy mbol, en örn. Jnskrifl: S[u. j ioha[n]nes etn 
(Sanclus Johannes evangelisla). (Fig . 72.) 

Il : l!l. Daniel ) i lejonkulan får mat af 11rofeten H abak1dc, förd af 1'11 

dngel. Inskrift: gen · hleJc crndelis fac il ifn l morle(m] danielis 
( = della grymma fo lk traktar efler all döda Daniel. B. p. XXII: 3). 

Il : :JO. J osef säljes t-ill de mid'ianitiska köpiniinnen ( 1. Mos. 37: 25 ff.). B. p . 
XVII , 1. Förebild till Judas rnollaga nde af de lrellio silfverpe11
11i11garna. Inskrift : le sig[na] l erislu[m] iuuenis ue[num]clal(us] Jsst.e 
(Te signal Crislum : juve11is rnnumdalus iste = Dig. Kristus be
tecknar denne sålde yngling B. p. XVII, I ). 

Prnfetbröstbi ld. 111skrifl : - - fia[11 jl dies ei[us j paua el episco pa lu[111] 
efus] - - Da(\'i )L (B. p. XVII . De lrellio .- ilf\erpe1111ingarna). 

Il: 21. .Josef säljes ti ll P otifm · ( I. Mos. :17 : ;JG). B. p. XVII , :l. Fiirehild lill 
de lrellio s ilfverpen niugarna . 

.Josef s! blodiga rock fram lämn as till Jakob ( I. Mos. 37: a1-:18). 
:Je!. p. XVI, I. Förehild Iill Judas underhandling med priis lern a. 
111skri fl: uide s i lunica lili .i Lui sil :i.11011 ( =- kiiuner du igen, om del 
iir di n sons rock eller icke? I. Mos. 37: 32) uera pessima tle

uo[ ra]uil filiu jml me[uj111 Josep (f'c ra pessirna devorav il ele. = ett 

gryml 1•ilddjur har uppslukat min son Josef. I. Mos. 37: :J8). 
P1·of etbröstbi ld. Inskrift : qui x(Jm ve[n]dis Judas alarlara lemlis ( = 

dii du säljer Kristus, Judas. gfi r du mol lr elvelel. B. p. XVII. 2, De 
t rellio s ilfverpenningarna). 

Il : 22. Dan·iel befr ias nr lejonlm lan , Irans fi ender slörlas cHiri (Dan . (i· 

2:-l - 24). B. p. XXXI, 1. Förebild lill Kristus som örlagårdsmiisla· 
ren. lnskrill: da - - - - phela (Daniel propheta = profelen Danie l). 

1 l: 2::. Elisa hånas af piltar från B etel: dessa ri fvas ilrjiil a f björnar (2. 
Kon. 2: 23-24-). R. p. XXIII , 3. Förebild li ll Krisli Lörnekröning. 
Inskrift : clesce11de calue de mofn]le (= kom ned frän berget, ll inlska lle 
2. Kon. 2: 23) percullit irn cle i derisores lrelisei (=guds vrede sli'tr 
Elisas förh[uiare. B. p. XXIII , 3). 

E vangelisten L ucas symbol, en bevingad oxe. lnskrill: S(us) lucas 
ewa[n]gelisla. (l"ig. 76.) 

11: 	 24·. Goliat slagen af D avid ( I. Sa m. 17: 50-51). Inskri ft: Si[njgna[n)s 
le crisle gollia[ml [con)lerel isle ( = belecknancle dig, Kristus, fö rgör 
denne man Golial. B. p. XXVlll, I, David afhugger Goliats hufvud, 
förebild lill Kri,s li nedstigande i döclsrike l). 

E vangel-isten M arcus symbol, ell hevingadl lejon. lnskrifl: S(us] 
marc(us]. (Fig. 7G.) 

Il : 2:1. Noaks blygd ( I. Mos. \1: 2 1- 2:-l). H. I'· XXIII. I. l~öreb ild lill l\ r i ~Li 

l.il rnekrö11 i1q;. lnskrifl: noe Ca rn. 
Rrl i ngbu nrlra hiirn.11. li 

http:hiirn.11
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Il: %. Davids trimnf (1. Sam. 18: (i - 7). B. p. XIV, I. Förehild ti ll Kristi 
intåg i Jeru salem. Inskrift: Hoslem qui slrauil lnudat[m) cnrminc 
dauit ( = Dnvid, som slog fienden. fira s med si\ng. B. p. XIV, I) 
Dauit. 

P1·ofetbrösfbild. Inskrif t: panem de celo prestitisli illis 8apie - - (brörl 
från himmelen har du gifvil å l dessa - '? - ). 

Il : 27. M.annaregnet (2. Mos. 16: 4 ff.). B. p. XVIII. 3. Förebild till nallvnrrlen . 
Profetbröstbild. Inskrift : Da [vi]l - - pane[m! angelorun1 n1aducn11 - - - 

- (- - - - iinglarnas hri\d ·) - - - Ps. 78: ':!:J·n . 

rI \ '[I I r IT]. 
11 1: 1. Kristi förklaring. B. p. XII. ':!. Inskrift : Ll(omi]ne fa ciam fus] hic lria 

tabernacula ( = Herre. lf1tom oss h[ir göra tre hyddor. Mnrc. \l: ~1) : 

helins (El ins) - - - - spccios[us j formn pre filijs hominun1 ( = - - ski'in 
lill utseendet rrnmf'ör människornas söner). (Fig. 71-.1 

Påfven Gregorins den store. en af de fyra lalinskn kyrkofiidernn . 
lnskri fl: passio xpi ad memorim reuerl.elur. gregof us j ( = mi1 I\ ri sl i 
pinn å lerknllas i minnet. Gregori ns). (Fig. 74.) 

Hieronymns, kardinal. en af de f!Ta latin. ka kyrkof'iiderna , ullagandr 
en lörnlagg ur ell lejons lass. Inskrift: pasio lua d[omi]ne singulnrc 
efsl] remerliufm]. gero(n)i [us j ( = din pina. o herre, iir del enda 
läkemedlet. Hieronymus). IFig. 74·.) 

111 : ':! . .l(1·istus bespisar !1.000 män l.loh. er. li: iJ Il'.). 
T1·å profetbröstbilder: Inskrift: n jn]dreas dixil hic e(sl) puer q[u ji hnb[ell 

qui(nlq[uel panes - cl duos pices sed h[ae)c q(nold snnl i[n llf erJ 
la[nJlos (= And rens sade : här iir en pill. som har fem bröd och l\ ;, 
fiskar, men hvacl försl iir della bland sft mänga? Joh. e1-. ti: 8. !l). 

111 : 3. D et stora fiskafäng et (Lnc. 5). Insk rift : preceplor lolam nocle[rnl 
labo[r jam[us] e l nichil cepim[us] ( = Miislare. vi ltaJrn a rhelal he la 
nallen och fiilt. ini.el. Luc. '1: '>). 

Profetbröstbild. lnskrift: - - - - ve iu ['rl - - - -. 
ll L: 1 .. L iknelsen om v ingårdsmäm1 cn (Mall1. 20: l- lö). lnskrifl: .lle iJ11 ] 

uinea [m) mea[rnj qf uocl J iustu[mj e[slj dabo vob[is] I.olle q[nod l 
lnu[m) e[sl] el uade ii - - - ('?) rni (hji face[r]e q[uodj volo ( =gän i 
min 1·ingå nl , och hvail ~käligl iir sknll jag gifra eder. Tag del. 
som ii.r dit.I. och gf1. Ell er rn ii jag- icke gurn hvarl jag ri ll'! falh. 
20: 4. 14·, 15). 
 

Profctbröstbilrl. ln~kr ifl: - - - - - il - - - . 
 
111 : '1. Legenden om enhörningen i .fnngfru Jl;[w·ias sköte. (Då enhörningen 

jagas, söker han skydd i ~köl.e l. l1 os c11 ren jungl'ru. ) Inskrift: l.e f?J 
vir - - - - - . (Fig. /(i. i 

Fågel F enix i sill brinnande nii.sle. (Fi i;. 76.) 
Ambrosius, biskop. en af de fyra lalinska kyrkofäderna. lnskril'l: pas 

- - - - - - - omn(?)illere beneficiu[m] - - - a[m]brosiu - - - (passin 
lua ornn i lerre beneficium = clill lidande år hela viirldens viilfii rd . 
Ambrosius ). (F'ig. 7fi.) 
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Polo. S . Wallin 1910. 

Fig. 74. Odensala ky rka. Hvalfm ålning. Kristi förklarin g, Gregorins och Hier onymus IIU: 1). 
GewUllJemnlerei, um 1500. 
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Aitgiistiniis, biskop, en af de fyra latinska kyrkofäderna. lnskrifl: Respice 
vuinern red - - - - - - · - u:linus (redemptoris. Auguslinns = Be· 
trakta återlösarens sår. Auguslinus). (Fig. 76.) 

111: 6. Kristits ittdrifver en d,jäfviil från en döfstnrn (Luc. 11: 14 IT.). In 
skrift: beal(us] ue[n]ler qui le porta[vj il el ube[r]a q(um] suxissti 
( = Salig är den kved, som dig burit hafrer. och <le spenar som 
du dia t. Luc. 11: ':.!7). 

Två profetbröstbilder. Inskri ft: hö igemuell orn ('?] ini [?] qi ('?] ln lc 
e9 recorda - - - . mall'1 bo - . - - - rnnl u. 

111 : 7. .Tlrist1ts so.fver i skeppet (1\falh. 8: 23- 27). l11skr ift: O[om i]ne salua 
nos perimus q[un]Ii. erslJ hic q[u] i ve[n]le cl marrJe ohe(tli JurnJl 
(=Herre, fräls oss, vi förgås. - I-Ivad iir denne för en. all bft de 
1•iidren och hafvet äro honom lydiga. Malh. 8: 25, ~7) . 

Prnfetbröstbild. Inskrift: Juliu[m] - - · - ler - · - - . 
lll: 8. Kristits botar den blinde B artimws (M:irc. 8: 4-li-<)~) . J11skril'l: fili 

Da[vi]t[isJ miserere mei quil vis ul faci:un l ihi d[omijnc 111 
uidea[m] lumen ( = Davids son, förharmn dig öfrcr mig' Hv:id vi Il 
du, ntl. jag sk:ilI g i\r:i di g ?:T-Trrrr. alt .in ;?" mil f;I min syn (Man'. 

10: 48, !il ). 
 
Pro.fetbröstbild. Ulplii11at1 i11skri f'I . 
 

./chemafr vä99målnmgarmr plocenn9 i O::!eivah k~d13 
'f ~ fflL 

.Triive· l · norr"' V"9'J•Tl· Trcivc<d · citfrci ~en· Ti-ove·I ./O'.fia ~OJ T~ Il .Jti1e W~i"" 

'Pig. 7::i. O<lrnsaln. ky d rn. Skf'mn. af vilggn.rnas mfrlning:u. 
~rh rnrn 1l<'r Wanllmn lc rcirn. 

F1G URFHAM Trav e I. 
>'T ;iLL.\"JNGAn Norra vägge n : 
PÄ V1\ <:GARNA. 

J. norr: 1. 	 K orsfästelsen. B. p. XXV, 2. Tvi't kn cklnr ti ll liög<'r , nymiiln1lc ! S!lfi. 

l. norr: 2. 	 Pieta.. 
l. norr: 3. 	 Kristi begrafning. B. p. XX VII, 2. U!plfi nnd inskrift. 
I. norr: 4. 	 J(ristns JJredikar för andarne i .fängelset. H. p. XXVIII , ~ . 

I. norr: 5. 	 J(1·isti uppståndelse. B. p. XXIX. 2. 
I. non : 6. 	 J(risfos som örtagånlsinästaren (Jo l1. ev. 20: J- 18). B. p. XXX I, 2. 

Ifrisfos och Tomas (Joh. e,-. 20: 24.- 2D.). Il . p. XXXIII. 2. ln 
skrifl: . . - . beali q - - - - ( = "?Saliga iirn de ~om iC'ke se 
och dock tro. Joh. eY. 20: 2!1). 

I. 	 JlOl'l': 7. Vandri11gen till Emans. 
K ristus nrli lii1j1111garna I ill bords E111aus. 



Fig. 76. Oclensala kyrka. Hvalfmå lning. 
Gcwölbcmalerei , um 1500. 
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I. norr: 8. Kristits går genom lyckta dönar (Jol1. ev. 20: 19). IJ. p. XXXII. "2'? 
] . 	norr: !l. Grego1·ii mässa. vid l1vilke11 l1osl ia11 f'örvandlnde s ig lill li:ris lu s 

111ed tecknen af s il.l lid:111dc. Till slor del 11y1n illad 18!~(). Ul.
plit11ad inskrit'l. 

Öst ra väggen. 

I. öster: 1. Ängel. (Si1-:nerad : E. Törnliun1 I 8!Jö.) 
l. öster: 2. Mar ias bebådelse"? l:l . p. I, ':l. l'ör\'a11sk:ul gc 110111 reslaureringe11. 

1. öster: il. ..llarias möte med Elisabet . 
I. 	 öster: .1.. Gideon och wndret med 1tllen '? (1Jo111. (i: Xli-·l-U). H. p. I,::: . Fö re 

bild till J\larias bebåde lse. Inskrift ulplå11ad . Skinnet liar. un1 
iimnel urspru11gli ge 11 varit del l1iir a11lagna. \'id res laure ri11 ge 11 
l'örsvunnil. 

I. 	 öste r: ' '· Arons grönskm1dc slaf·~ (.1-. J\lus. 17). l:l . p. Il . 3. Förebi ld till 
l\ris ti födelse. Förvanskad ge nom reslaurc ri11 ge11. si( all 111n11
11e11 lt å ller e11 sle t' i stä ll e\. för ett rökelsekar ucli ljussta ken pi1 
altaret bär cll briu11a11de ljus i stä ll et för dett g rönsbndc 
slaf ven. 

I. öster: ö. Krislits och den samaritiskct kvinnan. (l'\ y111:tlad å r 18%. 1 

1. 	 öster: 7. D e heliga tre kon1ingctrnas t·illbedjan '? H. p. ll 1. "2. Eml:tsl e11 
del af tallan med konungarna tinnes kvar. 

I. 	 ösler: 8. Drottningen af Saba inför Saloino '? ( I. Ko11. IU). H. p. 111, ::. 
Förebild till heliga tre konunga rs besök. lnskrill : uil l'?/ 
- - - - la - - - - s i - - - - lä - - - - m. 

[. öster: \), Getsemane. (Nymålad å r 189ö.) 
l. öster: 10. Korsbärningen. (Nymålad ftr 18%. ) 

I. öster. 11. Afgudabildens nedstörtande v·id .flykten t-ill Egypten. B. p. \'I. 
2. lnskril'l: - - - pi - - - t - · - a - - - It - - - basa. 

]. öster: 12. David får befallning ctf Giid att draga till H ebron "? (':!. Sa1n, 
2: 1). B. p. VIII, 	 I. Förebild till återkomsten från Egypten. 

Södra väggen. 

!. söder : 1. .Joachim s ojj'er. 
I. söder: 2. -?- Gubbe och gumma med gloria mölas. En lterde :;la r bredvid. 
l. söder: 3. Joachim mottager änglauppenbctrelsen bland hjordarna. 
I. söder: 4 . .Joachim och Anna mötas vid Gyllene porten. 
I. söder: 5. -?- Kvinna med gloria s itter bedjande. 
l. söder: 6. 11la1·ia går uppför tempeltrappan. 
1. söder: 7. Kristtts inför Pilatits. (Nymålad ä r 189ö.) 
I. söder: 8. Den 	 heliga släkten. 

Trav e [ /. 
 

Södra väggen. 
 

11. 	 söder: 1. Konimg Erik den helige låter predika för finnarna '? Af' restau
ratorn är scenen uppf'allad som Kri stus vid l':I ärs å ld e r i 
templet. lnskrifl: Josep maria. Kompositionen öfverenssläm
111cr i fl era ~f'sernden med mnt~rnrnnde l>ilcl nr Erik ~ le g-Pnden 



ODENSALA KYRKA. ~7 

rrru1 Upp:;ala dou1kyrkas llledellida a llar:;kåp, albildadl i Pering
sk iöld, l\[onumenla Ullcrnkerensia. Slltlm 171 !l. Jfr. öfrig<t laflor 
pii denna \· ~igg. 

JJ. söder: :!. Erik den hcligcs sjöfärd till Finland·~ !11skrill: - - - Lor lrj - - 
Il . söder: .-.. Rrik den !teligcs kröning ·~ Jf'r. Peri11gskiöld. 

Fotn. S. lrallin 1.9/0. 

Fig-. 1 1. O<lensnla kyrka AI Larskåp. JateraUt 1514. Corpug . 
~11 i ~1at c> 11s histll riska mngpum, Stockh olm. 

Schnitznltnr vom .lahrc J;j J4. wahrsch. sehwC'tlischer Arheit. 

Inredning och lösa inventarier. 

Allare och allnning :i l' lrä, i golikimitation. Altarupp,;als, ALTAllE. 

bestående ar krucifix samt :-:latyctter nf Maria, .Joham1es och ~inglar 
under en öppen, go tisk bnldakin, allt af bonad ek. .förf'ärdigadt 
1896 efler ritning af'. arkitekte11 Agi Lindegren, - Altaret stod 
tidigare elt stycke fr :°tn öst viiggcn fritt på golfvet På detsamma stod 
det 1514 daterade allar,..;kapel lse ot\'an s. 63). Altaret med skåpet 
flyttncl e;; 17H- till vilgg-cn (arb. i ky rknn). 1703 ntbyttes skåpet 
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Altor.skbp 

11 1Q.10 2:::> BEEE
~ .-
H1:'> 15 6 7 ~ - ':) 1 19 9.0 	 9.1· 

0QlO 	 4f-\ skurna i r eli ef. Innehåll och 

ALTARSK ÅP. 

inskrifter äro här förtecknade 
Fig. 78. Skema a f a ltarskåpet fig. 77. 

Sch emn. dcs Sch nitznltnrc s Fig. 7i. under numrering, som hän
visa r lil I skern a t fig. '. 78. 

Corptts: 1. Jun gf'rn Maria meu Kristu:;barn eL, fram stillld som »den apo
kalyptiska kvinnan • (jfr. Uppenbarelseboken 12: I) stående på månen och oni
g ifven af en aureola (stå lkrans) inom en krans af rosor, hvarpå ä ro fästad e 
Kristi vapen, hans fem genomstun gna lemmar. Madonnan tillbedes af repre
sentanter för olika stånd och värdigheter; till höger: konun g, drottnin g, riddare 
och damer; till väns te r: piifve, kardinal, biskop och andliga a f lägre grader. 
In sk rift: Ora voce pia pnob [ = pro nobis] vi1 go maria ano clnl m cl xiiji 
( ~- Hed med from rös t för oss jungfru Maria. Herrens å r 15 14). 2. St Petre. 
3. St Pavle. 4.. St Marline. 5. St Anna. 6. S Lavre[n]tivs . 7. S Kathrina. 
8. 	 S Erasme. \.l. S Barbra. 

Vänstra.flygeln: 10. Sand(us] Pbilipp(us]. 11. SaucL[usJ Jat:oh[us] . 12. Sanc
L[usj Andrea. 13. SancL[us] Eri cus. 14 .. Sanct[us] thome. 15. Sancte l::!artholmee· 

H ögra flygeln: 16. Saucqus) Jonha [n]n es. l 'l. Sancte Math ee. 18. Sancte Ja
co be. 19. Sanct[us] symon. 20. Sancle Jucla. 21. Sanctus Ola [usj Rex. 

fly glarn as ylte•siclor bära mCdningar, som numera äro ytterst fragmenta
ri ska, så all ämnena ej kunnat bestämmas,; de ha utgjort taflor med flera 
fi gurer. 

Al tarskåpel iir an tag Iigen svenskt arbete. 1 1714, llyllades de l 
jämte a ltaret intill östra väggen (ar b. i kyrkan). 1793 nedtogs 
det från altare t, som d:'.'t fick ny altaruppsats, och hängdes i tv~t 

delar i tornets bottenvf1ning (inv. 18 19, 1829). 1871 såldes det 
för 100 riksd. riksmynt till Statens historiska museum, Stockholm 
(inv.n:r 4 510) . 

•\1.1J HE ALTAH Altaruppsats af lrii, bes lac11de af p ilastra r od1 b~1ge, so 111 0111
Ul'PSATs. 	 fat ta t korfönstret, sol 111 ed moln och ~ingl a lrnfvucl (fig. 7!::1 ), som 

krönt b <"tgen, kors med svelteduk, som stå tt midt för fön stre t, samt 

' De mcdcll.ida Lrii skulpturcrnn iil'll liesliin11la nf' [<il. Lie:. l•'r il1. Carl H. af' 
Ugglas. 

111 111 

mot en ny a ltaruppsats (se 
nedan). 1896 utbyltes denna 
mot den nuvarande. 

A lt arsk~tpets (fig . 77) 

form och intlelning framgå af 
fig. 78. Corpus och. flyglarna s 
insidor l ia skulpterade och 
polykromerade figurer, under 
hvilka slå inskrifter i minnsk
ler med initialer i majuskl er, 
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Foto. S . Wa lli11 J.910. 

Fig. rn. Odens ala k,nka . Krön I il! al taruppsat~ . 17fl2. 
 
Ycrgoldetc Hob~sch nitzere i von e ine m Altin, li9~ . 


symboler al' lagen ocl1 evangelium. Pi lastrarna m~tlade i b!ågrö11 
marmor, öfriga delar f'örgyllcla i lvC1 nyanser. Solen · höjd 1'75 cm. 
- Inköpt och uppsatt 1792, färd igt 1703 (prol., r iikensk.). Ul
f'ördt efter rilni11g •af' Kongl: Ö!'rcr Jnlendcnls Contoiret. den 2il 
Januarii. 1788 >. Nedtaget 189G. Förvar;1s dels i lornels bollen
vCrning, dels i rnaterialboden. 

EU a It a r e vid viiggpelare11, d~ir pred ikstolen nu slår, nedref's St lJO.ILTA H~N . 

l 714 (då kallaclt ~ offeraltare» ) såsom obrukligt ocl 1 för att bereda 
plats för predikstolen. »En s\;'il slen m ed rnunkstil i[lg diirpå» 
(arb. i k yrk an). 

S : l P c tr i a I ta re 0111 talas l:l34 (Dipl. Suee.) i kyrkoherden 
Emunds testamenle : » ltcm ad altare beali petri in ccclesia mea 
molendinum aercum lali coml icionc quotl n1ratus ecclesie sit astric
tus acl eme11du111 11num pu11d ecrc ad idC'm allarc a1111uatini» 
(= dessutom [gil'vcr jag I Li Il dc11 helige Pelri allarc i min kyrka 
en viiderkl'arn, med lörbindelsf' för kyrkol1crden, all C1rligc11 kupa 
ett pund vax Iill <l clla altare). 

Ett »slenbonl el kr 11rnracll a 11 :i r r~ » borttog,; 17J1. ur sakristian i \J.TAHE 

;.; ,\t\nl~TIAI\ .(arb. i ky rka11). 
I 
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F(lfri . S.. Wrrllin / .'J I O. 

Fig . 80. O tlen sal:i ky1·kn. l'r P<li k~tolPn: ~ nid(ttl frllni1 w 
i'L bröstvärne t med G.)· ll ;,nstiC'rn~k (t vapnet; li14. "' 

(l eschnitzte T:ifo1 <ler Knu~clbrUstnu~ . mit dem " 'n.p pen dC's lln.usrs Gyllcn s tic rn:) 
gcschm\iekt. V om .Tahrc 1714. 

PREDIKSTOL. P r ed i k s lo l ar tr[i med profileradt lisl verk (::;e fig. 81) och 
skulpterade fyllnin ga r (1 bröstviirn (fig. 80) och trappbariär, bärande 
Gyll enstiernska vapn et (delta :i r såtill vidn oriktigt :ltergifvet, som 
stj ärnan h~ir itr G- , ej 7-uddig). Underdel med kon soler, afslutacl 
med en clrnfklase. Bok!Jriicle med ~rng l a huf'vud. Himmel med rök
t'at samt stjitrnslröclcl glob. p [1 lt vilken li gger ett lamm på en bok. 
LJnde r himm eli1 l1 :'i11 ger en dufrn, ditrbakom p:°t väggpelaren en sol. 
Dörr ti ll trappa11 med öfverstycke; å detta inskriften: Siib Pastorn 
jvlay: Gust : NORDS1'ED1' . 171:i. Hela predikstol en 1896 må
lad i ek(!) , ;;knlpl urornarn e11! 011 f'örgyl ldn, vn.pensköld:una och globen 
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bl ~i , lammet hvill. - Uppsattes 171 4·, »må
lad! med marmol fä rg o<.:h koslel: förgyld • , 
till större delen bekostad af grefve Carl 
Gyllenstierna (jfr . kalken nedan) (a r b. i 
ky rkan). 

1713 fanns » Cll ga mal söndrig Pr e d ik
:; lo h l al sleta br~1d en utan rnåhlning» (i nv. 
1 7 l 3) . 

Ti m g 1 as med fyra glas, lli ~irkla 1/.1, 
2:.1, 3/4, 4/4, monterade i lräsUill på fot ar 
skulpleradt, förgy lldl lrä i rokokoslil. H. 
57 em. lnköpl 1775 larb. i kyrkan). :::ilår 
p{1 predikstolen. 

Numm e rtal'l or, ell par. Harne11 
förgylld och prydd med skulpterade orna
ment, öfverst en so l, nedtill palrnhislar 
och en krans, de l liela staende på en kolonn. 
Tatlans H. 173 rn1 ., kolonnens 142 1·11 i. 

I den ena ramen ~ir insa tt en olj emålnin g 
pfr vät' föreställand e Kristi dop. Trnli gen 
tillkomna i samband med altaruppsatsen 
1792-!JS (inv. 18 19 oc h fö lj.). 

1768 skänk tes af paslor ett par nu 111

m e rt a fl o r (arh. i k yrk a n). I inv. 1781 
upptas 2 gamla numrn ertafl or. 

Bänkar, öppna, med ornering i go tik . 
imitation, målade bruna , gjorda 189G efter 
ritning af Agi Lindegren. - 171 4· gjorde;; 
nya bänkar i koret, c11 p:l non:l sid:ln för 
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Pig. 81. OJen~ala kyrka. 
Predikstolen; profi l af 
bröst.värnet~ listverk . 
Schni t t. dn rclt d ie K:11rnc l

hrii st11n i; . 

; \ LUHE 

l'REDIK STUI. . 

\iUMMEH· 

TA FL OR. 

.\LURE NUM· 

)IEH'l'AFLOR. 

l:l i\ NK· 
J:'iREDliJNG. 

prästen och en p:0

1 ;;; ödra sidan för klocka ren och natlvardsung
domen (jfr. nedan: kor;;; tolss id:ln). 171 8 i kyrkan . 1724· gjordes 
bänkar i rnmm et under tornet. IAr b. i ky rk :1 n.1 Heparation er 
å bänkarna nämnas ofta i arki vel. 

Kor s tol ss ida af furu lfig. 82). I Slalen,; historiska museum, K oRsToL. 

Stockholm. Pft yttre sidan skulpterad med e11 bladranka i relief', 
på ime sidan fö rsedd med urlagnin ga r, ;;om lycla p (1 a ll den till
hört främre delen af sto len, i hvilken pulpet va rit inrättad. All 
färg borla. H. 20G cm., B. 37 cm., Tj. 4.o cm. Tnköpt till Sta
tens histori ska museum 1888 fr:°u1 antikvitet,;handl aren A. Mattsson. 
Stockholm, fö r 10 kr ., (in v. 11 :r 83 :1fl) . Troligen :lf'se f'ölj:lnrlt: 



BoKSTOL. 

KoHSKRANK . 

I 'YHAMIDEl1 . 

0HGEL

i.:iKTARE. 

URGEJ.. 

ER.Ll:\G ICUND I:.\ JT:i.H .\D . 

uppgifter denna kors tol: 1) P eringskiö ld, 
Mo11u111.: »på presles tole11 fins dessa ordh 
efte rs lL?] p~t gafueln Anno d1ii 1531 Lau
rentij Pel. [?] temp Andreas pelri cura tus 
N ico laus andrea picton, . 2) Ky rka ns arkiv : 
»den gamble, trånge och höge Bäncken i 
C horel, som både Presten och Klockaren 
sulto Uli och älljest bortlog det södra fön
s trelz Lius blcl' ned erri fven » (arb. i kyrkan 
1714). 

Bokstole n ptt södra sidan i koret om
talas 1758 (inv.) , 1763 (a rb. i kyrkan) och 
1774 (prot.) . 

Ett k orsk r ank n ~imnes 1715, då de l 
sfrsom gammalt och hinderligl nedtogs för 
att Wmna plals [tt pred ikstolen (arb. i k y r
kan) ; del liade alltsä sin p lats vid gräusen 
mella n hvalfven l och Il. (Jfr. nedan: triumf
krucifixet. ) 

Pyramide r af lrii., c ll par, obeliskfor
miga, genombru lna i s tjii rnmönster, krönta 
af e lt rökfat lik t predikstolen:;. Mt'tlade l 89U 
i ek l! ) och förgy llning. H. 248 cm. Inköpla 
1714 och cfler korskranke ts uedlagning »wed 
Chor dörren opriittade », d. ,.. s. på den pla ts, 
chir korskrankels dörr förut var, (i n v. ti 11

Fotn. s. Wallin 19/o. ök n.). Stå nu rid s idorna om allarel. 
Pig. 82. Odensaln. ky rlrn. 0rgc 11 ii kl n. r e, byggd I89G i kyrka 11s
Korsto lsida. Nu i Stn.tens 

historiska museum, rästra clel (se p la nen tig. G3) med t.riipela re 
Stockholm. och b;uTiiir i go tikimitation, m:tlad i brunt,

Frag ment ciucs Chorstnh lcs . 
efte r ritning af Agi Lindegre11 . 

Orge l, byggd af ;\kerman & Lund, Slockl1olm , 189G, med 
fasad i golikim ita lion , målad i brnnl, efter ritning af Agi Linde
gren. 

17 !3 fanns c ll ,, lile l Orge wiirck nogol förloradl » (inv. 1713), 
»som w[tm Förfäder m ed stoor omk(ts tnad här i kyrckjan låtet 
g iöra » (prol. l 718: Dom: Invoc:). Det s tOLl p[t en liten läktare i 
ky rkans nordviblra hörn intill 17 LS, dä det flyttades li ll en ny 
liiktare, som s triickle sig lvii rs öf'ver kyrknn (arb. i kyrkan 1718: 
dom: Hoy.). 
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Foto. S. ll'a///11 f.')Jn. 

Fi ~. 83. OJ,.nsala kyrka. 'J.'rinmfkrneifix. 
Gcsrbnitztes 'I1ri11m phkr11zifix. l,';. J ht. 

Öfverintendentsämbetets arkiv finn as tre ritningar Lil l orgel, 
hvaraf' elen slutligt godkiinda iir fiirsedd med öfrerintenrlenlcn 
Adekran lz' namnteckning 1788. 

1792 inköptes emellertid öfre delen af en orgel Mm Stor
kyrkan i Stockholm och uppsattes med I 0 fulla sliimmor (prol. 
1791, 1792). Heparationer :°t orgel oeh Uklare föreko1111na ofta i 
protokollen. 

Dopfunt finnes numera ej. I inventariernr1 fr?m 171 3-1781 D OPFIJNT. 

n ~mrncs en dylik af slen. 1726 målas fun t-laket (arb. i k yr kan). 
Triumfkru c ifi x af Lr.:i (fig. 83 o. 84) . Figuren skuren i ek, TmuMr 

KR11c1F1x.polykromeringen lill ,.; lörsla delen borta: hörtklädet har varit för
gylldt med blått foder, törnekronan grön. H. 182 cm., bredd mel
lan fingerspetsarna 202 cm. Vid sidosårel ocli under a rmbf1garna 
Ila varil f'rtslade plast.iskl ulförda bloddroppar. \f korset i\lcrsl:"t r 
blott en fyrpassfo rmad lall a med Evangelisten Mallteus symhol , 
skuren i rcli r' f, IJ. '1-8 c- 111. , sa111I ell fragme11I ;if r·n dyl ik 111L•d 



evangelisten Johannes symbol. A11lagli ge 11 1425-1475. - 1715 ned
logs del lill s~1m111 a11 s med korskraukel, på li vilket del förut slod 
jämte andra bilder, samt h:"ingdcs pft 110na sidan i kyrkan (ar b. i 
ky rk:rn). lngick troli gen jilmle fö lj a ll(]c i , ~;u Parlie gl. T::i flor 

l"n! n. S. Tl ~allin /.?/ (). 

Od1•11 sahL k\Tk a. D etalj nf 1ri11mf
krn cifi~·d fig. 83. 

l\opf tlC' s Gckrcmdgtc11. Vi g. ~:l. 

och Di verse gl. Trädsaker p~L 1-Tvalf'rct öfver Sacri sli an oeh i B{1r
huse l.» (itH. 1 8 1~) , chlr de l harl i1g lill 1010. Ft»rvar::i s 1111 i lor
nels bollenvånin g. 

F·n ..u:MF.i\1' AF Mind r e kru c ifi x al' lril, fragment, benen ocli korset sakna s, 
Mf:DF.LT, 'l'R ;( polykromeringen näslan hell borln . Nuvarande H. 63 r·m . HiOO
,< ~f ll,P' l 'l'nlm . 

t::il eLs början. 
F1·agm e nl af' e n lr:'ihild f'r:'111 111 Nl0llicl r 11 : li :1 nd. "om l1 ttll er 

c11 bok. IL om kr. I::-, em, 

http:Mf:DF.LT
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4, port r ill t a f' kyrkoherden Melander ( 1668 -- 17 l'2) oc:h hans PoRTRÄrr. 

fam ilj n~imnas i im. l713 - l78G. l!.:ndast ell ar dessa, som f'öre
stflller en officer, nnne::; numera kvar, dock 11wcket skadaclt. H. !) I 
cm. B. 70 cm . 

Kanna af s il!'v e r (fig. H!i), dPlvi ,; förgy lld, cylindrisk, med S 11.F1·rn. 

lock och handtag. ..-\. handtaget PI t gra 1·erndt bladornament. 1 locket 
insatt e11 rnnd, graverad 
plM med ~l öfversidan 
Oxenstierna- och Trolle
vapen och ini Lialernn G C 
0 (= Frih. Gabriel Cl1ri
sljernsson Oxensliern :t :t!' 
Ek:t ocli Lindö, kilnd friu1 
1520, t 1584, äga re af 
Steninge i Husby-.8rl ing
hunclra ann exförsamling, 
gift med Bcala Eriksdot
ter Trolle, !';Oll1 lefd e .:in1111 
15%), tt undersidan ell 
Oxenslierna-np0n med 
initialerna L G [C ?] 0 . 
A kannans li f graverade 
friherrliga tillens Gyllen
slierna :tf Ulaborgs vapen 
med initia lerna .E G S 
och ett Yxkull-vapen med 
initialerna B Y I = fri 
herre E rik GyllcnSlicrna 
ti ll Ulaborg, I'. tG02, i" 
1657' gifl 1636 men B eala Fn/o, S, ll 'allill /.?In. 

l·'i~. 8ii . Od e 11sala kyrkn. K alll1n af ,j]fver
1·on Yxkull , kallad P in- från 1500-lale l" ,Jul. 
torpafrun, t 1657, S011- 8i lhernc Kan11c; !>nrlc llcs 11;, .Jhts. 

dotterdoller af Uahriel C:hrisljel'll ,;::;on Oxcnstierna oc h Benla Erik s
dotler Trolle ). Öt\"cr vapnen g-1'<l1·ernd l'öljandc in ::;krift: Gi(wit till 
Onsala f{ ör/cfo. . den . ,'d(; . Naij Anno Jfifi8 Wirlh S. H är Erich 
Gyllenstiärnas iinckia Fn1 Ifo,qh W iilbonw Fru B ei11lo Y x skults 
Saliga L iks Ut f'ärdh af' diis ef't crlcm11wll' Hr:dröf'wadc B aren. 
H. 29 cm. Svenskt arbele f'r[rn 1500-lalets slut. 111öj lige11 något 
omgjord i ::;anunanhang med ingra reranclel :t l' inskriften oc:h vap
nen på lifrnl. 1 (111 r . 17 I 0 o. l'ö lj) 

BesUlrn 11i11~a rna ar ; il rverföremale11 iiro utförda ar Dr. Gustaf' Upmark. I 



Foto, S. ll"a lli11 l.?10. 

F ig. RG. O<len sa ln. ky 1·k n.. K alk af silfvpr fn'tn 
l GOO-tnl<'tR förrn h>Ll ft. 

8il hC'r n('I' KC"kh: nonltlcntschc J\rlwit, Pr slc Tliilft r 11. Ji . .flit e.. 
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Kalk af s ilfv e r (fig. 86), förgylld , med drifven och smidd 
ornering af blommor, frukter och b es lagsornament samt cljurhufvud 
och antikise rancte m[inniskohufvud. Kuppan s öfre del oornerad. 
Kalken förfärdi gad i fyra hopskrufvacle delar. H. 23,s cm. Nord
tyskt a rbete, 1600-talets förra hä lft; kuppan sannolikt ej ursprung
li g . Shinkt jämte paten (se neda n) under Kyrkoherde Melanclers 
lid (1663-171 2) af grefve Carl Gyl lens ti erna af Sleninge (f. 1649, 
t 1723), (inv. 1710 o. följ.) . 

Pat e n a f s i lfv e r, förgy lld , å brädden graveradl 1 H S inom 
lagerkrans. Passar på 
kalkens brädd, (jfr. kal
ken ofvan). Ej nä111nd i 
inv. 1758-1786. 

Obla t as k af s ilf 
ver, delvis förgy lld , ornl 
med platt lock. Å locket 
grave radt grefli ga ä ttens 
Gyllenslierna af Steningc 
vapen. L. 15 cm., I-I. 6 
«m. Gulclsmedss lärnpel 

med öppen kron a öfver 

monogram. Svenskt. ar

bete , troli gen af gu ld

smed i Stockho lm (kro

nan öfver monogra mm et) , 

monogrammet otydligt, . 

möjli gen bokstäfverna A 

M i ltvaranclra = Abra Toto. S-c- Wallit/ 19fN 


H. 4"'"• (
Fig. 87. OclPnsala kyrka. Ljus l>rona afham Meijtens, 1600- tal ets 

silfve r , Rk itnkt 1725. 
slut. Skänkt under Kyrko Silherncr Krouleuchtc r. Um 1700. 

herde Melancle rs tid (1663 
- 1712) af grefve Ca rl Gy ll cn:-;ti erna ar Sten inge (in v. 1710 och 
följ .) . 

