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KONSTHISTORISKT INVENTARIUM, MED STÖD AV KUNGL. VITTERHETS-, 


HISTORIE- OCH ANTIKVITETSAKADEMIEN UTGIVET AV 

SIGURD CURMAN OCH JOHNNY ROOSVAL 


Detta bokverk om vårt lands kyrkliga minnesmärken är i sitt slag ett 
av de förnämsta i världen. Dess betydelse för vår historiska forskning 
och även för utlandets har betecknats såsom utomordentlig. Utgivarnas av-
sikt vid verkets startande var att beträffande kyrkorna och deras ägodelar 
säkerställa vad vi så länge behövt, nämligen en enhetligt utförd och i en-
hetliga former utgiven vetenskaplig beskrivning över alla vårt lands kyrk-
liga konstminnen. Emellertid betonades redan från början, att vid sidan 
av sin konstvetenskapliga gärning verket även borde fylla den stora upp-
giften att berätta varje enskild kyrkas och därigenom också grunddragen 
av den omgivande bygdens kulturhistoria till gagn för den hembygdsintres-
serade inom varje ort. Såsom folkbok har Sveriges Kyrkor hittills allt 
för litet beaktats. Därför önska vi särskilt framhålla de egenskaper hos 
verket Sveriges Kyrkor, som berättiga oss att rekommendera det såsom källa 
för hembygdskunskaj. 

Vår avsikt är även att i möjligaste mån tillmötesgå församlingar, före-
ningar och enskilda, vilka hysa intresse för det lokalhistoriska innehållet, 
genom att tillhandahålla både enskilda volymer liksom även hela verket till 
avsevärt rabatterade priser. Forsamlingar eller föreningar kunna även, om 
beställning göres i god tid, till billigtpris erhålla separattryck av en viss kyr-
kas beskrivnz'ng. Prospekt, provtryck och subskriptionsvillkor erhållas efter 
anmodan hos förlaget, adr. Postjack 644, Stockholm I Verket finnes till 
salu och subskription kan tecknas hos alla välsorterade bokhandlare i riket. 

Stockholm i maj I92I. 
A.-B. SVENSKA 

TEKNOLOGFÖRENINGENS FÖRLAG 
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f'ÖHORD 

Härmed utsändes det första häftet av SvmuGES KYiiKOR i förändrat format. 
Denna förändring bar beslutats först efter noggrant övervägande med anledning 
av de vunna erfarenbetema under utgivande av tidigare delar. Huvudanledningen 
till ändringen har varit utgivarnas ön ·kan att kunna giva ett större format åt 
viktigare illustrationer, varj~imte antalet sidovänd<L aYbilduingar tack vare det 
bredare formatet kan inskränkas. Formatet är ~indrat endast genom större bredd, 
under det att dess höjd är densamma som förut, varför ändringen icke kommer 
att göra sig· gällande i bokhyllan. - Givetvis skola r edan påbörjade band i det 
tidigare formatet även fullföljas i det. amma. 

Undersökningsarbetet för här föreliggande häfte är huvudsakligen utfört vid 
besök i kyrkorna under hösten 1912 och fullbordat efter förnyade besök under 
åren 1917 och 1918. Under arbetet med de olika kyrkornas undersökning bar 
häftets författare erhållit det välvilligaste bistånd och åtnjutit den största gäst
frihet i Lag·ga hos kyrkoherden P U Källström, i Östuna bos friherre 
Johan W Stjernstedt å Tislinge samt i Husby ·Långhundra hos kyrko
herden Sigfrid Andersson, f. kantorn C. P Andersson och folkskolläraren 
!sidor Åvall. Till dessa personer, som sålunda underlättat författarens arbete, 
uttala utgivarna sitt vördsamma tack. 

Artisten John Österl u n cl i Uppsala har på ett kraftigt sätt främjat 
arbetet för detta hä.fte genom att till utgivama överlämna av honom utförda upp
mätningsritningar av Östuna och Lagga kyrkor. Utgivarna ~i,ro honom stor tack 
skyldiga för detta verkligt handgripliga stöd av arbetet. 

Sakkunniga, vilka välvilligt bidragit med specialupplysningar, äro doktor 
Gustaf Upmark om silverföremål, ingenjör Albert L öfgr e n om tennföremål, 
friherre Rudolf Cederström och fröken Agnes Branting om textilier samt 
amanuensen Sigurd Wall in om medeltida kalkmålningar - Till alla dessa, 
som åter givit vårt arbete prov på sin välvilja, uttala vi ett varmt tack. 

Stockholm i maj 1921. 

SrnuRD CuRM.A.N J OHNNY Roosv.AL. 
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Fig. 1. Lagga. kyrka. från n ordväst. Foto. l!l18. 

Die l\.irchc von Nordwesten. - 'l'hc church from thc north-wcst. 

LAGGA KYRKA 

UPPLAND, STO CKHOLMS LÄN, L ÅNGHUNDRA HÄRAD 

UPPSALA ÄRKESTIFT, VAKSALA KONTRAKT 

TRY CKTA i.;: ;\r,LOR. AFRITN IXGAR 1, p i. 53, 72. OLOF GRAU, Hush :'Uds anmärkningar under 
resan igenom Upsab och Stockholms län å r 1748, ntg. av S. T. Kjellberg i U. F T., VIII, Bil. 1. 
C. A. KLINGSPOR i U. F T II, s. 33-34, beskrivning över ky rkan och inventarier, bl. a. b egravnings
vapen och runsten . H. HJLDEI3RAND i ANT. T!DSKR. IT, s. 391, om valvmålningar och järndörr 
med m edcl t idsmålningar . J. HoosvAL i U psala Nya T idn ing l!l07 'Is, om målningar och m edel
tidsinventarier. 

HANDSKRIVNA i;: ;\Lr,o n OCH AVBTLD"'IXGSS ;DILI NGAR. H. A. Kgl. brev 1737 27
/, ti ll 

landshövd. o. konsist. ang. beviljad kollekt över stiftet och Stockholms stad t ill klockans omgjutande 
och reparation av kyrkan. IHRFORS i nneh:Uler följ. teckningar : ext. av kyrka.n från S, stapeln, 
plan av kyrkan, fnn t och runsten . A. T A.: 5 foto. (ext. fr. S, int . mot Ö, val v) ; 1829 å rs inv.; 
H. H ILDEI3RAND, Östra Upl:rnd, 1868, S. 36-38, avb. av dopfunt och jii rnkrona, text om äldre inven
tarier ; skrivelser om kyrkans järndörr 1872. B. ST.: 1 bl. ritn. t ill orgelfasad av C. G. Blom 1834, 
kopia. L. A..: A VI, s. 147, iigok:;trta. av å r 1639 med schematisk ritning av kyrkan och prästgården 
fr . S. U. B. : Non.DIN 39: 5, p. 22, uppbörd 1531 (förteckningen upptager utom penningar 3 klockor 
och 5 mark 6 Jod silver) ; S. 23, p. 215 och 216, begravningsvapen ; .l:'AUISKIÖLD nr 275, p. 544, 
sägnen om "Lagga-gnbhcn " ; TOPOGn. PLANSCHSAML. nr 48017, ri tn. t ill orgelfa ad, kopia efter Blom. 

KYnKA NS ARKI VA LIER I Lands a. rki vet, U ppsala.: protokoll 1745- 1810 (KI, 1, 2) ; hnvnd
räkenskapsbok 1635- 1773 (LI, 1) ; s pecialer från och med :\.r 1771 (LI, 2- 5) ; inYcntariebok (N. 2) 
inneh :'tller inv. 1720, 1757, 1805 och 1829; visitationsprotokoll 1760, 1774 och 1787 ; div. kont rakt 
och lösa rä.kenskap uppgifter rörande nyanskaffningar och reparationer under 1700-talet. (Vis ita t ions
protokollen samt ovanstående lösa handlingar k varlågo 1917 bland div makulatur i kyrkans vapen
hns.) I k yr k a n (och pastorsexp edit ionen) förvaras fullständiga serier av protokoll och räkenskaper 
för senare t id. 
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Lagga kyrka är byggd nederst på norra slutt 
ningen av Lagga-berget. Detta, som till stor del 
är täckt av flyttblock, reser sig på sydöstra delen av 
ett 4 km. lång·t och 1 km. brett höjdparti, beläget 
hingst ned i elen sydliga förträngningen av Upp
salaslätten. Ännu under den tidigare medeltiden 
var detta höjdpar t i helt kringflutet av vatten, som 
torde stått i segelbar förbindelse med Mälaren via 
Fyrisåleden och med Östersjön genom en segelled, 
vilken direkt eller med förgreningar berört alla 
häradets sockmtr och haft sin mynning i Öster 
åkers socken i södra Roslagen .1 

K yrkogårdens lä.ge kring kyrkan visas på situa
tionsplanen (fig. 2). Norr och öster om kyrkan 
sänker sig terrängen starkt, så att den ursprung

Fig. 2. Laggrt. S it un tiousplan. liga, medelt ida kyrkogårdsmuren ( vart på planen)
Delin . J . Östcrlund l!ll2. 

mot NV, NO och SO på utsidan reser sig omkr 
2 m. över markytan , men på insidan , diir även någon fyllning påförts, endast 
1/2-l m. Större delen av det sydvästra partiet av kyrkogården är senare tillagt 
och kringgärdat av en lägre och smalare mur, lagd som kallmur dels med stenar 
från den rivna, som låg närmare kyrkan, dels med ny sprängsten. D enna ut
vidgning fullbordades 1864, då även huvudingången (södra) försågs med smidda 
järngrindar mellan huggna gråstensstolpar (fig. 3). Grindarna äro förfärdigade av 
smeden Hjort i Morby, Lagga., för 127 Rdr. 

D e nyssnämnda medeltida murarna äro av samma tjocklek och byggnadssätt 
som murarna i kyrkans långhus, skalmurar lagda i bruk med mellanfyllning av 
mindre stenar i bruk och utvändigt fogstrukna. Dylika murar fordra tak 2 till 

1 Jfr siigncn om »Laggngubbe1J», som, bes l'iirnd av den nybyggda ky rkan.· klocka, drog s ig tillbaka 
i berget fö rsäkrrtnde . ig ej ii.rn n. framkomma, förriin Lagga ·jön " b li vit åker och Ö:tnnn.fjitrden äng. 
Numern existera de a va t ten endast :om t id ta ls översvii mmade sankmarker. OLOF G1uu (se t ryckta 
kitllor) har vid s in rc ·a genom socknen 1748 antecknat, a tt i Lagga sjö »förr f:i n"ats rndor och 
krii ftor ». Den forna segelleden iir omtalad i RUDBECK, Atlan t ica I (1681), s. 175, WIJJ>llLAD, Geue rnl
Plauer ti ll Tio SMesg:lrdar, Stblm 1765, s. 6 samt i U PPLAXD I , s . 425-26. 