Dop s k å l af s ilfver, cirkelrund, nedtill a frnnclad skål med 
tvft handlag, pä fot , oornerad; gus taviansk form. Graverad in
skrift: l~ll Odensala k.iirka af J. 0. Harthin. År 1793 . (I-Ian
delsma n, Ri ckeby.) Tillverkad enli gt ,;tämplar af guldsmeden S. W . 
Strå hle, Stockholm , 179:-:l. H . l4 cm. (In v. 18 1 9 o . följ.) 

Kanna a r ,; i I f ve r, päronformig, på fot, med handtag, pip 
och lock, h varp{1 ett lamm med korsfana. Tillverkad a f gu ldsme-

Erliogbundra bilrad. 
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Foto. S. ll'olli11 1.910. 

Fig. 88. O'densala kyrka. Ljn~krona af m>Cssi ng. lGOO-tal ets senare hälft. 
Kron lcuchtcr nus Messi ug, 17. Jht. 
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elen A. F. Bellman Uppsala, 1835 (enli gt sWmplar) . Graverad in
skrift: Skiinkt till Odensala Kyrk(( rr f 1'olfma 11 ncn och Kyrko
värden Jan Jansson och dess hustrii Am1a. Oharlotfo Ersdotter i 
Slästa rtr 183{), och med min andra Hustni Annri Clwist. Anders
dotters rnedgifvande. H. 32,o cm. 

Lju s krona af s ilfv e r (fi g. 87), bes t<i.endc af' cn . tarktpro LJUSKllONA 

AF' SILF\' EH.fil erad midtstaf, ornerad med maskaroner och blad; frtu1 förkropp
nin gar :°t dess rnirllpmti utg;'t G ljusarmar. Nederst hLi.nger en 
sköld med grave rad inskrift: (ena sidan) Af e.1·celee11cc G1·ef1c e 
Carl Erichsson Gjjllenstierna H erre 
til Steninge och des Grefwinna Anna 
lllariri Soop fö1 ·ärt til Odensa l11 
K.'IJrkia Anno 1723. (andra sid an) 
Förbannad 1rnrii den som denna 
Crona på något sätt borttager eller 
förbjjtcr i frän denna Kjjrkia. IT. 53 
cm., \' ikl enl. in skrift :i!)4 lucl. Sanno

likt ,;venskt arbete , 1720-lale t. Skiinkl 


y, I • L 

172G af frihe rrinnan Anna i\faria Soop 
(/· :il' Limingo (f'. l GGO, -f 1735) i an led
J 

I 
I nin g :if mann ens clöil (jfr. kalk ocl1 

ohla ta:k ). (Inv. tillökn.) 
L .1us KnO NO nLju s krona af rnii ss ing lfi g. 
,\F MXSSJNO. 

I ~ 	 88) med S ljusarma r i en krans or·h 

dessutom Oera kransar pryclnaclsarmar 

med maskarnner, blomkalkar, l:°1gor 

orh rnii.nniskohufvud. 1GOO-lalets :-e

nare liälfl. H. GG cm., stör:;ta tli a ni. f'of11, S. Wall in f.910. 


70cm. (lnv. l71:J o. fiilj.) (Ilii.ngcr Fig. SH. Odensala kyrka. 

Ljusstake af fö rsilfrad mässing; 

I 

i hvalf III.) 
omkr. 1700. 

Lju s krona af bron s med tv :i. Vc rs ilbcrtcr Altnrlcuchter, lim 1700. 

kransar ljusa rmar, 6 i hvardera, samt 
armar med blornkalkar i båcla kransarna; öfverst c11 dubbelörn, 
nederst ett stort, blankt klot. H. 82 cm., största diarn. 75 cm . 
[nköpt 171 :3 (in v. till ö kn.) oeh ch\ hiingcl i »röda liiingje tennar 
och förgylte knappar ». (Hänger i hvalt' ll.) 

Lju ss takar af mLi s. in g, ett pa r, försilfrade (fi g. 89). Foten L JussTA KAR. 

och lju.'manchelten ornerade med uppdrifna blomsterornament. 
Skaftet omgifvet af blad med drifven ornering. I-I. 63 cm., fotens 
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diam. 35 c:m. Skänkta af grcfve Carl Gyllens lierna af' Steninge under 
Kyrkoherde Melanders tid (1663-17 12. ln v. 17 10 o. f'öl j .). 

Ljuss tak e med tvil. armar och 3 ljuspipor; af m~issin g med 
drifna elle r pressade blomsterornament å fol O('h ljusmnnchetler 
saml med spi ralvride l ska ft. P ttsalt pl lttsköld med ini linle r: 

H . H S : 
K B D: 

H. 63 cm., B. 87 c111 . Inköpt 1717. (In v. 1. i ll ö kn. ocli 
följ . inv.) 

Folo. S. W111/i11 f .910. Foto. S. Walliu f.<Jf(). 

fcig. 90 or h 91. Oclensala kyrka. Ljusplåtar af m ii~s in g. 
Wurn.l leuch t er nus :Mc>ssi11g, 17..lht. 

LrnsP1.ÅTAR. Lj u s p ];Har af miissing, 15 st. , af fem olika modeller (fig. 
90 o. 91), med drifven oc:h pun ·ad ornering med moti v af blommor, 
frukter oc:h djur. 1600-ta le ts senare hä lft e lle r 1700-talets början. 
Den s törs tas höjd 82 cm., den m ins tas 53 cm. (lnv. 17 1 3 Ol'li 

fö lj .) . Elt par skiinkta af' Johan Nyman, Ric:keby (i n v. I i ll ökn. 
1 7 1 7 ). 

Ljn s plt1tar af förs ilfracl(?) koppar, ell par, rncrl drifven or
11cring i hlomstcrmön ter. 1600-ta lels s lut e ll er 1700-lnlcls hiirjnn. 
H. 77 c·111. l l11Y . 17 1 3 u. fö lj .) 
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Lju s p l<.'\.L ar af försil frad (?) m~is"iug, ell par, med drifven 
 
och pnnsad ornering: stadsvy å insalt, lös plå t, omramning af 
 
blommor. 1-J. !J3 cm. lnköpta 1748 (inv. till ökn.). 
 

Lju s a r 111 ar af m ii.ssi ngspl c"tt, 2 s t., med drif'ven och puusad L JUsARMAR. 

ornering, hvarclcra al'sedd f'ör ell ljus. Deu s lön e med en påsatl 
pl:llskölll. l 600-ta le t. L. 45 cm. resp. 33 cm . (In v. l 7 J 3 [?, 
o::;pecificeradt] o. följ .). 

T e x l il ic r , som llll finnas och a 11 vii ndas, iiro Lorfliga , moderna TExT1trnH. 

arbete11 . Kyrkans arkiv in11 el1 c"Lll cr några upplysn ingar om, att en 
rikare skrud förul fu1mih, l. ex.: Anl e p e ndium och m ~iss hak e 

af »röll blomcral Darnasl m ed guldgaloner », ocli mässkjorta_med 
uppslag af samma 1.yg (inv. 1713). Aut e p e J1diu111, 111 ässhakc 
och h c"t f al' guldbroderad , röd sarnmel med s ilfverboks täfvcr (i:n v. 
I 71~-1819) . Bokdyna oclt kalkklä de af »sidenza rce coleur 
de !'eu m ed i:; ilf'verblommor och uddar ,, , skänkt af h a ttstofferaren 
Harlin 1779 (arb. i k y rkan), delvis bevaradt. Kyrkv a klarc
dräkl: brun kapprock, kalott och spanskt rör linv. 17('3' 1 o. 
l'ölj.), förnyas intill 1832 (p r o t.). 

Run s len ligger som trapps teg l!) i tornets boltenvåning (A å R uNsTi::N. 

p lanen fig . 53) . Dess iuskrifl lyder: »Tor (( ) och Si gurd lälo resa 
s le11e11 efter s ill son Siglon>. P eringskiöld niimner den inom dörren 
d. 	 v. s . den södra, som då var kyrkans enda. 

Grafstcnar (B- H å planen tig. 53). GRAFSTENAR. 

B. S läl häll med inskrift rundt kan ten i rnajuskler, nästan 
11ell utnött, endast följande läsLa rt: 0 LA V 1 C VM. Från äldre 
medelliden. Ligger som yttertra pps teg (!). 

C. SW hä ll, nu ula n spär af skrift. P eringskiöld beskrifver 
en sten p å denna plats ( densamn1a ~) sålunda : »uthan för uakn 
hus dörn denna slen medh Munkeskrift hic sepultus est dns Magnus 
adam Cmalus in odhen::; a ri ghe, pro cuius aia - - - - - - xpi fide
les amore dei f-ideliter orare t . hi c obijt a. d. m cl xii j. arcg[?] nat 
h·•[?] marie» . 

0-H. Stenar från 1600- och J700-talen, delvis starkt nötta, 
endast 1" och G ornerade, enkelt. 

So lv isa r e, kvadratisk, graverad skifva af röd kalksten med SoLvisARE. 

visare a f m~issing. Skifvan::; s ida 34 cm . Skii.nkl år 1824 af L. E. 
Å kerlind mot tillförsiikring om orubbadl grafsl~i lle, (pr o t.). F ör
varas lös i vapenhuset. 

Läns lo l af björk, kliidcl med ::;kinn ; ::;öndrig. H. 80 cm. L ÄNSTOL. 

1700-lalcf,.; 111i<ll. l•'örvaras i 111 a lerial1Joclc11. 
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Sammanfattning af Odensala kyrkas 
konsthistoria. 

I. 1100- eller 1200-talet. Af den ursprungliga kyrk a n 
återstå r nu långhusel (fig. 53, period a). Sannolikt fanns ett sma
la re kor, möjligen försedt med apsis. Jfr. Husby-Erlin ghundra 
kyrkas ursprungli ga plan (fig. 2, period a). Det var en gråstens
byggnad , i hvilken intet tegel användls ; jfr. fönstret å vapenhus
vinden (s. 60, fi g. 57), den enda kvarvarande byggnadsdetaljen 
från denn a tid. Inner taket var antagligen e tt platt trätak. In
gången var å södra sidan på samma plats som nu. 

II. Tillbyggnad al' sakri st ia vid korets norra sida, läckt 
med tunnhvalf af tegel. Resler af denna byggnad (fig. 53, period 
b) finnas i den nuvarande materia Iboden. Det ä r ej helt utes lutet, 
att den byggts samtidi gt med kyrkan, dock ej sannolikt. 

III. Tillbyggnad af torn i väster (fig. 53, period c). Detta 
är af gråsten med tegel anv~indt till de taljerna. Om tornspirans 
ursprungliga utseende ä r intet kändt. Ordningsföljden mell an perio
derna Il och III fram gltr ej med bestämdhet af byggnaden i dess 
nuvarande till stånd. Tidsskillnaden torde emell ertid under inga 
förhållanden ha varit synnerligen s tor. 

IV. 1200-lalels senare hä lft. T ege lport a len in s~ittes i 
södra långhusmuren (fig. 59 o. 61 ). Den ~ir besläklad med porta
lerna i Sigtuna Mariakyrka, Sko och Str~ingnäs. 

V. 1300-talets förra Mlft. T eg e Ih va I f insl(ts i långhusel 
(fig. 53, period cl, hvalfven lil och 1V). 

Af inr e dnin gen vid denna tid finnes 1334· omtaladt etl. S. 
Petri altare. 

VI. Omkring 1500. Tillb yggna d af l å n ghu se t å l ösler 
med hva lf a f tegel (därvid borttogs det ursprungliga koret) samt 
sa kri s ti a och vapenhus (l1g. 53, period e) . Dekorering med 
kalkrnålningar utfördes antagligen omedelbart. 

Af inr ed nin gen vid denna tid rn ~irkes altaret med a lta r
skåpet ( 15 14), stående fritt fd111 korväggen, ett sidoallare på 
predikstolens nuvarande plats, ett korskrank med triumfkrucifix 
och andra bilder, en korstol vid södra korväggen sa mt målade 
vapenskölda r i korfönslren. 
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VII. 1 GOO-talet och början a f 1700-talet. Präktigt altarsi lfver 
sk ~inkes a f äga rne till Sleninge . Ljuskrona sa mt en mångfald 
ljusplåla r och -armar af mäss in g anskaffas. 

VIII. Kyrkoherd en Nordstedls tid, 1713 - t 757. Betydande 
r epara tion e r med modernisering af interiören: altaret flytta
cl es intill v~iggen, sidoalta ret och korskranket borltogos och predik
slol och pyramider uppsatles på deras pl a lse r, korslolen borttogs, 
fönstren förstorades, och tornet inreddes med sittplatser och för
sågs med ingång i v~ister. 

IX. Kyrkoherden Trunströms tid, 1758-1781. Reparation 
{ll" 1759 med in siitta nde af ett stort runclfönster öfver altaret. 
El els våda l 769, hvarvicl taket brann af. Skadan reparerades 
1770-1771. 

X. 1700-ta lets slut Den största förändringen under denna 
ti d ~i r lom sp iran s ned tagande och ersättand e med den nuvarande 
hufven, 1793- 1795. Ar repa r at ionsarbeten m~i rk es kyrkgolf
vets omläggning med plansten 18 10 och insä ttande af nya, större 
fönster 1792. 

Alta rskåpet ersa ltes 1792 med en ny a lta ru pps a ts. 

XI. Restaurering 18%. V~iggrnålningarna framkallades 
och restaurerades, ny inr ed nin g (altaruppsats, altarring, orgel , 
orge ll äktare, kinkar m. m.) gjordes en ligt ritnin gar a f ark. Agi 
Lindegren, slaclfäslade gn. Kgl. bref 16 aug. 1895 
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R es urn e. 

Di e Kircl1 e ist. hauµt siichlicl1 aus Granit geuaul. IJer weslliche T e il de,; 
je tzi gen Langhauses (Fig. 53, Periode a) uilde te eins l das Lan gl1aus <l er 11r
sprlingli chen Kirchenanlage aus dem l ~. Jht. , welches walirsd1e inlich östlig vo n 
einem Chore mi l Apsis vollemlel wurde. Später wurde nördlich des Chorcs 
eine Sakristei (Fi g. 53, Periode h) und wes llich e in Turn1 zugelmul fl<'ig . 5:: , 
Periode c), beide a us dem glcichen lVIa leriale wie <lie Kirche. Diese ursp rlin g
li che Kirch e wurde - wohl in <ler späleren Hä lfle <les l 3. Jhts. - mil e ine111 
backs leinernen Porla i nach Slid en versehen (Fig. 5\:l u . G I) und - in der er:; le11 
Hälfte Lies 14. Jhts. - vo llsländi g e in gewölbt (Fig. 53 , Periode uJ. 111 di ese111 
Zus lande ve rbli eb di e Kirche bis ins Ende <les Mille l;i.llers, wo um 1500 eine 
bedeulende Erweile rung unlernommen wurde: das La nghaus wurde zur doppelle11 
Grösse nach Os ten erweile rl (Fig. 53, Periode e), lllil Stern gewölben iiberdeckl· 
wobei das ga nze lnnere mil Kalkmalere ien geschmli ckl wurde. Der Alta r <ler 
umgebaule11 Kirch e bekam 15 14 ein Sclrnilzallar. Ein Triumphkruzifix 1vurde 
aur einem Chorgiller errichlel. Sakrislei u11u stidliclie Vorhalle (vapenhus) 
kamen vie lleichl zur se lben Zeil hinzu . 

lm 17. Jhl. bekam die Kirche a ls Geschenke tnchrere s ilberne Allar
gegenslände nebsl Kron- und Wa11clleuchlern aus Messin g. 

Am Anfa11g des 18. Jhls. wurde der inneren Auss lallung ei11 n10derneres 
Aussehen verli ehen, inclem unler anderem auch die jelzige Kanzel errichlel 
und die Fensler vergrösserl wurde11. 

Die alle, liohe Turmspilze (siehe Fig. 63) wurde um 17\:lU von der 
jelzigen (Fi g. 5 1) erselz t. Zur se lben Zeil bekam cler Altar e in en 11 eue11 
hölzernen Allaraufbau (vgl. Fi g. 79). 

Im Jahre 1896 isl die Kirche reslauri erl worden, wobei die einrnal iiber
llinchle11 Wandmalereien reslaurierl word en sim] , und das lnn ere mil se inen1 
jelzigen Meublemenl in e in ern go lizierend e11 Sl ile ausges lallel wurcle. 

Der jclzige, hölzerne Glockenlurm (Fig. 5\!) erselzle im Jahre l 725 einen 
älleren, darna ls hinfällingen Glockenlurm , ebenfalls aus Holz. 



Foto ..r. Roosrnl 1911. 

Fig. !J2. Knifsta kyrka frå n öster. 
l>i c :Kirchc von Osten. 

KNIFSTA KYRKA. 

UPPLAND, STOCKHOLMS LÄN, E RLINGHUNDRA HÄRAD. 
 

UPPSALA ÄRKESTIFT, ERLINGHUNDRA KONTRAKT. 
 

AN NEX TILL A LSIKE. 
 

B eskrifningen utförd af GusTAF BoLINDER. 

Tryckta källor. DrrL. suEc. Il. s. 44., 11 :0 958, ärkebiskop Magnus Bossons 
l.eslamenle 1288 nii.mner Knifsla kyrka. Enl. JU, s. 4::!9, n:o 22 18 visiterades 
Kn ifsta 1303. Il , ~ - 399-400, 11 :0 1410 ulgör kyrkoh erden Thomas i Knifsta 
testamente a f d. 2 11ov. 1 30:~. - Sv. D1rL. IV. s. 105, 11:0 2962, ett bref af å r 
1403, som ullof'var a fl at ål dem. so m besöka >eccl. Sancti Slephani in Knifsta ». 
- KLI NGSP OR i U. F. T. I, h. 5, s. 18, en af de full ständigaste beskrifn ingarna i 
elen Klingsporska serien. - 0. JANSE i UPPLAND [, s. 567 o. 578. - SvER JGE 
IV, s. 624. - H. H1LDEBRAND, Bidrag till svenska med elti dens kon slhistoria i 
AN'r. TrnsKR. 111, s. 156. - 0. SYLWAN, Kyrkm ålnin gar i Uppland från me
deltid ens slul i ÅNT. TrnsKR. XIV: 1, s. 15, 20, 122, 143, 150 o. 153. -· E. 
WRANGEL, Tegelarkitekluren i Norra Europa och Uppsala domkyrka i Awr. 
Trnsrn. XV, s. 24·, 67. - Sv. F. T. Il (1873), s. 62. - MBL. 1885, s. 36; 1886, 
s. 95 (ang. s ill'verkannan); 1889, s. 187; 1890, s. 5. 13 o. 53. - MöNSTER FÖH 

KONSTINDUSTRI OCH SLÖ.JO utg. af Sv. Slöj dfören. IV (1877 ). pi. 2, god afbi ldn. a r 
silfverkannan . - J. Roosv A1., Knifsta kyrkas vameslaurering, ell afskriickande 
exempel för nutida res tau reringar i Urrs. NYA TwN. ••;2 1909. 
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Handskrifna källor och afbildningssamlingar. IH RFORS meddelar 
skematisk p lan, ex te riör fr. söder, östra fasaden, klockstapeln samt afbildning 
af Mella Tönnesdollers grafsten. Bland tex ten förekomm er talrika utdrag ur 
kyrkans a rkivalier. - Arn1TK I NGAR Il, s . 105, en exteriör från sydost samt nio 
vapenskölua r i färg; på löst blad en konceptr itn ing i blyerts {fig. 64). 
PERl l\"GSK IÖLD , Monumenta lll , f"o l. 142, en nyktig blyertsskiss, visande kyrkan i 
en landskapshi ld; i volymens s lut inbundna blad i 8:0: anteckningar om mål
ningar och afskrill af inskriften på Mella T önnesdollers gra fs ten , m. m. -
PALMSKIÖLDSKA SAML. i U. B.: n:o XIV, Tom. XXII, fol. 372: af~krift a f samma 
grafstens inskriplion. - A. T. A.: 4 teckningar af må lningar och inventarier; 
fotografier : 2 exteriörer från söder, 2 interiörer efter restaur. l 892, 1 af syd
portalen, 8 af hvalfmåln. e fl. r estaur. , 2 af väggmiiln. fragment, framknackat.le 
1892, 6 af dopfuntsfot, 7 af a ltarskåp. Afskrift ur Peringskiö ld ; inventarium 
1829, sa mt brefväxling ang. m lllningsrestaurering m. m. - Ö. I. A.: I bl. rit
ning l. orgelläktare och orgelfasad af P. W . Palmroth 1805, 4· bl. kopior 
af ritn ingar till ny inred ning (i m eclningsplan, orgelfasad, läktare, altarprydnad, 
altarring, predikstol och biinkar) af a r k. Gustaf" Petterson 1889, staclsf. "'' 1890. 

Kyrkans arkivalier. Kyrkans hand lingar fö rvaras ti ll största delen i 
LANDSARK IVET i UPP ALA, fö r senare delen af 1800-talet i kyrkan. De utgöras af 
räkenskaper och protokol l. Kyrkoräkning 167 1- 17 4 i volymen L J. l . Huf
vudbok 168 1- 1801 i LI, 2 (frå n 1801 till 182!) tro ligen uppbrunnen vid präs t
g[udsbranden i Alsi ke l 82!J). Kyr kokladdar och specialer 178 1- 1853 i L J. 3. 
Sockenstärnmoprotokoll och handlingar 174G- 1803 i Alsike K 1. I. D:o för 
1760, 1774, 1776, 1804-1834· i Kl I. 2. Uti den under signum Alsike P. för
varat.le volymen fin ns en afdelni ng >Acta Publi ca I astorurn in Kniffstadh », 
innehå llande åtsk illiga an teckningar om kyrkan och fö rsamlingsvärden i Als ike 
och Kni fsta 1615-1693. Bl. a. finnes inventarium från 1615, kompletteradL 
under åtskilliga år fram ftl. Di\r förteck nas bl. a . >Ryssewerks messehakar 
gamble och uls lijt11e - brudpe ll med gröna och gula våder>. Bland hand
lingar rör. Knifsta , som från Uppsala Domkapitel deponerats i landsarkiveL, fin
nes en stor samling acta ang. del nedan vid a f"deln. • korskrank. (s. 119) berörda 
fallet Hindrich Stöör. 

Kyrkogården, kloc kstapeln, boden. 

KY11KooX110. Kyrko gå rden iir omgifven af en gråstensmur deh·is i kalkbruk. 
öster ing~mg med enkla, smidda j~irngrindar. Muren (»bogårds

muren ») iir nu enclasl något öfver en meter hög och har ingen 
afläckning. Förr har sådan funnils; muren har varit högre, och 
sligluckor ha rest s ig öfver ing:ll1garna. Nu finnas inga dylika 
stå tliga kyrkogårdsporlaler. 

Är 1747 uppfördes sålunda en ny s tiglucka, som följande å r 
erhöll tak af bräder - förmodligen ett vanligt sadeltak. Stig
luckor funnos emellertid förut, ty 1696 la la räkenskaperna om 
» Kalck lill StegIuckorne , . 

http:varat.le
http:framknackat.le
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R eparationer af bogårdslake t omnämnes fl ere gånger, och å r 
1628 »blefT uppå Lagdht alh l1 war man ulij socknen skulle spååna 
sin boogårdhz skitit». Men å r 1777 sker en i:1ndring. P aslor e r 
inrar då vid en kyrkostämma, »a t en stor del nf Bogårdsmuren 
vore kring kyrkan i synnerh et p~t den södra och vestra sidan gan
ska bofällig och behöfcle reparalion ». Sådan beslöts också och 
skulle den ske » p~i. lhet siitlet at gamla ·s tenrnuren skulle från grun 
den upprifvas och byggas alcleles ny ptl södra och vestra sida n 
utan at muras m ed kalk 
och sand utan alenasl med 
vacker och jämn stenmur, 
9 quarlher bred under i 
foten och 6 quartl1er bred 
ofwan, samt 4 qua rther 
hög - - utan at brnka 
täckning med spån eller 
bräder» . 

Ar 1832 berättar pro
tokollet alt »Paslor och 
Kyrkovärdarne varit be 
tänk te p~t u l v~lg Li Il Kyrko
gårdens Stl a lldeles nöclvii.n
cliga utvidgning», h vilke t 
möj ligtvis stod i samband 
med den då befarade och 
kort därefter utbrnln a Foto. r.. Roli1Uler ·19ff. 
 

kole raepidemien. Utvidg- Fig . flfl . Kn if~ta kl ock stapPI. 
 

ningen skedde i sydlig rikl- Dcr G lockcntnrm. 
 

ning . 
 
Den nuvarande klo c k s t a p e ln iir uppförd a f byggrn ilstaren P er KLocKsT,1PEL. 

P ersson Holm 1756 och beliigen pft en kulle strax norr om kyrko
gården. Den ilr af furutimm cr, inklildcl med brii.cler och rödmålad. 
Hufven ti.r spåntäckt. Att döma ar den s tora brildrekvisitionen vid 
uppförandet har den ii.ndn från börja11 vari t hell och hållet bräd
klädcl. Ar 1787 omtalar protokolle l, a ll »undersla flägt en från 
foten upåt lil ellefwa alnar skal ombrii.das». Samma å r som den 
nya klockstapeln blifvit uppförd, borlauktionerades den gamla. 
Om dennas utseende och ålder kan man a f räkenskapernas knapp
händiga upplysningar icke bilda s ig någon föresUillning. Den lycks 
ha funnits redan å r löl all döma af räkenskaperna , som tala om 
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ersättning å t »Kyrkiobyggaren som upwogh och hyddhc kl :lck
s tapeln ». 

KLo<.:KOH. I klockstapel11 h~inga trenne klockor. hvaraf' enligt inskrif'te rna 
Lvå. äro gjutna I 14· af Gerha rd I-Iorner i Stockholm, en a f Joli. 
F a ltl s ten i Stockholm od1 sk i.inkt 1756. 

l:lou. Kyrkans bod, knuttimrad, b ri.idfodrad , rödmålad ot:h f'örsedd 
med legelläck t åstak, ligger vid kyrkogårdsmurens norra del. 

Me.r 

·!:Pe;1~· 
fVi_t)!tö fy!<() 

Uppmoll ~ 
l10rv!hvl .10ntn vid· 

·l.lpaia llllV ""?) 1909· 

Fig. fl4. Knifti ta kyrka. Pla11. 
Grundriss. 

Kyrkobyggna den. 

PLAN och Knifsta kyrka, h vars plan framgå r af fig. 94, ~i r uppförd af gn.i.
MATERIAL. L h l'' .. ' r·· t ' d.. f tt . .. rs en, m en va t , vaggpe a re, ons er- oc i orrom a nmgar aro a 

tegel. Äfven å gafvelröstena förekommer tegel, i de t att hela 
deras yttre skal ~i r af tegel. Kärnan och inre skalet chirernot äro 
a f gråsten. Endast a llra öf'versta delen a f rö: tena ~ir helt af tegel. 
Huruvida det yttre tegelska let med sin ornering (se därom nedan) 
ä r uppfördt vid fö rs ta anläggn ingen af' ky rkan på samma g1:'t ng 
,;om det inre murverket af gråsten e ll er 0 111 det möjligen skulle 
kunna härröra f'r~tn en senare ombyggnad af det yttre skalet, kan 
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icke utan vidare med (ull besW.mdhet a fgöras. All sannolikhel 
ta la r dock för de l förra anlagandet. Del visar emellertid, alL tegle t 
vid rös tenas byggande var e tt s~L pass dyrbart material, alt del 
sparades till sådana delar, d[ir de t var oundgängligt, d. v. . till 
dela r med rikare uppdelning, h varest gråstenen ej var användbar. 

Sakristians röste iir likartadl byggdt. I sammanhang med 
sakristian är tegel äfven anvtindt på annat sätt. I lfinghusels 
norra, mol sakri slivinden 

~t\ I 40vettande mur finnes en , J - . 
L I "" större utsparning, Liickt /" ··"" 
 

af en tegelbåge (fig . 95). 
 
T egelformat: ~8 X L~ X n 
 
cm. lnom denna utspar

ning finnes en mindre, 
 
numera igenmurad, s ti ck

bttgig glugg i tege lom 

fattning (samma legel

format). Dessa anord

ningar hiirslamma tyd

ligen fhi.n kyrkans m

,;prnngliga anHiggning och 
 
v i sakris linn 
 Fig. !15. l\nif~ta. No1·1·a l:''n1glrnsmnrPn sPd d 
~a iifven, all 

fr,tn sakri~th·inden. 
ingick i denna. S:"tdan 
 Dic Nnrd111n11rr \·on dem Snkr i~teihol\C' n n11 s gPschc11. 
 

l'örlunning af muren mel

lan l<'rngl1us och sakl'is lia förekommer visserligen rLllt ofta, men 
 
anledningen till den hiir ifr<"igavarande, rLilt komplicerade anord

ningen iir svår alt utröna. Ty någon n iimnviird materia lbesparing 
 
har icke crn;Uls, men vä l ökadt a rbete. - Den lilla gluggen liar 
 
antagligen förmedlat uppg:u1gen till vinda rne före hrnlfs lagningen, 
 
då ii nnu ingen vindslrappa fanns. Genom gluggen kom man upp 
 
på vapenhusvinden och d.:ir ifrå n på stege ridare upp på lå nghusels 
 
s tora vind (jfr. neda n). 
 

Utvändigt ~ir kyrkan sprit.putsad, hörnen iiro slätputsade, likas<'t 
fönster- och dörrornfaltningarne samt gafl a rne. Synli gt ha mma r
ba nd, tj åradl. Nedre de len af mura rne. särskildl västra och östra, 
utsv;:iller sockelartadt, men besl{tr af o regelbundna gråstensblock. 
Såväl ös tra som väs tra gafla m e äro dekore rade m ed djupa, tre
spdu1giga, spelsbägiga nischer , orgelpipform igt ordnade (fig. 02). 
S::ikri stians gafvelröste Cu· dekorerndl med elt insfrnkt, vecka.dl fält, 
~tstadkommc t genom sneds liillda tegel. Vn.penhuse ts ga fv elrösle iir 

.I. 6•terl1111d clelin. 1911. 

http:vecka.dl
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slätt. Öfverst s itler c tl af puts öf'vcrsmcta clt rcli cfhufvud , l\ris lus 
med korsglori a. A r 177<:! bes löt man alt rappa kyrkan, förnl had e 
den lyd ligcn ha fl den naturliga s lenen ba r. Beslutet bl ef då ej verk
s tälldt, men 1804· beslöts en s törre repa ration, \·id hvilken »denna 
förfallande och lill del yttre utseendet ohyggliga» kyrka skull e »af
rappas ulkilas och med ljusgul färg afst rykas». 

T aket ä r af tj ä rad tr~ispån. A lak~tsiindarna kors med koppa r
kulor. Fl öjeln å ICrnghustakets viis lra ii nda b~i.r ;°1rla lcl 1717, h vilkel 

F'ito . A. T. A. u. 1/, 

Vig . HG. Knifsta. J n te riör mot öster efte r r esraurerin o-,• n LS!l2. 
Altarskåpet H.nnu ej untlanhängtlt. "' 

Iuu cnnnsicht gcgcn Osten . 

Cu· y lterl a kct omlades all döma af riikcnskapcrna. Ett mindre 
parti af sakrislinns ta k, chlr en affasnin g skett till förm å n för ett 
rundfönsler i kyrkan, iir tiickt med j[u·npl ft t. 

Kyrka ns golf iir af trä. utom det upphöjda korgolfve t, som 
sedan 1840 bes t:tr af ka lk::;tensfli so r. r ,;a kri stia.n sedan 1797 trä
go lf, i vapenhuse t ka lks ten. 

Fö:xs·n:H. Kyrkan har lre rundb:tgstäckta fön s ter, elt i viis ter, t va i söder, 
ett större spe tsbågs täckt i ös ler och ell mindre rnndföns lcr Ctt norr, 
samtliga med trti.bågar och hvitl g las, östfönstret försedt med del
\·is fargadt katedralglas. De tta senrtrc fönster bl ef vid senas te 
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restaurering 11 (1got ulvidgadl och spetsadt upptill. Dr t förnL nLtmmb 
rundfönstret silter snedt i förh åll ande till hvalfvet och har som 
nLlmnls inkritktal på sakristitakel. Det iir tillib mect vL-i.stfönst.rel 
lill komm el tu· l 7GO, d[t protokol let berällar, a lt »emedan Kyrkan 
var myck et mörk beslöls al 2:ne fön sler p i'.'t viistra och norra sidan 
skulle giöra s c°t nyo ,,, ltrnrjiimte de öfriga upphöggos och gjordes 
större. Kyrkan har a ll lst1 frttn början icke !t a ft några fönster å l 
norr. Sakristian iir försedd med ett mindre 

0 s 10 110 .)0 °'I() 

f ~-t--t--+--+--+-1fiin ster ;H öster. A li'.'1nglmsels röslen An
nas :°t hvardera ld sli ckh i'.'tgiga glnggar 
iif'ver lwarandra. 

Fri'.'111 vapt> nl1uset, hvars yllre portal L'onTALF.n. 

:·ir sli ckMgig, f'ör en spebbttgig, profil erad 
legelporla l 1fi g. 07) in till lt1n ghuse t. Den 
ytlersta bt1gen i omfattn ingen bildar delvis 
sköldbåge för vapenhushvalfvet D:'t Yapen
husc l, hvars rnmar icke li gga i förband l•' ig- . !J7. Kni fsta. L :°rn g

l1nspor t al 1ms profil.
med l:'rngl1uselS, S)'llC'S \"fll"::l en Sena re lill- Prnlil de ' f.n 11 g ha11 s po r tnlcs . 

byggnad , tlr del diirför möjli gt, a lt nu
varande profi ler;id e tegelomf"::ttln ing krin g kyrkans pol"i al icke til l
hör den iillsta anl iiggnin gen. Forrnslenarn e visa in ga sp:'1r af hugg
ning med mejsel s;.\som Ct Ocl ensalaportal en (jfr. s. G1 ). Anfangs
oclt basli ster saknas. 

Kyrkan har lre stj Llrnlt valf, allt rik are mot öster, pä 4-språngiga HvA1.f'. 

vii ggpelarc, li var,; språng ul an n::tgo t kapitiil öfvergi'.'t i s tr~tl a rn e. 

Urnghusel,;; hvalfhöjd ä r 8,10 m. l hvalfven 
CM}'"'), I I 

'
0 ~0cM förekomma tv i'.'t sorters tege l 26 x? x 9 cm. oclt 
"',,,, 22 x ? x 7. De slora leglen förckornrn::i i öfre ~ ~v 

delen a f kapporna (en halfsten tjocka ), de små 
 
i sköldbåga r och i kappornas nedre delar. Strt1


lcig. us. Knifsta. larna ilro vid anfangen fyrk anti ga, men efter 
 
~tr>d prnfil. nngefär 1/s af strå larnes län gd öfvergå de i den 
 

P rofil rlcr fl ippen. 
form, som visas af fi g. 08 (jfr. fig. 96 o. 101) . 

Ä väslligaste hvalfvets strålar bildas c:a 1,o rn. från hj ässan knu
tar genom en l vilrstiUld hel sten i h varj e str:'t le. Vapenhusets kryss
hvalf har samma slrålprofi l som kyrkans. Sakristians hvalf d ~tr

ernot har enkla, fyrkantiga profi ler Teglet i sakri stihvalfvet ha r 
formatet 22 x? x 7. Det ~ir a ll bå möjli gt, att sakristihva lfvet , trots 
olikheten i slrå lprofil , är samtid:i med kyrkans och vapenhusets. 
I långhusets nordvö.stra hörn finn es en samtidigt med hvalfven 
uppförd trappa af legel, hvi lk en lecl er upp till vinrlen. 
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A1.0RE ANoRo- P:'t vinden synas Lydliga spår al' äldre innerlaksanordning. 
NING MF:D d l ' fi 40 f' ' 

r 1.ATTrn;\TAK. 	 l norra och sö ra angmurarne -111ns c:a cm. ran murens 
öf\·erkanl en rad bjälkhål (H. 2 1- 22 cm. B. 22-24· cm. Dj. 64
G5 cm.) med inbördes afstånd af om kr. ;:)() cm. fdrn rnidt till micll 

(jfr. fi g. 100). Dessa hål förenas genom en i 
murens l ~ingdriktning löpande ka1 f::tl af samma 
genornshirning som b,jiilkh;'il en (fig. 99 o. 100). 
l bjiilkhi'tlens och kanalens puls synas aftryck 
af bilade träbjä lkar. Muren under bjälkhålen 
iir vtil putsad upp till några cm. under hålens 
underkant, rliir aflryck af e11 briidkant synes. Allt 
della visar, att kyrkan tidigare Jiaft elt platl 
lrälak. Kanalen i muren har inneslutit en 
bjälke, mm Ljiinstgjort såsom en :;lags gemen

11111<1 1911 .1. (j,,,,,. <1eun. · · sam ankarslut för hela bjiilklagel, Ly genom 
Fig. 99. Knifsta. 

Tvärsnitt af m uren i pulsaftrycken inne i hålen framgår, all Lak
den prickadP lin jen bj iilkarnes ii11da r va ril inhuggna i den 1:1ngs

it fig. %. 
Quersclinitt <ler Nonl- gående stocken. Takbjälkarna ha su ll it rnyckel 

111n11er in •ler Linic Fig. nr,. tält och varil ganska grof'Ya, något som skulle 
kunnn föra en p:t Llen tanken, att de varit af'sedcla a lt uppbära 
n:'tgon större Lyngcl ocl1 nlt vinden alllsft . kulle anviindts t. ex. Lill 
rnngasin. Delta iir dock föga troligt. Enligt munlligt meddelande 
al' d:r Ollo Janse f!tmas liknande grofva ocl1 Wtl sliUlcta bjiilkar 
nern Öslgötakyrkor, cHir har l~tend e, 
medeltida takslolar genom sin konstruk
tion hindrar vindens användande ti ll 
l'örvaringsrurn o. d. Det i.ir blot t. e ll 
utslag af vår medeltid· vanliga benii
genhet a ll anv~inda öfverslarb kon

.I. <J.~terlmul ddi11. 1.911. 
struktioner. Många analogier finnns i Fig. 100. l\.nifsta. Mm·pn~
tidens byggnadskonst. ö fre de l, sedd inifr>m med 

bj ;d khålsmynningarnc.
TAKSTOLAI!. Ilvad slutligen takstolarna a11gär, 

01.>crcr 'J'eil <ler Lnngbans111n11 cr YOm
i.irO de af Samma vanliga lyp, S0l11 Dnchboden gesehen mit Löscl1c rn 

ciner frlihercn Bnlkcndcckc. 
Husby-Erlinghundras i fi g. 9 skisserade 
lakslolar. Då somliga af de snedt sl:'illda tranbenen iiro afskurnn 
till förm ån för hvalfven, i.ir takstolen säkerl iildre i.in dessn. 0111 
det iir den ursprungliga lakstolen , :'ir di.iremot ovisst. 

llvALFM~L- Vid en reparalion, som kyrkan undergick ;'1r 1892 efter ril
8 1Nc:An. G I cl 1 lning::ir af 	 ark. usl. Jetterson, blotla es i ' Yrkan och vapen rnsel 

målningar, som förnt. ;\trninslone :tlltsedan en repa ration LSO±, 
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Foto. .! . r.oonal l!JI f. 

Fig . 101- Knifsta. D1·I af k orhvalfvet. 'l'. '" ~yn es trinmfbåge n. 
Gcwölbe mnlerci, u111 1600. 

varit öfverkalkacle, oclt dessa »uppfriskadcs» nu u:rnska kraftigt i 
hvalfven och i vapenhuset. Väggarnes målningar voro, all döma 
af fotografier i A. T. A., tagna efler framknackningen, r~tll fragmen
tnrisb. Dessa blefro dii.rför helt öfverkalkade med undantag af 

Erliaghundru hlirnd. 8 
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en figurscen öfverst å västra vä ggen. De omka lkade väggarne 
dekorerades med ett enformi gt schablonmönster (jfr. fig. 96) . 

Sylwan hänför i sill arbete (jfr. källförteckn . s . 105) dessa må l
nin gar till en särskild grupp, Bro-Knifsta gruppen, som han 
skiljer frå n hufvudparten af upphindska kyrkornälninga r, Kumla 
gruppen. Beteckna nde för Sylwans Bro-Knif'sta grupp är vissa 
bladmotivs och kedjemotivs förekom st, af hvilka det förra användes 
både som vågformi ga slingor för y tfyllnad och som kantdekoration 

&ter. kring de större fält en, det senare för att 

I 

-=-----= -=- ~-:.r--.:-= = ==:. 

' ' ' 
4 · ................. ! .,... .... ,,... ·2.: i 

~-~,-,=:;r-- ~-~-~-~~1 
-----  L ---  -

vertikalt afdela hvalfkuporna. I s t. för 
Kumlagruppens rikt utvecklade figur
scener (jfr. hvalfmålningarne i Odensal a, 
som tillhöra Kurnlagruppen) å terfinnas 
här helt få , enstaka fi gurer, sparsamt 
inslä llda bland kupornas bladslingor. 
Sannolikt h a fva dock rika re figmfram
sUil lnin gar funnit s p å vilgga rne. 

Hufvuclfärgerna i dessa må lningar 
ä ro rödbrunt och ärg-grönt. I dessa 
farger iir a ll dekora tion å väggp elarn e 
och hvall'strå la rnas knuta r. Å de breda 
midtpilastrarna iiro dock rosorna i sva rt,

t5 

r 	 bladverket i rödbrunt och g rönt. Hvalf
s lrå larnas fyrkanti ga, nedre del ornerad 
i en bart rödbrunt. Den öfre, profilerade 

Fig. 102. Knifsta. Sk ema delen oregelbundet randad i breda falt: 
fö r h valfm ålningarne. I h I h I 

Sch ell!ti dcr Gewölbenrnlcreien. 1Vitl, grå tt, brunt OC grönt. Va !"

kappornas sm~irre fält växtornament. 


Dessas konstruktiva delar rödbruna ; öfriga färger: grönt, svart 

och gult. 

Fi gurerna äro groft konturerade i sva rt färg. Samma färger 
(rödbrunt, grönt, grå tt och svart) ä ro använda t. ex. rödbrun man
tel med grönt foder och grå underdräkt. Gloria , skjorta och obe
täckta kroppsdelar äro ofärgade. 

Hv a lf I: i de små midfälten äro målade änglafigurer (1 - -8) , 
h rnraf fyra bära språkband med evangeli s ternas namn (fi g. 101 ). 
I de norra och södra fä lten kyrkofäderna: Augustinus ( l ), Ambro
sius (2), Gregorius (3) och Hieronymus ( 4) . I svicklarn a vapen
sköldar: en tom (1), en Ba ner (2) , en med tvä ofvanifdtn nedskä
nrnde spetsar (3) :;arnl en Oxens tierna l4) . 
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H va l f I I: fyra kv inliga helgon: Helena (I ), Barba ra (2), Bir
gitta (3) och Dorotea (4· ). 

Hva](' TIT : Okändt kvinligt h elgon (1), Elisabet (2), fagda
lena (3), Ursula (4.). Tvenne af' helgonen (3 o. 4:) skymmas af orgeln. 

Å vä s tra g afvelviigge n ofvan fönstret iir S. Sebastians 
martyrium framstii.lldt. 

I vape nhus e t finnas ett par (i gurframstiillningar m ed in
skrifter: å västra väggen en man och en djäfvul, å ös tra en ma n 
och en iingel. Dj~if\rulen har horn o<: h ögon på kniin, bröst och 
armbågar. Inskrifterna otydliga: ' til gudz tienst» kan urskiljas. 

Må lningarne hiirslamrna fdn sena re delen af 1400-talet. l M.~ LN I NGARNE. 

»Afrilningar» finnas al'bildade !) vapen !'rftn Knifs ta kyrka, bland oATF.RING. 

hvilka återfinnas de i hvalf I förekommande. Af de öfriga torde 
väl sannolikt de flesta iifven funn its bland målningarne, som vid 
»afritningens» utförande (1689:!) icke vorn öfverkalkade. Bland 
vapnen finnas två Örnfotsvapen och tvä Uppsala domkyrkas vapen, 
af hvi lka v~il ett par förekommit bland m ålningarne , a ngifvande 
att de utförts under Jakob Ulfssons iirkebiskopslid (1469- 1514·). 
- Vapnet »lre kronor» ii r sannolikl »afritad l» ur alta rskåpet (se 
nedan) . Det ålerstående, Sturevapnet, har möj ligen suttit i den 
tomma skölden i hvalf l, svickeln J. De i korhvalfvet förekom
mande vapnen angifva sannol ikt, att medlemmar al' dessa släkter 
hafva bekostat må lningen ell er b idragit till densammas utförande. 

Kyrkan uppvflrmes genom en kamin, som s tå r s trax ös ter om UrP vX nMN11\n. 

sydingången. Röken fr:ln kaminen sviirlar hufvudbaner och må l
ningar och hotar ställ vis dessa med fullkomlig undergång. Äfven 
sakris tian uppvärmes af en kam in. 

Inredning och lösa inventarier. 

A I tar an ordnin gen bestå r af ell a ltarbord med ta fla. Altar- ALTA HE. 

bordet af brunmåladl trä, hvilande på fyra kolonner. Stenalta ret 
med disk borttogs 1770. Altartaflan af trä med skuren omram
ning i imiterad, gollländsk gotik, bä r Guds, Kristi och evangelis ter
nas bilder i oljefärg och krönes öfverst a f elt kors. Det hela till
kom i samband m ed den senaste restaureringen och är utfördt 
efter ritning af ark. Gnst. Petterson. Målningen ~ir signerad »G. ViT. 
P(ettersson) 1904». En synnerligen torftig ersii tlning för kyrkans 
tidigare, iinnn bevarade altarprydnader . 
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Den näst föregående alt a rpr y dnad e n bestod af ett förgylldl 
träkors med påhängdt, snida<lt draperi. Alt döma a f r~ikenska 

perna anskaffadt 1844; står nu i västra fönstret. edanför delta 
hängde en af prinsessan Eugenie skänkt (uppgift i Klingspor) olje
målning, föreställande kor s fä s t e lse n, numera upphängd nära 
predikstolen. H. 100 cm. B. 122 cm. Sannolikt från 1700-talet. 

Den ällsta altarprydnaden i.ir elt altars k å p (fig. 104·) med 
l venne flyglar. H . 164 cm. total B. 297 cm Bakgrunderna åro 
förgyllda och delvis mönstrade. Fi gurerna ha guldkläder med ilrm
foder o. d. i blått och rödl. Rustningarna försilfrade. S. Erik 
bär i sin hand en fana af pergament med vapnet Tre kronor 
måladt å ena sidan. Å baldakinerna äro gallerverk och yttersta 
listen förgyllda, öfriga lis ter i blå tt och rödt. Allarskåpels staty
etter framstä lla följande personer, hvilkas siffror hän visa till skemal 

fig. 103: 1. Jungfru Maria med bar

I I 

lQ f1 12 6 a. 16. 11 1a 

2 3 
13. 1'1 15. 7 9 19. 20 21 

net. 2. S. Erik. 8. S. Stefan dia
konen. 4. S. Kata rina af Alexandria . 
5. S. Barbara . G. S. Henrik, biskop 
i Uppsala p:i 'Erik den heliges tid; 
vid lrnns fäller den fi nske bonden 

"" ' Lalli, hans mörda re. 7. S. Birgitta. 
Fig. 103. K n ifsta. S kem.-i öfrPr 

al tarsk åpetF fi g urer. 
Schema lies Sch nitza.Jtn res . 

8. S. Martin, bi kopen-riddaren, de
lande sin mantel med en liggare. 
9. S. Katarina af Vadstena, S. Bir

gittas dotter. 10. S P eter med nyckeln. 11. Anlngligen S. Paulus, 
lwars svärd nu hålles af n:o 14. J2. S. Jakob cl. y. med valkare
trä. 13. S. Jakob cl. ~i. med staf och pilgrimsmnssla i ha llen. 
14. Möjligen Judas Tadcleus (kan ej gtirna va ra Pa ul11s med sv~ircle t, 

ty Paulus plägar framstä llas med sk ~igg). 15. S. F ilippus med 
korset. 16. S. Johannes apos teln med ka lken. 17. S. Bartolomeus 
med knifven. 18. S. Simon Zelotes med si\gen. 19. S. Tomas 
med spjutet. 20. Möjligen S. Andreas (attri but saknas). 21. S. 
l\falleus med yxa . - Attributen ~iro lösa och kunna hafva blifvit 
omflyttade i senare tid . Dörrarnes yllersidor bära icke obetydliga 
rester a f målning på kritgrnnd, sannolikt framsliill an cl e Bebådelsen 
med Jungfrn Maria på den högra, ängelen på den viinstra flygeln. 
- Alta rskåpet ä r troligen elt svenskt arbete från sl utet a f 1400
talet. Från 18G9 till 1890 var det cleponeraclt i S lalens historiska 
museum. Då var det uppställt på en predella med målade ha lf
figursbilder a f Kristus och <le fyra kyrkofäderna(. e fig. 104) . Denna 



Polo. A. T. A. 11. <i. 
Fig. 104. Knifsta. Al tarsk åp med predella. Svenskt arbete från 1400·tal ets slu t. 

Scbnitzaltnr. SchwedisC"be Arbeit vom Ende des 15. Jhts. 
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värdefulla, ursprungliga del af altarskåpet har i senare tider vari l 
fullkomligt bortglömd, undangömd i klockstapeln, nu åter inflyttad i 
kyrkan. Altarskåpet var efter 1890 först uppställdl å altaret och 
skymde då till stor fördel för interiören en del af det färgade ösl
l'önslret (jfr. fig. 96). Det togs emellertid just af denna anledning 
bort och hängdes på norra korväggen samt ersa ttes af den nu
varande, tarfliga altaruppsatsen. 

IJREU JKSTOL. Pr e diks tol af brunmåladt trii i imiterad gotllandsgotik, ul
förd 1892 efter ritning a f ark. Gust. Petterson. En trappa genom 
muren för frå n sakristian upp till densamma. I A. T . A. finnes en 
fotografi, ~l hvilken synes en predikstolstrappa af trä med genom 
brnlna ornarnenl. Denna tillhörde utan tvifvel den gamla, 177<J 
uppsa tta predikstol en. Den förfärdi gades ar »Snit:karen och Skatull
makaren Mstr Andreas Berg från Upsala» efter samma »Schaplonn » 
som Alsike predikstol. Men församlingsborna ville ha mera pryd
nad, »såsom Lambet på Himmelen, som icke är i Alsicke och del 
förgyll, en pelistad hvarvid Timglaset fästes och någon Zirat ner 
vid trappan ». »Lambet» och »pelistaden » finnas kvar, det förra 
af förgylldt trä, li ggande på en bok, del senare ulförclt i en något 
bondsk rococo. H. 83 cm. Äfven predikstolens ryggstycke med 
förgylld sol förvaras i boden. 

L iiKTARE Läktar e och or ge l af brunrnåladt trä i imiterad go ttlands
och go tik härstamma från sista res taureringen 1892. Läktaren ~ir 

ORGEL. 
osymmetri skt placerad i kyrkans nordvästra hörn, invid norra 
kyrkväggen. En läktare omtalas redan 1636, dä uppförandet ar 
en dylik beslöts, och skulle herr Stöör på Nor bestå materialet 
(jfr. nedan ang. korskranket). År 1806 uppfördes en ny, »eme
dan den gamla genom sin ålder och bristfällighet ansågs vådlig 

· för ett nytt orgelverks ditställ:rnde». En orgel uppfördes sam
tidigt ,, efter en af Conducteuren P. vV. Palmroth författad Dessein ». 
Dessa ersattes 1892 af nuvarande läktare och orgel. 

N u MMER Två nu rn m e r ta f I o r af brunmålad furu i imiterad gottlands
TAFLOR. gotik. H. 163 cm. , B. 66 cm. De gjordes 1892. - En äldre med 

förgylld ram och ett krön med en strålande sol förvaras i boden. 
1700-talet. H. 134 cm., B. 60 cm. 

J:3Ä NKAH. De öppna, brunmålade b~inkarna iiro likaledes nya i imiterad 
gotik efter ritning af ark. G. Petterson. De före reslanreringen 
1892 befintli ga bänkrummen voro slutna (byggda 1761 ). Hedan 
före 1619 funnos emellertid b~inkar, eftersom man detta Ct r vill 
» förnyia a lla kyrkio.l.Jänkarne». 
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Pyram ider vid alta ret omtalas 1779. Möjl igen hade dessa 
 
lidigare stå lt på p linta r invid de Mimsta Mnkarne, såsom bruket 
 
varit i många kyrkor. 
 

På 1600-talet fanns i kyrkan ell kors krank, skiljande koraf- K o RsKRANK. 

delningen från åhöra rerummet. Därom heter det i en rel::tlion i 
kyrkans arkiv (afskrift hos lhrfors) : »1634 in Junio hafver Pro 
vincial Skrifvaren öfver Uplandh Abraham Olofsson j Oleda lå lit 
ups~ittja ett Kohr i Knifsladh Kyrkia på sin egen bekoslnadh lill 
ett Testamente effter någre sine barn, som uthi Kyrkian ·begrafne 
liggia ly ulhi Knil'sla kyrkia hade alldrigh tillförende något chor 
waril och war för den skuld samma chor Kyrkian till en hederligh 
prydnal; men på del tridie åhret effter Choret upsat wahr aff haal 
och afundt inträdde W elb. Henrich Stöör j kyrkian den 11 iVIarlii 
1637 lideligen om Mårgonen 111edh sina tiänare och Kniffs ta klockare 
l\lichill medh som nyckelen lill kyrkian hade, der dhe samtelige 
wåldsambligen nederhuggo tre Gaffler af samma chor, her af för
orsakade sigh een Riittegångz Process - -». Stöör dömdes där
vid böta 400 dl. K. M., däraf 3

/ 4 till kyrkan, 114 till de fatt iga. 
För den del, som til lfö ll kyrkan, förnyade Abr. Olofsson •choret» 
igen »a lldeles som del af fo rsla bygningen upsatl». 

För <.Uerstodcn af Stöörs böter uppsattes »ell skönt läctare». 
Denna läktare, korskranket, predikstolen och bänkarne lät man 
»prydl igen mäla och sompt försilffra och förgylla ». När det här 
åsyftade korskranket blef bol'llaget, ä r icke bekant. Korskrank 
synas hafva varit vanliga under 1600-lalet (jfr. Odensala, Alsike). 

Af den m e cle l tida dopfunt e n fin nas några rester, nämligen D orFuNT . 

en fyrkantig fot af sandsten mer! en något fram skjutande, cirkel
rund vulst med flätornamenl (fig. 105- 108). H. 41 cm. Sidornas 
bredd vid basen 48 cm. I fotens fyra hörn sittande figurer : P etrus 
med nyckel, Maria med Kri s tusbarnet i knäet, s ittande manlig fi gur 
med fem barn i famnen (»Fader Abrahams sköte ») och en sittande 
apostel, som lyfter ena handen och har en bok i den andra. På 
foten mellan hörnfigurerna frainställas å ett fäll de tre vise männen, 
liggande till s~ings med kronor på hufvudena och mottagande 
ängelens budskap (fig. 108). P å de tre andra fällen ser man de tre 
konungarne komma gående, en på hvarje fä lt, med skänker i de 
upplyftade händerna (fig. 105 - 107). Dessutom finn es elen söndriga 
sandstensboltnen t ill kuppan. l denna och genom fots tycket finnes 
a floppshå l för vattnet. Funlen ~ir af gottländsk lillverkning från 
1200-talets början. 
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J. Österlwul dt'lin 1911. 

Fig. 105 o . 106. Knifsta. 'l'vå sidor a f e n medeltida dopfuntsfo t. 
Uut.crcr Tcil c iues Tnufstciues . Goll iind ischo Arbeit um 1200. 

J\faOELTI DA D e n h e li ge Stefan, s taty af ek (fig. 109). H. 175 cm. Figuren 
TR;(~~ULPTUR. ä r url1olkad i ryggen, och i urholkningens kanter finnas lappa r, lwilka 
 

visa , all urholkningen varit täppt med en panelnin g. 1300-lalet. 
 
Tillhör nu Statens historiska museum (inv. n:r 4·241). - Knifsla 
 

kyrka var invigd till den he lige Stefans 
 
ära (enl. e tt a flalsbref a f 14·03 å le rgifvet i Sv. 
 
D1PL. JV. s. 105; jfr Mvcn a lta rskåpet ofvan). 
 

Elt kru c ifix frå n medeltiden inköptes 
enligt Viks slottsarkivs r ilkenskaper 1870-73 
till Västerå kers kyrka för 15 Riksdaler, re
noverades för 30 och finnes nu i s istnämnda 
kyrka, i hvars beskrifning de t närmare skall 
behandlas. 

Olj e m å lning p i'.'1 duk, f'ra rnslällande 
TAFLA. 

Adam och Eva efte r syndafalle t. H. 1 8 
cm., B. 198 cm. Den ilr försedd med fö ljande 
inskrift: »iagh l1 örer lin röst ock ki ~i.nner 

min brist - ty naken monde iag wara -
Osalighe Adam hwij ii.stu s;'.'1 naken -- hvem 
ha fwer tina klilder ifrå n ti g tagit - Hwij 
söricr tu så s wå ra ». Nederst på duken 
stå r : ,, Gudz nampn till ~lhra och Knifsta 
kyrkijo lill p rydning är denna T afla förärat 

Fig. l O!J . Knifs ta. af Commcdör Wälb. Anders Bergh och Hans 
S. Stefan , staty af miUnJt 

~,ruu Edlc och Välborne Anna Greij 1 Allträ, nu i Statens Hist. 
iHu ·e mn. 1689 d . l Junii ~ . Nu i Nordi ska museel 

Bemalte Ho lzstntue, 14. Jht. 
 
Rist. Mus. Stockholm. (inv. n:r 85053). 
 

1 Anna Greij var tro!. doller till en inflyllad skohk adels111a11, Willia111 
Greij, som 1617 var kapten för en fänika Upplands fotfolk, oclt Brita T oll, 
dotter t ill T önnes Eriksson (T oll) d. y. t ill SkeJbo i hans andra g ifte (enl. 
Klingspor). Jf'r. nol I [1 s. 127. 

/·urv. J, IH><MtaJ 1Ylf. 
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J. Österluud deli11. -1911. 

Fig. 107 o. 108. Knifsta. T vå s i<lor af en m ede ltida dopfuntsfot. 
Cntcrcr Tcil eiues Tnufsteiucs. Gotliindiscllc Arl>eit um 1200. 

S ilfv e rk anna (fig. lLO till vänster), s tämplad Hall a rdt V 2S1LF vE11. 

( = 1803). Knifs ta kyrka tillhöri g 1804. I-I. 25 cm. 
K a lk af för gy lldt s ilf v e r (fi g. J JO, till höger) Noden, möj

li gen äfven foten, medeltida. Kuppan ii.r nyare, g raverad 111 e<l l vå 

sköldar. H. 23 cm. 
Kalk fo t af förgylld koppar, cirkelrund, troli gen medel lida . 

I-I. 11 cm. 
B ru c1 kr ona t11 g. 11 0, i midten ) af förgy lldt s il fver, inköpt 

1774 för 400 Rdr. kpmt. H. 8,5 cm. 
Ob la t as k, oval, s ilfver utan stäm pel. H. 0 cm. 

f"oto. J. Roosval 1911. 

Fig. 110. Knifsta. Kanna, brudkrona och kalk. 11llt af $tlf>er. 
 
Br udkronan står på s itt träsvarfvade fod r a l. 
 

Silbernc Kaau c. 13nrntkronc nnd l{ elch. 

S il fverkanna af stopform, bamburgera rbele fr i'tn liden om 
kring 1600, rikt prydd med drifvet och graveradt arbete samt fast 
lödda byster och sta tyett er (fig. 111 o. 11 2). A kannans li f tre 
fi gurscener i ovala ramar, frams tällande Adonis död i Venus a rmar, 
Tisbes sjä lfmord vid Pyramus lik och Audromeda bunden vid 
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Foto. J. Roosval 1911. 

Fig. 111. K.nifsta. Si lfverkanna, Hamburgerarbete från omkring 1600. 
 
Sida med Adonisrelief. 'fillhör nu Statens Historiska Museum. 
 

Silberne Knnue, Hamburger Arbeit nm 1600. Dn s Relief s tellt elen 'rod 
des Adonis dn.r. Histor. Mus. Stockholm. 

klippan. Locket krönes af en naken Amor med sköld, hvarå Rigas 
vapen och årtalet 1622. Å foten en jaktfris. Stämplad med staden 
Hamburgs vapen och med en sköld, hvarå en ur vattnet uppdykande 
häst synes (troligen mästares t~impel ). Inuti locket är graveradt: 
•Andereas Berg, Anna Greij ». H. 4 1 ctn. Gåfva af fru Anna Greij 1 

lill Knifsla kyrka 1692 en!. gåfvobref. Sannolikt har kannan kommit 
såsom krigsbyte från Riga, för hvilken stad den på grund a.f vap 

1 Ang. Anua Greij se nol I å s. t:.!O. 
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Foto. J. lloosval 19 11. 

Fig. J12. Knifsta. Samma kanna som fig. 111. Sida med 
 
Andromedarelief. 
 

'Vi e 111i g. 11 l. Dn.s Relief ste llt Androme1la dar. 

net synes vara tillverkad. - Såldes 1889 till Statens historiska 
museum (inv. n:r 7902) för 5,000 kr., hvilb församlingen använde 
lill kyrkans res laurering. 

Dop skål af tenn med två liandlag. Vanli g typ . Trasig. DoPsKÅ L. 

Diam. 20 cm. 
Ljuskrona i korcl af malm, med JO + 10 lj u::;annar, krönt L JusKRONon. 

af en kvinnofigur med en palmkvist i hande11. 1600-tale l. H. 117 
cm., Diam. 92 em. 
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Lju s kron a af malm i långhusets östra lravee med 8 ljus
pipor, krönt af två stiliserade mot hvarandra vända fåglar. 1600
ta let. H. 63 cm., Diam. 65 cm. 

F:oto. .!. RooJrnl 19 /f. 
A. Il. c. 

Fig. 113. Knifsta. Ljusstakar af malm och 111ä~sing 
samt kalkk läde af siden. 

Lcuchtcr ans llonze untl. :\[cssing an( c incm Kclcht11cli. sLellenll. 

Lju skrona af malm med m spr. 8 l2 sl. 1rn söndri ga) ljus
a rmar i långhuse ts viislra tra vee. H. 64 cm., Diam. G3 cm. Inskrip
tion: Denna 7iuskronan ha fver den eltnvärdige och vehllärde sa
lig en imillan den 17 och den 18 Huius i H errnnom afsåmnade 
elen salige herr Johan JYiiclt. Angulinus efterlön·erslca ehrlige och 
guclsfruchtige matrona hustru Brita Ersclotter förärat til kyrkan 
anno 1668. K. E. 
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Smidd järnkrona, 6-pipig, enkel, draggformad med svarfvad 
träknapp nederst. H. 60 cm., Diam. 45 cm. Sannolikt från 1700
talet; hänger nu i boden. 

Ett par lju sa rmar af drifven mass1ng. L. 31 cm. Vägg LJUSARMAR 

ochbucklans diam. 20 cm. 1600-talets lut. Sönderskurna för all icke 
STAKA11.

öfverskjula predikstolens kant(!), d~i.r de ilro fästade. 
E:tt par mäss in gs lju ss t akar i drifvet arbete. H . 46 cm. 

1600-lalets slut (fig. 113, B). 
Ett. par malmstak a r med rund fot. H. 82crn. (Fig.11 3,C). 
Ett par trearmade mtl ss in gsstakar 

med rund fot i drifvet arbete med akantus 
och blomornamenl. H. 27 cm. lGOO
talets slut. 

En s tak e af mässing(?) mecl nya re 
kopparpipa. H. 35 cm. 

En s take af malm. H. 39 cm Möj 
ligen medeltida (fig. 11 3, A). 

Ett par ma I 111 s takar med nmd fot . 
H. 	 8,5 cm. 

Ett par mnlm s t a kar med rund fot. 
H. 	 15 cm. 

Medeltida rök e Is r kar af brons (fi f!. R öKEJ.SEKAJl. 

114). H . 23 cm. 
Medeltida portl ;'L.· af j ä rn, förut till LÅS. 

hörande kyrkans port. L. 50 cm. Den 
gamla port en jämte delta lås blef vid 18~2 
års reparation borlvriikt och anviindes stt

Foto ..T. Rnosrnl l911.som skyddspackning vid stensprängning (!) 
Fig. L14 . J\:nibta.Låset räddades då till baron Em. Ceder- Rökelsekar. 

ströms samling å Krusen berg. Mitlclnltcrlicbcs Hnuch fass. 

An t e p e n cl i11111 ( ?) af grön , IJlommerad sicl enclamast. Har TExT1 Lrnn . 

sannolikt varit prydd med guldspetsa r all döma af ännu kvar
sittande, obetydlig rest. L. 214· cm., H. 103 cm. - 1700-talet? 

Antep e ndium af svart sammet med IHS i silfvergalon. 
L. 254 cm. - 1800-talel. 

Mäss h a k e af sv;:irt sammet, kan tad med silfvergalon. På . 
ena sidan ett kors, p~i. and ra etl Guclsög;:i med strålar, all t i silfver
brocleri. - 1800-talet. 

Ka I k k Ui cl e af blommerad, blå sidendamast, del vis in väfcl med 
silfverlråd. Kant och kors rn idt p~t af' silfvergalon. 54. x !)4 em. 
1700-talet. 
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Kalkkläd e a f hvitt s iden med guldspetsar och guldfrans (fig. 
113). 52 x 55 cm. På baksidan en påsydd sidenlapp med in skrifl: 
Till Knifsta Kyrka d. '7 J iilii 1839 af A. M. M. N-r. Gå fva af 
Anna Maria Marg. Nordharnmar, dotter lill Olof Nordhammar, 
kyrkoh erde i Alsike och Knifsta 1828-1 852. 

B ru cl pä 11 af grönt siden, fodrad med rosafärgadt siden. 
144 x 168 cm. Antag!. 1700-ta let. 

Fodral till bokdy n a af svart sa mmet mecl s ilfverfrans samt 
kors af silfvergalon. - 1800-talet. 

H å f af svart sammet. - 1800-talel. 
EP1TAF11JM. J korets sydöstra hörn ä r å en s~irskild tegeluppmurning upp

sa tt ett e pitafium, hug
ge t af svart marmor, orn
gifvet a f fi gu rer i huggen 
sandsten (fig. 11 5). De t 
bär Kafl eska och Mån e
sköldska vapnen samt en 
latinsk (hos Klingspor {tter
gifven) inskrift, handlande 
om vicepres identen i Göta 
Hofrätt Herr Erland Kafle 
(t 1678 ) och hans gemål 
Frn Brita Månesköld (f. 
1626, t 1673). Minnes
vården iir rest 1675, ty 
på en kartusch stå r : Mo
numentum hoc oppositwn 
parrnchice eormn Knifsta 
in ornamentiim sacrce 
cedis, ac postcrorwn re
cordntio1tem 16'7&. ( = 

Fig. 115. Knifa ta. K y rkans sydöstra h örn denna minnesvärd är upp
med den K afl eska grafhäll en och epitafi et. 

sa ll i deras sockenkyrka
l~ pitnpbium nus schwarzcm Marmor 111Hl Snudsteiu 

aus d. J. 1615 . Knifsta till helgedomens 

prydnad och till åminnelse för ef'l erkommande 1675). 
liH AFST ENAR. Under monumentel .:ir uppres l en g r a !'häl I af ka lksten {B. 

162 cm., H. 200 cm). En bred bård med m edaljonger med äng
lar i hörnen . Bården borthuggen å slenens nedre kant. Stenen 
prydes af två kartuscher med inskriptioner, omgifha af broskorna
nwnt, ocli i midten af' en dylik med 2 vnpcnsköldar. Å ömse si1lor 

Polo . J . Roosral 19'/ I. 
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en ängel med utsträckt arm. Inskriptionen ~l öfre kartuschen lyder: 
Fler Erlan B engtsson Kafle. Frii Britct Karlsclåter Måneskiölrl 
till Leclingenääs Seglinge och Ågård hörer clena graf'. 1671. A 
elen undre kartuschen Döde ähro döde mäns wänner. Stenen har 
förut täckt en graf i kyrkans go lf, men blef vid 1892 års restau
rering upptagen och flyttad till nuvarande plats. 

I vapenhuset ligga tv å skulpterade grafstenar af kalk
sten i golfvet. Den östra (tig. 116) , L. 221 cm., B. 117 cm., fram
ställer en bedjande kvinna inom två kolonner med en fronton. På 
kolonnplintama äro uthuggna t. h. det Tottska vapnet, t. v. ett 
oigenkänligt vapen. Den döda hette Metta 
Tönnesdotter (Tott1) t 1566. Den nu mycket 
slitna inskriften å fältet under figuren kan 
med tillhjälp af äldre afskrifter af densamma 
tydas: Hh:R VN.DER LIGGER BEGRAF
WEN DHEN THEN ERLIGE OCH WÄL
BÖRDIGE QWINNA HVSTRV Mh:TTA 
TÖNNESDÄTTER SALIGE JÖRAN HAN
SONS TIL KNIFSTA SOM Hh:R AF
SOMNADE VTI HERRANOM DHEN 11. 
JANVARI ANNO [15] 66. GVD HENNES 
SIEL GLEDIE VTI THET EVIGE RIKE: 
THENNE STEN HAFVER IAGI-I . TÖNE 
IÖRANSON TIL HÖGXGÅRD LÅTIT 
VTHVGGA 158 1. Stenen är ett vackert Fig. 116. Knifsta. Metta 
och jämförelsevis sällsynt exempel på det 'l'önnesdotters grafsten. 

Grabstein n.us Kn.lksteiu senare 1500-talets stil , som vi eljest mest vom J. 1581. 

känna från slotts-arkitekturen. 
Den västra stenen (L. 217 cm., B. 119 cm.) har i de fyra 

hörnen medaljonger med symboliska bilder (två änglahufvud , död
skall e, timglas). I miclten en lagerkrans omgifvande ett hj ärla . In
skriften lyder : UNDER DENNA STEN I KNIFSTA KYRKA LIGGA 
7 PROVINCIALSKRlFVAREN ABRAHAM OLOFSONS BARN 
I OLEDA BEGRAFNA N. ANNA 1632 25 JANV. OLOF 4 DEC. 
1637. ISAK 22 IVNl 1638. IACOB 24 MAI 1639. AHN ANNA 
OCH ABRAHAM 22 AP. 1642. AHN ABRAHAM 1i:l SEPTE.. 
 

1 Klingspor meddelar, all hon rnr clolter till Tönnes Eriksson Tolt d. y. 
lill Skedbo i hans försla gille. Så angifver iifven Anrep. Det mås le emellertid 
vara oriktigt, ly gra fstenens år ta l prissa icke in därpå. Däremot passa de för
1.rMTli gt., om Mella anlages 1·a r:1 .Jol t.er till Tönn es Erik sson Tol.I 11. ii. 
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164-6. GVD FÖRLÄNE DEM EN FRÖGDEFVL VPSTÅNDELSE 
MED DE CHRJSTROGNA PÅ DEN YTTERSTA DAGEN . SOLI 
DEO GLORIA. Jfr. ofvan ang. korskranket s. 119. 

Stenarna flyttades till nuvar,mde plats vid sista restaureringen 
1892. 

T v:lstl igaste delen af kyrkan l1änga fyra hu f v u d b a n e r. De, 
som h ~i.nga närmast kaminen, äro illa sotsv~i.rtade. Pla tsen ilr :1fven 
i så måtto otjänlig, som de vackra sniderierna och fä rgerna icke 
alls komma till s in rfilt på grund af den dåliga belysningen. Kling
spor :Uerger i U. F. T. fullst~i.ndi ga inskriptioner och hiografiskn 

npplysningar om personerna . 
Barn;ren ii.ro: 

I-Iufvudban <' r öfver kam
marjunkaren Hi n cl r i ch Stöör 
(f. 1:)82, t I fi54 ). Sköld med 
skölclemtirken, hjälm och hj ~ilm

prydnad af skulpleradt orl1 111 :°1
ladl trii utan kreclering. Löf
verk ocli inskriflsta fl a af plåt, 
rn{tlacl i silfver och rödt (fig. 
I I 7 ). Med bärstång. - H. 120 
cm. (med hjä lm och ta fla), B. 90 
cm. (med löfverk). Typen vanlig 
omkr. 1GOO-lalels miclt. - An g. 
Hindricl1 Slöör se ofvan under 
korskrank s. 11 9. Mot denna 
bakgrnnd hör sannol ikt följande 

J . 6s1er11t11d <1el i 11. ·1911. utdrag ur »Acla pastornm » ses : 
Fig . 117. Knifsta. Hindrich Stöör s » 1654·. Begierades upå 'Välb:ne 

h u fvudbancr, 1G54. Hr. Öfverste Lieutnantens wäg
Fnnera1 wnppen uus d . . T. 1654 . 

nar alt S: Hindrich Stö res Lijk 
måtte der ulhi sin graff nedersatt och begrafvet blifva hwilken 
begitiran med Ett hundrade tiugu cl . K. i\I och een ansenligh för
ähringhz aflägning beviliat och confirrnerat IJl ef och wart begraf
ven i Kni fs la kyrkia den 28 Decembris Al1 1654·. » 

Hu fvu cl ba n e r öfver vi ce presidenten i Göta hofrii.tt E r1 an 
K a fl e (t I 678). Hans epitafium och grafs len f'ö rn t omtalade. 
Skölden omgifven af krafti gt lö!'verk, samlndt i kompakta voluter 
af en för senare h ti lflen af 1600-t nlel knrakUiristi sk fo rm. I-ljälm
prydnaden saknas. Det hela jämte inskription ·ta.fi nn omslntes a f en 

http:hofrii.tt
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gles, förgylld Ll gerkrans, p{t hvilken sitta smtt sköldnr med 1G an
vnpen, faderne l. h. , möderne l. v. Allt ~ir utfördt af skulpterad!, 
krPdernclt och rn:'tlallt lr~i . :Med biirst:.°tng. - H. 100 cm., 13. HiO ern. 

Hufvud ban e r öfvcr öfverstelöjtnanten G1111na r Zi th elb c rg l1 
(f'. 1(;20, t lfjD:l). Stor vapensköld, oingifven af yfvigt, i lrnnternn 
I i kso111 I ra ·:ult liif1'erk . I nskri plionsl aflan omgi !'ven nf trofu<'r De t 
I wla :1 I' slrnl ptcradt, krederad I och rn :°tlnd I I rii. Mer! biirsl:°111g. 
If. ~ I !> cm., B. 1'1·0 crn. 

rrufrudb ant"r öl'ver f;"i11ri
0

ke 11 Carl Oa!JriP! Zi l li e lb e r g l1 
( f'. lliliG, t I(i!l'2 ), dPn f'örc'g[tentks :-011. ,\ f sn rn111n lyp som fr1 re
g:°tnndl', men 11la11 Lrofeer krinµ· inskriplionsln f1n11. J\kd l>iirsl:01ng. 
- IL 200 <·m., 11. I :~'1· <·111. 

S a m man fattning a f Kn ifsta kyrkas konsthi s toriA. 

I. En rcktanguliir gr[1sll'llskyrka med sn kri s ti a i nordost, 
in v:··uu ligl p1li"nd nd1 f'ör::;ctld 111rd pbtt lriilak . C:af'vclriis l<'11:1 s yll<'r
sidor ar lcgPI. Trnligen ornkring 1300. 

Il. t•:tL 1·apenlius upp fii res :°t södra sidnn . i\[iijligcn ny, prn
lilPr::td l q~e l oml':1llning krin g siitlra portale n. 

III. I sli1Let ni' 1'1.()()-talel sl:°1s l1valf' i kyrkan , r :qw 1d111s!'I. or li 
sakris tin11. Kyrkans rn·li rnpenl111"<' is l1 vnll' ncl1 l"iigg:1r 1nttl:1s. 
Lf 11gr•f':'ir s:1 ml idigt n nsk::tffas <' it :i Il :1 rsk:"qi. }.. rkebiskop .l:i koll Ulf,;
sons lid [,-1.(j!) - 1:) 1'1.. 

IV. Under IGOO-lnl el uppf'örcs en ny kl ockstapel (trol. l<ilGJ , 
ett korskrnnk (1 Ci3'1· ), l'n liiklare (lli'1·(i); dessntorn rc•s la11rerades 
li:"i11k:u otl 1 innamede (s. {1.). lliklign inköp oclt donationer nf 
,;krnclar, ,; ilf'ver oc·li lj11sredsk::tp ko1111na kyrkan till de l. 

V. U11der 1700-tale l en de l reparn l ion rr. y s tig I nrk:i IH 7. 
11y klockstapel 175G. l{eparationcr Ct ky rkan I7GO, d{t fö 11sl 1'<' 11 ul
viclg:is, oclt l 770, (W slennltaret liorlla ge::;. Ny predik sto l 1774-. 

VI. l(yrk::tn repareras 1801· oc·lt pulsas in- oclt ut v~indigt. 

Ny liiktnre samt orgel. 
VJI. Nya f'ör~i.ndri11gar under 1830- och 40-talen, dCt kyrkogt1r

de11 11tvidgas, koq;o lf'vcl omliigges od1 ny altarprydnad nnskafl'a::;. 
VIII. llcstaurering en l. ritningar af' ark. U. Pctterson, slad

f:'istnde g11. Kgl. brcf 14 
2 18UO. l:{eslau reringen, som ulf'önles 1802, 

0111faltade 11y i11red11ing med a lta re, nlla rprydnnd, a ltarring, ll i"u1br, 
l:"ikla re, orgel m. 11i. De medelt ida ltrnlfmttl ningnrna blottas oelt 
reslalll'erns. (),;tJ'ij11;-;lrcl ulridgns of'!1 f':01r kal edralgl:1s. De skulp
te rade gr:il',;le11:1r11:1 ,; plaher :·i11dr:1:;. 