2 Som regel torde medeltida ky rkog:°n'dsmurar av detta s lag varit försedda med . adeltak ::w t rä. 
Vid Vendels och Knu t by ky rkor i Uppland unde rh:'\lla · fortfarande dylika s . k. bog:'trdstak. Att 
de icke allmiinnare bibehå lli ts bör t illskrivas en kungl. förordning av cl. "8/ s 1764, genom vilken vid 
100 dr. Smt:s v ite föl'bjöds, dels att bygga nya kyrkogård ·murar lagda i bruk, ,·itlimmade eller 
tiick ta m ed briidr r eller s1ni.n, dels ock a tt unde l'li:°llla dy li ka, ·om redan funno:. Förordningen blev 
ej a llestädes e ftcrlcnl, \'al'för den förnyade· 17/s 1804. 
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F ig. 3. Lagga. Söd ra iDgången t.ill ky rkog:'t rd en . Fig. 4. Lagga.. KlockstnpelD pi'L Lagga.berget. 
Foto 1912. Foto l!ll2. 

SUdlicher Kirchbofscingang. Glockcnturm nus cl . J. 1736. 
Soutb entrance of th e churchyarcl. Dclfrcy , bu il t iu 17 36. 

skydd mot nederbörd, elj est intränger vatten och stenarna lossna, när det genom
fuktade bruket fryser och utvidgar sig. På ett par ställen vittna stora ras härom. 
De fordom med stort besvär underhållna »bogårdstaken» lämnades tyvärr att 
förfalla efter 1782, då några tolfter bräder beviljades till takets botande, ty 1809 
antecknas om »Bogårds Tak och Hufwar », att de äro »aldeles förlorade» 1757 
undergingo de en välbehövlig r eparation , varvid åtgick bl. a. 1400 spån , som för
samlingsborna fingo låna ur kyrkans förråd. Ur protokollet från sockenstämman 
1755, då åtgärden beslöts, må anföras emedan »underbräderna med största delen 
spån äro så bortrutnade at ei kan spik mera fästas på många ställen , må hela 
qvarteret på Norra sidan mot Prästgårds Hummelgård brädas såsom mångestädes 
brukel. är , äfwen så mot Prästgårds Ladugård , emedan elj est faller för kost samt 
at både bräda och spåna åfwanpå, och synes mindre angeläget på de båda sidor 
och ställen» När träarbetet var färdigt, överströks taket med tjära och rödfärg 
blandade jämte tillsats av » 1 :fl. victriol, til dessto mera förswar emot röta». 

K yrkogårdsmuren har nu liksom före utvidgningen två ingångar. Båda voro STlG LUCK Oit 

tidigare överbyggda med sti g lu ckor, om vilkas utseende upplysningar saknas. 
Den södra var säkerligen uppförd av gråsten eller tegel r edan under medeltiden. 
1682 uppmurades södra stig-luckan ånyo med tegel »af grunden » och fick 1685 
ny port, dubbel med »porthållare, Skothorn af J ern och låås » I inv 17 57 upp
gives den vara nyspånad och rödfärgad. D en »östr a » eller »lilla » stigluckan 
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(fig. 14) har under 1800-talet blivit ersatt av en trägrind. » 1673 Täcktes den östre 
stijglukan som till prestegården weter med bräder spijk och arbetzlön alt af 
kyrkians penningar» Den fanns således före 1673. Dess tak, som troligen var 
ospånat, överströks 1757 med rödfärg. Bägge stigluckorna tjäras 1686 och 1765 
och förses 1777 med stocklås. 1812 repareras den södra och 1814 den östra. 
Rivning av den södra omnämnes i samband med kyrkogårdens utvidgning 1864. 

Under senare hälften av 1700-talet föranstaltas vid ett par tillfällen om träd
plantering på kyrkogården. På förekommen anledning påminnes vid socken
stämma 1757, »at Spalwärket kringom Trän wid kyrkan blifwer til slut fulbordat, 
och at ingen må ofreda eller skada sådant, som är planterat eller bygt til prydnad 
wid kyrkan, hwilket i Sweriges Lag Missg. b. 20 cap. § 11 förbiudes wid tio dr. 
Smt. för hwart thera » Nuvarande trädbestånd av lönn, ask och alm utmed kyrko 
gårdsmuren och huvudgången planterades till ersättning för de äldre träd, som 
fälldes 1864, endast trenne äldre askar kvarstå. 

På kyrkogården har fordom stått en »timsten», omnämnd 1750 och 1787 
Klockstapeln uppe på Laggaberget (fig. 4), av bockkonstruktion, helt inklädd 

och tjärad, med spånklädd, karnissvängd huv och flöjel i form av ett drakhuvud, 
torde erhållit sitt nuvarande utseende 1736 enl. uppgift i inv 1720, vari bl. a. läses , 
att stapeh1 står på en hög backe mitt emot stigluckan samt (senare tillagt) »är uti 
godt stånd upbygd år 1736 på Sochnens kostnad » Av räkenskaperna inhämtas, att 
stapel funnits sedan gammalt. Sålunda påträffas 1642 utgiftsposter för spåning, 
hydring och tjärning av densamma samt 1681 för nya långsyllar och tvärsyllar från 
Almunge socken och sågbräder till deras täckande. Denna äldre stapel, vilken 
till sina huvuddelar troligen ingår i den nybyggda av år 1736, var ej inklädd, 
utan hade till skydd mot nederbörden endast huv samt, enligt bruket på 1600
talet, spån- och brädklädsel på strävor och syllar . Först 1771 anskaffades luckorna, 
vilket förklarar, att golvet under huven är lagt i form av ett lågt åstak med 
bräderna på lock. Följande utdrag ur ett sockenstämmoprotokoll från 1757 lämnar 
ytterligare bidrag· till stapelns historia. »Sidst beslöts at den länge sedan nedfallna 
Flögen af klockstapelen måtte åter upsättias, samt i stället för den stege som 
stådt utan på klockstapelen och nu bortrutnat, må giöras en trappa in uti klock
stapelen och en dörr med Lås och gångjern, at ingen skada kan af resande och 
wanartiga tilfogas klockan eller de som skola ringa falla sig förlorade wid upp 
eller nedgående.» - Klockorna omtalas på s. 45. 