Erling llundra härad . 
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Foto. A. Rola 11 d 19 11. 

F'ig . 118 . Knifst11 ky rka från ~yd väs t. 
Die Kirche von S U<l wes ten. 

R esume . 

Di e Kirche ll'urd e um 1300 gehaul. Zu dem rektangulärel! Grundri sse 
fö gte s ich von An fang an e in e Sakri ste i (Gru11dr. F ig. 94). Materia l: Granit, in 
der iiusseren Sc hale der Giebeln und in den Ei nfa ssungen Backs tein. Di e ur
sprlin gli che, fl ache, h ölzern e Decke wurd e im 15. Jh t. durch bema lle Gewölbe 
ersetzl (l<'ig. 101 ). Aus dem End e dieses Jht s. s lam ml auch der Schnitzalta r 
(Fig. 104), unter dessen Heiligenbilder der he ili ge Köni g Erik v. Schweden von 
besonderem Interesse is t. Er lräg t nähmli clt ein e Pergamentf::thne mil dem 
alten sch wedi sch en Reichswappen, den dre i Kra nen. Ein e R estaura tion irn J. 
1892 ha t ui e alten Gewölbem alereien blossgelegt unu , Ie iuer, d ie Kirche ga nz 
mi l neuen go ti zierenden Möbeln versehen. 

Von besond erem Inleresse ist die Fi g. 111 und 11 2 a bge bild ete s ilberne 
Kanne, <li e unter and eren Schmuck mil Jre i meda illonförmigen R eliefs ge
sc hmi.ickl ist, den Tod des Adonis, den Selbs tmord Tisbe's und <li e an der Felse 
gebundene And rom ed a dars lellend. Durch · einen Slempe l is t di e Kanne als 
Ha mburger Arbeit beze ichn el. Der unbekann te Meis ter wird wohl mil e in em 
anrleren S lempel bezeichn et, schil dfö rmig mil e in em aus den W ellen aufbauch 
enden Pf'erde. Auf dem Schilde des krönenden Am ors is l e in Wappenschild 
uer Stadt Biga befes tigl mil dem Jahreszahle 1622. Die Kanne wurde von 
e iner Familie Greij 1692 der Kirche gesch enkl und is t nunm ehr an das His lor . 
Mus. zu Stockholm verkauft. 



Foto. S. Cu rman ·1911. 

Fig. ll!l. Alsike kyrka me<l sk o lh u~ och kyrkstall ar från nordost. 
Die Kirche mit Sc1111Jhnus nnd Kirrhstiillen von Nortlostcn. 

ALSIKE KYRKA. 

U PPLAND, S TOCK H O LM S LÄN, E R LI NG HUN DRA H ÄRA D. 

U PPSALA ÄRKESTIFT, E RLING H UNDRA KONTRAKT. 

Bcskrifningen utförd af K ARL ASPLUND och Arkitekten 
 
Fil. Lie. S IGURD C uRMAN. 
 

Tryckta källor : D1PL. SuEc. Il , s. 44., n:o 958, ä rkebiskop Maguus 13ossons 
les la menle 7 ma rs 1288, h varu li testamenteras ell h a lfl markland ti ll prä len 
i · Alseke • och han e flerlrä llare; 11, s. 436, n:o 1454, ä rkebiskop Nils Alles
sons testamente 18 jan. 1305, hvaru li · Alseki • hftgkom mes. - DAHLBF.RG, 
SuEcIA ,1NT. ET HOD. l , 107, ä h vars s l ick Alsike kyrktorn synes högt och 
spets ig t. - 0 . . lANsE i llrPLAND, L s. '170. - MB1.. JX , 1897, s. 2 1 o. 27,~ang. 
mlUninga r. 

H a nds k rifna källor och afbildningssamlingar : !Jrnrnns meddelar en 
pla n, en exte riör l'ri\n söt.ler, afleckning af Ger ika Bra nus grafä len samt utdrai; 
ur kyrkböckerna. - ÅFRrm1NGAH ll . ~ - 103, en exteriö r fr ii n syuosl; å löst blad 
konceptritning till de11sam 1n a. - Asc11ANEUS. Sigluua (Ms. i K. B. sign. F b 16), 
s. 2 1, a ng. BranJ s grafslen. - Prn1NGSKJÖL0, Munumenla ll , rol. 1G7, ang, 
densamma. - A. T. A.: I pla n och 6 b lad färglagua uppmätuingar af mäl
ningsrester, utförda I 97 a f R . Ceders tröm ; 2 exleriör l'olo. ( l \JOO), foto . af kalk 
kläde ( 1880) ; in ven ta r ium 182!J; reuogörelse för H. H ildehrands resa till Alsike 
1867; an teckningar ang. a lla rs kåpel. och ung. malni ngarnes framknackande. 
0. l. A.: 2 b lad ritn ingar ti ll lornliuf I 7\J8. den eua a r P. W. Palmrolh, l blad 
ri tning (pla11 , ~ fasader, 3 sekliouer) l ill reslaureri11g a f A. H. Pettersson sladf. 
301 10 1857, I blad ritning a f A. R. Pellerssu11 ti ll orgell'asau ~ladf. 15/a 1860, 3 
blad uppmälningsritn inga r a f A. Rola nll 1!) 10 (plan. ::.! lvärseklioner, 1 liingd
sektion), 'i blad kopior a f r itni ngar (pla n, 3 sekliouer) t ill reslaureriug af S. 
Curman slauf. "-10 l \:JI O; fotografier: 4 exteriörer, I inter iör, 3 ö fver inven
tarier, 17 öfver mäln ingarne före och efter resta urering (samtliga 19 10). - T oPOGR. 
PJ.ANSCHSAML. i U. B.: > lsigl af Alsike kka frå n Ekhanrn., a kvarell, 1700-l., kyr 
kan put ~a d, hög spira, rödmålad klockstapel ell godl stycke viisler 01n kyrkan. 

http:DAHLBF.RG
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Kyrkans arkivalier: l LANosARKIYET. UPPSALA : upplysn ingar om hygg
nadshi sloria och in ventar ier anträffas i följande delar: soc kensliimn1oprolo
ko ll 1616- 1693 i P. och L.1. I (jfr. nedan); 174-6-- 1787 i K. l. I; 1788 - 1829 
troli gen uppbrunna: 182!l-183!) i K. I. 2; kyrkoriikenskaper, hufvud bok 
lfi81- 1801 i L. l. 2; 180 1- 1828 tro!. upphrunnn; kladd 1746- 1770 i L. l. 3; 
177 1-1800 i L. f. 4· ; 180 1- 1828 lrol. uppbn111na ; inventari er från 1615 och 
lfiG4 i P., en bok , inn ehfilland e under benäm nin gen . Acl:1 Publi ca Paslorum 
in Kni ffsladh . iilski lli ga anl ecknin gar om kyrkan och församlin gs viirrlen i J\ls ik e 
or. 11 Kni fsla Jfi lfi- 1G!l3. L. I. I inn ehåll er . Miscellanea Alsik e• !() l:i - 172:>. 
Delar ar arkivet rörslii rdes genom v:'i uelrl 1829. - Ur böckerna har frih erre EMA
NUE i. CEDERSTRÖM pft Krusenberg gjort utförliga exce rpl' , som förvara s hos iigarcn. 

Ur dessa må hiir anföras: Inv e ntarium 16 15: ·En sölff Ka lck f"örgy ldhl l 
med Paten. -- En lij lhen huit sö ll" Kalck med paten hvilken bruckas wlhij 
sock nehutll1. - KLäitdh e r - En Mäiissehaacka af pappekoiegröntlhll uyr
du1 lllly. - - En i\[iiiisse haacka af lil il ll. hlommcral.l Sa miill.h. - i\n en ga rn a ll 
0<"11 wll.s lijl.l. in mii ssehaacka - Kalckc l\l iiiidhc el. l gammald l1 ll o~h wlls lij l.l itll.. 
- Ett ,\Jlharc Kliidh e a f pappekoiegri.inuhll dunlumdy. - Ell brudhepiill ni" 
ld ommcrall Samcllh f"odl1rall. med bl:"1 it durl ek. - Ett lijckpiliill a r s warl. AngeM 
mz swarl sa rn ells kors oc h .- ijkki es frnnssnr, fodra 111z swarl durl ck. - i\n 
Mcsscsiirki er 2 s t. - s lol:1 I s i. - Han dl1kliirlh e p:\ Allhnre 2 si. - rluul"k 
I st. - Tiinllaskor 2 si. - Malm slaacka r 2 s t. - An en lijlh en fin s ka 1n z 
sock nebutlhs Tyghene. - lfandhklocka 1 st. - Biiii c ke r, - En gamal oc l1 
siindrigh swiin sk Biblia - llan1l hboock I st. - En ga nrnll Psalmbooc k. 
llinern r ium Sancl:e scriplur:t• I . - Koppar. - En ga mall oc h sunrlrig l1 
'l'i erepanna. - l\ij sl.a I s l. ll enricus Mal.ll1i:t' flpl:in1l ens is.• 

• l\ yrk inn war hiir si'1. gan ska illa förl"a ll en ncl 1 alldh ee less T acke liiöss, nll 
SpJiinen wllhrullen ock :1lfallen wpp:"1. Torn clh sn n1pl. wpp:0

1. Kyrki elna•·kel , 
vappenlrnuse ll , sachrij sl. ij[j ian och hoogårtll1 en. Jn ghen Klockes l.apiill then i'1s lre 
hoo[ji'tl smuren nijderfall en, ~:"1 all. hiir s:"1g l1 111 eckl igt illa oc l1 skriipC' li g"I. wtlhll. • 
( I f. I :J). 

Arki va lierna inn C' hill la ii.lskilli gt a f kull.urhi s l.oris kl i11lrcss<', hrar:11" f"iilja11tle 
exe mpe l mii :rnfi"1ras: 

I 7fi8 d. 28 J<'ehr. hii ll s sliimma. Klockaren fliigman anh i'tller om sill 
af"ske> l, men ber församlingen , di! han i :'">0 :"u· och 2 m:"111ader inn ehaft hef"all
11in13en, dra ga försorg om hans uppehiille p:l ga mla daga r. Denn a hegiiran 
fann försam lingen billi g och, som han hiis t kunde bli rva bibeh:l ll en, om hans 
dotter blef fö rsö rjd, var man betänk l p:'l all f"ö reslft henn e, Lisa Högman, en 
sk ickeli g man, som klocbrsysslan kund e 1.i lllrii tl a. Härti ll a nm ii lu c s ig Sludiosus 
herr Lennherg, hvilk en af v. Pa.sl.or och församlingen va r kiind f"iir hokliirdh e l. 
ocl1 goda seder. D:"1 han metl clt högt or·h lydeli gl .la l"örkl a ral. s ig villi g ii.kla 
lt1reniirnnd a 1]01.ler 1.ill Jlilgman , ii 11 kan I.i sa llilg1n :i n (iinka efle r inl erims
klockaren Per Manulle), sa 111I 1lrnga förso rg om al.l dess ga lllla J"i\ rcildrar il"ke 
sku ll e lid a n :'lg-on 11 öu p:'t deras :"J!1krdo111, antogs Lennherg- e11l1 iilli gl :if för 
sam lingen lill klocknre i Alsik e mc1l de rillknr. al.l l1 a 11 ;kulle sliilla 11öj:1klig 
borge n samt liira s ig slii :l 1l e r. 

1 De"a l1 arrn l"ii lvi lli gl :il" l"ril1. Ceder:;lröm -<liillls 1.ill heskril"l' a rnes för
foga nd e. 

http:Pa.sl.or
http:wll.slijl.l.in


I7G!J d. 2::l Jan. samrnankallad es Försam lingen i socke nsluga n all efler
l1 iir;1, nin 11 i[gol osk iåligl för hållande försports under Ju ll1 elge 11 , dii c11 oc li 
;11111 a n Lillk ä 1111 :igaf, all niigra af un gdomen tag it s ig före all 0111 nallelid g;t 
omk ri ng och ,.;junga för dörrrarna den s. k. :-il. Staffans vis:i , och so111 såda 11 a 
så nge r an sågos för ell oski ckli gt uppförru1d e, si't rnrn ades för de11 11 a g~1 11 ge 11 

111 ed l1 0Le lse af s lockslraff, om någon l1 ii re lle r sig häru ti sk ull e fö rbryla. 
1 KY RKAN förvaras l1an dlinga r l'ri111 Lide n efte r 1830. IJessulom f'örvarns 

dii r ;J iildre ritni ngar till kyrkan s fö rii.11dri11 :,r: e11 utgör förs la g Lill nybyggna d, 
17!JO-Lalel (os ign.), de 2 a nul'il (li ka) äru förs lag ti ll 11 y lo rnl 1uf af P. W. l'al11 1
ro ll1 (jfr. Ö. I. Ä.). slad l'. 28/a 17!-JS. 

Fotv . A . lloland l .'J / (). 

Fig. 120. Al s ik e kyrka frit11 söde r. 
J) ic Kirclie von 8iiden . 

K yrk ogårde n och klocks ta peln. 

I\ y rk og[1rd e n bildar <·11 rektangel med läng,; id an i ö:0l-viisl- K rnKuG Ätw. 

lig rikl11in g oclt !ta r sin l1uf'vud ,;akliga yla söder om kyrlwn, sluttar 
11 (1gol mol ö:; ler ocl1 i\1· orn gif've 11 af en låg mm, byggd a r gråste11 
i kallmur. l\Iell an lorn et och södra bogårdsrnuren !ta r man l'id 
grä f'nin g slöl l pä en rnm af na lmlig sten i bruk, lt vilkens öfre 
ka11l befann sig un gf. 1 m. under mark en. Mmens tjocklek var 
u11 gl'. J 111 ., dess liingd 4. :'t 5 m. och dess riktning v in kelr~it 111 ol 
sydnwren. »Bogå rdsmureni- !tar vid fl era Lilll'~ill e n blif,·it ombyggd. 
Sitlunda 0 111 IJyggdes östra m ure11 IGG 1. Den var i äldre lider 
sa nnolikt högre oclt försedd meci sp[mkl5.ctd a!Ucknin g. 1GS!S, IGf:iO 
och IGG2 uttaxera,; spC111 lill bogå rds111u ren. 177G anse r paslor, 
all briidlaket bör rifvas p~t grund af dess eld f'a rli ghct, helsl bo
gård smme11 snart skull e nedlagas och ombyggas. - Nuvanrnde 
kyrk ogärdsporl beslå r a f' lr it pulsade tegelslolpar, me ll an ltvilka 
hänga enkla, smidda jiirngri11cl ar,. sannolikt från 1800-talels början. 
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l äldre lid var bogårdsmuren försedd med »sligluckor». 1637 
köpas materialier, däribland taktegel, Li ll »stigluckubyggnaden». 
1661 upprättas murar och stiglucka på östra sidan. 1703 omtalas . 
murning på den stönc och den mindre stigluckall. Des8a äro nu
mera helt försvunna. 

KLocKsTAPn. Kyrkan har i äldre tider haft kloek s tap e l. 1ö15 års inven
tarium säger, att klockstapel detta år saknas. Huruvida sådan 

·6.tter· 
·Dlruiaj 

.ALrike kyr-ko 
~ter rttr11ngo.,.."'J 

.}fqufTi ( U "''..,11 <\.h 
~lolf letfcr.tf,ö111 
·..J>.:tlndco~,,J 

·f)yggnodr 
peno.:krc 

ml ·~ 

~b 

~ C· 

?'-&.id· 

~ e 

Fig. 121. Alsike. Plan e fter restanrering 1!110- 1911. 
Gr11 ndriss nnc h Restnuricrung HH0- 1911. 

tidigare funnits, k:1nner man ej. Klockstapel restes I6 I G och blef 
1618 spfmf.;'i.ckt och tjärad. Den var sannolikt cUt öppen, men 
reparerades och ombyggdes 1728, hva rvicl den br~idbeklfrddes. Den 
omtalas p~t 1770-Lalet som gammal och förfall en. Vid visitation 
1780 förklarar församlingen, all stapeln fär st~t, s~t lti.nge den kan 
nyttjas; sedan skola klockorna flyttas til l tornet 1

• Detta sker 179~. 

' Häruti spå ra · verkan af Kgl. Brefvel 2:i! mars ·1759, bvaruli bl. n. a11

liefalles: .,\ L slirskilte Klocks l.apla r af lriid undrikas och besparas, och i J e t 
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Kyrkobyggnaden . 

Alsikc kyrkas murar, ä ldre och yngre, ilro hufvudsakligen upp  MATERIAL. 
 

förda af t egel saml ut- och invändigt putsade. Gråsten förekom

mer blott i grunden, i tornets nedre del, i sakri stian och till någon 
 
del i vapenhuset. Hvalfven tlro a lla af tegel. Golfvet i gånga rna 
 
af kalksten, i vapenhuset af tegel, under hänkkYarteren och i 
 
sakri stian af trä på asfaltstruket betonunclerlag. Yttertaket är sp{rn
 
täckt utom å !::akris tian , där j[trnplåt ä r lagd ofvanpå spånen. 
 

Kyrkobyggnadens ursprungliga kärna och bes tående lrn fvud LÅNG HUSETS 

VÄGGAR.parti tir ett enkelt., rektangulärt lå n ghus (fig. 12 1, period a ), 
 
uppfördt af vä l brändt, 
 
djuprödt tegel i munk

förha nd (tegel må lt = 28,o

29,o x 12,&-14x 8,o-9 cm .). 
 
Till koppar 1 hafva i a ll
 
miinhet användts hård

brända, mörka tegelste

nar . Viiggarna voro m

sprungl igen ut- och in

v~indigt fogstrukna med 
 
teglet synligt, hvilket fram

går af den omsorgsfulla 
 
fogbehandlingen. Fog

bruket af kalk och grof 
 
sand har afstrukits jämnt, f'oto. A. Roland 1910. 
 

hvarefter fogens öfre och Fig. 122. Alsike. Lån ghusets nor<lvästra 
hörn , med det ur prnngliga murverket 

nedre kant med rnurslef r enhugget. 
ven skurits jämn mot an NordwestJich(· Eckc des Laugbnuses mit blosgelegencr 


mittelalterJicher Bncksteinmnuer. 

gränsande tegel. I yttre 
hörnen har mmen förkroppningar med 11 cm. språng, men med 
olika bredd (se fig. 121) ; den sydvästra fö rkroppningen sträcker 
sig långt fram pä södra långsidan (jfr. fig. 125). Förkroppningarne 
nå icke upp till takfoten, utan sluta på c:a 3,6 m. höjd öfver 

stället Klockorne, <ler del sig göra låter och utan Kyrko-hwalfwens fara ske kan, 
flyttas uti stentorn, hwilka ej böra wara höge och spitsige, utan med medel
måttige hufwar >. 

1 Kopp = sådan sten, som med sin längdriktning ligger vinkelrätt mot mur 
s träckningen och sålunda i ytan visar en kortsida, >hufvud •-sida. OrdP.l Kopp 
härledes af tyska ordet Kop f = hufvud. Stenar, som i ytan visa längsi<lan, 
kallas löpare. 
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lll ::t l'k en oc:h af'lrappns <lii.r (se fig. 122). Aflrappningcn h::tl' sa nno
likt ursprnngligcn skyddats med afUic:k 11ing. Mul'e11 liar ulr ändigl 
en låg slensoc:kcl. afslulad med cll ltuggct skråkn11lski fl af gl'~l l'öd 

sa nrlslen. Soc·kel11 slulal' sluml mol hörnföl'krnppnin garne. Upp
till pl'ycles llllll'en af ett Jivilkalkaclt »Sll'Öl11Skifl». J tlel ll'eclje skiflel 
uppil'l'ån iil'O leglf'n niimligen snecbli\llda, bilclamlC' liksom en sel'ic 
yi\gol'. Della ornament hal' löpl rnncll lieln kyl'kan med :dhrntl 
endasl niirrnasl l1örnen. Hi3 I blef kyl'knns ylll'c l'appadl o"I' l1vi l
me11adl enligl kyrkoa J"kivels 11ppgirI oc:l 1 l1al' sedc1'111em s{t l'ö l'blil\il. 
Jakllagelsel' om del yl ll'c mun·erk els urspr. lillslru1d kunna göl'as 
dels {1 vapcnl1usels vind, dels ~t ell rnurparli virl del 11ordriislra 

' . . ... . I :__;_].... .. ' . . ' ' _. ' 

Fig-. U8. AbikP. Lcln g d srktio n mot n orr. 1Tpplllill11i11g 
af a rk . A. Roland l !llO fiire r Pstaurr ri11g. 
l~ii ugc nsl' ltni tt µegen N ortlcn ,~o r H.cstnuricrnng l!HO. 

l1öl'lwl (lig. 12:'2), ltrilkel ge110111 fril1. 1 ·~ 111. Ct'deJ',;lru111,.; f'öl'so rg pa 
JmlO-lalcl l'enknatkals fl'tu1 pu b. \'id en 1\JI0 - 11 ull'öl'cl J"e:;lau
l'Cl'i11g ::tf kyrkan hal' della parti liimnals opulsadl föl' all ri =-;1 
kyl'kans ul'spningliga Lillsl{t11d. 

Långl1usels ime öfverl~icke,.; nu med :3 l'ibblösa lt1·alr, livilande 
pä 3-språngiga viigg- ocl1 l1 örnpela l'c af tegel. I-hal'ke11 dessa eller 
ltrnlfven Lillhöra den m sprnngliga anhiggni11gen. \.iiggpclarne iil'O 
uppförda :1f mcdellid:1 tegel ula11 förband med 1·i'1ggen saml sakna 
f'ogsll'ykning. De sliila murytorna visa chirem~l sarnrna f'ogslryk
ning som ylleJ"muren oc:h s lodo ursprnngligcn J"öda. Vid uncil-1'
sökningar 1897 ::tf fril1. Rudolf Ccdcrslrö111 blollades trenne i del 
nårmasle fullsliindiga invigningskors af tidi g lyp, m~tladc [1 siil'
skilda för della i'tnclam;'tl :'.t den fogstrukna legel mmcn upplagcl:1 
ci rkeln11Hla pulsylor, J11·ilk l' t l>c,.;ly rker del gjorda påsl :'tr 11dct. De;:;=-n 
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u1·sJ>L'Lin gli ga invi gn ingskor;; iiro fördelade p<°t rnuryla11 ul;m l1äusy 11 
lill elen beståen de ltvalfinclelni11gcn ocl1 styrka chlrigenorn iifven, 
all l1valfve11 icke tillhöra cle11 m sprnngliga. anhiggningen. 

Den ofvanni'u1111tla uncl el'sö kningen af frih. H. Cederström L .\ NG ll l:SEToi 

ll VALI".;°1ch1galncl e iHven, all hv;tlfn11l iil:tg11ingen i sin a lmfrncl clrag stamlllar 
fl'ån medeltiden, elturn sjiilfrn livallkuporna till större delen äro 
senare omslagna. V~igg pelarnes öl're del al', It va 1 fanl'an gen sam l 
slora delar a I' gördel- ocli sköldhåga rn c visade sig nii111 l igen bc
Ui. <.:kla med dekorativ kalkmftlning från sena re meclelliclen, hrnrom 
1nel'a nedan (s. 144-) Af de hevaracl c l1vall'anfange11 all clöllla , vo l'o 
ltvall've11 enkl a kryssll\·a.lf' med ribbor al' rckla11 g·uliir ge nomskii.rni11g 

Fig. 1~4 . . ...\..l~ik e . 'l_\·H,r ge 11 on1:-\ k ii.1·ll in g n1ot v~i.ste r. U 1;p 111 ät11i 11g 
af a rk. A. Roland 1!110 före r est.aurer in ,g. 

Quc rschnitt g P. 1!elL \\· c~tcu vo r Hc..;taur ic ruu g 1!11 0. 

ucli c11 l1nll'::; lcn:-; IJrccl cl Sköldbt1garnc 11lm ccl l:'\.ngdgg;11·11t· ;'il'O 

r1111llb t1g iga., ulm ccl gal'v clri·Lggarne lrnb!Ji gl spelsht1gi ga. Ji k,.;0 1n 
gö rdclbi'tga rn e. - Bl' isll'ii.lli g grund oc:l1 olillrilckliga ,-ederlag li al\a 

emcl lerlid gjol'l, a ll hvnlh·en fl ere gånger m<l.sl ombyggas, Jod< 
lll cd delvis anr ilndande af de Ul':::pl'un gli ga görd el- o<.:11 skölclb~1 ga rn e 

sa.ml delar af kupanf'ange11 i hörnen. Af de bevarade arkivali erna 
kiinn el' 111an, nlt »livall've11 bygcles• IG31, då ilfven nd1lning al' 
hrnlf' och pelare omtalas (jl'r. s. 14G). I7(i7 bl ef del slorn väsllign, 
G-delacle livnlf'vel inslaget, l1val'vid gö rcl elb.lge11 111ol öslcr dubb le
rad e,.; p[t \'iislra sidan (jfl' . fi g. l 21 o. 123). Hvalfvels sycl\'ii.slra 
liörnpelal'e ornl>yggdes ~ifrcn d<'.t i sa rnrnan!Ja11 g med upptagande ~ il· 

en mmöppning för ny lii.klal'uppg<\ng (jf'r. fig. 125 o. s. 138 ). 1773 
beslules ombyggnad af de b<'.1cla andra l[111gltu sl1 vall've11. I visila
lionsprotok oll t1r 1780 heter det cliil'för, atl kyrkan iir »nyligen 
hv:'i.lfcl». Anlagl igen ku1111a dessa livalfomslag ni11 ga r sftlla s i f'öl'
binclelse med el en år l 759 beslutade Mgiirclen all borllaga »de 

http:kryssll\�a.lf
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L ÅNG H USET S 
 

GOLF. 
 

L ÄNG HUSE"fä 
 

FÖNST ER


OCH DÖRR


ÖPPNI NGAR . 
 

gamla pelarne pä södra och norra sidan utanför kyrkomuren », 
hvaraf alltså framgår, a tl ma n tid igare uppfört träfpelare för a ll 
motverka hvalflryl:ket. · Genom de sannolikt vid ombyggnaderna 
på 1700-tale t inlagda lv~irankarne af jä rn samt genom de 1859-60 
uppförda korsarmarna hafva de betydligt utträngda långmurarne 
fåll erforderlig försträfning i norr och söder. Ar 1910 utförd för
s tärkning a f korpartie ts grund och samtidigt inlagd t sträckankare 
i södra l:'.'tngmuren äro a fsedda all motverka trycket österut. 

Långhusets golf var på 1600-talel af tegel, å tminstone i koret. 
1770 utlofvar ba ron Sae;k på Krusenberg »så mycket ä rilsten, hvar
med gången kunde stenläggas». Ä.rilsten = kalksten. Huruvida 
denna sten blef' inlagd, ~ir ovisst, ly vid ombyggnaden 1859-60 
inlades plansten i kor och gångar. Denna sten kompletterades och 
omlades 1910. 

Af långhusets ursprungliga fönsteröppningar återfinnes intet 
spår. Nuvarande stora, 
rundbågiga fönster upp 
togos 1759, hvara f det 
p~t norrra sidan var helt 
nylt. Förut hade kyrkan 
antagligen små, högt it 
lande fönster. Af dessa 

Tor~ 

,).., •., i "' f ........ sn tto 2 på södra sidan 
 
Fig. 125. Alsike. Detaljplan af långhusets enligt afbildningen i · Af

sydvästra hörn 1910. före för äuclr ing. ritningar». 
Grundriss cler sildwestlicben Ecke d. T.Jnnghauses 1910. 

Jngångspor lens ur
sprungliga läge å långhuset ä r svår a lt best.Imma. Fig. 125 visar 
muren mellan vapenhuset och kyrkan före i.lndringen af ingången 
1910. Det helsvarta utmärker ursprungligt, medeltida, fogs truket 
murverk. Det visar sig sltlunda, att portalen icke legat midt på 
den sydv~islra hörnförkroppningens breda, södra sida, - hvilket 
legat nära till hands att antaga - ty just d~ir kvarstår en pelare 
af ursprungligt mmverk. Rif'ningen väster chirom ~ir utförd 1767 
för a lt åstadkomma en bklaruppgång direkt från vapenhuset 1. 

Antingen har sålunda den ursprungliga portalen befu nnit sig på 
den af ingångsclörren å fig. 125 upptagna platsen, eller också mt\ste 
man söka dess plats p~L annat håll. Den å fig. 125 angifna dörr

1 Uppgångens inre mynning, hvilken anträffades vid 19 10 å rs arbeten, ä r 
markerad genom en rand i pu lsen. Uppgången slopades redan 1770 och igen
murades. 
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öppningen var i sin dåvarande form icke ursprunglig, utan var 
närmast orngifven af n ya re rnurverk. Om portalen ursprnngligen h~ir 

· haft sin plats, har den varit smal och utan rikare profilering. Del 
ligger ock nära till hands att antaga , atl kyrkan haft sin portal 
å västra fasaden i likhet med Mariakyrkan i Si gtuna och Sko 
klos terkyrka, som Yäl äfven i öfrigt varit de närmaste fö rebilderna 
för Alsike ursprungliga kyrka {se sammanfattningen s. 166). mlr
emot skull e emellertid kunna anföras den omsl ~indighelen, att det 
medeltida tornet ursprungligen icke haft någon y tterdörr (den nu
varande upptogs just 17G7), hvilkel borde varit fallet, om lornel 
vid uppförandet lagts framför kyrkans hufvudport. - Vid restau 
reringsarbele 1910- 11 flyttades dörröppningen något västerut p<\ 
grund af värmekammarens uppförande (se fig. 121 ) . 

• ' ••• ' ~~·-· • • • • 1,.. ..... 

Fig. 126. Alsike. '.l'värgenomskärning mot öster. Uppm>Ltning 
af a rk. A. Roland HllO före restaur e ring. 

Querschnitt gcgen Osteu vor ltcstnu ricrnng l!HO. 

F'rån tornets ime sa mt :'t långhusets vind kan ma n iakttaga 
de ursprungliga gafvelröstena . De :"iro uppförda nf tegel, som å 
de nedre partierna iir viil fogs lruke l. Bomhå l för byggnadssWll
ning finnas i båda gaflarne. Östra rös tel iil' aftrappacll c:a 1,o 111. 

från spetsen. I-for finnes e tt litet igensa lt, rombiskt fönste r (jfr. ett 
liknande å korgafv elns röste p:1 Sigtuna Mariakyrka). Af elen ur
sprungliga öfvertiick1 iinge11 ;i f kyrkorn rn met och den iil lsta takstols
konstruklionen finnas nu inga spftl'. Nurnra nde I a k s lo I ;i r :"i ro 
uppförda e ft e r hvalfslagn ingen och afpassade för denna. Det ~L fig. 
126 mörkt s treckade krysset ntgör e11 senare gjord försWrkning. 
T a ktiickning e n iir af furuspän och har s:°t varit, så lå ngt man 
k~inner tillbaka. I61G och 161 7 nttaxeras sp:ln till kyrkotaket, 
;;om p~t 1620-tale t sp<°u1as ocli »röulj ii r::ts», hvilket sis tniimnda an· 

L ÄNGRUSETS 
 

VIND OCH TAK. 
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lngligen l>clyd r: r strykning med lj;'irn hl:rndad med rödf<'irg, 11 ~1 gul 

som synes lia!'ra Yaril vnnligl pfr I GOO-lalet. Sedermera omta las 
sp[t111iiggni11g ph IGGO-lal el sa llll t1r 1730, cl;"1 södra lakfallet om 
lades. Detla blef ill' 10 10 :'tler omlagd t m rl 11y sp~m . 

Kon. Del lilla rekla11g11liira k 0 rcl iir upprörcll ar tegel vid en :1re11 
185\J-GO r erksliilld s liirrt• ombyggrn1rl af' kyrkan. Det liickes ni 
ell lunnltralf' med parnl)('lf'onnig sekt ion ot:l1 öppn:ir sig mol läng
lrnsel med en 1J:1ge ar librtad form. I östra riiggen e11 slor nrnd
bt1gi g fönslrrClppning. Å af'l>il<lni11gP11 i »Arrilni11gar» synes dl siir

f '11lo. ·"'- ( '11r111a11 /.'J // . 

:Fi g. 1"27. Alsike. lnt t•1·i(i r 111 01 k on•1 . Eftt•r n·:·daur<'ri11 g . 
J11t1c 11a11~icl 1t p-cg-~ 11 den (;hor 1iacl1 dcr Hc~ln11 ri cr1111 f! t!)J 0-1!11 1. 

skild! kornlbygge i ösler. Della m:'tl le bero p:'1 n(igol i öl'rig l s \·;'1r
t'ö rklnrligt rni :;slng, ly arkirnlic·n1a rda i('kt~ lwriilla 11 (1gol diiro111, 
ocl1 (1 r 10 10 Yerk,.;liil lda griil'nin g;1r il. des,.; plats Yi:;ade inga so111 
l1 el,.; l spår diirar. 

l\u11>"A1rn;111 . Samlidigl 111cd kord 11ppl'örcfo,; kor ,.; arn1nrn c. De iiro upp
förda ar tegel, harra pul ,.;ade fa,.;ad cr med cl.I ,.;rngl i11 :-iiinkl la linskl 
kors :1 11\'ardera rösle l. Ue ii ro liickla n1t•d l' llkla , ribl>lö,.;a kryss
hrnlf och upplysas lm1rdera af 3 til l en grupp sa 1111nansliillcla, 
nmdbi'.'tg iga fö nster (se fi g. 120) . 
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v ~i s te r har till kyrkan under medeltid en foga ts ett torn. To1w. 

Dess mmverk iir ;i(' grC1slen upp till ungeför jiimnhöjcl med lttng
lrnsm ura rnes öl'verkanl, diiröf'ver vid lager le gel i mu11kförband . 
Of1'c rsla Llelen af nuvarande kloc:kv c"u1in g iir af tegel i modernt för
band . Det är möjli gt, all tornets lege lparti ulv iindigt varit deko
n ·racll med blindni sc l1 er, som vi d senare putsning oc-h ombyggnritl 
blil'vil igcnsa ll a. F.fter f11kli g vi'1dcrlck sy nas ibland :inlydning:ir 
tL'irlill genom olika f'iirg p;°L puls0 n. l den höjd , diir lcglel bC11j:ir, 
n111ws inri'u1di gt i m11n·crk ct en :ifsiillning ptt c:a 2G t rn. Dcn11:i. 

Fotu. ,r;.,·, r '11n11t111 / .'JI/, 

Fil-(. 1:28. Al si k •'. fnt el'iii r lllllt ViLsll'I' dl,. 1· r estn.11n•J'i11 g .. 11 Wl0 - 1 !l I. l. 
JnnL·nat1 si1·ht, gt>gcn \\'<'st.e n 11aC'!1 d<'r flc~tauricnrn~ l~ll0- 1 !1 11 . 

ku- sannolikt nr,;pnrngli gc 11 i>ild :iL upplng fCll' lorn els ncll cr::< la 
bj;'ilkl:1g (jfr. fi g. I ::!:~). Del rn1v:i.ra11cl r enkla, 1·i!Jl1liis;1 k1 J,.;s l11·rilf'rl't, 
,;om liar sin a :rnfa11g i l1 C1jd lll Cd :ikittningc 11 , i>ll'i' i11 s lagl'l I7G7. 
dtt id'\'t!ll li t1gi'1pp11ing<' n lllot kyrb11 11pptog,.; till nurnra11d c c; lorll'k , 
crs;'illantle en iUdrc, 111intlrc l11·ri ll'li t1g<' . S:imlidigt upplogos tor1H; l,.; 
l'ii,;l ra porl oc-h fi'm ,.; lr<' I diiröfvcr. D0ssa ;°Ji g;'irtlL' I' ridlogos i ,;:t111
lia11d llled uppfiiraJHl c af tl 011 liikl:in', lirar,.; nppg;'111g l'r t111 \' :-tj)L'll
l111sd fiirnl Ollllalals (jf'r. s. U t\ ). 1)1'[ ,.; lora , ru11dll i1giga l'i.i 11slrcl 
på södr:l sida11 !Jlel' ny11ppla gel 17:)\). 
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Tornels östra mur rider på långhusets västra gafvelröste, i 
hvilket upptagits en dörröppning med stickbåge från tornets första 
vanmg. [ denna v;."tning finnas 2 igensalta, sti ckbCtgiga, ursprung
1 iga fönsleröppningar, en på sydsidan, H. 135 cm., B. 85 cm., en 
på v~is tsidan, H. 127 cm., B. 85 cm., hvars nedre del iir förstörd. 
I samma våning synes i muren res terna af elt i:ildre ekbjälklag, 
som aflägsnals väl i samband med tornhvalfvets inslagning. Klock
vån ingens ljuclglngga.r äro upptagna 1799, men sp:°tr af iildre öpp
ningar i samma våning synas i murverket. 

Nuvarande lant e rnin af tr~i (fig. 120) uppfördes ~tr 1799 efter 
 
ritning af ark. P. W. P almroth, då Mven klockorna Mngdes i tornet. 
 
Den iir täckt med spån och krönes af en glob med kors a f koppar


plåt. Förut hade kyrkan, 
 
så långt man känner till
 
baka, en hög, spetsig, 
 
spånklädd spira. iir 
 
denna uppfördes kiinner 
 
man icke. Den fa nns 1615 
 
och synes på afbildningen 
 
i ~ Afritningar» m. fl. af

bildningar . Under sista 
 
Mlften af 1700-talet råd

göres ofta på stämmorna
Foto. S . Curman 19 10. 

Fig. 12!.J . Alsik e. Interiör mot 'äster om klockornas flyttande 
före r estaurering 1910. från klockstapeln till tor

Inac nnns icbt i;cgen 'Vcstcn vor Restnnrierung 1910. 
net (jfr. s. 134). Därvid 

framh å lles redan 1775 af fi.inriken Nonnelin , att del höga och 
spetsiga tornet komme att lida af skakn ingen vid ri ngning, hvarför 
han tillråder »alt man i cle.,;s sWlle gjorde elt kupigt och lågt 
eft er det nu brukliga sältet» (jfr. s. 134, not 1) . 

Ibland lanlerninkonstruktionens botlenslocka r flnnas några 
grofva bjälkar med sådan profileri ng vid iindarne, som brukar An
nas ~t vissa ri ngstolsdela r, men som h~ir .:ir ful Iständigt omoli \'erad . 
De ligga tydligen icke Mr p i'.'t ursprung lig plats, ulan hafva flyttats 
hit från a nnan användning. Halva de möjligen tillhörl en äldre 
klockstol i lornet, iildre iin klockstapeln? (Jfr. lornel i Norrsunda s.29). 

Kr.or.~OR. I tornet hänga tvenne k 1oc k o r. En groft gjuten s tork locka 
med två medellida myntaflryck och emellan dem en svå rläslig 
minuskelinskrift. 

En mindre klocka, biirnncle inskriften : G uT EN AF GERir. l\faun 
I STUCKllOl.M ÅR J739. 
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Sakristian [ir uppförd af gråsten och täckt med tunnhvalf SArn1,;TJA . 

al' tegel med vederlag i norr och söder. Litet, rundbågigt fön
ster med järngaller :'.\ östra väggen. J östra och norra väggarne 
finnas smtt, fla ltiickta, ursprnngliga nischer. Dörröppningen fdn 
långhuse t har förtryckt båge. Vid dörrens östra post mot kyrko
rummet fanns 1897 ett fragment al' medeltida, må lad imamni ng, 
som visade, att sakristian Lir en medeltida tillbyggnad. Dörröppningen 
förstorades åt v:'iste r och höjdes 1759. Sakristian s tr[ickte s ig ur
sprnngligen !Lingre västel'Lit 
iin nu, men afkortades ge
nom norra korsarrnens upp
förande 1859- 60. Under 
sakristian fanns i slutet af 
lGOO-talet en murad hil
laro, som numera lir igen
rasacl O('h fylld m od jorcl 
och begraJningsrester. 

Va p enhu s uppfördes VAPENH US. 

ursprungligen, Mminstone 
till s ina nedre delar, af gr:°L
s ten. Af dess ursprungliga 
mmTerk Merstå r endast 
viistra väggen. Al' äldre 
planer framgår, att det haft 
en bredd ungefär lika med 
den sydvästra hörnför
kroppningens. De l hade Foto. S. l'urmmz 19 11. 

Fig. 130. -Alsike. Långhuse.ts nordöstrn.gafvelröste i söder oth sa
l1 örn med sakrititiJörren. Ofver denna 

deltak, hvaraf tydliga spå r m edeltida m~ lningar. 
kunna iakttagas på vapen Norclöstlichc Ecke des Lnag bnuses. Mnu bemcrke 

die Reste mittelalterlichcr Wandmnlercien. 
husets vind. Vid kyrko

ombyggnaden 1859-60 nedrefvos södra oth östra viiggarne, och 
en ny sydmur af tegel uppfördes fram lill den sa mtidigt uppförda 
södra korsarmens västra mur, hvarjämte nuvarande pulpettak an
ordnades. Invändigt platt triitak. 

Från det så lunda uppkomna, s tora vapenhuset afdelades vid UrrVÄTI MNIN!:. 

restaureringen 1910- 11 genom tegelväggar rnm för viirmelednings
anordning med eldningsrum och värmekammare. Södra ytter
muren afbilacles <hirvi rl för utrymmes vinnanclc (se fi g. 12 1 ). För 

http:L�nghuse.ts
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varmluften upptogs en cirkelrund, mecl konsbmide försedd öpp
ning genom södr::i korsarm ens viislra mur. 

llATEn1 i\c:. För bestämmande af rwl ti gg11i 11gstiden för torn, sakristia och 
vapenhus saknas ntirmare h:tllpu11k ter. Vi vela blott p;'t förnt nn
l'önIn skid, att torn och sa kri:;tin. sti.kert iiro medel lida, troligen 

iif1·cn vapenhuset. Den inbördes ord11i11gsföljden dem emcll rrn kan 
Lillsvid::i.rc icke bestiimmas. T ornet troligen fr:°rn 11~00-tal e l. 

Mrn E1.T1nA S:°1som förnt 11iirn11ts finnas ;"1 l:°rngl1usels nrsprnngl ig::i. viigg
~AJ.~ .iiÄ1.N i i\ 1: ylnr, 1·:·iggpclan', sköld- Of'l1 glin lc lb;'1ga r fragmen t af m ed e l lid n. 

kn.lkm :°t lnin g. De framknn.cb des ocl1 n.fk<·knades 18!J7 af fril1. 

IL Ccclerslröm. Vid l 9 l0 - 11 ;'1rs r c.' lamering af kyrkan konser-
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l·' ig-. lfll. A l~ik•" :\f..J,. lt id n. knlkm>tl11iJ1g- :c 1-icgg•'n iif1·1·r "ik ri~lidii1T1 · 11 . 
. l fl'. fig. mo. Bfll'l' n.k varPilkopin. nf R (' Pdl' l'~t rii111 18fli. (A. 'I'. A. ) 

)fittcl al l1•rlicl1 e K:1Jkmalrr1·i :ins d. 1;, .Jh r. \ "1.d. Fig. 1:ir.. 

vPrndes dessa mCtlningnr af tlekoralionsmälnren C:. L . Lundin. Diir

vid p-jonl cs i11 ge11 ko111plctlering af' fignrnrna. Vissa 11pprcp:1dc 
orn:1mPnb111oli v l. ex. Ct l>;'1gnr kompletlerndPs, hvnrvid de nya 
delal'lle 111:1rkerndes genom c11 sl'flg ri ,;Ining Pl i er si rPck11 i11g i f'iirg
y l:111 . Griin,:en mcll ::i.11 gn.1nmnl ocl 1 ny m;'tlning· iir angi f'v1•11 11wd 
l' ll blyerts li11jL~ tt pntse11. 

IJc iillstn. bevnrndc m:°tlningnrne :·iro 3 förnt nii11111d:1 i 11 r i g
11i11 g,.; ko r s fr:"u1 kyrknn,- :·illsla t id. n1il>r:1gla p:°1 11pplagrl:1, 1w1da 
p11bylnr :

0 

t d t•11 i i'd'ri gt f'ogsll'llk11a 11111re11 . 1)0,_,:a kor,; l1al\:1 riid

lm111 :1 1·l'rlik:tl: l1'111 :1r. gr:"1a l1rn·i:;u11lal:1r111ar. I t·e1tlrnm fi 1111:1:; af'

http:mcll::i.11
http:framknn.cb
http:Lillsvid::i.rc
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brutna järntenar, rester af ljushållare. 1 På årsdagen af kyrkans 
invigning, »kyrkmti.ssan» , Wndes nämligen ljus fbmför invignings
korsen. Ptt ttlminstone ell af korsen sitla ännu kvar stor::i, svarta 
vaxdroppar, hvilka fdtn vaxljuset falli t på pulsen. 

Den egentliga dekoralionsmålningen är anbringad på ett puls
lager, som sammanhängande betäcker vtiggfall, väggpelare oclt 
ltv::ilf, så långl dessa ~iro medcllida, och som :"ifven dolt de n~imnrla. 
ursprungliga invign ingskorsen. Pulc:ning ocli målning iir antagl igen 
utförd i sammanhang mecl hvalfslagningen. Enligt de sparsamma, 
bevarade fragmenten ltnr målningens anordning ft samtliga v;:igg
fiill varil denna: lv:°t aposllafigurer st:°tende ptt ett litet stycke mark 

Pi11:. I.82. AlsikP. }[Pdeltida nrnlningsrP.ster i det· i\~tligaste JwalfvPf·s 
 
~.vdii~tra O<'h sydvästra hörn. - Efter n.kvarellkopia af 
 

R. Cederstr öm 1897. (A . 'J'. A. ) 
 
Fragmcnte mitteln.ltrrlicher Knlkmnlerei 1111s d. 15. Jht. 

öfver lwar silt invigningskors; rn.Jt et i öt'r igl utfyll cll med schablo
nerade ornament. Dessa kors (cliam. i'iO cm. ). m~tlacle mecl mönja. 
voro ursprungligen grannl röda, 1111 gr;.\bruna. 2 De omgifvas af 
en rödbrun och e11 grön ring. I det b~isl bevarnde fii ltet (öfver 

1 En hel sadan ilr funnen ar frih. R. Cederströlll i t:e11 l.rum af ell invig
n ingskors i Vaksala kyrka. 

2 Mönja förändr:is nämligen a f svafvelhaltiga gaser i luften och svar tnar. 
Delta kan iakllagas p;'i de flesta medelticla målni nga r, där l. ex. kinder och 
li\pp:ir på f1 gmer hafva s rnrtnat, ehuru de urs prungligen rnrit röda. 

Erllngbuodra l1lirad, 11) 
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sakris tidörren, jfr. fi g. 131) finnas två nästan full ständiga fi gurer 
med mantlar och glor ior. Den östra är skägglös och bär en kalk 
( = Johannes evangelis len) , den andra ä r skäggig och bär en sla f 
( = Jakob d. tl.). An nu en aposllafigur (hufvudet förslö rd l) jämte 
tillhörande invigningskors finn es på södra väggen strax öster 0 111 

ingångsdörren. Pft c:;i 2 m. höjd öfver golfvet går ett vågr:'.ilt, 
bredt s treck, rödbn111l. e ll er gult, begrilns:rndc de bem[dacle y torna 
n edåt. 

Af de :'1 h valfanfangen och :"t båg:i rncs undersida bevarade 
resterna a tt döma ha fva hrnl fve n varit helt liickta af slingverk 
med fliki ga blad och blommor i rödbrunt, gult och g rönt (fig. 132). 
De i t. ex. Knifsta och andra Upplandskyrkor ofla förekommande 
tvåfärgade (rödbrunt och grönt) , ek löfsliknande bladen förekom ma 
icke här. De bevarade resterna iiro för sm{1 för a lt mcdgifva en 
säker uppfa ttning a f hva lfmå lningens karaktär. Figurernas d raperier 
och deras p lacering med etl litet stycke mnrk under dem liknar i 
viss grad målnin garn e i T ensla kyrka från 14-00-ta lels förra hillfl . 
Blaclverkel niirm;ir sig dock den (af Sylwan 1) s k Kni fslagruppen 
från 14-00-ta lets senare de l. Als ikes m:'tlninga r börn troligen da 
teras till 1400-lalels micll. 

Vid niirrna re granskning synas p<
0 

L de båda g<'irdelMgame, 
isy nnerhel p :'.'1 elen väslligare rester a f' en i rödbrunt och gr[1tl. ut 
förd dekorering, 1iggande öfver rnedeltidsmålningen. Man urskilj er 
ännu beslagsornam ent m. m., som lyda på renässanstiden. Å den 
östligare gördelbågens södra anfang synas bl. a. delar af' ett :insikle . 
Möjl igen stamma dessa ganska obetydliga fragment frå n någon 
enklare dekorering i samba nd m ed hvalfvens omslagning 1631 . Ty 
för delta å r upplaga rii kenskaperna en post i\.t »Måla rne, som 
målade hvalfvena och pelarne i Kyrkan ». 

Vid del -omfattande inre restaureringsa rbele, som 1910- 11 
utfördes i kyrka n under ledning af a rkitekt S . Cu rm an, blef kyrkan 
dekorerad med ny kalkrnå lni ng af dekorationsmålaren Filip Må n s
so n . Med bibehållande af h varenda bit af de gamla målningarne 
orörd har denne lycka ts gifva kyrkan en dekorativ skrud , som ti Il 
s ina form er är helt och hullet modern, man skulle kunna säga 
personlig, men dock a f en s:"tdan totalverkan, all den ha rmoniskt 
och lugnt omsluter de fildre m:."llningsresterna. Dessa fragment 

' 0 . SYLWAN. l\ yrkom:"llninirar i Uppland fr:'m medellirlens slut. Anl.. 
Ti<lskr. XIV: l. (1899.) 

http:NINGSDF.KO
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Polo. S. Cnrmm1 1911. 

Fi g. L33. Al s ik e . J\.orc t m ed niod e r11 d<' koratio 11 srna l11i11 g 
af Filip Månssoll. 

Dcr ()h o r mi t.. mo<le rn c u J\nlkmalcrcic n a11 s l:Jll. 

sutto förut som fl äcka r i rummel och verkade lrasiga, men genom 
den nya dekorationsrn å lningens afvägande eller dessa ingå de nu 
i rummets totala f:'i.rgverkan på ett lyckligt sätt. Den nya mäl
ningens förd elning oclt formgifning framgå r af Jig. 127, J 28, 130, 
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133. Till korel har , såsom nalurligt ii r , den största rikedomen kon
centrerals (fig . 133). \Triggar och hvalf i detsamma iiro helt be
läckla med orn amental målning, som i sin formgifning något erinra r 
om G. Munthes vMda tapeter. Hufvndfärger äro där grå tt, blåll och 
rödt. Öfver fönstret en förgylld kalk m ed s trå lglori a på upplägg
ning. I långhuset ä r målningen sparsam mare. Väggpela rnes nedre 

delar, bågarnes undersidor 
(där icke medeltida målning 
förekommer) samt fönslersmy
garnc dekoreras med krafl iga 
slingornamcnl i grä ll, gult och 
rödt ell er gnHt, gult och blåtl. 
Hvalfren :'iro prydda med storn 
hjässorna ment, som sända ut 
slrålar ul 0fler il iagonalk:-tn 
te rna . 

I långhusets sydviistra 
hörn p ft elen plal s, cl iir elen 
förnt omtalad<' (s. 138 nol l ), 
fr;°m vapenlrnsel upptagna liik
tarnppgångens mynning ma r
kera ts, ha r mftlnts en inskrip
tions ta fla, cHi r kyrknns 11lvcrk
lingshistoria i korta drng om
talas och illnstreras (fig. l-1·6). 

Vid samma rcsla nrering 
MÄLADT 

FÖNSTER. 1910- 11 har i korfön,;tr e l 
insatts en dekornliY glasmo
saik e ller kartong a f artis len 
Gunna r H a ll s tröm (fig.134). 

Fig. 134. Alsike. Korfönster i Öfvers l mol en djupblå him
g lasmosaik e fter kartong n.f mel et.t fl ammande solkors 

Gunnar Hallström 1911. 
Moderoe Glnsmosnik in dem Chorfcnstc r. (Krislussymbolen ). Under den

na uppväxa ur elt djupgrönt, 
stiliserad! bladverk röda liljor. Nedtill synas de Ceders trömsk:-t 
och Skjölclebrandska Yapnen sammanbundna af elt band, ~i. hvilket 
stå r : .c. G. H. C. - A. C. S . - 9!. 10. 1872- 1897» . fönstret, 
h vilke t tjäns tgör som altartafla, i'tr nämligen en gäfva af frih. C. 
G. R. Oederslröm p~l Fredrik. Inne! och hans maka Anna Charlotta 
8kjöldcbrand p:\ deras silfvcrbröllopsclag. Del utgör med sina m:'it
tade, kraftiga f'ärge r el en dekorn tiva c<'ntr::i lp1111k ll•11 i kyrkan . . 
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Fig. 135..\lsike. Omamem i fönstr ens blyspröjsar, utförda 1911. 
A.ls~Orirn111cutc l.>ebundelte Illcispro:;sc 11 in den Fcnstcru. Aus ll. J. 191 1. 

l öfriga föns ler insaltes 1911 gammalt, hvitt glas i enkla bly D EKORERA DE 

BLYRUTOR . 
::;µröj sar. I hvarje b:tge sitle r ett rombiskt ornamenlfolt dels med 
,;ymbole r s{i,;om Uuds öga oc:l1 Den Helige Andes dufva, dels med 
1110110gTa111 öfver kyrka n::; funklion tire r och restaureringskomrnille
rade 1910- 191 1, al!l utf"ördt i blyindelning (fig. 135). Öfver 
monogrammen slä ::; lili::;erade allribut, l. ex. en kalk för kyrkoher
den, e n 11 yekel för kyrkovfmlarne o. s. v. 

Vapenhuseb ytlerporl af trii, beslagen med svartm~tlad, val DönHAH. 

sad pl:tl. Troligen l'r. 1860. Tornets ytlerµo rl af trii, enkel, ljä
racl, sannolikt 1700-ta l. - Vid båda ingångarne finna s ime vind
rtu1gsdörrar ar m:tladt lril med handsm idda besla g och glas i bly
:;pröjsar i de öfre fy llni11 garne. Från res laureringen 1910-11. 
t;akristi a ns dörr af grofva plankor, beslagna. med tjocka, hancl
stnidda j ilrnplå tar. Till eldningsrum och v~irmekammare leda dörr 
ocl1 gallergrind :il" jiirn i e11kelt konstsmide från 1911. 

Inredning och lösa inventarier. 

A I ta r e l ~lr muradt af tege l, putsadt och dekoreradt med ALTAnr.. 

kalkmålning af Filip Månsson 1911. På altare t lades då en altar
skifva af grå kalks ten, som anlagligen redan under medeltiden låg på 
a l larel. Denna sten, som återfanns vid r estaureringen 1910-11, 
använd i go lfvet såsom g rafl1iill, har en enkel hålkiil på 3 sidor. 
L. 202 cm. B. 100 cm. Sttson1 altartafla tjä11stgör det ofvan om
ta lade, färgade glasfönstret, hvarjämte a llaret prydes af e tt sil fver
krucifix (se nedan). 

Föregående a ltaranorclnin:,r, stammande från 1860, bestod :if elt 
enkelt träbord med el l förgylldt träkors H. 260 crn. (jfr. fig. 126) . 
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, \ L'l'AHSKÅP. 

Före 1 60 fonn s en numera förlorad a llarnpp sUi. llnin g 
af obekant utseende, möjligen utförd af Mäster Magnus Granlund. 
Ty 1760, samma ft r om prediks tolen besUilldes af Granlund (jfr. 
nedan), meddelas, alt af inspektor Meland er »uppvistes vid detta 
lillfällel en ritning till en altarsirat, som kommer alt kosta 300 
dl. k., hvilken prydnad hans Prin cipal (Baron f'redrik Ulric Sa<.:k 
på Krusenbcrg, r. 1730, t 1790) för <len murad e grafven vill gifva 
Lill kyrkan ». Och vid vi italion 3 clec. 1780 lalas om en »vacke r 
a llarcl isk och a llarta fla ». :Möjligen utgöra nftg ra om Granlunds 
skulpture r påminnande ii. n g I a h u f v ucl (4 s l. ), nu uppsa tta O:t kors
armarnas f'ön sll'rpela re, e ll snidad t s ido: tyck e af lr~i. 111 cd snirk
lar ocl1 rulrerk , en sol, elt gudsög:.i, nu uppsatt bakom predik
s tol en, klot och godron nerade halfkulor, af livilka ~ nu ~i.ro upp
sa tta ä ömse ida r om vapenhusdörren, 111 . m . rester af denna 
altartafla. 

Tidi gare har sft ·on1 altarprydnad anv~i.ndls e ll medeltida altar
skå p, förs tördl vid reparationen 1850- 60. l Statens His toriska 
l\Iuseum fö r varas J5 bilder ur de tsa mma (inY. n:r 375.t): J\Iadon
nan , S. Erik, en bi skop med förstördt attribut, (H. c:a 120 cm .) 
och lolf 111inclre bild er (H . c:a 60 cm.), a f hvilka lio apostlar(:') , 
ett krönt, kvinnligt helgon med bok och en S. Olof. Apostlarnas 
a ttribut ~i. ro förstörda så när som po'.'1 tvo'.'t: Jakob elen äldres mussla 
i hällen och skor på fötterna, och Johann es ka lk . Nordtyskt 
arbele från omkrin g 1500. I 1829 å rs inventarium heter del: 
»Bildhuggeriarbeten: Öfver sakri s tians dörr en lafla med 8 större 
ocl 1 4 mindre bilder, förgyllda och målad e, samt pft vinden ~:ne 

med (j bilder hvardera ; utgjorde tillhopa gamla allarlaflan ». Allls~1 

ha fyra af de små figurerna gått förlorad e. k ~tpe t synes ha haft 
ungefär samma liufvuclanordning som de t samtid::i skåpet i annex
kyrkan Knifs ta (fig. 104). 

Som ett vittnesbörd om den numera för de fl esta obegripli ga 
vandalismen med kyrkli ga kons tverk under förra t'\.rhundrad et, m~L 

följand e anföras ur riksantikvarien Hans Hildebrancls berättelse 
om en resa till Alsike 1867, föranledd af Baron Cederströms på 
Krusenherg beg~iran , att han skull e bese e ll altarsU1p, som C. rädda t 
från full s tändig undergång. »Då Alsike kyrka för några <l r sedan 
skulle tillbyggas , var detta altarskäp enli gt uppg ift a lldeles oska
dadt och egdc tinnu lysande färger. Under reparat ionen kas tade. 
det under kyrkoma gasine t med fra rn:idan nedå t - bakväggen 
lossnade, baldakinornamenlen söncl erbrötos - mrgen utplC111acles 
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:;åsom alta rskåp kan detta konstminne frå n medeltiden icke 
uppsättas i någon samling - - -- ». Spillrorna öfverbmnades 
dock af kyrkan till Sla tens Historiska Museum. (ATA). 

Allaning e 11 ii.r fdm 1910- 11 L'ir:; r estau rering. Af'lr~imed A LTARHI NG. 

ramverk och fyllninga r, s lulancle med kra ftiga plintar [t ömse s i
dor. Grå mälad med rna rmorering å fyllningar och plintar (jfr. 
fig. J33 ). 

Pr e dik ::; l o l en med ljudlak enkel, piirlgrtt, med l'örgyllcla, PRrn1KsTOL. 

:;kurna ornament å l)rllningarne. Från 1860. På preclik::;lol ·la
kcb öfvers ida slår: »lVIå la tl förs ta g~rngen Ar l\IDCCCLX G. J. 
DAHL Må lare fr~m Uppsala ». - Det under bokbrädan s ittande 
kerubhufvudcl s lammar möjligen fr{in elen äldre predikslolen, som 
~tr 17GO beshilldes a f församlingen hos bildl1uggaren l\lagn us Gran
luncl för 600 dl. kpml. J lornet förvara::; resle r af dess stomme, 
anlagligen ljucltakel, ltvarj~i.mte några af de ofvan 0111lalade äldre 
l'ragmenlen af Granlundsk skulplm och orna111enlik kunna hafva 
hörl lill predikstolen. S neda fyllningsornament från lrappräckel 
finnas i l.Jeh<°tll. - 163 1 gjorde.· ny pred iks tol under pastor I-Ien
ri cus l\latll1ia/;:; lid ( 161 5 - - J G3:Z) och på hans IJekos tnad. Om 
de::;s u lseende binner man endast, att elen var målad . 

B~inkarn e äro s lutna, med enkla fyllni11gsclörrar. De ul- BXNKAn. 

fördes J859, men änd rades och vidgades Hll0- 11 . Dä rvid fa nn 
man pc"t insidan af en sockelli t, som b iet' lösbrnlen frå n en bänk
dörr, följand e inskrift i blyerts : » Förfärdigatt af S nickare Gesällen 
från Upsala J. P. Kumlin elen 14 September 1859 ». 1:3änka rne 
voro förut målade i ekåclring, men blefvo 1911 målade mörk l b lå 
med växlande, mannoreringsart ad dekorering t1 fyllningarne af F'ilip 
Månsson (jfr. flg . 128) . P å plintar längst fra m i gången uppsattes 
2 smärre pyramid e r (H. 135 cm.), som före 1860 varit upp
s tällda i korafcle lningen. Trenne liknande halfpyramider förva
ras lösa. 

Om tidigare bänkanordningar tala:; i arkivet. Sålunda gjor
des 1631 h e rr e bänkar och bok s to I på pastor H emik Ma tthire's 
bekostnad. - 1672 skulle »Ett Bänkerum till Hennes Nådhes 
Wälb. F'ru Margareta Wallers teclts 1 behof uthletas och förordnas». 
Sådant a nordnades också i kore t på norra s idan. 1en däröfver 
besv~irade sig å r 1673 befa ll ningsma nnen pCt Krnsenberg å fru 

' M<lrgarela Wallersledl, f'. 1623, t 1690 på Ku11gsha11111 i Alsike socken. 
gift 1640 med riksrådet M:illhia. Björnklou. 
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Brita Kruses 1 vägnar. Därvid beslöts som följer: »J. Efterlodt H. 
Nådhe Brijta Kruse sin Pijghe bänck undher Kungshamn och den 
Wälborna Fru Margaretha Wallerstedth förunthe. 2. Deen nyia Bän
ken som Wälb. Fru Margareta hafwer uppsättia låtit, <'.ihr till kyr
kians hcdher och förnärnbligith fålks ankomst förnrdnath ». - 1750 
uppgjordes rned snickaren från Uppsala Joh. Lötlis tröm 0111 förfärdi
gande af nya b~rnkar . De fyra fr~imsta, herrskapsb~inkarne, kos
tade :.l dl. mera för hvar bänk Dessa bänkar bibehöllos antag
ligen till 1859. Af alla cles ·:i iildre Mnkar finn es inlet bernradt. 

KoHSKHA NK. 1631 blef l'lt kor s kra11k uppsatt i kyrk:rn O(· li mtt!aclt pit 
bekostnad af p:istor Hemicu,; ;\f:i ttl1ire. Del talas i riikenskaperna 
om g~rngjärn till kordörrarne (jfr. Oclensala s. !12 och Knifsta 
s. 1J9). Hurn länge delta korskrank fanns kvar i kyrkan, iir icke 
bekant, men clet fanns i :-:lutet af "IGOO-talet, ty » 1694 cl. 29 maj 
hölls btinkran;;:iknin f! ocl1 uppteckning i Alsike kyrka. Dtt her~it
tades orn Kungsl1amn,.; f'rubiink (11 :0 2 i koret), :itt elen p~t kyrko
1Iercle11 Henrici Matlltia· egen bekostnad gjord ocl1 uppsatt var 
hvilkel ock ;;:yntc:; af del lika arbetet mecl predikstolen, kore t, 
herrebiinkarne ocl1 IJok:;lolen, om IIvilka iir att se b:'.'tde ptt kor
skrankel uppskrifvil och i den gamla kyrkboken införclt all de ptt 
förherniille paslor,; egen bekostnad gjorde oeh uppsatta i"t ro ». 

LÄKTARE. 0r ge 11 i"tk t a re 11 uppförde;; I~GO, men drogs vi cl restaureringe 11 
1910- 19 11 tillbaka l'iisterut, ,;;°1 a lt den 11u upptager endast tom
rummet. Barriiir ar enkla fyllningar, piirlgdt med skulpterade, 
förgyl Illa onrnment Isr fig· . l 2!) J. Taket. under liiktaren dekorerade;; 
1911 af Fi I i p .\C:°t11 ::;so1J 111ed mttlning, IIuf'rncl:iakligen linjeorna
ment i blttll , gnUl, I"öilt ocl1 svaI"l. - !HG liil v. presidenten baroll 
.foha11 Tliegner p:'1 Hii'keliasla ljl"r. ,;. I"07 llOL l l med församlingeus 
medgifvarnlc uppföra en liikt:ire bak i kyrkan ttl. sig och sitt hu:;
folk. I 7G7 uppl"örcle:; i sammanhang me<l den förs torade betg
öppningc11 111ella11 torn ocli l<"tnghus en ny liiktare med uppgfrng 
direkt fn'.u1 \'apenhusel Ufr. ::;. 138 1. Denna nppgfö1 g borttogs re
dan 1770. Liiktaren blef kv:il' till 1859. 

ORGEL. 0 r ge I allsk::tffödes I 860 fI":'.'tn orgelbyggaren A. G. Nygren, 
hvarvicl församlingen beslöt all icke antaga en a r konduktören A. 
R. P ettersson nppgjoI"cl ritning till rns:id, nlan förkl arade sig i släl-

I Friherri1111a11 l:lrita Kruus, ägarinna a r Krusenberg. r. l ti4i:L t 171\J: 
gift lti57 med friherre Jacob Lilliehöök, t I()57. Hon var dotter af kammar
rådet friherre Johan .Jespersson Kruus, t Hi44. uch grefvi11na 11 Ca tharina (Ka
rin) Oxenstierna. r. tt;t'2. t - ?- . hvilke11 var dotter lill rikskansleren Axel 
Oxenslierna. .Jfr. antependium it s. 1t;o. 
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let önska en fasad, liknande orgelfasaden i Kvistbro kyrka i Närike, 
hvilken förut utförts af Nygren . - Fasaden är enkel, pärlgrå med 
förgyllda ornament (se fig. 129). Före 1860 synes kyrkan hafva 
saknat orgel. [ prntokoll öfver visitation J780 s~iges, att kyrkan 
har »ny l ~iktare, men ej orgelverk». 

Nurnrnertaflor, 2 sl. med skurna ocll förgyllda ramar. 1700- NuMMEH

TAFLOH.talets midt. H. 122 cm. (Sy1ilig å fig. 127 ). 
Den numera förstörda, medel! ida cl o p fu n te n af grå ::;anclsten DoPrnN'r. 

var enligt uppgift af' frili. Ern. Cederström lik funten i Knifsta 
(jfr. lig. 105-10 ). Funten IJl cf sönderslagen vid byggnadsarbetena 

Foto . .r. Roo.mrl 1911. 
Fi g-. rnn Al sikP. FragmPnt nf en m eu e ltida <lopfnnt. 

• tt i Statens Hist. :\fns eum. 
fo'rngme nte c in c'- mittc Jn ltcrlichen Tnn fat.eincs. 

1859- GO. Tvi't1111e ,.;mit ,.;kulpturrragment hörande till fotstycket 
(fig. 136) förvara" 1111 i Slnlens Historiska i\'Iu::;eum (ulan inv. n:r) . 
Tre sm{1 stycken af kuppan rörvnras i kyrkans sakristia. - Kyrko
böckerna omniim11a flerstiid e::; dopfunle11. 1631 : »funten fl yttades 
jemsides a lta rel>. l\Iella11 ~tre n 1615-1632 förviirfvas e11 tennskål 
till l'unten. 1655 för~'tr::11 · pastor ett kläde öfver funte11. l G72 flyt
tas fnnlen ni'trmare in till a ltaret. 

Triumfkrucifix ar ek lfig. 1:n 1. H. I% cm. B 164 c111 . 'L'RlU~ffKH U 
Clf'IX.Kor:s saknas. Svag-.1 rester ar kreclering, p~1 l1 vilb 111itlni11g varit utförd . 

1400-talet::; börja11. Ar 11u uppMngd :1 östra väggen i södra l;:or,.:
armen. P~t väggen har antydts ett kor:s i grå kalkfärg ljfr. fig. t:27 ). 
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Foto. •4...JU>l<l•d l9/Q. .·; .t.-")"~ 
Pig. 13 7. Als ike . K rist.n,bild af ('k från (,LL 

t r iumfkrucifix. Början a f J.100-talct. 
Krnziri xus. JTolzplastik 11111 14.00. 

T AnA. K o r s n c dla g nin ge n, oljemå lning ptt duk, 1700-la let. lnskri fl 
å nu försvunnen In pp pä ta flans baksida :» T a fl a n iir gifven till 
Alsikc Kyrka a f gäs tgifva ren Georg Ål::rnder 1 18-?- ». I-I. !)9 cm. 
B. 72,5 cm. 

S1Lrvm . Kyrka ns a Itar s i l fv e r ~ir af ganska sent dalum. Det bestä r 
a f kalk och paten a f silfver, enligt sWmplar gjorda hos guldsme
den G. M. F . i Stockholm 1854, samt oblatask a f nysil fver. En 
,·inka nna af fö rgyllclt silfve r med gr :werad ornering inköptes J«J04. 

Det gam la alta rsilfret blef stulet na llen till cl. 29 sept. 1852. 
Enligt 1829 å rs inventarium jii.mförrlt med Allmän na Kungörelser 
1852 n :r 30, dä r det s tulna efterlyses, beslod delta af fö lja nde 
pjäser . En fij r gy l l d k a lk med ti ll hörande paten. På kalken 
stod inskriften: »Denne kalck medh cles P atecn ii. r för ii.h rat lill 
Alsijke Kyrkia a r Högvälhorne Fru Brita Kruus cl. 1 Januari 
1685.» (Jfr. s. 152, not 1) . - En v ink a nn a, förgylld inuti med 
1: 1/ 2 duka ter, fö rfärdigad af guldsmeden Ernander. - En o b Ia t
a s k, oförgylld, drifvet arbete. Va r lllöjl igcn densamma, som 1655 
förärades til l kyrkan a f grefv inn an Ka rin Oxenstierna . (Jfr. s. 152 
not J). - En oreffl ad s k c d , af Yllrmus, rn ii.rk t A. S . K. 

1 G. Alan<ler (f"r i'rn i\ iandJ. r. 18:!1', t 1906, var en LiJ giis lgifvare i Alsike. 
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Foto. R. {'eder~tröm 1911. 

Fig . 138. Al s ik e. Krucifix af eb cnholz, sköl d p atlcl 
och s il fvcr . Itali en sk t arbete. 

Krm:ifix 11. us Ebc11hoh 1 Schilclpa tt u. Silber . 
 
Itn.licnische Arbeit. Ende 16· .Jhts. 
 

I behåll finn es ~Lnnude l gamla s ockenbud s l yget, bestående 
af kalk (H. 1 ~ cm.) och paten af silfver. Båda bära stämplarne: 
C. L. - Upplandsvapen - Tre kronor -- M ( = 1770). Kring 
kalkens kuppa inskriften: »Om gio rde :1r 1770. » I protokol l för 
1770 läses: ,, Nya sockenbucl slyg uppvis tes, som Pastor hos guld
smeden Lemon i Uppsala låtit förfiirdiga af de gamla sockenbucls
tygen, hvilka vora nog br~ickli ga och obruk liga ». Den äldre soc
kenbuclskalken nämnes i inventariet 1G15. I detta om la !as ~Lfven 

en fö rgylld s ilf verka lk med paten , Mven n ~tnmcl i inventari et 
1654... I detla senare nämnes en s ilf've rk an na . Om denna möj
ligen sedermera blifvit omgjord af guldsmeden Ernander till den 
ofvannämnda kannan , ~t r icke k~lndl. 
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S 1Lt 'VERKHU På allarel sl:'.t r e l t mindre krucifix (fig. 188). Kors och fot
C JFIX. s lä 1 lning äro af svarl lrä med inliiggning a l' ebenholtz och sköldpadd. 

Kristusbilden är liten, af s ilfver, gjuten it cire perdu. Korsarmarna 
och fotsb:illningen prydas med påsalta, rika ornament af dri!ven 
silfverplå t. Öfver Kri sti hufvud en ka rtusch med ingraveradt, obe
kant vapen. Ita lienskt arbete, l 500- talets slut. H. 114 cm. Inköpl 
i Venedig 191 l. Skänkt till Alsike kyrka af fröken Jeanne Skjöl
debrand med anledning af friherre C. G. R. Cederströms på Fred
rikslnnd 70-åriga födelsedag 25 maj 1911. 

/t'(Jto . S. Curm.m1 19 / "t. 

l!'ig. 13!J. A ls ike. Ljuskrona af mässing, skänkt 1686. 
Kron l eucltter ans Messing um lGSG gescbcnkt. 

L JUSKRoNoR. Ljuskrona af mibsi11)-('. Den pl'Olilerarle 1nidlstafve11 biir öl'
verst en manlig figur med klufvet shigg, bredl skärp och vid
byxor, nederst en mättligt stor, pl'Ofilerad kula . Öfverst en kra11s 
S-fo rmacle srn~1 a rmar; ofvanför kulan iir en krans af 8 ljusannar, 
mellan hvilka sitta smiirre armar med knoppar. 1600-talstyp. H. 
67 cm. Diam. 72 cm. - För å r 1666 linnes uppgift, att en ljus
krona köptes för 100 dl. Ä r antagligen denna. 
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L.i u sk rona af rn:'i ssing (fig. 130). Den profilerad e midtstaf
ven krönes af en Juslitiabilcl och slular necltill med en stor kula 
Öfversl en krans af mindre, S-forrniga armar med clrakhufrncl. 
Slrax öfver kulan en krans af 10 slora, ifJ -formiga och spiral
rullade ljusarmar, mellan hvilb sitla minclre armar med tureller. 
Ljusmanchetterna sntiekformade. På kulan :'ir fästad en af del 
friherrliga Thegnerska vapnet krönl kartusch med inskrift: »D. 0 . M. 1 

l':l Templo Alzicensi. I Ho!: Ex Orichalcho. Cannelabrnm I Sacr:wit 
Olaus. Tegner . a . Sa[c]. Heg. Pnefcct11s lJplandire I Anno 
MDCLXXXVl » (= ;U Herren oeh Alsike kyrka helgade Olof Theg
ncr 1, landshöfcling öfver Uppland, denna krona af mi~.ssing IG8(i). 
- H. I 86 t:m. , Diam. 187 cm. Den st:'\ll iga kronan hii.nger i öst
ligaste krysshvalfvel. 

Lj1i,;krona af miissing. Kort midtstaf med jämntjock, hop
lryr.k1 profilering, t'lfversl 0n dnhbclörn, nedersl en stor knla; öfversl. 
c11 krans srn:°t rll"ln::ir, tliirurnler 8 1.inspipor i en krans jsynl ig :°1 fi g. 
128 ). H. 7f'J cm. Diam. 00 C;Jn. 

Lj 11 "k r ona af 111iissing af likna11de lyp som fi"1reg:°1end0. chnrn 
mindre. 8 l_jusarmal'. H. 60 r·m. Diam. 70 C'm. 

Lju s krona nf tn iissing med rn :°1ngledad midtslaf, dubbelörn 
ocli stor kula. ÖfvPI'. t en krans armar med blornkalkar; öfver 
kulan 8 ljusnl'ma r, hvardera nwd 2 ljuspipor. Modem! arbele af 
I f,00-lal slyp. H. 107 cm., Diam. 7:! cm. Å knlan :·il' ingl'avel'ndl 
Cederströmska rnpnet sam! » I~. C. ANNO 1911 » . Kronan iir sbinkt 
nf friheJ'J'e .Rmnnnel Oedcrstl'i">rn :'t Krnsenherg eftel' sisla rcsl.nn
n·ringen 1011. 

Lju s pl(1tar ar m:"issing, cll par (fig. 14·0), med drifven orh l.J1Jsr1.ÄTA R. 

gl'averad ornering, som 11tgöres af djurflgnrcr i rikt rnnherk. H. 
84 cm. Anlagligen fr:\n l GOO-lal els midl. lLinga i koret :°1 örns0 
sidor om fönstret, inkomponernde i deh:orntionsmålningen (:.;e fig. 
133) Voro utslällda p:'\. Konstindustriul. tällningen i Slot:kholrn 
l886-87 (n:r 200). 

Lju s pl å t ar af' försilfracl koppar med drifven ornering, ett 
par (fig. 14-1j. Figurframställningar: å elen ena en klädd hinna 
med spegel ocl1 orm (',J(lokheten>, l, <l den andra en okhidd kvinna 

Landshöfdingen Olof A n ·idsson Thegner, friherre till Rickebasta i Als ike 
socken, f. 161 5 , t 1689, gift med Catharina Gerdes. Deras son rnr 1·ice presi
denten i kammarrevisionen Johan Thegner, f'. 1658, t 1744., gift 169 1 med 
Anna Catharina Adler~köld, f. 1!i7f;, t 1707. Jfr, antependium och knlkkliide 
5. 16 1 0 . 162. 

1 
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L1 u,ARMAR . 

L.1 U,,TA KAR. 

mect påfågel ( »Fåfä nglighe ten »). H. 63 cm. 1600-ta Jets midt 
e ll er senare hä lft. 

Lju s a rm a f' drifven mässing, 1-pipig, m ed ka rtusch form ad 
namnpl åt, hva rå sW r : l. E. V. E. N. D. S. ( = J oha nnes Eri ci Vid
rna n, kyrkohe rde i Al sike 1654,, t 1680, och ha ns hustru Elisa beth 

N il sD otler Schutes ; jf'r. nedan 
gra fs tena r). Enligt anteckning i 
ark i ve t skänkt år 1658 . L. 33 
cm . Viiggbuckl ans diarn. 20 cm. 