1673 byggdes »Ett bårhus på Norre sijdan om kyrkian, stockarna der till förde 
bönderna, och timbrade huset med bräder; spijk och arbetzlönen betaltes af kyrkians 
medel » Vid sockenstämma 1757 är fråga om vapenhusgolvet, som beskrives med 
»några Tegelstenar på ena sidan där bårarna i många år stådt, sedan Bårhuset 
förföll, och altså må nu Likbårar ställas uti den inbygda klockstapelen sedan där 
wid gångjern och lås dit kommit, som kostat mindre än å nyo bygga Bårhus » 
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En materialbod byggdes 1760 » 10 aln. lång och 4 d:o Bred» men fanns ej vid 
inventeringen 1809. Diverse redskap för kyrkogårdens skötsel samt brandspruta 
förvaras nu i vapenhuset. 

KYRKO BYGGNADEN 

Kyrkobyggnaden är, bortsett från sakristian och vapenhuset, enkelt rektangulär 
till sin plan och utan särskild sockel ända från marken upp till gaveh·östenas 
spetsar uppbyggd av ur de närmaste omgivningarnas rika förråd utvalda kluvna 
eller okluvna gråstenar. Förband existerar ej mellan själva kyrkan och det på 
södra sidan tillbyg·gda vapenhuset. Däremot ligga sakristians murar i förband 
med kyrkan. Tegel är använt till valv, portalomfattningar och fönster. Murarna 
äro skalmurar, omkr. 1,5 m. tjocka (jfr kyrkogårdsmuren) och utvändigt sprit
putsade. Stenarna ligg·a i jämna skift av 30- 35 cm:s höjd (i västra gavelröstet 
synnerligen regelbundet och med endast 25 cm. höga skift, i sakristians röste och 
långhusmuren mot sakristian i något ojämna skift med olikstora stenar). På öst
och västgavlarnas rösten inåt vinden samt på yttre långhusmuren , där denna 
döljes av vapenhusets vind, iakttages ytter- och innersidornas forna utseende 
oputsad mur tämligen noggrant fogstruken med rikligt bruk ett stycke utöver de 
smala fogarna. Någon ristning i bruket för att imitera mur av reguljära kvadrar 
har ej iakttagits. Murarna, som sålunda under medeltiden varit oputsade, blevo 
ut- och invändig·t rappade 174 7, beträffande det yttre troligen för första gången, 
vilket sedermera upprepades 1815, 1836 och 1870. 

På konceptteckningen i AFRITNINGAR (fig. 6), gjord 1684, ses alla nuvarande 
fönster på sydfasaden samt östgaveln, dock samtliga av mindre dimensioner. 
Det västligaste strax intill vapenhuset är betydligt mindre och smalare än de 
övriga, vilka, om de icke redan före 1684 blivit utvidgade, efter medeltida för 
hållanden äro anmärkningsvärt stora. På den ej så tillförlitliga renritningen i 
AFRITNINGAii ha de dock betydligt mindre mått. Av räkenskaperna framgår, att 
även västgaveln haft fönster. 1655 blev där »bygt» fönster, 1682 och 1714 in
sattes ett nytt (det torde dessa gånger endast varit fråga om ramverk och gfas 
till ett mindre fönster), och 1740 finnas poster för upphuggning, murning, fönster
bågar, ramar och glasmästeriarbete för »Wästra gafwelfönstret» Vid sistnämnda 
tillfälle insattes även ny ram och murades på »predikstolsfön'stret», det mellersta 
på södra sidan. Alla eller de flesta fönsterna försågos 174 7 med järngaller , vilka 
1815 försåldes i anledning av den då företagna fö1'.storingen av alla fönster till 
nuvarande dimensioner, varvid ock tvenne nya upphöggos på norra sidan, som 
förut varit fönsterlös . Dessa stora fönster, i och för sig mycket vackra med sina 
i bly dragna grönskiftande gfas och goda proportioner på träbågarna, förtaga 
exteriören dess medeltida karaktär. 

PLAN OC H 

MAT ER IA I, 


FÖNSTER 
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ö;ter 
B 

/l 

Fig. 5. Lagga . .Plan, längdsektion mot N, tvii rsektion mot V samt sektion mot N genom srtkristian. 
Uppmätnin g av J . Österluml 1()12. Slrnb 1 : 300. 

Plan sowie Schn ittc gcgc11 Norden nncl Westcn. Qn crsc hni tt clcr Sakristci gcgcn Norclcn. 
Plall and sections towarcl:':i thc north a.ncl thc west . Section toward s thc north through tbc :;acristy. 

sYnroHL\ L Södra långhusportalen , helt av t egel, ter sig i plan oregelbunden (fig. 5) 
beroende på det i vapenhusets nordöstra hörn år 1685 uppmurade valvstödet och 
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Fig. 6. Lagga kyrka fr:i n SO . Konceptteckning t ill AFRIT:\' INGAR (1 684). 

Dic Kirche YOll S lid ostcn. Handzcichn . aus cl. J. 1684- . - Tllc cllurch from th c so uth-cast. Pencil drawin g (1684- ). 

den för en läktartrappa år 1757 gjorda urtagningen på östra innersmygen. Den 
är rnndbågig med stickbågig inre nisch, avsedd för en stor dörr Tegelomfatt
ningen har på yttersidan, åtminstone del vis , varit målad, så att varannan sten 
lyst vit och varannan röd. På en del av bågen (fig. 7) , i orört skick bevarad 
ovan vapenhusvalvet, kan detta iaktta.gas. Fogarnas puts är rödfärgad och vit 
kalkfärg täcker varannan sten i bågen , under det att de övriga stenarna i båg·en 
jämte alla i det yttre följdskiftet äro omålade. 

Sydportalens medeltida järndörr, som före en r estaurering 1870 hängde på de )fEDELTJD A 

å västra innersmygen kvar~ittande f!' ångjltrnen , såldes och nedskrotades 1872 på .,L\LA.
0 

• ~ ' J .-\R:\' DORR 

grnnd av vederbörandes bristande kunskap om dess stora värde. I berättelse till 
Kungl. V H. A. A. 1868 yttrar Hans Hildebrand om denna dörr följande »Å 
den med rödmålad jernplåt beslagna dörren mellan vapenhuset och kyrkan äro 
målade tvenne bilder , Petrus med röd rock och röd bok, grön mantel och svart 
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Fig. 7 Lagga. Sydportalens må
lade tegelbåge. Uppmätn. av A. 

Billow 1917 
Gemalter Bogen des Slidportals . 

Painted arch of the southern porch. 

nyckel, samt S. Martin i kort röd rock och grön 
mantel, af hvilken han skär af en flik åt en knä
böjande svart tiggare. Förmodligen voro de två 
kyrkans skyddshelgon. » I en inlaga av d. 10/G 1872 
skriver han efter erhållen kännedom om ovannämnda 
vandalism »Äfven om hvarenda kyrkodörr i Sverige 
vore prydd med medeltidsmålningar, hade Akademien 
svårligen kunnat medgifva Lagga-dörrens förstöring. 
Men nu äro allenast tvenne jernplåtsdörrar me<l. me
deltidsmålningar kända i hela Sverige, nämligen en 
mycket stor tillhörig Vesterås domkyrka, och den 
andra, bättre bevarade i Lagga. - - - Tilläggas 
må, att äfven i utlandet, såväl i kyrkor som museer, 
äro jerndörrar med medeltidsmålningar ytterst säll

synta. » I infordrat yttrande från de ansvariga i församlingen lämnas en nöd
torftig beskrivning, varur inhämtas, att dörren bestått av ett antal 6-8 tum 
breda, 12-14 tum långa och 1

/ 9 tum tjocka järnplåtar. Vidare. »ofvanpå dessa 
med hvarandra fastnaglade plåtar, till stärkande af deras inbördes sammanhåll
ning, å den omålade sidan som var vänd inåt kyrkan voro, jämte de begge öfver 
hela bredden af dörren gående gångjärnen, trenne järnband fastnaglade, ett lagdt 
utefter dörrens alla kanter, och de andra begge lagda korsvis öfver hvarandra, 
det ena öfver dörrens bredd och det andra öfver dörrens längd, så att de, hvar 
för sig, delade henne i tvenne ungefär lika stora hälfter» Kring nyckelhålet 
fanns ett beslag. Överst på den åt vapenhuset vända sidan voro figurerna må
lade och vid ifrågavarande tidpunkt » a:ffallna, delvis kvar men knappt synliga» 

Av ovanstående beskrivning·ar kan givetvis icke dragas någon bestämd slutsats 
om dörrens ålder. Antagligast är väl, att den är ursprunglig på sin plats och 
samtidig med kyrkan. Målningen, Petrus och S. Martin, behöver ej vara jämn
årig med dörren, vilket dock är det troliga, utan kan hava utförts exempelvis vid 
något av de tillfällen under 1400-talet, då kyrkans inre dekorerades. Man måste 
livligt beklaga, att ett så oblitt öde skulle drabba den märkliga Lagga-dörren blott 
några få år efter besök på platsen av en av de främsta representanterna för 
landets fornminnesvård. Slutligen må påpekas, att de nya dörrar, ekådrade med 
gfasrutor i grälla färger, vilka man satte i stället, äro synnerligen simpla och 
ovärdiga i j ämförelse med den gamla järndörren. 

GOLV Det nuvarande go l vet i långhus och kor, inlagt 1870, består av plansten (grå 
och röd kalksten) samt trä under bänkkvarteren. Golvet har förr, i likhet med 
vad ännu är fallet i västra hälften av vapenhuset, varit av tegel överallt utom 
i sakristian, där för källarutrymmets skull trägolv funnits från början. 1682 
»lades Tegelgolf af gammalt tegel i Coreth och hela kyrckiogolfwet » och 1757 
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på sockenstämma 3 Sönd. i .A.dv »beslöts tingas tegel i 
Frötuna at medan föret påstår kunna kiöpas, och hemföras 
til W apenhusgålfwet, som är odugeligt och oanständigt 
med sneda och murkna Tiljor til en del, och en del gro
pig·a gråstenar , dels några Tegelstenar på ena sidan där 
bårarna i många år stådt» 1784 »uphögdes och stenlades 
kyrckogålfvet öfver alt äfwen i Choret», vartill åtgick 
2,000 tegel. De i golvet liggande gravstenarna omtalas på 
s. 	 41. 