D : o, 1600-tale t, m ed en 
sköld , inneh .:t lla nde elt samman
fl ä ladt monogram af bok sltif
vcrn a H T B K (? ). L. 4.5 cm. 
Dia m. 24 cm. 

D: o, ett pa r, 1600-talel, 
med fäs ten för nu förlorade 
skölda r. L. 4-G cm. Diarn. 25 cm. 

Lju s arm a r af' brons, e tt 
pa r, gjutna, tvåa rm ade, med 
maskaroner å viiggplattoma (fig. 
l42). L. 28,:, cm . Vli ggplattans 
H. 24, cm. Va ckert , troli gen 
franskt arbete från 1600-talels 
slul. (Konstindustriuls lällnin gen 
i S lockh olm 1886- 87, n:r 206). 

Lj u sa rm a r a f mass1ng, 
e ll pa r, gjutna, 3-a rmadc. Ar
marn c i form a f s tLinglar med 
bl om- och bladslingor; rococo

r o10 . .1 . 11oosrn1 1.? 10. f'orrn. Möjligen imila tionsarbele 
F ig. 140. Als ik e. Lj nsp1'ct af drifv<'n frå n 1800-talet. Armlängd 23 cm. 

m i•ss in g , 1600-talet. 
Wandl cuchtcr nus gctrlcbcncrn )!cssing. Lju ss t a k a r a f l e nn , 4pa r 

17
· JhL. (/ig. 143), nu alla på altaret: 

A . Båda biira rnnd l fo ten inskriften: »f. RICK . BASTA. I. 
ÖSTER . GÅ LN . ARWJNGAH . HA VA . FÖR(ÄR)AT . TIL . 
TESTE . MENTE . .A!: FTER . DER(A)S . S . FADER. A. P. S . 
1 . {j . 4 . 8 . (bomä rke) " . H . 3 J,o cm. Båda bära i bollen en 
stämpel i form a f en krönl sköld med G G inom kronan samt 111 öj
li g0n ett V in om skiilden. E:n gelsk sti'u11pcltyp. 
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B. Rund planform. H. 22 tm. hot.len 3 sköldformiga, 
svårtydda stitmplar, af hvi lka 2 synas li ka. 1600-L::i let. T ill sta
karne höra lösa manchetter af tenn, af hvilka en iir modern. Den 
andra b.:ir en sliimpel: inom rosforn1ig omramning I.vit srn{t sköldar, 
elen ena med krona, den andra med bomiirke. Möjligen stock
holmskt lenngjula remiirke f'dn 1600-talet. Sliimpellyp engelsk. 

C. Kvadratisk planform. fl . 10 C'l11. Tnskr'ifl : »170G B V H". 
r bot.ten lj. sliimplar: krona. ;01rshokslnf sarnt 2 sl. med C B ;°1 
ömse sidor om 0n lilja. 

D. Åtlkanl ig plflnform. H. 
27 cm. I bollen 5 stämplar: 
fu·sboksb=tf D s::11nl inom skiilcl nr 
krona, S. Erik, E och 0. 

Ett par l juss takar afki
n e s i sk t p o r s Ii n (fig. 14.4 ) . 
Den ena trasig. [-J. 33 rm. 

Elt par fl rm s t fl kar flf po
leradt t r;'i med 3 ljuspipor nf 
m::'tssing. H. 4.5 f'm. 1800-1 al0ls 
början. 

I kyrkan förvarns l'i\ljanclc T EXTll.IEn. 

te xtila för e m å l: 
An l e p e n d i u m af röd l 

kläde med appl ikation och platt
söm i guld och silke. Modernt 
arbete. l tre delar. Micltslyckets 
L. 95 cm., B. 84· cm. Skiln kl. 
af prosten K. A. ÖII rn , f. I 8:Q;{, 
t 1907, kyrkoherd e i Alsikc 

Foto. J. Noo.~l'a/ '190.9. 

1881 (83) - 1907. Fig. 1-11. Al sik e. Ljuspl åt af J.r ifvPn . 
Mä ss h a k e af violett sam- förs il frnd koppa r. lGOO-tnlet. 

met med !!U)daalOl1 er Samt p:t- Wn nct!enchtcr nns gctriebcnem YCr silbcrtcm 
u 0 Knpfcr. 17, Jht. 

sydda I H S af förgylld t si Ifver. 
 
Mässhaken 1700-Lalet, boksWfverna möjligen iilclre och Lillhörancle 
 
den »rnäshake af bruunl sarnet», som nämnas i inven tarium 1G55 
 
och som troligen hört. sflmman mer! det Kruus'ska antependiet (jfr. 
 
nedan) . 
 

Mä ss h a k e af svarl snmmet mer! cnk0lt. silf'vcrbrodcri , l1 var
nti ing:°tr ;°1rtnlcl I~83. 
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Il å f af svart sammel 
med sil fvcrgalon. Pr1skafl
ltylsan: »A. C. I\.. Ao 1755» . 
G:Uva nf Anna Christina 
f(ökeritz, som en lid ägde 
Kungsh:.imn i Alsike socken. 

I Uppsal::i Domkyrka 
l1n 1" Alsike försa mling cl c
ponPrat fi"iljande trxlilier: 

J\nl c pendinm nfbro
k:-1d. Rl t1, s tiliserade vilxt
ornnmen t på gul botten, 
grnonw~lfd med gnid. Det 
hl:°L mycket urblekt . L. 252Fufn. S. ('11nnfl11 /,? /~. 

1-'ig. l -i 2. Alsike. L jusrtrm rtf hron~ r rn. R. 9fi cm. Är sanno
friin HiOO-lrtlPts s ]n1 . likl clct antependium, som 

\ Va n1llf'1H'l1tf'r a11s Broazc. l•'1·nn zöc;;;ic;;;r·hf' A1·l1eit, 
Encle 17..lhts . nii11111r;:; bland invcntnr irr . 

förviirfvadr under kyrkol1enlcn J[enrik M:-illi:e·s tid llfi lG - Hi32): 
»Ett Althare Kl:"icthc af gyllen pr~lll sag-d htt gifrirlt Kyrki:-in wtthi.i 
trstanwntl1c effter w:"ilbornn fru Wiindhela Skylle1 » . 

A 11tepe ncli11 m af m sprnngligrn hr111wioktt, nu purpurfärgad 
,.:ammct, indeln rlt. i fi"tlt mrd gnlclgnloncr. Å clcts:rnrn1n iiro p:°L
sr<llln hokstiif\rr. siffrnr nr. !1 r :1 pen af tjo!"k silfvcrpl:"1l, drlv i,; f'r1r

A B 

Pig. 143. A 
c 

lsike. Ljnsstakar af tP 
J.enchter nus Zinn. 

n 
nn. 

gylld oeh med graverad ornering·: i midten släkternn J\ruus nf 
Gudhem och Oxenstiernas nf Södermörc vapen samt :'1rtalet 1650 ; 

• .. " l 1·· HIK I FKO( }'J T ] K Tpa omse s1c1or ( arom ~ oc 1 = Len •Jo rnn ruus •J es1 A 0 
persSon; Frn Karin Oxenslierna Axels Dotter) . L. 272 cm., B. 07 

1 Wendela Skytte var den hebnte .Johan Skyll E>~ rlolter. I'. lf\08. t l ll29, 
g-ift Ifi2fi me<l lanrl~höfdingen Hans Kyle. 
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cm. Gåfra till kyrkan af ägarinnan till Krusenberg, grefvinnan 
Karin Oxenstierna till minne :il' hennes 1li4·4 aflidnc man, kammal'
J'ådet Johan Jespel'sson Krnus till Ka!'kus, Jockis och Brinekala 
samt Kruse nberg (jfr. s. 152. nol 1 ~. Finnes anleckadl i 1655 års 
inventarium : ., AJlark lädhe al' brnunl samcl » (jfr. ofvan mässhake). 

Antependium af gråbn111 sirl end amast. Brnn bollen med 
spensl igl hlomstermön stel' i lju st, gdtbrnnl silke och silfvel'I ni rl. 

F11t(l . .!. Roosrnl '191 0 . 

Vi g. l ,12 . .-\. l~ike. L jnsstalrn af kin P.s iskt 
porsli11. 

T.cu chtc r a11s chincsisclie111 Porzrllnn. 

Delas med en liori ,;o nlal silfvergalo 11 i lvZt l'ält. PZt midten appli
ceradt med smal silfvergalo 11: IT A.C A I J 70:3 ( = Johan Thegnel', 
Anna Calharina Adlerskiöld). L. 3 lli cm , H. 96 cm . -- Gåfva af 
vice prcsillenten frih e!'l'e .Johan Thcgner på Rickebasta , Helleby 
och SLilsla ocl1 li ans maka Anna Catl1arina Acl lersköld (jfr. s. 
157, nol 1). 

KalkkUicl e af musslin med rikt broderi i guldtråd samt rörlt, 
blå tt, sva rt och hvilt silke. Broderiet lika å båda sido!'. Orien

Erliugbu1uh·a ldinlll. J1 
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tali skt arbete (fig.1 45) . 58 x 58 cm. Kan möjligen va ra identi skt med 
något a f de ka lkkläden, som enli gt kyrkböckerna förärades under 
1600-talet. »Ett Kalke klädhe m z gull insiingdhtl gifvidt af Pastoris 
(Hemicus Malthi re) hustru. ,, 164-4 förärad es »ett skönt ka lkkl äde» 
a f Magister Chris tiernus Al sinius, son till kyrkoherden Hemicus 
Matthi re . 1655 skänktes ett ka lkkläde a f Gre fvinnan Karin Oxen
stierna (jfr. s. 152 not. 1 ). 

Fig . 145. Als ik e. l\ alkkläue, or ientali skt arbete. Depon erad 
i Uppsala dom kyrka. 

Kelcb tucb nus Mussli 11, orieutn1ische Arbeit. 

Kalkkl ä d e a f siden, å ena sidan ljusblå ll, å andra sidan 
halmfärgadl, med brnderi i guldldd, genomgående. Utefter si
dorna och i hörnen bladslingor med blomm or. I mi cllen en strål
gloria omgifva nde I H S. Vid ena kanten broderadt med guld
tråd: I: Thegner . Anno 1G99 A:C.AS. (=A nna Cath a rina Adler
S köld; jfr. s. 157 nol 1 ). Storlek: 55 x 53 cm . 

Kl ä d se l till kudd e. Framsidans bollen a f röd, fin silkes
sammet (!udden nu afs liten). Rikt broderi a f guld- och silfver
tråd i upphöjdt a rbete : i m idten en li ggande l1jort, omgifven å 
ena sirl an a f tviinne mot h rn ra ndra resta lejon och ,1 den andra 
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af Lvänne fågln r med utslagna vingar. Ofvanför och nedanför 
rl ella midtstyeke rika, stiliserade \'iixlmotiv; 1GOO-lalsarbele. Ryg
gen af purpursnmmet. Slorlek 50 x 56 cm. 

Bru<lpiil l af' t'ödvioletl siden med i11,·iif'da IJlon rmor i guld
tl'ktd. Ptt ena sidan iir appliceracll ett dekoreraclt midtfäll, besl:'t
ende af!) h adralislrn i'iill, on1,·iix lamlc af grönt . iden och af stilise
rade ornament i k1mlel arbelc :1r silke od1 silfvertråd. Mid tfältet 
omgifves al' en sil fverspels. J pii.llens kant och öfver sömmarne 
:°t holtenlygel gulclspelsa r. Slorlek 180 x 130 l'm. 

H å f af gråbrun :;idendarnasl nf samma sorl som antependiet 
af 1703, med silfvergalon delad i 4· rnlt. Skaft.el, svarlbetsadt, 
har närmasl håfve11 en 111 iiss i11 gsholk med m:'irla fiir klocka. An
lagligen gåfva liksom ofvanniimndn anlependium. 

S k:'irp(?), möjligen anviindl att sammanhål la mässkjorlan, af 
gl'oft, hvitt ylle med en smal svarl ra nd ulmed kan lerna; hopsyd t 
af' 2 smala band ; iindarna afslulade med enkla fransar. L. 205 
em. B. 4,:; cm. Hillaclcs under sakristians golf', då detta uppbröts 
vid 1911 ~1rs reparation. 

Ulorn de ofvan nämnda texlilierna känner man genom arki
va lierna :'H\'en andra, 11u f'örl oradc lexliIier. Sålunda fu111 1os 161 5 
a nte p e ndium orh rnii ss hak c »af pappekoiegl'öndhtl durclurncly» . 
1<i60 skiinkte kyrkoherden Widman ett kliicl e öfv e r kalk e n 11taf 
rödl taffl med guldkn,vtning. 

»Säk e r W;'.\g oc: h Him111 e ls Stega Til L11 e n e wi ga Ju - KorrAH~T rcK. 

b e l-Frög cl e n so m - - - - - - Andra gå nge n firad es el e n 17 
Martii 17 2 1 Til Iliu g kom1n c lse af' de n r e na Ev a n ge li ska 
Li'tra ns b egy nn e lse oc li förkun nand e h il r i N orden Fö r 
Tuhunclr a de Åhr se dan - - - » Åminnelseskrifl inom rik, kalli
grafisk omramning, stucken i koppar af Ambrosius Hedengran . 
Enkel, svarl lislrarn. H. 88 cm. B. 57 cm. -- »För Jubeltafl an 
till Flincken (soldal och snickare ) belaldl 2 dl. 16». (Räkensk. 
1734). 

Af Hedengrans slick har kyrkan :'.igt åtminstone ännu två . 
Ty 1695 betalas 3 rl l. 4-4 l'ör »Jubeltafl an" (100-:'trsminnet 1693 
af Uppsala mö le), 1709 belalas för »en tafla 0 111 Religionsfreden 
i Schlesien» (1707) med ram . 4 Carl. ,, 

I golfvel under predikstolen ligger en medeltida grafhäll af GRAFSTF.NAR. 

grå kalksten. L. 215 cm. B. i öfre ändan \J6 cm., i nedre ändan 
82 cm. 1 midten är graverad en sköld med bom~irke . Kring 
kanterna en inskrift : » _.. J\ O= DN! : M= C:CC: JX: OBIT ' GERlKA; 

http:Skaft.el
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DlCT[US] : BRAND: ET: VXOH: El[US]: GRETA » (= tu· 1300 dog 
Gerika Brand och hans hustru Grcla ). H. Hilclebrand skri fver 
därom i en re;:;eber~itte l sf' 1867 (./\. T. A.): »l Sv. Dipl. nr 1433 
nämnes en dominus Geriko Brand som \'itlne ti ll ell i Sigtuna 12 
juli 1804 utfärdadt gåfvobrer. Att bt ef'vets och grafs tenens Geriko 
Brand iiro samma person, torde v:i.ra u·u11ligen säkert. Stenen iir 
märklig, emedan han ~ir e11 a f' de iilclsta, som finnes i behåll , samt 
måhända i migon mån ern ecl:rn han visar det tidiga bruket af l\Iar
garetanamnets förkortade form ". Alt fiil dehrands anlar.rnnde iir 
riktigt, bestyrkes chiraf, all ifr(1gavarande grafsten ur. prunglige11 
legat i Sigtuna l\[ariakyrka, t.y sttv:"i l Aschnneus som I ering·ski ölcl 
(jl'r. kiillförtc«kningen ) omtah stenen li ggande i Jlariakyrka11s golf 
saml nngil'va inshiflc11 . Peringskiölcls uppgift iir icke af'skrift af 
Aschaneus, ly de gifva bttcla någo t olik a liisningar nf inskri!lc11. 
Enligt L\ schaneus 1:1g s tenen midt fö r l\foriakyrkans stora dörr. 
Huru stenen komm il till J\lsike, :·ir ickr kiincll. D:'1 Hildebrand 
1867 uppliickle densa111 1n:i. lt1g- elen p:°t i\lsikc kyrkog:°1rcl. llar 
sedermera sl[1ll uppre,.;l mol \'iiggen i norra korsarm cn, men blef 
vid 1910- 11 t1rs restaureri ng - orik tigt nog, d<"t den ieke hör 
till n[1gon kyrkans graf - nrcllagd i go ll"v r t. dock ptt en mnt nölning
skyclclad plats. 

I elen östligaste tra\'ecns golf liggn :3 enkl:i. g rn fs t c n:1 r 11tan 
n[igon ornering : 

En :i.f gr<"t knlksten 111crl inskrift: »HEH LIGGER BEGR1\ 
VEN 1 SA LIGE c-1vsTRV KAHr N 1 Il ANS D.krTE tl möREN 1 

VÄSTGÖTE HVILKEN AFSA MNADE I HEHHA roi\l ANNO 
1606. » - L. 155 cm. B. SCI et ll. Ligger icke p[t ursprnnglig plal;-;. 

En af röd ka lksten med in ,;kri!l: »SUB HOC SAXO CO 
DUNTUH OSSA I 0 111\I HUJU:::i(?) EC:CLESlJE \ VIC. PASTORIS P L 
R. D. JOHA~ IS E: WlDEl\IANS UT ET 1 lLLIUS BEATA!: CON
lUGlS ELI SAB. I N. SC:TWTES CUM NONNULLOR Ul\l I SUOHUl\l 
PIGNORUl\I CINEHE I A. D. IG79 ». L. 183 cm. B. 134. Till
hör Johan Erici Widman. kyrkol1rrcle i r\ J;-;ikc 1654 - l680. (Jfr. 
ofvan Jjusarmar). 

En af gn°t kalk sten med inskri fl : H. I. ( =liic iacet) 1 PASTOR 
lN ALSIKE I LA.UR. J. WALLENlUS NAT. 17l7 i DEN. ( = cle
nntus) 1783 CUM CONIUGE 1 l\lAHGHETA E EBOM i NAT. 
1720 DEN. 1781». - L. 168 cm. B. 11 4 cm. Kyrkoherde i 
Alsike 1767 - 1783. 
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Ul v ~indigt på rnpenhuse ts viisl.ra viigg ii r fästad e11 gra fslen 
af grå kalksten rn ed inskrift: »HÄR I-JVILAH I KYRKOHERDE I 
HUSTRUN ICATHERlNA AMNELIA NE DE RAHM. A:O 17(39?)». 
39 ~ir otydligl. L. 180 cm. B. t 15 u1i. Hon var gill med Joa chim 
.Arnneliu :;, kyrkoherde i .Al,;ike 1708-1744. 

Utvändigt å koreb norra viig·g är fästad en grafhä ll af grå 
kalksten. In skrift: »UNDEH. DENNA STEN FÖRVARAS FÖH.
GÄNG LLGA DELEN I AF I I LlFSTIDEN OHDIN. KONGL. HOF
PREDlKANTEN IPHOSTEN OCH KYH.KOHEH.DEN I UTI ALS fKE 
OCH KNlFSTA FÖHSA.i\ILINGAH. I MAGlSTEH. JOH. VALLENT. 
MEHCKEL FÖDD D. 10 J\IAJ I 1749 I DÖD D. 13 SEPT. 1798». I 

Vidare bibelspråket Esaj: 57: v :-l. - L. l 83 cm. B. l 17 cm. 
Kyrkoh erde i Al sike 1784·- l 798. 

Fyra e11kla <rrafkor s ar sn1ide,;j~tr1 1 förvara::; llll i kyrkan , Ld t GtiAFKOR S . 

i frih. Emanuel Cederströms samlin g <'.t Krnse nberg. De hafva 
fordom stå tt på kyrkogärden. Vackra prof på allmogekonst. I-I. 
r.::a 90 em. 

Ki s ta af smidt. järn med rackerl, drifv et nyckelbeslag står i K1 sTA. 

sakrislian. L. 95 cm. I-I. 48 cm. B. 52 cm. Ar antag li gen den
samma, so m ellli gl kyrkoböckern a inköptes i Uppsa la af pastor 
1708: »en kyrkki sta med 2:ne l ~1 s och allt öl'ver jernbeslagen ». 

Ett go ti s kl nyc ke lb es la g af srnidt j ~u·n, defekt, förvaras i :\rcKJ.:LBE

SLA G. fril1. Emanuel Cederströms samling. H. e:a 20 cm . Har tillhört 
Alsike kyrkoport, hvilk en förstördes vid reparalion en 1859 - 60. 

En bit gl as 1n e cl g l asmå lnin g af medeltirla k ara kt~ir bl ef GLA ,; ~1 Å L 
:;1NGSFRAGfunn en vid uppbrytning af sakristian s golf 1911. )J ENT. 

En Uin s t o l af rnlnöl i sakri sti an, klädd med grönt khicl c. MöBLER M. M. 

H. 132 cm. Engelsk lyp, 1600-talets slut. 
Två t a bureLL e r af lr~i, med raka, svarf'vade ben. Enkla, 

hvitmålacle, af lyp, vanlig mot 1600-lalels slu t. H. 59 cm. An
vändas såsom kyrk v~irdsplalser i kyrkans kor. 

E11 liten ::;pege l i sakri sti an med enkelt orncracl, förgylld 
ram. H. :32 cm. B. 26 cm. - År 1709 anskaO'ns »En lite11 spe
gel - 30 öre». 

http:viisl.ra
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Sammanfattning af Alsike kyrkas konsthistoria. 

I. En enkel, rektangulär kyrka utan utbyggnad (Jig. 121 , 
period a), uppförd af fogstruket tegel med förkroppningar i hör
nen samt ell hvitkalkaclt ,, strömski!l» under takfoten. Högt sadel
tak. l det inre oputsade, fogs trukna tegelvägga r med invignings
kors på pulsuppläggningar; troligen plalt trätak. Portalens läge 
ovisst, sannolikt dock på söd ra sida n (jfr. s. 138). Byggnaden 
antagl igen uppförd under senare hälften af 1200-lalet under starkl 
inflytande af de närbeliigna legelkyrkol'lla i S igtuna och Sko, båda 
uppförda under 1200-talet och föregångsarbeten inom legelbygg
nadskonste11 i denna del af Mälardalen. Den enda beva rade bygg
nadsdelaljen från Alsike kyrkas ~Ulsla a nläggning, den lilla rom
biska gluggen i östra gafvelröstel, visar mot sam ma ursprung. -
Af inventarier från denna lid känna vi blott den nu förstörda 
dopfunten . 

Il. Torn, sakris tia och vapenhus tillbyggas af gråsten och 
tegel (fig. 12 1, period b ). Den inbördes ordningsföljden dem emel
lan kan ej bestämmas. De torde hafva uppfört::; under loppet af 
1300- och 1400-talen, sakristian före 1400-talets mid l (jf'r. s. 144). 

III. Ribbhvalf inslås i långhuset (fig. 121, period c); väggar 
och hvalf putsas och dekoreras med kalkmålning. Omkring midlen 
af 1400-talet. - Under denna period anskaffas triumfkrucifixet 
och något senare det nu förstörda altarskåpet. 

IV. Under kyrkoherden I-Ienricus Matlhire's lid ( 161 5- 1632 ) 
is tåndsättes kyrkan grundligt. Kyrkans y ttre rappas och hv itme
nas. Nya ribblösa hva lf inslås, hvilka dekoreras med må lning 
1631. - Klockstapel bygges 1616-1618. Bogårdsmur och yt
tertak repareras. Korskrank, bokstol, predikstol och bänka r Lill
kornma under denna tid, delvis bekostafle af kyrkoherden. - Un
der 1600-talets senare del tillkomma, till största delen genom gåf'
vor, alta rsilfver, textili er, ljuskronor, ljusplå tar och s takar. 

V. Under 1700-talet blifva hvalfven å ter omslagna I 7G7 och 
1773. Tornets bottenvå ning hv~ilfves och siittes genom förstoring 
af bågen i b~ittre förbindelse med långhuset. Dön upptages 
väster 1767. Fönstren förstoras, nya upptages 1759. Liklare 
uppföres förs t 1725 af frih. Thegner, sedermera 1767 af försam
lingen. 1760 anskaffas en predikstol , sannolikt flfven en a ltarupp
:;tiillning, l'r(tn Mag rllls Grnnlund . - T enns takar tillko1n111a. 

i 
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VI. Tornets höga spira nedtages och ersättes med nuva
rande lanterninhuf 1799. Klockorna flyttas frå n s tapeln till tornet. 

VII. Ombyggnad enligt ritningar af a rk. A. R. Pettersson, 
stadfäslade gn. Kgl. bref 30 okt. 1857. Arbetet ulfördl 1859-60. 
Korsa rma r och kor tillbyggas. Vapenhuset utvidgas (fig. 121, pe
riod d); golf vet omlägges. Läktare, orgel, predikstol och altaran
ordning göras nya. Äldre inventa rier förstöras. 

VIII. Restaurering enligt ritninga r af ark. S. Curman, slad
fästade genom Kgl. bref 14 okt. 1910. Arbetet, som utförts 1910 
-- l 911, omfattade grundförstärkning, yttre putsens valtrifning, del
vi s omläggning af spåntaket, anordning för värmeledning i va
penhuset (fig. 121 , period e ), omläggning af golfvet, konservering 
ar äldre målningsrester, ny rnå lningsdekorering af väggar oth hvalf 
m. rn. af artisten Filip Månsson, samt af förändring af läktare, 
bänkar, dörrar m. m. Samtliga äldre inventarier hafva därv id 
blifvit uppsatta i kyrka11 . - Stora donationer lillkommo dä rvid 
kyrkan: rnå ladt korfönsler e fter kartong a f art isten Gunnar Hall
s tröm, silfverkrucifix, ljuskrona m. m. 

R esume . 

Die urspröngliche Kirchena11la~e halte eineu einfachen reklangulären 
Grundriss Wig. 12 1, Periode a). Die Kirche war ganz aus geföglem Backslein 
aufgefi.ihrl mil Verkröpfungen an den Ecken (vgl. Fig. 122). Die inneren Wände 
waren aus unge pulzlem Backs lein mil gernallen Konsecralionskreuzen auf be
sonderen aufgeleglen Putsnächen. Die Kirche halte wahrscheinlich eine flache 
Holzdecke. Diese Kirche is l in der lelzteu Hälfle cl . 13. Jhls. unler slarken 
Einflössen der beideu uahegelegenen backsleinernen Kloslerkirchen in Sigtuna 
und Sko enlslanden. Diese lelzlgenannlen Kirchen, wahrscheinlich unler di
rekten auslä ndischen Einnlissen enlslanden, gehören zu den älleslen Backslein
baulen dieser Gegend und wurden im 13. Jhl. aufgeflihrl. - Späler wurden 
während des 14. u. 15. Jhls. Tunn, Sakrislei und Vorhalle (vapenhus) aus Granit 
und Backslein zugebaul (Fig. 121, Periode b). Um die Mille des 15. J hls. 
wurde das Langhaus mil Rippeugewölben tiberdeckl ; das ganze Innere wurde 
gepulzl und mil Kalkmalereien geschmiickl (vgl. Fig. 131 u. 132). lm Heginn 
des 17. Jhls. wurden die Fasaden gepulzl. Wä hrend des 16. und 17. Jh ls. wur
den die Gewölbe mehrmals umgebaul, die Fensler wurden vergrösserl und die 
innere Einrichlung veränderl. So wurde um 163 1 u. a. ein Chorgiller aufgeselzl. 
Gleichzeilig bekam die Kirche als Geschenke silberne Allargegenslände, Kron
leuchler und eine hemerkenswerle Sammlung von Textilien, die jelzl im Dome 
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zu Uppsala aufbewahrl werd e11. - Um 1799 wurde di e ällere hohe Turmspilze 
uurcl1 den j elzige 11 Lanlerninhelm (l•'i g. 120) erselzl. 1859-60 wurde di e 
Kirche bedeulend 1·ergrösserl. Di e beid en Kreuza rme und de r C:hor (Fig. 1~I , 
Periode d) wurd en zugebaul , di c inn ere Eimi chlung wurd e umgeslallel. Ei11 e 
Anzahl inleressanler iillerer Gege ns lä n<le, wi e e in millelallerli cher Schnilzalla r, 
ein romanischc r T aufs lein (vgl. Fig. 136) u . a. wurd en clabei zers lörl. ln den 
J ahren 1910- 19 11 isl d ie Kirche reslaurie rl worde 11 . Die noch vorliandeneu 
kl ei11 en R es te m illelallerli cher Ka lk malere i wurden k o 11 ~e r v i e r l und u11berlihrl 
gelassen . Im Ubrigen wurde das In nere m il mode m en Ka lkm alere ien in uer 
Art geschmlickl, dass ui e a lten R esle n ich l davon beeinlräc hli gl 1vurden. Eine 
neue Glasmosa ik wurde in das Chorfensler ein geselz l (F ig . 134-) . Die frtihere 
inn ere Einri chluni; wurd e mi l kle in eren Modif-i cal ione 11 be ib eha lle11 , u11ler le il 
weiser Verw endrn1g de r ~ille ren Kirchengege 11slii nd c. Neue Gesclienke ka1ll e 11 
da be i hinzu , u. a . e in Kruzilix aus Silber , Ebenho lz un d Scliildpall (Fi g . l::lS), 
ila lienische Arbeil aus cl . End e d. 16. Jhl. , l!) l l in Venedig e in gekHufl. 

F ig. 146. Al s ike. [11 ~k ri p ti o 11 ~ta fl u, 

a n gaend e ky r kan s hi s toria 
u tfö r d vid kyrk a11 ~ 

restaun~ ri n g. 

1911. 



Foto. /!. Con1e// 1911. 

F'i g. 147. Y a~;-.;11nda kyrka fnu1 slidP r. 
l\irl'li1• 1111 .J l\ird1 1J of:-: po:·tal von Sii<l cn. 

VASS UNDA KYRKA. 

U PPLAND, S TOCKHO L MS LÄN. E RLINGHUNDRA HÄRAD. 
 

U PPSALA ÄRKE ST IFT, ER L INGHUNDRA KONTRAKT. 
 

Tryckta källor: l \1.1 '.'IG~·wun i ll. I'. T . I. '· 1:1. - :-;\'E111r:E I\' , '· li:ll. 
C:. H. AF UGGLAS. Miislcr \la µ· n11 ' 1:ranl1111<l i l\ u1: r od1 K oNST 1905, ' · 71; o. !J'i.. 

M. 81.. 1880, s. 121.. IJ11 •1, . SuF.c. 11. s. HJO . 11 :11 11· 1 U: i c lt bref af ':! 
Nov. lBOC! 0111lala' »dorni11i l:rnrc11ci.i de 11adsu11du111» . D:n 111. "· 11·7, 11: 0 
IH41i: Vas,;u 11d a hela lade dc11 ·'· k. sex;u·,;µ-i i rde 11 I:J 1.1., 

Handskrifna källor och afbildningssamlingar: lirn rnns !nneh[tll er 
ut<lrag ur en ii ldre i11v entari eförleck11i11g- 11d1 nr pro tokoll. en planril11i11g af 18().1. 
sa mt ofull s liind igt in venlariulll . - , \FHITNINGAR 11, 115: en perspektiv isk bi ld 
al' kyrkan fra11 söder. jii111le ii rkebiskop Jöns He11 gls,;un Uxe11stiernas rnp c11 ucl1 
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vapnet Tre kron or. - PERINGSKiör.o, Monum enla 11, fol. 182, kopia a f bilden 
i • Afril1Iing:u·· , teckning af medeltida grafs le11 j ämte kort antecknin g om kyr
kan. - A. T . A.: kopia :.i l' lecknin garne hos Perin gskiöld , 1 blyertsskiss a l' 
torn et fr. NW , 1 ex te riör- och 1 inleriörfolo. Afskrifl ur Perin gski öld ; in venta
rium af 182\:J. - Ö. J. Ä. : 3 blad ritnin gar ti ll reparat ion och ombyggnad 1804· 
(plan . fasad fr. S. ll er e ex .. osig11. ); 3 bl ad kop ior a f upp1nätningsrilningar !!HO 
af ark. Ekholm (plan , S. o. Cl . fasade n, lvärseklion mol W. ) 

Vassunda kyrkas arkivalier. l LA NDS<IRK JVET, UPPSALA: de kons lhis lo
ris.k.l inlress:rnla uppgifterna fö rekomma i volymerna, mä rkta K l, l ; L I , 1-3; 
N, 2. Däribland finna s invenlar ieförlecknin gar frå n 1596, 1638, 1639, 167 1, 
1696, 1735, 1754 och 1778. 1 KYRKA N förvaras handlin garna från 1800-la lel. 
lnv e11l;Hieförlcekni1q;cn fr iin 15!Jö aflryckes h iir in cxlem;o: 

. Kyrkiones hw <en larium. Messehak a af s warll sam eetl gamell med sench 
kors pft både s idor. - Messe haka blomeral samelt gama ll medh sencht.l kors. 
- Messe haka af brunll same tl blomeral medh lwerdubbell senchle lister 
Gamm al 1h1 lm al ica al' r.vsse wärk damast grön li lh opu, 3 s l. - Brndepäll af 
rysse wärk - Lycke pä ll af blo111eral rysse wärk. - Altar kl äde till a ltar 
täckie. - W äffwl altar kläde af span sk wä f!'. - Antependium för a lta ret medh 
en gaffia l li st. - Gamal folekläde, 2 sl. - Gamull randolt wepa. - Allar 
örnegål a f rysse wärk , 2 sl. - Litet örnegål. - Nytt hyiende. - Gamble 
liy iend er , 3 s l. - Messe serki er 1 

" slitne, 3 sl. - Ulgamble messe serckie r 2 
s t. - Hoffwuudt lin e r, ':.! sl. - Ulhslilil a ltar kläd he - Gamall a lta r list. 
- gama ll altar duk a f lereffll. - Handkl äder insö madc, 2 s l. - g: Handklä
der af lerifflt, 3 s l. - Gamall hörne lis t. - ulls lillne handkläder, 2 s l. -
Kåppars takar, 2 s t. - Ha ndklocka. - Gammall Eeldkällill. - Lilel eldkar af 
kå ppar. -- Funl Källill wäger 1 ftJ. - Förgyll messe kalk. - Liten messe 
kalk hwyl. - Kalke kläde. - Förgyll pateen . - Handbook. - Thenllaska. -
Then s lenika. - 'l'iärukällill. - Klocke klepp. » 

Den kände Johan Skylle hyste intresse för Vassunda en tid. 1 e ll pro
tokoll för 1626 läser man: . ltem förährte oss V. B. herr Johan Skylle mz 
sin fru l\la ri a En ga mmal Messhaka och antependium med blått och hwyt. 
Efter En lijten tijd låffade han s Kära fru. V. H. fru Ma ria Näff willi a förbättra 
mz altar Dukar. ähr intz fram komil. En tiju therefle r tog hoon till sigh En 
gamm all swart samm ellz messehake med itt sloort sängt gull + och a ll Evan
gelis terne att sii lli a thel på annat tyg, inlz Eflerkomit. • 

Johan Skytte god tgjorde emell ertid fru Skylles för kyrkan ganska dyrbara 
intresse. Han skllnkte nämli gen 163H fö lj ande märkliga • Mess hake rtf Blommerat 
taft ny. Korse t pfr ryggen af banden gullbord er och s tola det man binder i 
kors (af) samma s lagl1. . Kyrkan hade otur iin en gång. 1639 ägde den ell 
»Antependium a f' swart tam medh tryckte nampn och Skollska wapner •. Såväl 
della som en brndpä ll nf' swnrl laffl log >P er Larsson leutnanl på Ale t.i ll 
Länss all göra Spensarnass wa pn efter so m war der på sticket medh sölfwerne
lrådder . ... iir icke heller igen fa tt. • 

r kyrkan fö r va ras i glas och ram en ritnin g (plan och fasad ) till 1804 

å rs repara tion af' ark. A. Sundström. 
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Kyrkogå rden, klocks tapeln , boden. 

K y rk ogå rd e 11 .:l r orn gif\'en af en kyrkogårdsmur af' gråsten, KY HKUGAR D. 

c:a l 1/ 2 m. hög. Mellan sle11arna finnas kvar rester af' rnurbruk. 
På södra murc11 i.irn ji.irn ringa r fästade, i hvilka kyrkobesökarnas 
hästar skola bindas. Muren har lvenne ingångar, en i väster, som 
öppnades 1806, och en i söder försedd med sliglucka. Den innan 
och utan hvitrappacle sliglucka11 , ·0111 iir byggd i förband med 
bogårclsrnurcn , är uppförd af' legelslen pä gråslensgrund och för
sedd med ell bn'.iclbeslagel sadeltak. De11 li a r f'ordom varit l1 ögrc. 
hvilkel synes ~t cle af'skurna lcgelorneri11 garna; dessa ulgöras ~tt 

söder af elt kors p<.l ett. horisontalt band, <°tl 11 orr a l ell enk elt 
tvärbancl. Porlöpp11ingen iir [tt norr rnndbågig, ;H söder spetsb;'tgig 
(fi g. 147). Den iir tiickt a f' elt krysshvalf med trekanliga ribbor. 

En liknande s li gl ~1 cka , som fanns i väsler, 11edrefs år !806. 
Bogårdsmuren har fordom va ril tiickt af elt spånlak, hvilkel 

framgår af' prolokoll frå 11 171 3, 1741 och 1755. Hur bogårdsrnuren,; 
lagning tillgick, berällar elt visila lionsprnlokoll fr:'.'tn 1717 : »0111 
Bogardsmurens uprett.else der lill giöre::; i morgon een begynnebe 
af trenne i Ed by och så fortan föllj:=111dc rnlar». Ar 1806 tillkal
lades dalkarlar, hvilket flera gånger förekommer i kyrkans annaler, 
för att laga elen bristfälliga vi'tstra muren och nybygga den östra 
från grunden. 

Före år 1804 hängde klockorna i en k I o ek sta p e I. 1737 om- KLocKSTAPEL. 

talas, att den »:ir nu s~t bofällig så a ll ringnin gen skier med största 
fara för klockorna ». 1738 uppsälter man d;'i.rf'ör en ny klocksta
pel i »Backen uti Ecleby giärdel», hvilken nedtogs 1804. Kloc
korna flyttades då till kyrktornet. 

Kyrkans knnllimrade, brädbeslagna, rödrnålacle bod, som förut Bun. 

befann sig i sydv~is lra hörnet, ridande på bogårclsmurcn, flyttades 
1807 till sydöstra hörnel. 

Kyrko byggnaden. 

Kyrkan (plan ::;e fi g. 14·9) är l1ufvuclsaklige11 uppförd af gråsten; P LAN OCl1 

:111\TERIA L.legel förekommer synligt endast i tornet ofvanför torngluggarne 
samt öf'verst ~l korrnuren. l\fora l'llc :'tro ulan och innan rappade. 
Golfvet är af tri.i. utom vid portar oclt dörra r, där legel är användt; 
dessutom äro nedanför alla ret och pä torngolfvel grafstenar inlagda. 
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Innertaket ilr ell plalt tunnhvalf af putsadt trä. Det spån
täckla yltcrlakel öfver långhus Ol'.h kor hvilar på takstolar, som 
till slörre delen lorde vara medeltida. Remstyckena ~1 långl1us
murarnes yltre kanter hafva elt s~lrskildt ålderdomli gt utseende : 
de äro försedda med en fals liksom i N orrsuud a och Husby
Erlinghundra (jfr. fi g. 10). Mmarne synas f. ö. å innersidan varit 
pulsade ända upp till de ime kantern as rern slycken, hvaraf kan 
förmodas, a tl kyrkan ursprungli gen haft elt inre trätak. 