Kyrkan är välvd med fyra enkla kryssvalv av t egel, 
burna av halvrunda väggpelare, från vilka sköld- och gör- F ig. 8. Lagga. Trapphus i 

t 1 'bb t' t f" dl d k · kyrkans SV hörn. Upp<lelbagar. sam va vr1 or upps iga u an orme an e -ap1- mät. av J. Österlund 1912. 

täl. Gördelbågarna samt sköldbågen längst i öster äro 'l' rcppcnllaus in d. s uclwcstlichen 

spetsbågiga, under det att alla övriga sköldbågar hava rund staircase in ~~~0~outb-wcstcrn 
corncr. 

form. D e oprofilerade valvribborna hava rektangulär ge
nomskärning med dimensionerna 30 X omkr. 24 cm. Iakttagna t egelmått äro 
29-30X13-15 X 8-9 cm. Valvkapporna äro av halvstens tjocklek , slagna på 
stick samt försedda med »skvallerhål » Det västligaste valvet är n ågot lägre och 
betydligt kortare än de övriga samt stöder på södra sidan mot ett i kyrkorummet 
inbyggt trapphus (fig. 8 och 5) förmedlande t illträdet till vindarna. Dess ingång 
ligger med sin tröskel 2 m. över golvets nuvarande nivå. (1757 förfärdigades och 
uppsattes dörr till »hwalfgången».) H ela detta valvsystem, uppfört utan förband 
med kyrkans murar, är icke ursprungligt, utan har efterträtt ett äldre innertak 
av trä. Valvens form jämte förekomsten av kalkmålningar i två olika lag·er , de 
äldsta av stilen att döma från mitten eller förra hälften av 1400-talet, berättiga 
t ill en datering av valven t ill förra hälften av 1400-talet. Målningarna behandlas 
i ett särskilt kapitel (se s. 17 f). 

Innan t egelvalven t illkommit, utgjordes långhuset s innertak av ett t rätunnvalv 
med »klöverbladsformacl>i genomskärning, vilket hade sin hjässlinje omkr. 2 1/2 
m. högre än de nuvarande valvens högsta punkter. D etta trävalvs konstruktion 
kan noggrant fastställas med ledning av på vissa takstolar kvarsittande rester 
av det skelett, varpå panelen varit spikad. Fullständigast bevarade finnas dylika 
delar av träskelett på den östligast e av långhusets takstolar (jfr fig" 9). P å denna 
äro dock alla de delar, som ha sitt fäste på sparrar och hanbjälke, enkelt µnder 
spikade och ej ordentligt infällda som på de övriga kvarstående gamla takstolarna 
(på längdsektionen, fig. 5, utmärkas de ga.mla takstolarna genom högre belägen 
hanbjälke). Vad den västligaste takstolen beträffar, vilken även är ursprung·lig 
(fig. 5, tvärsektion mot V), befinnes den till sina nedre delar - nedanför språnget 
i muren - inmurad i röstet, varav framgår , att man redan när man började 
uppförandet av västra r östet avsåg att förse långhuset med t rätunnvalv av den 

l\UVARA:\D~: 

T l~GELVALV 

TRÄTUNN

\ "Af.V 
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Tl! l l')!F

BJ;i L KA R 

YTTERTAK 

TAK

RYT'L\ll E 

å fig. !) eft er skelettresterna rekonstrue
rade formen . (Infällningarna i denna 
västra takstol för det nu till större dPlen 
bortbrutna skelettvirket kunna ej vara 
sekundära.) Själva innerpanelen är ingen
städes bibehållen. Möjligen äro plankor 
från densamma vid omhi.go·ningar och re
parationer överförda till ytt ertaket. Kvar
sittande smidda spikar på undersidan a v 
skel ttet o·iva vid handen , att panelvirket 
varit 20- 25 cm. brett och omkr. 18 mm. 
tjockt. Takstolarna stå på de falsade och 
med särskilda laxade tvä,rband förenade 
r emstyckena, som i allmänhet ~iro av ek. 
Där materialet är fur, synes en äldre stock 
vara ersatt. Virket både i de äldre och 
de yngre takstolarna är genomgående 
barrtrii. 

I det av ett enda långt tunnvalv täckta 
kyrkorummet har gränsen mellan kor och 
långhus markerats bl. a . genom en bjälke, 
troligen faste för triumfkruci6xet. D enna 
tv~trbjälke , »trabes », har vid tegelvalvens 

inslående måst kapas, och endast stumparna finnas nu kvar, framstickande ur muren 
trax under r emstyckena och 30 cm väster om nuvarande triumfbågens(= gördel

bågen mellan de båda östligaste valven) mittlinje. Dimensioner 25 X 11 cm (på 
högkant), material fur Även den v~ilvda kyrkan har varit för edd med tviir
bjälke. I murlivet på v~igg·pelarna mellan kor och långhus synas under putsen 
de avsågade stumparna av en dylik, belägna på endast 290 cm:s höjd över golvets 
nuvarande nivå rakt under r esterna av elen iLlclre bjii.lken. Dimensionerna ~i.ro 

29 X 10 cm (på högkant) och materialet fur 
Kyrkans yttertak äro nyspånacle under 1800-talet med tvii.rskurna spån, vapen

husets senast 1870, och amtliga tjärade. P å sakristians vind ha påträffats gamla , 
runclskurna spån (:fio" 11), vilka stamma från föregående spånslagningar. Sådana 
av större omfattning ägde rum 1727- 31 och 1772- 73. Profilerade vindskiclor av 
obekant ålder förekomma på alla gavlar utom på vapenhuset, vilket har nytt t ak. 

På bilden i Å FRI'l'NI GAR (fig. 6) r eser sig från mitten av långhustakets ås en 
hög, åttasidig takryttare, helt spånkläclcl. D en förefinnes även på en schematisk 
bild av kyrkan , ritad 1639 (fig. 12), men är på Olof Graus teckning från år 
1748 (fi.g. 10) ersatt av en flöjel. Med all sannolikhet var den av medeltida ur-

Fig. U. Lagga. Rckon t rnktion av ky rkans inre 
n1cd t rätunnvalv. Dcl in . Al h. Flink 1U18. 

Rekonstruktion <ler J{irchc m it hölzcrncm 
'l'onuengcwölbc. 

Woorlcn ba.rrel -vault of thc chnrch. Rcconstrnc tion . 
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Fi g. 10. Lagga kyrka och klockstapel !'rå n söder. Teckning av Olof G ran 1748. 