KoR. Till den rnedellida kyrkan hörde icke det nuvarande koret. 
På vinden märkes mellan kor och l ~rn ghus en tydlig skarf. All 

det iir koret, som ilr yng
re, bev i::;as bl. a. af den 
tecknin g frå n 1!i82, som 
li1111 es i ,, Alril11ingar » och 
där kyrk an är rakt afs lu
lad (fig. 148). Koret har 
alltså tillkommit efter 
denn a tid; den exakta 
daterin gen är svår att 
göra, cm prnlokoll och 
rftkenskaper ej Limna 
upplysning cliirnm. Det 
lrnn ej lia lillkommit vid 
den stora reparationen 
1804., ty de mycket ut
förli ga prntokollen, som 
medtaga en milngcl ovil
sentli ghcler, niimna ej 
11 l°1gol om dennfl viktiga 
sak. Att del tres idiga 

Vig. 148. V::tssnnJ::t kyrk ::t frfrn si.,de r iir 1G82. korel rcdrlll l'anns före 
Efter ,, Afri tnin gal'». 1804,, chirför tal ar dc11 

Die Kirche von Sliden im :r. 1G82. Haullzcichuung. I7G7 11ppsalla allarlaflan, 
so 111 så precis p::i s;-;ar till koreb l'omlvilgg. l•:n lucka i prnlokollen 
finn es mellan :[ren 1671 - 1696. R~lken skaperna biirja fö rst att 
föras fö· 1696 och f'ortsiltta därefter utan lucka till närvarande tid . 
I dessa förekomm er ingen nlgifl för korbygget. Vi ha a lltså skäl 
att förb gga koret,; byggande just till tid en l682-Hi96. - Koret ~lr 

tresidigt utv~lncligt, halfrundt invilndigl. I de ytlrc hörnen sti 
slräfpelare, l1 vilk::.t ide 11ä upp lill lakf'ole11. P~t e11 »clessein », som 
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gjordes 1804 af' ark. Sundström, föreslogs pelarnas påbyggande, 
hvilket dock aldrig bl ef' verkstiillctt. Däremol torde den halfruncl n, 
inre planformen, fön strens form och cl et nuvarand e putsade inner
taket i ko re t stamm a från reparationen 1804· (se nedan). Huru 
koret tidi ga re varit öfr ertti ckt , är icke bekant. Sannolikt had e 
det legelhvalf i anslutning lill lfl nghu se ts. 

Det nuvara nd e långhuset vi sar sig vid närmare granskning L ÄNn ttus. 

vara uppfördt i lv i't peri oder. P::l. vinden iak ltages vid linj en A :'t 
planen (Ag. 149) en tydlig skarf ;\ l:'tnghusmurarn e, ntYisancle, att 
delen öster om li nj en A iir sen:ire lillbyggd. Äfven lakstola rn e, 
som synas Yara medeltida, ;'iro af olika konstruktion ;°1 ömse sid or 
af ska.rfven. Den ;·illsta delen af J[rngl1u se t (fig. 14-9, period a) li g·
ger icke i förba nd med tornets murnr, hvilb s~tlunrl a ;'i.ro upp
förda senare än Llct ii. ll sta långhu se t. Tlurn vida detta. ;'illsln. lång
hus i ösler lia.ft ett smalare kor med ell er utan :ibsid , låter sig 
encla.:-:t :i fgörns genom gr;'if'nings u1 1dersiikning under nn va.ra 11Cl r golf. 
Det ii.r dock möjligt, n. lt \' i hii.r rn·sprungli gl'n l iaft en en kel, rek
tanguhir kyrka utan utbyggnader. ,\tl döma af smiirre, ;'innu kvar
sittande putsres ter t1. mm:i rn e:-; innersirl or, synliga p{t ,·inclen, har 
detta iillsla l;'tnghu s ur:-:p rnn gli gen hart ell triitak. Dettfl sy nPs 
ii.fven, af sa mma sk;'i.I. hafva. varit fall et med den ös tra tillbyggna
den. Om detta tr ~i. la ks form kan numera intet nii.rmare angif'vas. 
Det f'örhi.n gda ltrngliuse t Wcktes sellC'!'mera med livnlf, livar:-: utsc
r.nrle man nurnPr;1 ickr. kii.nner, cm edan det neclrefs 1804· (::;e 11 ecl:i n) . 
Dessa lwalf mi'1sle hafrn li llkommit före ell er vid 14-00-Lalels midt, 
ty under il rkebiskop Jöns Bengtsso n Ox ensliernas tid ( 1 448-- 1 '~68) 

blefvo h va ll' oclt v ~lggar dekorernde nwd kalkm~tlnin ga r. Pering
skiölcl, på hvars tid h rn lfv en ii111rn voro kvar, hrir i sin Monurnenta 
11, s. 182 därom en antecknin g : »Hon (\Vassumla kyrka) iir for
dom må la t i Errhi Biskop Jöns Bc11 gl:sons tijclh som li ans wapn 
på nonsijcl an ocl1 :i Chronor p:'t sud ersiclan ul\\·isa». Dessa rn
pen finn as iit\'en [1tergifna :'t bilden i )) .AJritning:i r» (n g. 148). 

Sit t nuvarande ntseende li ar l:u1ghuset få tt genom den stora 
reparntion , som gjord es und er el en dr iftige p:istor Kösters tid år 
1804. Den fatti ga församlingen hade under J:rn ga lider tänkt alt 
förändra den i dess ögon mörka och bofälli ga kyrka, som »Af
rilningar » visa r oss. S~irs kilclt el en norra kyrkomuren tycktes vara 
mycket kl e11 . 1735 va r »kyrkiom uliren så förcliirfv ad i synnerl igen 
på elen uorra sidan där många stenar redan utfaJJil ,,, att en repa
ration ans{tgs 11 örl v;'inLli g oel 1 ;'ifvcn vcrbliil!Cles 1736. Men reclan 



174 ERLlNGHUNDRA HXRAD. 

1757 »besickligade Socknemännen norra Kiörkiomuren och fann 
honom behöfva en pelare till mol wärn efter han gifver sig ut 
och derför bl ef beslutit alt i n~is la winter kiöra fram steen och 
sand till dess uppsi'tltnndc i n~i s la so m111ar, gud will.» 

rI r I I 1 . i 1 1 1 1 i 1 1 ~ , r 1 1 1 ~-tfl'. 
Fig . 149. Vassuncla ky rkas plan. 
 

Omritad efter uppmätning af ark. Ekho lm 19J O. 
 
Grumlrfss . 

1758 upprepas detta omdöme 0 111 den norra rnmen. Först 
vid reparationen 1804 blef denna brist verkli gt afhj~i lpt. 

Denna reparation föregicks af fl eråri ga, hela debatter. Sär
skild f'örbilll'in g viickle det, 11i'1r 111an nedtog kyrbns l1vnlf'. 
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R eparationen verkställdes a f »Provincial Architecten Anders 
Andersson Sundström• enlig l ritningar från Ö. I. A. I kyrkoherde 
Köslers ödmjukaste Memorial a f 1805 fra mgår , h vad som blef 
gjordt. Vapenhuset, synligt å »Afritnin gen », nedtogs 1 ; sa kri sti ans 
nordmur nybyggdes från grunden. Det bräckliga kyrkohvalfvet »af 
gotisk structur • samt pelarna vid mura rn a, nedtagas. Mura rna 
botades så full st i:indi gl »att "/6 le delar (säkert en öfverdrift) dära (' 
kan anses såsom nymurade». Dessutom fl era mindre förändringa r 
såsom murens genombrytnin g frå n sakri sti an till predikstol en . 

S a kri s tian säges å r 1804 blifvil • nybyggd ifrå n grunden ». SA rn1 sT1A. 

Emell ertid visar ett s tudium af de för år 1804 års reparation up p
gjorda planern a, a lt nybyggnaden in skrä nker sig till en utvidgning 
norrut med del å fig. 14·9 säsom peri od e angifna parti et. Den 
förnL befintli ga sakri s ti ans murar (fig. 149, peri od c) to rde sanno
likt vara fr ån medeltidens slut. I a ll n händelser fa nns sakristi an 
i slutet af 1500-talet, ty elt a f kyrkan s äll s ta bibehållna p rotokoll , 
n ~i rnli gen från 1598, omta la r, a lt l\' <'t tjufva r slulo silfver ur sn kri
s ti an. 178G säges sn kri sti a n vara i godt sttt nd »a ll enas t en spricka 
på norra väggen». 

T o rn e t s medeltid a gråstensmura r ligga icke i rege lbundn a T ur.8. 

skift. De li gga icke i förband med långl1 usets gafvel, h vilket tyd
li gt kan iakttagas i fö rs ta torn vå nin gen , diir mura rne ä ro oputsade. 
Tornet Lir sålund a senare uppförd t än långhuse ts väs tra ga fvelmm. 
l denna upptogs emell ertid en bågöppning, spetsbågig (pi lhöjd 270 
cm. B. 4 10 cm.). Under kalkl ag ret å tornbågen synas må lningar, 
gulbruna slingor och blågröna drufklasar a f 1400-tals typ. Dessa 
målningar ä ra sa nnolikt rester af de ofvan omta lade malningarne. 
De visa i så fall , att tornet blifvit tillbyggdt före 1400-talets midt. 
Någon direkt da teringsgräns bakå t i tiden finn es icke här . 

Ofvanför Jjudgluggarne (fig. 147) upph ör gråstensmuren , jämnt 
a fpl anad, och tegelsten i munkförband vidtager . Vid denna öfver
gång ligga i samm a plan ~4 bjälkhål, 6 å hvar mur, så a tt deras 
undersida utgöres af gråsten, de öfri ga sidorn a af tegelsten . Bjälk
hålen, som äro 3 t cm. höga oc l1 25 cm. breda, befinna sig i ge
nomsnitt på 63 cm. af stånd ifrå n l1varandra; de li gga full stä ndigt 
i horisontalplan, men gå i sådana vinkl a r mot murarna, a lt deras 

1 Uella skedde antag li gen ti ll eflerlefnad a f Kgl. C: irkulä rbrefvet a f den 
28 aug. 1764, som bl. a. säger: >Så böra tjenlige fö reställn ingar, til afskalfande 
af slike W apn e-hus göras Församlingarnes lnwå nare wid de tilfällen, då deras 
Kyrk or a ntingen ~kola ånyo byggas eller ock ulw idgas på Siirlra ~ida n .. 
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riktningslinjer mötas ungefärli gen i lornets centrum. De torde 
hafva gått helt igenom muren, men ~i.ro nu lillb'.i.ppta utå t. Man 

Foto. !f. ('nrnfli 1.91 1. 

F ig . 150. Vass unda kyr kas i nrn rn ot kor et. 
I 11acnauöicliL gcgea O:-:tc11. 

brukar förkla rn dyli ka lt ~tl s~i.so lll kanal er för bj älkar, li vil b vid 
behof skötos ut igenom dem och bildade slöd för en rundl tornet 
löpande skyll eba lkong. Likartade anordnin gar voro van li ga å me
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cl eltida borgtorn , och kyrktornen hafva ofta ta gil. i a nspråk för 
krigiska ändamål. 1 

Två tegelskift ofvanför balkongbjälkhålen li gga liings nord- och 
sydmuren lvå grofva bjälkar väl inmurade ; på dessa hvila 5 grofva 
bjälkar paral ell a med västmmen. Niir lornet skull e användas till 
försvar, belades dessa bj~ilkar med bräder, och försvararna hade 
ett fast golf innanför murarna i nivå med skyttebalkongen. Man 
kom ut till denna genom en nu igenmurad, sti ckbågig öppnin g 
(H. 110 cm. B. 5 1 cm.) , som befinner sig pil sydväggen strnx 
ofvanför delta golf. Den synes å fi g. 148. 

Vid del omtalade bjälk.lage t äro i lornel. · fyra hörn fästade 
n~istan vertikala bjälkar, nu upptill a fhuggna , förnt. möjli gen ingå
ende i resningen å t en huf'. Dessa bj ~ilkars sid or iiro omsorgsfullt 
nrlagna på de sWllen, där de skull e varit i viigen för balkong
bjiilbrna. De förefa ll n a lltstt vara m edellida . Om el en medeltid n 
hufven var af samma form som den [t fig. 148 synli ga, bn numera 
icke af'görns. 

Denna s is tniirnnda huf var spå nkliidd. Nya s p<°Ln behöf'de ihlarnl 
lii.ggas, hvilk et var för försa mlingsborna en dyr ocl1 besvii1·li g sak. 
E11 prfrs t, fört vi fl ad öfver dessas liiltja, skrif,•e r i e ll prolokoll f'r[rn 
anno 1G23: »Wart och bewillial. th ft, !het Anders Larsson i Bergha 
skull e besUilla ifrftn skogsbygdcn för Sockn ens skull spå:"m; lh elt 
the skull e sedan s ielff belala alln lillhopn och sc lhnn upp:\ loor
nel byggia, th e tla warl. inl e Efterkommit. Ack liwilken skam >" 
Men under en eldsvttdrt s trax före ftr IG9G brnnn lrnfr en ned , hvar
för man, för a lt fl e t ej skull e bli för kostsamt , rid en vi sitation 
de tta ftr föreslog, nit. mnn »allenas t uppriitlacle e tt litC' l lom hva r 
uppt1 kunde sii.ttias en Mässings fl ag» . 

Denna 1.ycl li gen r:·itt JWO\'i so ri skn lornlmf fk k :-; t:°t unrl er l1 e la 
1700-tale t . 

Den nuvarande lornhuf'ven uppsallcs 1804· och fick sitl lill
lryckla utseende p:l grund af att man p i'.t en socknes lämrna 1802 
erinrade om Kgl. Bref\' e l d. 22 Ma rs 1759, d~i r det bl and annn l 
heter, a lt s tentornen »ej böra rnra höga och spits iga, utan med 
rnedelrn<Ht iga hufva r» (jfr. s . 184 not 1). 

D~t upptogs iifven i Yii s lra tornmmrn en port; likas{t npplogos 
de nuvarand C' ljudg luggarna strax ofvanför l:°mg lrnsc t.s lnk:°ts, en :°t 
Inrar vtigg mecl i puts gjorda sidopilastrar. 

' Jf'r. lilleraturhiin visningarn c fö r Jlusby-Erlinghund ra oc h Norrsunda, 
tl ä r denna fråga iir behantl lad . 

li:rllngbu ndra bliracl , 12 
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fi'oto. IT. ('ornPll 1.911. 

Fi g. l i"1l . Vassnndn. <lotisk mii~si11gs krona. 
Gotische r Kron le ucbtcr. 
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Vid reparationen fu · 1804 blef tornet, »hvilket i mannaminne 
icke hyst klockor, ifr:°tn grnnclen botad Lill rless murar .. .. och 
klockorna där nppsatta cl. 10 Dec. 1804". Klockstol en iir allts<\ 
fr;0

111 detta år. men I.il! densammn anviindes gam la bjii lkar, hvilket 
synes af uthuggningar pli. omotiverade sUi.ll en saml 9 stora, jämna 
borrhål i en bjälke. 

Klockorna frro gjutna den ena ·t752, den andra 183G. 1\1.ocKon . 

Kyrkan uppYiirmes genom en stor j:irnkarnin vid norra viig- l l l'l' v:i11M N1NG. 

gen i ltmghuse t. V;'irmelednings:i.nl;'i ggning mcrl v;'irmcbmrn:i.re 
nncler koret iir 1911 beslut ad lill utförande. 

Inredning och lösa inventarier. 

Bakom den murade altardisken reser sig en ark itektonisk Ar.TAnF.. 

nll.arprydnad (se rig. 150) af den art., som s:i.mticlens dekoratörer 
ka ll ad e ett »altare all:i. rornana » cl . L s. efter ronwrska smak en. 
Den Korsfastes trii sniclade bild inramas af l v:°t pil:i.slrar, som biira 
en öfverbyggnad. P~t sid orna sttt två kvinnostatyer, Tron ocl1 Hop
pet. Dylika sidofigurer be lecknadcs som »pl'Ofilörer». F:"lrgerna 
;'il'O hvitt och gulcl. Neclanför Krislusbilden en triireli ef, l'ramslii l
lancle natlv:wden. 

Dess:i. sku 1 ptm er iil'O u I.förela af miister Magnus Gran 1 uml ocli 
uppsatta 1767. Hans förebild var Uppsala domkyrkas dåvarande 
alta re. 

P r e cl i k s to I e n (syn I ig ~l rig. 150), formad i anslutnin g till Stor- Pnr.n1i; sT01 .. 

kyrkans i Stockltolm , iir af furu, hvilm ttlnd med förgyllningar. 
Den blef beställd tu· 1708 af · Bildthuggaren Mester .Jochim Lut
ken Schvager i Stockho lm », men levererades och uppsattes först 
1716. Ar 1757 uppsattes ptt predikstolen ett ti rn g 1 a s i förgylldt T1wa.As. 

och snidadt statiY i rococostil, som num er <l dock förvara s i sak
ristian. 

Kyrkans enkln, slutna, nu brnnm tllade b fr n kar (jfr. Ag. I 50) Hii NKAn. 

iiro från 17!)8. 
Läktaren i väster hvilar på 8 fyrkantiga, grönm :°dacl c pe- LiiKTAn r: . 

lare. Uppbyggd 174·5. 
0 rge In med fasaden hvitmålacl med förgyllningar förförd i- Onof:1 .. 

gatles 1852 af orgelnislen Cederberg. Att kyrkan :~ g t sttv[il orge l 
som läktare på 1600-talet, fram går af ett protokoll fr:'.'tn 1G34.: 
»llcni Torndiirren igc11 stii11 gias för ungdomens skalc-khct s skull s(1 
frarnt n ~1gon will e ~ t :°1 ~1. p{1 :"iltrgrl;'ikle». 

http:v;'irmcbmrn:i.re
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KRucmx. Triumfkru c i f ix af trä, från 1300-talet, 1880 såld t till fri
h erre E. Cederströms samling på Krusenberg. H . 213 cm . 

TArLoR. Portr ä tt. af pros ten 0. Tibelius, kyrkoherde i Vassunda 1752. 
Oljem ålning pft väf. H . 70 cm. B. 55 cm. P å baksidan stå r: 
»Föd 1702. Död 1776. Pinxit Gabriel Ahlrot». - Lit e n ta fia före 
s tälla nde Ma ria och Jesusharnet. Oljemålning på väf, 1800-talet. 
H. 42 cm. B. 28 cm. Skänkt af pastor Rogberg (f. 1789, t 1834). 

SitrvEn. 	 Kyrkans s il fv er lir från 1800
Lalets senare del. Såsom framgår 
ar protokoll från 1853, förlorade 
kyrkan genom inbrott a lla sina he 
liga klirl. Till alt börja m ed a n
skaffade man dtt sådana af glas, 
till man genom inköp och gafvor 
fick en ny uppstiltning. Enligt en 
uppgift hos Peringskiölcl fanns p tt 
'1600-talet i kyrk::tn en k:i I k »ulhi 
Seculo 12° giorcl» som »hafwer den
na : krif't upp~t s ig: Gunt.rud ' Ger
nrnnrl i Haqvonsson ded it islum cn
li cern ecclesim Vazunclhre» (nfskrifl 
i A. T. A.). 

Lju s krona nf rn ass1ng, n;'ir 
rn ns t a lta ret. 1-T. 00 cm. B. 76 cm. 
G+ G ljusnnnnr. Öfverst en vildman 
i harnesk, neders t ell djurhufrnd 
med ring i munnen. Skiinkt till kyr
kan fd n Ala gfrrd före 1 G38. -

Lju sk ron a af miissing. H. 13G 
Fig. 152. Vnssnmla. R. Mikae l. cm . B. 102 cm. 8 + 8 ljusa rmar. Rikt. 

Frag m ent af m ed eltida brod eri. 
l'rng ment c incr mittol11ltcrli<h on St ickcrc i. got iskt bladornament, nederst djur

hufvud med ring i munnen; från me
deltidens slut (fig. 15 1). - Ljuskrona af mässing. H. G4 cm. 

L JUSl\EDSKAI'. 

B. 64 cm. 8 ljusarmar. A kulan följ ande in krifl: >Till Gudz 
nam. ::i.hra och Wassunda Kiörrkia Lill prydnad är denna crono 
förärt aff Inspec toren And. Öhrman och des Kiftre Macka A:o 
1728 den 24 december~ . Denna krona i\r tillverkad af »svärd
fäiiaren i Upsain ». - Lj u sk r o n a af mlissing. H. 6 1 cm. B. 68 
cm. 8 ljusarmar . Öfverst en trehöfclad örn. Finnes i inventa rie
fört.eckni ngen för ä r 1G96. - 1 par lju s a r m a r i form a f en hand, 

Foin. 11. Con 1elHYt1. 
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som håller en blomslerslinga med två p ipor; af mässing. L. 4.-0 
cm. B. 2!) cm. Fästade på predikstolen. Den ena fanns 16%, den 
andra eftergjordes och skänktes till kyrkan af fru Arma n omkring 
1754. 

M ii s s h ak c af svarl s::nrnnel med å rta le t 1801 i silfverga lo- TExT11.1En. 

ner. - Ant e p end ium ar svartgrön : arnmet, kantadt med sil f'ver
galoner och med 1 H . i s ilfvergaloner. L. 335 cm. B. 105 cm. 
1800-l::tlc ts början. - A 11 Lep c n di u m, L. 184 cm. B. 107 cm. 
Höda s idenb<'.'t rder m ed b lomstermotiv och ornamentala stjä lkar i 
silfverlråd (dessa kanske af ~ildre dalum än duken för öfrigt) dela 

Foto. /I. Cor11ell 1911. 

Fig. 153. Vatistrn da D elalj af broderiet å fig. 152. 
Dctnil dcr St ickerei F ig . 152. 

antependie l i två fält af hvil s idenrips; på dessa applicerade blad
kransar i blekt grönl, röd t och blå tt s iden och sammel; därin
nanför en sköld af svart sammet, omramad a f silfverlråd och m ed 
bokstäfver och siffror i guldgaloner; i den ena skölden slår: c g 8 

i den a ndra w .~J F. Antependie t skänktes <.'l r 174.·2 till kyrkan a f 
grefvinnan W endela ..Llfagnona Flemiug lill Ekhanrn, gifl med öf
verstelöjlnanlen grefve Carl OxenStierna . - Hest a f m edellida 
broder i i g uld oc h f ä r ge r (ftg. 152 o. 153). H . 63 cm. B. 
28 cm. I u uppfodrad på l ~irfl och upphängd under antependie t. 
Broderiet ä r etl f'ragrnenl och har fortsall J.l höger. Det fram
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sliill er S. Göran ell er snarare S. Mikael (pä grund af del röda 
korsel, rn.stadl i pannbande t), iklildd gdb lt'i., c11kell refl'lad rusl
ning, med en !Jrnn lans nedstickande den gula drak en; grup
pen är intecknad under en baldakin. Ornkr. 1500. Måhända al'ses 
della l'öremäl i 15!)6 å rs inventariums ullryck: »anlependiu1n för 
a llarel med gaiiia l li st». 

En h ;l f af svart 
sam111 el, silfvergalonerad. 

J\LEDEL'l'WA 

l;l\AFSTE:N. Vid a llarel, Lill Mlf'
len dold af a llarlrappan, 
li g·ger en gra f' s len afd e11 
fyrkanli g~1, [tl ena korlsi
dan al'smn lnande f'or111 , 
som ullnärk er de ä ldre 
medellida graf'slenarne. 
Stenen ~ir l ~ings kanterna 
försedd med följand e in
skrift i majuskler : - - 

i . I d.Jrl. ; ,' 

~"~ : . ,.). •• j .. • 
STVM SU l HA PATHEM

Dtuu.; w IL< , ~k<·1 SV - - - L. 177 cm. Per 
l'>t- u ... 4. ring,;kiö ld liar an teckna t 
.{,.,, (AIÅ,... -rv. den pö'.t hans Lid Lällre 

l,)..J_• t,,.., ~....., .... lii.sliga inskriflen : »Hag
l..t Sfv,........, , ut<.. 
 valdus cmebal lapidem 

'l' (( A ~ (..,.. istu m supra patrem suum 
~ cJ,,l-l<-\ J,,L Sigvadu1m. (Afskrift 
~ .... (-•L.'... rt.t.1v\ ~ A. T. i-\.). 
, t ....:.. r"u. • Ep it af ium af' Lrii

ErrrHw~1 . 
öfver en präst från förra 

~, ' 
Fig. 154. ' . l1 iilflen ell er midten af 

!l~ pitaplli11111 c in es Pri cs t.crs, 17 ..Jltt. 1600-talel (fi g. 154 ). I-I. 
{'' I ( 160 cm. Broskornarn en

lel är m ~tladl i bl [tll och guld, den ena kvinnan iir khidd i röd 
och grön , den andra i brnn och gul mantel med guldbårder. 
Hänger i sakris tian. 

Vonv~KEl'I '.~ Föl'l' iigde kyrka11 ell mindre vo tiv s k e p}J l'r. 1700-Lalel; s~tl


des 1880 Lill frih. K Cederslrörns sam ling å Krusenberg. L. 63 cm. 
 
K orPAHSTI CK Fyra »~tminn e l ses krift e r » med rik kalligra fisk inramning, 
 

0. DYL. stuckna i koppar af Ambrosius Hedengran, hiinga i enkla lr~ira

mar i sakri stian. De i'u'o stu ckna Lill ~Lrninn e l se ar ko11ung Karl 

F'oto. Il, Cornell 19 11. 

Vass tmJa. Priistcpitafinm 
fr. lGOO-tal e t. 
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XI, af singel vid Narva l700, af religionsfrihe tens införande i 
Sch lesie11 1707, af jubelfeslen öl'ver »Augsburgiska Confessionen» 
den ~5 juni lnu. 

l~us laf Ilh; tal ('.2 sl.) od1 K arl Xlll:s ta l (2 st.), sa111lliga 
i förgy llda, gusla vianska ramar, hänga i kyrkans östra del. 

S am m anfattnin g af V assunda kyrkas 
konsthistoria. 

I. En rektangulär gr[tstenskyrka, innan ti ll putsad, försedd 
111ed tri.llak. (plan = fig. 14!:!, period a) . Huruvida denna kyrka haft 
utbyggd!, smalare kur, kan nu ej afgöras. Troligen 1200-talel. 

Il. Kyrkan l'ö1Hnges ö::;lerut lill en långsmal, rektangul.i.ir 
kyrka (fig. 14!:!, peri od b). Kyrkan har fo rtfarande trälak inviincligl. 
1300-ta let. - Til l denna lid ltör äfven triumfkrucifixel. 

III. I \'äster tillbygge,.; elt torn af gråsten, upptill 111uradt 
med tegel i munkf'örband och ru ndt om fö rsedt med en rad bjtilk
häl, sannolikt för skyllebalkong. Tornet· bollenv~u1ing förenas 
111ed l<"u1gliuset genom en svagt spetsbågig öppning. - Sannolikt 
I ~00-laleb slut eller 1400-talels början. 

I V. Kyrkan li valf'sl:1 · och målas innantill under ärkebiskop 
Jöns Bengtsson Oxenstiernas lid, 14.48 - 68. Den krysshvälf'da stig
lu <..:kan med sina rika profileringar och tegelorneringar af sen lyp 
UP!Jbygges. Till sa mma tid hör troligen vapenhusets och sakri
stians uppförande. - Till medeltidens slut höra medellidsbroderiel 
och den gotiska kronan. 

V. Det polygonala koret tillhygges mellan 1682 och JG\JG 
(fig. 14!:!, period d ). Den förut befi nlliga, spetsiga lornhul'ven ersät
tes eller en brand med en låg hur 1696. - Något senare, 1708
17 lG tillkommer predikstolen och inpå midten af 1700-talet altar
anordningen af Granlund, timglas, 1700-talsantependiurn. 

VI. Vapenhus och klockstapel ril'vas. Klockorna hängas i 
tornet, som förses med nya ljudgluggar och ny, låg huf. Sakri
stian utvidgas norrut (fig. 149, period e), och kyrkans murat· repa
reras ulan och innan. Fönstren upphuggas. Mecleltidshvalfven 
rifvas, oclt ett putsadt lriih vall' uppsälles. V tistra stigluckan ned
rifves. Arbetet utföres under arki tekt A. Sundström ledning år 
1804·. 

http:rektangul.i.ir
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R esume. 

Oie Kirche, liaupl sii.chlich aus u11hehauene111 Granit aufgeföhr l, i:;t i1111e11 
u11d ausse11 gepulzl; die Decke (l<' lacli lonne) isl aus gepulzlem Hulz. Das Dacl1 
isl mil Schi11del11 l.Jedeckl. - Der wesllichsle Theil des La11ghauses (Gru11d
riss Fig. J4.\). Periode a) i~l die illlesle Part ie. warschei11lich aus d. 13. Jhl. 
Ob diese illlesle An lage eine11 ausgebaulen Clior gehabl hat, ka 1111 jelzl nich l 
enlschiede11 werden. Oiese Kirche balle warscheinlich eine flache Holzdecke. 
::iie wurde spiller (i ni 14·. Jhl.'~) ösllich Yerlängerl, mil geradem Schluss (Fig. I HJ, 
Periode b. ösll ich). Ein Wesllurn1 wurde auch zugebaul. Der obersle Th ei l 
des Turmes ist von l3acble i11 i11 n1illelalterlichern Verbande gebaut u11d rni I 
grossen, durcl ilaufe11de11 Balkenlöchern versehen, die wahrscheinl ich auf Her
slellung ei11 es hölzernen Welirganges hindeuten. Sakristei (Fig. 11-\), Periode c) 
u11d slidliche Vorl1alle (vapenhus) wurden zugebaut. Schliesslich wurde clie 
Kirchc mil Backstein gewölbt u11d mi l Ka lkmalereien versehen (in <ler Z. 
14·1·8- t 4.68) . 

lhr Aussehe11 gege11 Ende <l es Millelallers hat <lie Kirche bis Ende cl . 17. 
Jhls. fast völl ig beibehalte11 (vgl. Fig. 148). Zwisc hen den Jahren 1682 und 16% 
wunle e i11 polygoualer Chor zugebaul (l<'ig. 149, Periode cl ). Der hohe. wal1r
schei11lich millelalterliche Turmhelm (vgl. Fig. 148) bra1111le um l fi9fi ab. ISM 
wurde die Kirche gii11zlich umgeslallel. IJic 111illelallerliche11 Gewölbe, <lie slid
licl1e Vorl1a lle und die Nordmauer der ::iakristei wurden abgelrage11. Der Tunn 
liekam sei n jetziges Aus--ehen. Die Glocken, welche f'r li her in einem freislehen
tlc11 , hölzerne11 Glocke11lurm hinge11, wurde11 i11 de11 Wesllurm liberlragen. Die 
jelzige Holzdecke des Langhaw;es wurde ausgeflihrl u. s. w. 

\/011 tler Ausstaltung isl zu bemerken: ei n gotischer Kro11leuchter au' 
i\less i11g (l<'ig. 15 1) und ein l<'ragment einer millela lterliche11 Slickere i (Fi:;. 152). 
Kanzel ( 17 1 fi) vo11 dem Slockholmer Meisler Jochim Lulke11 Schvager. 

http:14�1�8-t4.68


Foto. J. Uoo.trnl l !Jf I. 

Fig. 155. Haga kyrka från sydväst. 

J>ic Kircbc von SlidwcsLtrn. 

HAGA KYRKA. 

LJ PPLAN D, STOCKHOLMS LÄN, E RLING HUN DRA HÄRAD . 

UPPSALA ÄRKESTIFT, ERLI NGHUNDRA KONTRAKT. 

ANNEX TILL YASSUNDA. 

Beskrifningen ulförd ar ANDEHS BrLLO\V. 

Tryckta källor : KL1NGsPuR i U. F'. T. I, h. I. s. 33. - H. H1LoEBHAN1J. 

Sveriges Medeltid , m, s . 304·. med afb. af l\fariasknpet. - i\fBL. XXV ( 18\J6), 
s. 65. lräsnill af ett ljusstaf'skrön. - D1PL. SuEC. lll. s. 4·2\:l, n:o 22 18, nämner 
• hagha• bland 1303 visiterade församlingar. 

Handskrifna källor och a fbildningssamlingar: IH RFORS. diverse utdrag 
ur kyrkans ark iv, l.vå exteriörer, en plan samt funten, a lla s kematiska. -
ArntTNINGAH !I, s. 11 7, exteriör !Hin sydost. ; på lös lapp en skiss till samma 
ritning (se tig. 3). - Pw1r;GSKIÖLD, .Monumenta I ll , f'ol. 180, en liknande 
ritning. - A. T. A.: Kopia a f' teckningen ho.; Pc ringskiöld , exteriör i penn
skis.; af K..-\rosenius. 0 foto., h varar 2 exteriöre r, 2 interiörer mot koret, 
sarnl en af' Mariaskåpet; inventarium af' 1829. - Ö. I. A.: l exte riör·, l inte

riörf'olograli. 
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Kyrkans arkivalier. I LANUSAHKI VET, !'!'SALA: ell lia 11d i1111 ehå ller su~-
ke11sliimmoprolokoll (K. I. J) änd:t f'rån J5\J6 i11 lill 18!'27 samt i11ventarieförl.eck
11i11gar frå11 15\l6, 167 J och 16\Jfi. Riikensknperna fö r lu!J6-1800 (L. l. I o. 2 
innehfdla uppgif'ler före trädesvis on1 kyrkans i11red11i 11 l:). l kyrkans eget arkiv 
(förvaras i präslgiirdeu) : haudlingar frau senare delen al' 1800-lalel. 

Kyrkogården, klockstapeln , bode n . 

Ky rko gärd e n , som omgifver kyrkan , ligger på sydväs lra 
:;lutl ningen af en svag fö rhöjning i Lenängen. Den 0111s lules al' 
en gråstensmur och har ingångar i väster och nol'J'. Den v~islra 

iir försedd med två gamla, gjutna järngrindar på nya s tenstolpar, 
den nonas j ti.rngrind med likadana stolpa r ~i.r från I\JO\J. A f' kyr
kans liamllingar frarn g;.'\. r, alt muren fordom va rit försedd 111 ed 
» ~ Li gluckport » i söder. J 756 blifver denna r eparerad. År 1785, d ;,1. 
bogårclsmurens reparalion var fullbordad, stodo tvenne ingångar 
öppna utan portar eller grindar, hva rför man bes lutar, all grindar 

skull e förfärd igas och sättas i stället l'ör 
de porla r, som nu voro därifr<.'rn tagna 
och försålda . J prolokoll från 1834: tir 
a ntecknadt, a tt på grnnd af kyrkobodens 
tlyltning en del af kyrkogården ~ir ohäg
nad, och föreslås därför en omläggning 
l'dn det nordväslra höm et till ingånge11 
från klocka rgårclen i norr. K y rk an:; 

l:luu. bo Ll flyttades till platsen slrax norr om 
klocks tapeln för alt tindras till socke11
rnagasin. 

T~tgot högre iin kyrka n, NNO. 0 111 

densamma och u tanför kyrkogårdsmuren 
sl~u· elen rödfärgade klo cks tap e ln, (flg. 
156), som i hufvuclsak likna r stapeln i 
Husby-Erlinghundra. De Lre lodräta stol

Foto . .1. Roosw1 190.9. par, mellan hvilka klockom a h änga, äro 
· Fig. 156. Haga k lockstape l. till större clelen spåukbdda , h varaf s lu-

Giockenturm. tes, all stapeln fö rut va rit öppen. Sill 

nuvarande ulseende ha r den fått å r 1727, efler hva d som framgå r 
af räkenskaperna . Efte r hundra ~1r är den rnycket bofällig, men 
de l dröjer ända Lill 1838, fön ä n man reparerar den, ly e nligt en 
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l'örfatlning af l 75tJ (jfr. s. 134, not 1) borde rnan ersätta deu llled 
lorn, hvilkel församlingens dåliga ekono11ri lyck li gtvis icke lilliil. 
Bland ulgillerna 1830 upptages: »För Hitning od1 förslag till Torn 
å Haga kyrka enl. H.äkning ar d. 25/ 2 1830 10- H:d ». Klockorna K1.0CKUR. 

äro bägge orngjulna, den mindre 1754 od1 deu större 1840. 

Kyrkobyggnaden. 

Kyrkan ,; ]Jla 11 visar etl reklanguliirl J{111gl1us 1ned tv å l1va lf', PLA N. 

elt kor med ;°tl norr ulskjulande sakrislia samt en tillbyggnad i 
vLisler betydligl smalare iin långhuset. 

Alla murar iiro uppförda af naturlig slen (i hm pass rege l- i\1A-rEn1AL. 

Lundna skift, kan på grund al' pulsbeklädnaden ej af'göras). Gal'
velröslen, hvalf', bägar och omfattningar kring dörrar och f'önslcr 
äro af tegel med öfvera llt ungeför samma dimensioner, (28--20 x 

13 - l4x8-9 cm.). 
Långhushvalfven (se Jig. 158) hvila direkt pä murarna, oclt L\Nta 1 u~. 

alla ribbor utspringa oförrnedladt från viiggen. Det ösll iga, sljärn
J1valf'vet, ~ir i det närmaste kvadra
liskl, und er del alt det v~islliga, kryss
hvalfvet, bildar en betyd ligt smalare 
reklangel. Hvalfven hafva en gemen
sam gördelbåge. Mellan denna och 
stjiirnhvalf'vels kupa är en tydli g skarf. 
1 öster hvilar stjiirnhvalfvet p;'r en 
sköldbåge och slöcl er sig mol en i 
oregelbundet förband, dock medeltida , 
uppförd tegelmur, som rider på den 
smala triumlbåge 11 . Denna slöclmur 
är ej byggd i sa mband med lriumf
bågen, ly det putsbger, som liicker 
korh valfvels öfversida, fortsätler in 

F:ig. 157. Haga. Interiör 
under mmen. Sljärn hvalfvct har enkla, mot öst,·1" 

rektangulära ribbor ::tf en Jialfslens lun c nbild gcgcn Osten, 

bredd, med tvärband. Krysshvalfvel ku· rektangulära ribbor af 
en helslens bredd, utan lviirband. Detta senare hvalf' stöd er i 
väster direkt mot den spelsiga hågen mellan långhuse t och den 
ti llbyggda, viistra lraveen. Veclerlage t för denna båge, som :·i r 
lika gro!' som muren, besl[tr iinda fråu grnnde 11 af lege l. 
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Långhusets takstolar äro af tv:.\ typer. Den ena, typen A 
(fig. 159), företrädes af enclasl fyra exemplar (se sektionen fig. 158). 
Alla öfriga ä ro af lypen B. A knnnar ej tillräckligt utrymme för 
hvalfven oc:h har diirför, clft dessa slogos, blifvit ändrad till B. 
lnl'Li.llningarna eflcr lillstå ndet A, som återfinnas på a lla t.akstolar 

ByG(JNADS P[RI OD [ R 
'... ,"-- ... "' 

·Ö.· · b · ·(,·~ ~-


Fig. J. 58. Haga. Plan och HLngdgcno111skärni11g 111 ot norr. 
 