Ur U . .F T Hel VIII. 


D ie J\irchc YOn Sli.clen. Hanch e iclrn. an s d. J. l'i-18 . - Th e ch111·ch f.rom th c soutil . Pcnc il clrawing (1748) . 

sprung·. 1672 får )) Byggningsmannen )) - möjligen inkallad från mman ort - 5 dr. 
för att han botade tornet )) som stoclh på fall )) 1725 finnes en stor post på 11-! 
dr )) För Tornets nedtagande och takets lagande )) Detta slopande av elen för 
kyrkans utseende så viktiga takryttaren får del vis sin förklaring i de höga uncler 
h ållskostnaclerna, men ii,r icke desto mindre att beklaga. 

L ånghustakets nockar prydas av smidda järnspiror (fi g . 13), vilka äro bekostade FJ.iJJJ.A I{ 

av kyr1wherde W estrin 1 och uppsatta, omkr. 1770 (prost. visit. prot. 1774). Dessa 
b~i,ra enkla plåtfiöj lar mecl årtal - elen östra 1725 (dethL år togs takryttaren ned), 
elen västra 1836. 

Sakristi a n (fig. 5, 14- 16) är byggd i förband med kyrkan och torde vara SA KRI STIA 

helt samtidig mecl byggnaden i övrigt. Den är uppförd på hög grund, varigenom 
erhållits en rymlig källare, nu vedbod, med nedgång genom en lucka i sydvästra 
hörn et a.v golvet. Sakristian äger fönster på östra sidan, rundbågigt, med bly 
infattade rutor i träbågar samt gallerförsett. Sakristians ingång från kyrkan ~i,r 

rundbågig, utåt ensprångig och inåt med stickbågig dörrnisch. D en är sålunda 
lik sydportalen och stänges av en enkel oorneracl j~i,rndörr (fig . 16) med dörring 
och plåtbeslag kring denna samt nyckelhålet. Dörrens konstruktion överensstäm
mer med beskrivningen på sydportalens förlorade me
deltida dörr (jfr s. 10). Förmoclligen ~i,r den även gjord 
samtidigt med denna och jämnårig med kyrkan i dess 
helhet . Målad omramning (kalkfärg på puts) i två olika 
lager har konstaterats genom avtäckning av vitlimningen. 
I norra väggen (se plan och sektion) har utsparats en 
större nisch mecl ekbjälkar som överliggare, försedd 
med hylla av ekplankor. Detta förvaringsrum, i kyrk
böckerna kallat )) murskåpet )) , är en ursprunglig medel

1 NILS 'VESTmK, kyrkohe rde i Lagga och Ötitun a, f. 170\l, t l 77G . 

Fig. 11. Lagga. Gamla tak· 
sp:in. Delin. A . Billow l\ll7 

Xltcre Dacbschindcln. 

Olcl roofing-sllinglcs. 
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tida anordniu g, nu försett med ny dörr 1 Nere 
i källaren ävenledes på norra väggen finnes en 
annan troligen medeltida nisch med stickbågig 
tegelövertäckning, vilken nu dölj es av en avlast
ningsbåge tillhörande ett senare vederlag av te
gel för golvbjälkarna. Sakristians kryssvalv, av 
t egel, vilar direkt på väggarna, vilka till sina 
övre inre delar äro tegelklädda - väggen mot 
koret har t egel ända från golvet. Valvribborna 
hava kvadratisk genomskärning, 15 X 15 cm. 
Tegelmåtten äro genomgående 30 X 15 X 9 cm. 
I valvsvicklarna finnas »skvallerhåh Strax ovan 
dessa äro järntenar inmurade, försedda med vrid

bara öglor för bärstänger, på vilka textilier m. m. kunnat förvaras. I gråstens
röstet är den nordligaste av sakristians takstolar delvis inmurad, liksom fallet är 
med den västligaste över långhuset , och ang·iver sig härigenom ursprunglig 
Konstruktiqnen på de övriga är densamma (fig. 5) och lämpad efter valvets form, 
varav framgår, att valv och väggar äro byggda samtidigt. 

n ,1TE HIXG D en ovan beskrivna gråstenskyrkan med rektangulär plan, rundbågiga fönst er 
(inga på norra sidan) och rundbåg·ig portal samt trätunnvalv av klöverbladsform 
tillhör en typ av landskyrkor, vilken kan dateras till 1200-talets slut och början 
av 1300-talet. 2 Sakristian är ursprunglig med sitt t egelvalv inslaget från början. 
År 1301 nämnes Ecclesie la.fgeredi (= Lagga) i ett testamente, 1303 visiterar 
biskopen i »Laggahrered » m. :Il socknar och 1314 finnes uppgift om att Lagga
h rered är prebende för Upsala-kapit let. Från 1273 finnes gåvobrev till domkyrkan 

1 I ky rkor, ditr såsom hit!· sak ristian iir ursprunglig, torde dylika för
va ringsrum och även mindre nischer sannolikt i regel förekomma endast i 
sak ristian. Däremot i äldre ky rkor med sekundär sakristia ptiträffas ni sche 
och murskåp ii.ven i k oret. V:Hl Lagga kyrka beträffar in tygas av ky rkböc
ke rn a så långt dessa gå tillbaka, att de befintliga tvenne medel tida förvarings
möble rn n., ett sakrnmentskåp och ett större kubiskt skåp , ha ft sin plats i 
1;akri stian . Ifrågasättas kan all tså om det ä r riktigt, att som nyligen skett 
fl ytta u t sakramentskåpet i koret. Hade sakristian varit sekundär och skå
pet äld re, kunde det bättre försva rat sin pl::tts i koret. (Jfr HENRIK CoR
NELL, N:igra medeltida snkristiskåp i Norrla nd , Fataburen 1916, s. 81 - 84.) 