Uppmätnin g af ark. F . B ensow 1911. 
 

Grundriss unrl Liingcnschni tt. 

af B-typ, (å tig. 159 B markerade med x ) , bevisa detla. I lång
husets nordvästra, yllre hörn iaklt::iges nedre delen af en takstol, 
afsedd att sammanhålla la kpanelen utanför ett rösle. Den ä r 
skydda ct af en myckel s tor vindbräda och synes h~irstamma från 
den tid, då alla takstolar voro af typen A. 
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Koret äger ej förband med långhuset. P å södra sidan bildas KoR. 

e tt hörn af endast e tt par decimeters tjocklek. P å den norra är 
hörnet visserli gen tjockare, men något förband ä r ej gärna möj
ligt. Korets krysshvalf är likt långhusets, ehuru kvadrati skt och 
med något högre kupor. Den sp etsade triumfbågens kant mot 
koret är jämn i motsa ts till den mot lå nghuset, hvilken är ojämn, 
liksom afbilad. Ingången till sakri stian är stickbågig och cn
språngig. Takstolarna äro medeltid a och i s itt ursprungliga ski ck. 
De ~iro af samma typ som tig. 159 B. Röste t på östgafr elr. består 

Fig. 159. H aga. Litn g husets taksto lar. A ur~prnn ,g li g. 


B änclrnJ för hvalfr cn. 
 
nnchstiihle des T~nngliattses , A urs priin g lirh, 

U flir dic s p:itc rcn Ocwö lhc vcr:inllcrt. 

ett s tycke fl'[tn ba sen oc h lill spe tsen af tegel och förtunn as uppåt 
genom fl era spr;'\ ng p:'.t ins idan . Det iir pö"1 y tte rs idan dekorern<H 
med ett insiinkt kors, fl:rnkeracll af tv :°t rektangubra niscli er samt 
af e tt s trömskifl ofvanf'ör kor"e l, de t hela nf' a llt för sm :°t cl imen
s ioner f'ii 1· ntl k1mn n siigas \'arn v;'il nfviig-clt. i f'örl itill ancle till riis 
te ts ytn. 

Sakris ti an iiger ;°ttminston e genom s in östra nrnl'li-in ga förband SAKRISTIA. 

med kore t. Den iil' tiic·kt. af e lt tunnhvnlf, som skjuter elt s tycke 
in under kormuren, hvi lken :'i.r tnnnare under än öfver hvalf\'e l. 
Ofvanför hvalfve t, där den döljes af sakri s tians yttertak, ur kor-
muren anrnärkningsvärdl dt och har väl dtir aldrig- varit afsedd 
a tt synas. Takstolarna iiro medeltida af en typ, enklare ii.n kore ts. 
Röstet är ända fr~m b:=t sen af tegel och li ar en dekorering bes ttt
ende af kors och tvenne ni scher liksom korrös tet. 

Tillbyggnaden i vii.ster lir icke i förband med J;°tnghuset. Dess T1LLBYGGMn 

murar li gga stumt ::t.n mol de tsamma oclt skjuta s:°1 mycket. högre 1 v.~sTF.n. 
upp än lå nghusmurarna, att yltert::i ken p tt no rra sid::tn li gga i 
samma plan. Hvalfvel [ir e tt krysshva lf med ribbor såsom s tjärn· 
hvalfvets. T::tkstol arna iiro medeltid a, ar snmma konstrukti on soll! 
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korets. En ilr lill sina nedre delar inmurad i röstet. Della ftr 
helt nl' tegel mect nftrappningar p:i insidan och på utsidan de
korerad! med trenne spetsbågiga nischer (. e fi g. 155), af samma 
rljup som de öfriga gaflarnas kors, samt med ett grundare kors 
ofvanför och elt lika grundt band nederst, hvilka törhända blott 
tlro utsparade i putsen utan motsvarighet i teglet. Vindbril
dornn ih'o enkelt fasonerade, möjligtvis medeltida eller kopior af 
rlylikn. 

Enligt teckningen i ,, J\.f'ritningar» (se fig. 3) fanns förr elt 
vapenhus fram för rlen vii. tra delen al' l:°tnghusets sydfasad. Vid 
prnslri italion 1781 cl. 9 Sept. anteck nns i protokollet: »T t1r iir 

kyrkan reparerad i så mot to, al 
' Vapenhusel pt1 södra sidan bel:'l
get, som war remnadt och förfa llet, 
aldeles blifwit borttagit och dörr i 
det sUillet ptt wiistra gafweln np
brnlen » (jl'r. s. 175, not 1). Lik!':orn 
kyrk:rns alla öl'riga väggar lord0 
vapenhusets varit nf gråsten, h\'il 
kel be tyrkes af ett protokoll fr;'1n 
en sockensUlmma 1782, dilr mnn 
talar om alt betjilnn sig af stenarnn 
lill bogfmlsmurens ist:'mdsilltande. 

Foto . .I. Rnonal 1909. Trappga fveln, som synes ptt skis
Fig. tr.O. H aga. Interiör sen i ,,J\.fritning::n· ,, hnr v::il dock, 

mot väster. 
Tnncnhild gcgcn Wcsten. om den ej iir en fan tnsi af teck

naren, vari t af tegel. Eftersom 
vn prn lmset blef s:°t behändig'l ,, bortlagil», och cl{t n:'1gra märken 
nfkr detsamma ej förefinnas p:l långhusmuren, kan det ej gtirna 
ha ilgt förband med denna. Dess enda efterbmnnde, påtagliga 
minne iakttages sneclt under det nuvarande sydvästliga fönstret 
inuti kyrkan, dtir ett slycke puts borl fo ll it, och utgöres af en lodriit 
ska rf, med tegel ä ömse sidor, där den igenmurade portalen haft 
sin v[istra innerpost (se fig. 158). 

Kyrkans byggnadshistoria har icke kunnat med s~lkerhet ut
redas. I den korta beskrifningen här ofvan ilrn visserligen fram
lagda tillräckliga bevis för riktigheten af alt koret med sin sak
risl in, den vListra lraveen orh det t1r 178 1 rifna vapenhuset ick0 
:'iro byggcln samtidi gt med l:°tnghusel, men tlet onaturlign siltl, 
lt v:upt1 kor0I fogar sig till l:'111 ..·l111s11111 rnrn:1, d0n riisl.liga lrnve0ns 
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plan, som tyder på att man ämnat bygga ett torn, och de olik
artade hvalfven i långhuset äro fak ta, som för närvarande endast 
kunna förklaras genom att inpassas i en hypotetisk byggnadsh i
storia. 1 det fö ljande skall ett försök göras alt framstä lla en s;°t
dan. - Visshet eller åtminstone s.:ikrare utgångspunkter för bygg
nadshi storien torde endas t kunna vinnas genom gräfningar i kyr
kan och undersökning af murarn c genom putsafkn aekning. 

Fdtn början bes tod kyrkan endast nf det nuvarnndc lång
hnse t. (°)st- och y;'i stga fl a rna buro rösten, möjligen nf nal.nr
lig sten. Innertaket var af lr~i , troligtvis pl att, ly lakstolen, hvaraf 
fl cre exemplar finnas kvar (A g. 1G0 A), b~ir inga spfö· efter ptt
spikad panel eller skelett för trii
hvalf. Yllertaket hade samma 
f'n Il som det nuvarnnde, cl.:irorn 
viltnn takslolarna A och vind
hrii.dnn i norcl viistrn hörnet. N;°t
go t fönster fanns icke [tt norr 
(del nuvnrnnde upptogs på 1700
talet). Ingången var förmodli gen 
p:°t södra sitlnn. Omkring :°1r 1::!00 

Fig. Hll. Haga. R P- kon strnkti on
Iorclc denna kyrka hnfva byggts. af a n tagm1 t iJigar <' p lnn 
(.Jfr. Knifsta s. 129) . och hvalfsy stem. 

llckon strnktio n dcs friih crc n Pft 14-00-talet planerades och r. rnnllri sses nml Ge wölhcsys tf'ms . 

ntfiircl es en stor tillökning och 
f'öri'mdrin g nf ky rkan. Kor med sak ri stia tillbyggdes i öster, OC'h 
el en foma ga fveln refs till större delen och ersattes af en bred 
triurnfMge i Oykt med kormmarna. 1 v.:ister lades grunden till 
ett torn , ga fveln refs oeh en tornbåge på vederla g af tegel sp~in 

cles mellan de kvarstående murresterna. Kyrkan hvälfdes med te
gel. Koret fi ck ett kvad ratiskt krysslt valf , sakr istian tunnhvnlf oc lt 
l;°mghuset tvenn e lika stora , rektangulära krysshvalf. För h v~ilf
ningen i långhuset mås te takstolam a ändras. Kyrkans plan hade 
dtt ungefä r det utseende, som rekonstruerats i fi g. 161. Framför 
in gtmgen i söder byggdes vidare ett vapenhus. Planen att bygga 
torn frångicks. Man fort satte i stället med ett tegelröste såsom 
ptt kor och sakristia . 

Sedermera torde möjligen ett ras eller något dyl ikt hafva in
1riifTat, som nödvändi ggjort ornbyg~nad af det östrn lt111gl111 shvnlf
ve l. Man slog då stj .:irnhvalfvcl, men liU cl et spiinna öf'ver cl.I be
tyd lig!. större rntn iin dd l'örn lvn rnnd c. Mnn rl' I' n:·u11 li gen bort , 
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hvad som ii.nnu fann s kvar ar östgafveln, så att långhusmurarnas 
inre lif fortsatte rakt ända till kormmen. Triumfbågen afbilades, 
och på den smala resten af densamma , som utspringer frän kor
murarna , uppfördes stjärnhvalfve ls s lödmur. Samlidigt inslogs det 
alldeles likartade krysshvalfvet öfver väslra Lillbyggnadens rum. 

Fön;iND- Under nyare tid har kyrkan endast undergåtl smärre föränd-
RtNGAR uNorn ringar, bortsedt från vapenhuse ts nedrifvande. 

NY ARE Till. 
Ytterväggarna st~mkrappades 17 l7 troligtvis för första gången, 

Ly förslag förelåg äfven att blott fogstryka. - Det nuvarande te

f'otn . .T. Rnosml 1.91/ , 

Fi g-. lfl2 . H n.g-n. ky 1·kn.. rn te riiil' lll eLl predikstol Pn. altarskåp et or· h 
 
ingfrng-en ti ll ~nkri~tinu m. m. 
 

nns lun crc d<'r Kirrh C' mit K:ln1.CI, Rf'l 1ni t11n Hnr. F.iu~Hllj.! Zll 1lir Sak ri stc i ctr. 
 

gelgolfvet inlades 178 l. Kyrkans fön ster ii ro alla enligt riikenska
pemn nyupplagna eller ulviclgacl e. 1757 finnes en post »för en 
föns lerluft.s upphuggning p{t vii s tra gnf,rcln », J7G3 ::ir det en mur
mästare, som »Upphu ggit B:ne s l. fön ster», nntagli gen korets biigge 
och del öclrn i s ljiirnhrnlfs lrn\' een, ty, di't I7G9 »dell. s lorn nyn 
fön stre t» upphugges, menas tydli gen det :H norr. Sydfn adcns 
v:lstligas te fönster Li Il kommer 178 1 i sa m hanrl med vapenhusets 
slopande. \' id besiktning 1787 n f' den nyr0pn rerade sakri stian 
konsta teras : »ELL slort oeh prydli g! fe11slPr p:°t norra sidan a f ga f

http:K:ln1.CI
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velviiggen war insatt stiUl et för den lilla p(t öslra sida11, och nu 
mera igenmurnde gluggen». Detta fönster iir, i likhet med fönsl
rr.t ofvan väslportalen, kvnr i sitt ursprnngliga skick med smil, 
blyinfaltnde rutor ocl1 jiirnspröjsar. Öfriga fönster hafva triibttgnr 
och stora rutor. I fönstret l>nkom altaret. hafva under 1800-lalets 
senare ck•I blifvit insatta nftgrfl enkla , röda och bl:'t rutor, hvilka 
verka synnerligen tarfligt oeh smn klöst. - Den lvfrledade kyrk
dörren fr:°ll1 178 1 har en vacker nyekelskylt (se slutvignellen) o<·h 
en ring med drakhuf'vnd; den sennre ö.r fd1n HiOO-talcl. - Den pl .:it
bekliidda sakristidt11Ten af obeknnl :'.'tider biir enkla jiirnbe:lag (m e
deltida?). - Yltertaket, uppbnrel nf min st 400 f1r gam la takstolnr, 
liicktes 1907 med clubbclkupigl, röclt lnklcgel, lagdl ofv:rnpt1 de 
fr:°m 1790-lalel hiirstamrnande triispfmP11. »~:ne Flöylm med knap
par och stjärnor» anskaffades 1738. Delta f1rlal ;Herfinnes pil cl e11 
lretungad<' flöjeln öfver viistgafveln. 

Kyrkan uppviirmes af en Yirl norl':1 viiggcn i l:°tnglrnsct stf1ende f l PP l' :iRMNINti'. 

kamin. Sakristian försågs l 787 111 Pcl k::tk0lug11, 111en denna iir 11u
mera rifven och ersatt med kami11. 

Inredning och lösa inventarier. 

J\1.T A RE. A l ta r e l s disk ii.r nf furu , hvil, med lx:'1 kvadratiska , bl[1 f;.ilt 
p:°t fasaden, hrnruti iiro m[tlade i gnll och brunt t. v. Krislus p:°t 
korset oeh t. h. Johnnnes Döparen inom en palmkrans i samllla 
fiirger, tnrfligt 1800-lalsarbele. - Altarprydnad e n bestiu· af ell 
snidaclt, genombrutet ramverk af furn, omslutande fönstret (se 
fl g. I G7). Förgylldn akanlns- och rnusselornam enl utbreda sig 
öf'ver en gr[tbl[1 , marlllorernrl bo I len. En! igt r;.ikensk::i perna beta
lades 17GB »Till Bi ltlmggr1ren Biörk i Stockholm för altare Taflan » 
8.20 dal. k. mt. - Al la rri ng e n, m[tlad i livilt, skiirt ocl1 gultl 
med sockeln marmorerad i brnnt och gröngult, iir densamma, som 
i rfrkenskaperna omnämnes nygjord l 75G. 

Altarprydnaden har förmodli gen i ~ildre Lider ntgjorls af del J\'IE DEl .TllJA 

J\ I.T A RSI\ AI '. 1nc cl e llida altarskåp, som nu iir upphiingdl å korets norra 
viigg. Troligen svenskt arbete frf111 slutet af 1400-talel. H. 12G 
cm. lolal B. 275 cm. (fig. 163). Figurerna framslälla i ordning 
fr;°111 viinster: en apostel, S. Paulus(?), S. Olof, en helig biskop, 
Jungfrn l\laria 111ed barnd, N:°l(laslolen (ll. r. s. Gnd F'ader moll 
de11 korsfäs te sone11: cle11 heliga Ande:;; clnfva brukar iifve11 höra 

&rllngbundra härad. 13 
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f'n/n . .f. Rofl.(f"frl /lJ I/. 
Vig. llifl. J-fagn.. A ltn.rnkåp fr[m sl n tf't n,f BOO-tn.ll't. 

Srhnitznl tnr, schwc11isch e ArhE'i t, F.ndc rn..Jht. 

till dylika grupper, men saknas hiir), Johannes döparen pekande 
pft Guds lnm, S. LnurC'ntius, S. I~ rik , S . .John11nes evangelisten , S. 
Birgilln{?). Di"lrrnrn0s ylt0rsidor hnfvn rC's l<' l' nf lll:°tlningar p:"t 
krilgrund. Snnn~likt Mnrie kröning nwd Maria :"t vi"tnslrn och Kri. 
lus :°t högm dörren. 

PHEDIKSTOL. P red i k s l o 1 e n (flg-. I G?:l) iir elt af den 11pplilnclske 1700-l:alsbi ld
huggarcn Magnn;;; Granlnnds 1 enklnr0 arbel en. Trappnn saknnr clörr, 
ornamenten ii ro fft orh schablonm:·issign. Lister och rnlllnr ii ro 
rn~\lade i shirt, fölten iiro hvita och sniderierna förgyllda. Bal
dakinens undersida :"ir bl<°t, likasfr molnen, som omsviifva korset 
p[t dess tak. Predikstolens ursprnngliga fiirg har varit betydligt 
miirkare ; en gdtgrön rnarmorcring iakttages, diir öfvermfrlningen 
bortfallit. Bland kyrkans utgifter 1759-l 7GO miirkes »Till Bilt
huggaren Hr. Granlund i förlag till nyn. Predikostolen, som han 
kall byggn fiirclig till midsommar 200: -». Utom det att fö r
snml ingen sj:"ilf rn fts le bekosla direrse rnnterinlier, fi ck elen betala 
ytterligare -100 dal. k. ml. för sin nya predikstol. P~t prerlikstolen 
iir !'i.i.stad en obcliskformad ståndare, som uppb:"ir en sUillning med 
timgla s; elt sniclnclt och förgy lldt arbete, inköpt 1757 »i st. f'ör 
del gamln, som iir ofiircl igt och odugeligt». 

BÄNK INREO Nuvarande slutna biinkar ulfördes l7G3. År 175G had0 
NINO. nämligen föreslagits »all försam lingen ville bygga in sina Bankar ef

ter tl1et ser s{t illa nt a ll. somliga iiro inbygcla och somliga intet». 
fiestcr af elen :"ilrlrP hiinkinrcd11ingen:;; rl l'kornlio11 Ctl crfinna s ii111111 

' Jfr. s. l 7, nol I. 
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Foto .T. Roosrnl /.?//. 

Fig. 164. Haga. Bänkskärmar på u orra sidan 
af gången ; inre ·idan 1ncd gan1la 1nål11ingar. 

Dekoration auf dcr luucuscitc lies jctzigcn Gcstllhls. 

cl. i11sida11 ar skiinnarna lill norra sidans lviinne främsta biinkal' 
(fig. J64·) ;:;1111l, Lill slörre delen öfvcrrnälad, cl den f'l'ämsla pft södra 
sida11 (lroliglvis herrskapens Mnkar, som rcclan före l7G3 vol'o 
slulna ). ~hi.IJ1ingcn , ulf'örd i rödbl'Llnt, g-rc\ll. och gull med grofva 
svarla konturer p<1 h1·il bolle11, iir sannolikt från 1600-lalcl.. 
Plintar för de pyramid e r, 50 lll l'ordom markernl griinsen 111ellan 
kor ocl1 försam ling l'Lllll , finnas iinnu kvar. Pyrnmider anskaff::ides 
17()3, men bortlogos 1831 ; nu hell försvunna. 1831 beslöls äfven, 
att biinkarna »Skola rn~tl::t s med s. k. cederfärg•, hvilken numera 
döljer den ursprungliga hvita. En vacker, blågrå färg å terfinnes 
nnder pymmidplint::irnas brnna och gröngula marmorering. 

Orgelläktar e n ~u· troligen uppförd någon gång mellan 1781 LÄKTARE. 

och 1786, enligt prolokoll vid prostvisilalioner niimnda cl!'. Den 
hvi lar på fyrkantiga, refflade tr~ipelare, marmorernde i brunt och 
gröngult. Dess bröslni11g, om förr varil grågrön, är numera må
lad i amma ljusa färgskala som ::tllare och predikstol och bl. a. 
prydd med en målad musikinstruments-trnfe med signaluren »B. 
Fröken berg 1797 ». 

uvarancle orge l (se fig. 160) inköptes 1819 från Närtuna ORGEL. 

kyrka. F'n s::i den l1 a rlc fordom rikare förgyllning, tillkommen 183 1, 
men denna döljes ::tl' den nuvarnnde hvila och skiira fiirgen. l 
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sammanhang med orgelns uppsättande på läktaren tillsattes san
nolikt del af brtider utförda, fal ska bågpartie t å »tombågens• norra 
sida för symelriens skull (se fi g. 160). 

DOPFUNT. En dopfunt af sandsten, romansk lyp, tir uppställd i parken 
till egendomen Torslunda, l km. från kyrkan (fig_ Hi5) . H. 75 
cm., kuppans y tlre diarn. G2 cm., ime diam. 48 cm. och Dj. 28 
r- cm. ; genomgående hål i bollen fö r dopvattnets 

mtappande. I in ventarie t från 1596 förekommer 
e n »F'undkä lill » O('li 1G71 nämnes elt · Messing · \--
becken i F'unlen så widt som F'unten ä r». I 
1753 [1rs i11\'enta rium ti r del fort farande uppla~ 

,..::::._ __ -- get, men en parenle::; upplyser, alt det blef »borl
såldt på auktion den 5 iVIartii 176 l » . 

I Slalens I-Ji s toriska Museum för\' aras ellr___________, la ria- skå p och lvå ljussla l'skrön, hvilket al lt in
.:1. llil/01r delin , l !J ll. 

Fig. 165. Hag a köptes frftn fö rsamling n. ä r 1895 (inv. n:o 1015 7) . 
kyrkas dopfnnt . Ma ri a s k å pet (fig. 166), med må lade framsWll
Nn å T or5lnnda 

gård. ninga r it dörrarna· yttersidor af S . Katarina af 
Tnnf•tcin. Alexandrin ocl1 S. Barbara, b~ir på prede llan in

skriften •S: MAH. lA. firgine» ( = Jungfru i\Ia ria) . Skrifsätle t firgine 
i st. f. virgine lyde r p~t e n tysktalancle tillverkare. Arbete t öfve r
ensstäm1ner e ljest med svenska a rbe ten frå n tiden omkring 1500. 
H. 160 cm Dess plats i kyrkan före inköpet till museet va r pCt 
väggen söde r om triumlb~1gen. 

L JUSSTAFS Lju ·s t a fs krön e n (fig. 167), som ti.ro hvar:mdras spegelbild , 
KRÖN. !ta ursprungligen sullit på höga stafvar. P lt ä ngla rnas p elare ha r 

ell vaxljus varit fas tad l (ta lri ka vaxdroppar villna dti.roni), och 
den rörliga underarmen ha r må hända hå llit en pinglande liten 
klocka, :;om ljöd, dlt lju,;stafven bars i proce sion. Nuvarande 
höjd omkr. 87 cm. 

l\I EOELTIDA l väs tra port ale11 s yllre hMbl ä r vid hjässan inmurndt elt 
8KULP'l'U ll  manli g t l1ul'vucl med skiigg och krona. R est af rnedellida tr.:i-
FRAG MENT. 

skulptur. H. 25 cm. 
T AFLOR. Pä norra långhusv~iggen htinga tv ~inne oljemå lningar på duk 

inom svarta ll'i:trama r. V e ro ni ka hå lla nde svetteduken med Kris
tusansiktel. Spänn ram saknas ; duken illa sp ikad direkt på r a 111 en. 
H. 102 cm . B. 83 cm. lGOO- eller 1700-talel - Kri s tu s på kor
se t. Vid korsets fot sex. personer, bland hvilka m tirkes en man i 
1(:)00-talels pr~isldrtikl. H. 103 c111 B. 75 cm. 
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Porlräll i olja af pros ten Olaus Tib eliu s (1702-1776, ble f 
för am li ngens kyrkoherde 1752). På baksidan s lår: »Olaus Tibe
lius. alus 1702. P inxil: 1766 ~ . Likt porträtte t af samme prosl 

Fotn. J . Roost'al 19 fI. 

Fig. l(iö. Haga. :\farias kåp, nu i Statens Hist. Muse um. 
)f arin im Sch rank. Um 1500. n cutscbc Arbeit (?). 

i Vassunda kyrka, ehurn billlre bibeMlle l (jfr. s. 180). Den enkelt 
ornerade, förgyllcla ramen är ursprnnglig·. Porlrilllet hängde förut 
i sakristian, den vanliga och nalmliga platsen för pr~istporträllen, 
men intager nu den lomma platsen elle r Mariaskåµ el. 
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Uu s lal' lII: s tal 1771 och 1772, på södra l<lr1ghusvi.iggen, 
Jingo förgy llda ramar med sköld upplill, det ena 1772 och det 
andra 1799. - I koret hänga Karl XlII: s tal 1810 och 18 17, 
likaledes inom l'örgyllda ramar. 

~11.f'VEH. Kyrkans silfver förvaras !Jo · 
en af kyrkovi.irdarna i en lilen 
jiirnbandad, rnsndlad träkisla. 
En s ilfve rkalk med l'örgylld, 
gusla viansk lagerkrans kring fo
ten i.ir sti.implnd E. Eric:on och 
har ;,\rsbokstal'ven K 2 ( = 1n2) 
samt upplandsvapnel. H. 42 c111. 
Den är lillverkad delvis a r ma
lerial lirån en gammal »Söll'kalck 
förgyldh innom », som köples i 
Laurenlius Botheniensis tid ( 1638 
-- 1670) för kyrkans medel, men 
so111 179 1 befa1ms för liten. 
Tillhörande pat e n af ilfver, 
öf\'er. idan l'örgylld, har i mid
ten etl ingra1·eradt hjulkors. 
Diam. 16 c111 . - En reklangu
lär obl a ta - k af sil fl' er på !'yra 
lejonlassar har samma mi.islare
slärnpel, so rn ka lk en. J bollen 
i.11' graveradt: »Gil'ven Från Tors
lunda 1795». Enligt å rsbokslaf
ven 2 tillverkad delta år. L. 
ll ,o cm. S i lfv e rkanna, 
s l ~implad med A Ö ( = Andreas 

Fig. 1U7. Hag>L. Lj usstaf~krö11 . Öltrman) och år ·bokstafven W 
nu i Staten s Historiska :\Iuseun1. ( = 1757). H. 24 cm. Den köp

'l'rn.glcncht.cr. 
tes i tockholm år 1757 efter 

beslut af församl ingen all l'ör en sill'versld .1, en söndrig kalk rn . 
111 . lillbyla sig en ';ilfverkanna all anvi.indas i st. för del »krögar
slop », 1nan l1ado. -- Brudk rona af f'örgylldl silf'ver med hvila. 
blå och röda slenar. Är f'önnodligen densamma, som enligl ri.i
kenskaperna inropades på en auktion i Bromsta 1779. H. 8,o cm. 
Diarn. nedti ll !l,5 cm., upptill 14,o cm. 

Foto. J . lloosral 1911, 

http:l'rn.glcncht.cr
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Tvänne gjulna mäss ings kr o no r hänga i llmghuset. Om den Lw~nrnsKAI'. 
slöl'l'e heler del i invenlariel l'rtm 1(i!JG: »Een Liuscrona af 8 pipor 
J\:o JG7 cl. J9 Jan. skjiinkl af Högw : Fru Anna Holarnb ». Den 
mindre likaledes med 8 pipor, oml::lias i sockensUimmoprotokoll 
d. 19 Dec. 17G2 sålunda: »1:o 
Upwisle. elen nya Cronan, om 
ntigon hade ntigo t emot hiinne 
ocl1 som alle 11·orn ni'1jde med 
henne, s[1 blef hon kiipl för kör
knns penningnr, och nppseltcs 
lill .Tuhlehögticlen». Den kostnde 
4.00 rlnl. k. mt. P t1 kulan iir d 0 11 

signerad: »Anno l 7G2. Cord i 
Upsala rl . 8 tlerem. f:arl Ed
berg». 

P:"1 viiggen bredvid predik
stolen li:ingcr en lju sa rm af' 
miissing, lt va rs sm:b rmar nn iirn 
defekta och nedtagna. Det. ::ir 
f'örmoclligen den i 1G71 tn·s in
venlarium niimncla. " Liuss arm 
i prerliksloln skiinkl nf' Nils 
J\ n<lersson i Berga. efter hans 
frtclc r, meclh 3 pijpor». L. 75 
r·m., viiggbucklans clia111 . :iO cm. 

Fem par lju s p I :Har iirn 
nlliiingda i kor och långlrns. 

·f · cl Foto..r. Uon31•al t.? 11.E• tL par a f c1n \'Cn miissmg me 
Fi g. LG8. Hngn. Ljn~pl:'it

fyrkantig reflektor iir frt111 slutet frän l GOO-tnlPt. 
af 1GOO-talet (flg. 1G8). H. 73 Wnn<l lcuchtcr, 17..Tht. 

cm. - Ett annat: par likaledes af dril'ven miissing, men enkl:irc, 
ii1· miirkt »1773 A. U. S.» (flg. 169). Df1 1753 [1rs inventarium upp
tager fyra stycken plålar af miissin g iir <ld möjligt all dessn se
nare meclriiknas, hvilkct skulle bekriiftas nJ alt årtalet och bok
st.iHverna lyckas senare in tryckta. -- De tre öfriga paren ar pres
arl och försilfracl kopparpl tit iiro sk:inkla af Canccllie Ht1clinnan 

v. Ihre omkr. 1800. - Orgell'nsnden pryclcs nf tr:'innc guslavinn
skn , 2-pipign ljnsn rmnr af m:·issing, gj11L11a Of'h f' iselernclP ( fi~,;-. 17 1). 
IJ. 42 cm. 
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Lju ·s l:-i br :-if t e nn finrrn s tre par. Tv :°t pnr iiro af samma 
lyp solll fi g. 14.:1 	 D, v:-inlig om kr. 1700. IJ. 28 cm. Del ena har 

en engelsk Lennsliimpel fr:°ll1 1()00-Lnlels slut (fig. 
"170). P~t del andra iir ii1risladl »Lars Ström A:o 
1757». Ett. inventarium meclclelnr, alt »År 17GO 
iir ~:ne stora Tlienstaknr fiiriirncll och skiiinkta till 
alta ret med 2:nr storn w:-ixljus af r:°tdmannen 
Uppsn la SLriim p:°t Bod ni 101 111 » . Del tredje paret, 
Ld nrmadt\ iir förmoclli gf'n dl'Lsa mllln , som enligt 
r~lkensknperna om gjordes i Uppsa la 178;). Ar
m:wn:-i och fotens undersida iiro stfö11placle mecl 

F tdO, .I. /1'110.'U'ltl l .'Jll. upplunclsvapnet, bok Liifverna .J, E, S of'l1 A B 
F ig. WH. !Inga saml tre kronor p:°t refT1:1cl bollPn. De omgjorda
Ljn.~p l å.t frå n 

stakarna iiro lrolige11 identiska nwcl i 1671 :°11·,;l iOO-talP t. 
W:11a ll t•1JC· h tcr. i1wentari11111 11 iimnda »2 Teenslaknr ~ , hvilkn 169G 

18 . .Tht. 
omtal:-is ss. " ~ \l'akkr:-i fpnstabr». 173G finna s 

,, fyra I r n:<I :1 b r". DP nytillkomna to rde v:-ira cl e l'iirstn timnda med 
Pngelsk sWmprl. 

Undf'r HiOO- och 1700-talet var stor ornsiiltning p:°t m ~i ss 
11 :1 ka r. l fi96 :"u·s invf'ntarirnn upptager ej mindre [1n fem. 17G3 
d . I .lann:iri sk:'inktc Ol:111s Tibclins en ny »:-tf Cnrn1ose Siden 
Droyrl 11H:ll wiL lystrin g· lill kors p{t ryggen och milt upp:°t bri">slcl 
salllt giill guln galoner omkring». Den11a finn es iinnu k\'f\ r. 
l>e11 1n1 i brnk vnrnncle, ni' svar! ,.:arnmel med sil f'vergn loner, i11
kiiplcs I7fl5. 

Till kyrknns skrnd hiirn iif'vt>n : ett knlkkliid <' af skiirl siden 
med h:ll'<l af blommig silfvergaz, knnlntl med silf\'erspels, en bok
k 11 dd e af skiirt siden, broderad med silf'ver i pl:1Lt sö111 oeli p:°t
laglln si I l'verlddar, IJ~tda frClll 1700-Lalet, nrn t h :H af' svart sam
met med silfvergaloner ocl1 frnnsar, niimrnl i 1778 tirs i1we11la
rium. - I inventnriel. fdn lfi!)() upptages en »Pung· wirkal af 

silke med en grön k~ipp A:o IG78 cl. l 1"el.Jr. skj;'inkl 
a l' I-Jög,,·~dborna Fru Anna H.olumb». Den gröna kiip
pcn ~ir det enda, som finnes i be l1 ~tll. 

[ 1G!J6 tu·s in ventarium niimnes en »rnanipulu.·,, 
och in venlariel 1()9G upptager lvfinne sto lor »ecn af' 

Fig. 170. röcll 	 sammet, och l blft som man nu bmkm nll binda Haga. rre nn_ 
stäm pe l. kri11g rnessarken» (= miisskjorlnn) . Dessa in trpss:rnla 

Zinne n ~temprl. f'örelll{tl :'iro numera fij r,; rn1111a 
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Bland utgifter 1794 märkes en post »För kl ~i <l e, med dess 
tillbehör, till ky rkvakt a r en s kappr åck» . Ej bevarad. 

I sakristian förvaras ett rök e 1 s e kar af R örn.sEKAH 
M. M.

malm, förmod ligen ctet »Eeldkar», som omnäm
nes i inventariet från 1596. - Vidare elt kru
cifi x af gul metall. På baksidan af korset slår 
»Hit skienkt af Lars Ström och Anna Greta 
Dahlberg 1763». Det tir stämplad t I. \V. H. 40 
cm. - Åttkanti g t e nnfl as ka för vin, på loc
ket en sköldformig stämpel med springande 
hjort. H. 28 cm. 

Bland möbler i sakristian märkas: en enkel Möm.F.n. 

e ks to 1 med furusits af en typ, vanlig under 
1GOO-talets senare hälft (se fi g. 157), ett kl ftd skå p inköpt 1777 
samt en stor, enkelt j ä rnb es l age n ki s t a från l7G5. 

I koret finnas tvänne g r a fs t en a r (å planen fi g. 158 ulmtirkta GnAFsTr.x11n: 

med F och G) . Den ena, framför ingången till sakristian, ligger 
öfver Christina vVidrnan ( t 1722), den and ra, rnidt för stora gången, 
öfver Mari a Catharina von \ Vitten (t 1781 ). Inskriften p(t elen 
senare med dödsåret ej inhugget, hvilket visar, a tt stenen varit 
fö.rclig dessförinnan, är karakbiristi sk och å tergifves d~irför: 

»DENNA. GRIFT. T1L. HöRER. EN. AF. Gun. BEPRÖFVAD. I. TR ONE. 
STÅNDAKTIG. S1ÄL. HvARS. NAMN. ALTID. LYsT. AF. GuosFRUCKTAN. 
\ VISHET. OCH. DYGD. 

Bön. lcKE. AF. E~'TEH. vVEHLDEN. GLÖMMAS. SALIG. CAJ\JMAR. 
REVISIONS. RÅD: vÄ1.s: HER: NILS LAGERSTOLPES. ENKE. 
FRU. WÄLBQRNA. FRU. MARIA. CATH: VON \ VITTEN. 

FÖDD. D: 30. JUNII 1700. DÖD. D: . .. 
DESS. WAITL . SPRÅ K \VAR. C: llRISTUS. iiH . MIT: LW. OC:IT. IJÖIJF.N. 

ÄR. MIN. \VINNIN G. l'HIL I P: C:: l V: ;37. » 

Sammanfattning af Haga kyrkas konsthistoria. 

I. Ornkr. 1300 bygges en kyrka, endast bestående af det 
nuv. långhuset. Innertak af trii. - Dopfunten tillhör detta skede. 

II. Undel' 1400-talet tillhygges kol' med sakri sti a sa mt va
pen hus och en viistli g trav6e, från början afsedcl lill tom. Hela 
kyrkan utom » lorntl'aveen» hvillf'ves med tege l. Vid elt senare 
tillfölle utbytes det ös tra l ~rn ghusllYa l fvet 111 0 1 elt större s lj iirnhvalf, 

Erl!nghundra hlirnd. 14 

f"oto. A. /Jil/01c 1911. 

Fig. 171. H aga. 
Gustaviansk 

ljusarm. 
W nndnrm. Ende 18. Jht. 
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hvarvid iifven »torntravcen » förses med tegelhvalf. I denn a så
lunda förstorade kyrka installeras vid 1400-talets slut elt allar
skåp och ett Mariaskåp . 

111. Omkring 1700 utökas inventariet genom gåfvor såsom 
ljusredskap, mässkläder m. 111. Målad bänkdekoration i de friimsta, 
slutna bänkarna. 

I V. I prosten Olaus Tibelii tid , 1752- 7G, anskaffas altar
prydnad och predikstol (af Granlund) saml ntföres den nuvaranrlc, 
slulna Mnkinredn ingen. 

V. 178 l rifves vapenhuset och kyrkans in gftng förhi.gges Lill 
viislfasaden. 

V I. 1819 inköpes elt orgel verk Mm Nl\rluna församling. 
VII. 1907 Uickes det gamla spåntakel med tege l. 

Resume . 

Di e kleine Kirche is l ::tus Granit geb:iul ; nur die oberen T e il e Lle r Giebel 
u1H] die Gewölbe s ind aus Backs lein. Di e Geschi chle des Hanes der Kirche 
im Millelaller ist ni chl ganz kl::trgelegl. W a brschei11li ch wurde rli e Kirche 
um 1300 m il einf::tchem, reklangulärem Cirundri ss (l<'i g. 158, Periode a) u11d 
fla che r Holzdecke aufgeflihrt (vgl. Knif'sla. S. 130). Spiller wur<len Chor unJ 
::iakrislei zugeb:iut; e in ·w esllurm wurde hegonnen, a ber nur bis zum e rs len 
Stockwerke erbaul. In derselben Ze il wurde die Kirche warsch. so ei ngewölbl 
wie Fig . 161 es ze ig l. Aus Griincl en. die jelzl ni chl melir feslzustellen si nd, 
wurde spä ler, aber noch im Millelaller, dem Triumphbogen und dem ös lli ch en 
Langhausgewölbe das jelzige Aussehen verliehen (Fig. 158; man he ine rke die 
s iidös lliche Ecke des Langhauses). Vor dem ursprun gli ch en slidlicben Porlal e 

\\'Urde gegen Ende des Mittela lters ein e Vorh::tlle (vapenhus) aufgeflilir l. 
Di ese wurde um 1781 abgebrochen. und ei11 neues Portal im W eslen 

aufgenom men. Di e 1 jetz igen Fen ster sincl im 18. Jht. vergrösser l 
otler neu ::tufgenommen. Neben der Kirche s lehl ein höl

zern er Glockenturm ans d. J. 1727. Von der Ein
richlun g zu bemerken: Maria im Sc h r:i nk. 

um 1500 (Fig . 166). Die Iusclirifl auf 
der Predella •S: MAR IA. firgine. 

deulel auf e inen deulschrerl
enden Meisler hin . 

' 
 ....... 
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