2 Se Svensk konsthistoria, u tg. av Romdahl och Roosval , Sthlm. Hl13, s . 
32- 33, diir Roosval daterar typen t ill 1:300-talets början. Se liven Carl R. 
af Ugglas, Gotland s medeltida t riisk ulptur etc., Sthlm 1915, s. 13, not 5, diir 
clenna tunnvalvsform säges vani icke inspirerad av n ederliindska förebi lder, 
som Roosval menat, u tan snarare en utveckling ur ärvda former från inhem
ska primitiva t ri:ikyrkor. 

Fig. 12. Lagga kyrka och prästgård 
(B) på en ägokarta från 1639. 

Rircbe uncl Pfarrbof 1639. 

The cburch and parsonago (B) in 1639. 


Fig. 13. Lagga. Spi 

ror t ill fiöjla.rna . 


Omkr. 1770. Delin. 

J. Österlund Hll2. 


Wettcrfabnc. - Weatber-cock. 
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Fig. 14. Lagga kyrka fr:"tn öster. Foto 1918. 
Dic Kirch e von Osten. - rrhe church from the east. 

på jord i »Husaby in Lagga heredh » (= Husby-Långhundra sn). Ett bevarat 
triumfkrucifix är från c. 1300 och dopfunten, ehuru för närvarande icke bestämt 
daterbar, torde kunna hänföras till 1200-talet. På grund härav kan slutas, att 
kyrkan stått färdig omkr. år 1300. 

Vapenhuset är av gråsten, har svagt spetsbågig portal samt valv och röste av VAPENHl1S 

tegel. Gråstenssockeln i portalen samt hela röstet och några tegelskift på mu
rarna härstamma från en reparation 1870. Vid denna tillkommo även de slät
putsade listerna och pilastrarna samt korset på röstet. Vid dettas fot är en 
kalkstensplatta inmurad med inskrift. ».A.f J P Gille Reparerad År 1870 » En 
smal, gallerförsedd glugg på västra väggen är utåt rektangulär med överliggare 
av gråsten och tegel, och inåt vidare med stickbåge av tegel. Den nuvarande 
yttre enkeldörren fir tillkommen under 1800-talet. I protokoll från en prostvisi
tation 1774 uppgives en enkel gammal dörr till vapenhuset vara nyligen ersatt 
av en ny dubbel dörr. På östra väggen är en upptill bred och rundbåg·ig, nedtill 
smalare tegelnisch (:fig. 17), vari en 1673 anskaffad fattig·bössa av koppar suttit 
fastnitad sedan 1759. Valvet är byggt såsom långhusets , men har sköldbåge 
endast mot kyrkmuren och är följaktligen utfört samtidigt med murarna. Rib
borna hava rektangulär genomskärning, 30 X 15 cm, iakttagna tegelmått 28- 30 X ? 
X 7- 9 cm. Murklumpen i nordöstra hörnet (fig. 17) uppfördes till stöd för valvet 
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Fig. 15. Lngga. Interiör 
Foto l\Jl2 . 

av sn kristinn. Fig. lG. Lngga. Sakristians jiirndörr. 
Foto l!l18. 

Ecke der Sa.kristci. 
A corncr of the sacri sty. 

Ei sern c Tlir dcr Sakri s tc i. 
Iro 11 door o f the sacri sty. 

1685. Kalkmålningar äro utförda i valvet och omtalas på s. 17 f. På gTund ay 
målningarnas likhet med de i långhusval ven förekommande yngsta målningarna 
kan slutas, a.tt vapenhuset tillkommit senast 1-175- 1500. Då emellertid valvets 
ribbor och konstruktion helt överensstämma med långhusvalvens, torde det få an
ses samtida med dessa, d. v s. från 1400-talets tidigare hälft. 

l ' PI'- Kyrkans uppvärmning sker genom en stor kamin i långhuset och en mindre 
y ;i.n)r:-;r:-;oi sakristian. 1765 uppsattes en kakelugn i sakristian, vilken 1818 ersattes av 

den kvarstående putsade tegelspiseln (fig. 15). 

Fig. 17 Lnggn. Vapenhuset. Delin. J. Österluncl l!ll2 . 
]i:ckc clcr Yorhalle. - A co rn cr of th c vestil>ule. 
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Fig . 18. La.gga. Val v I och II sedd a från väster. Foto 1\)17 
Gewölb emalcrci , um 1500. - l:>;.lin tings on tll e vaultiu g (abt . 1500) . 

MEDELTIDA KALKMÅLNING 

K yrkans väggar och valv äro dekorerade med medeltida kalkmålningar i tvenne 
olika lager. Väggarnas målningar äro numera överkalkade, då däremot valvmål
ningarna befinna sig i orört skick. Det äldre målningslagret framträder tydligt 
endast i valv III (jfr fig. 19). Även vapenhuset äger målningar under överkalk
ning, dock troligen endast i ett lager , samtidig·t med det yng-re i kyrkan .1 

DE YNGRE JYIÅLNINGARNA 

JYiålningarna i det yngre lagret äro stilistiskt samhöriga med dylika utförda av 
Albert målare eller hans skola (jfr Sv K. , Uppl., Bel IV, s. 71). 2 En inskrift 

l !l'l:'tlningarna b eskrivas av HANS HILDEBRAND i Östra Upland (rns i ATA .) och i ANT. TIDSKR. 
II , s . 391 Rarnt av 0 . SYLWAN i ANT. TIDSKR. , XIV, s . 146- 150. 

2 Om Albert målare och han s skola se : H. CoRNELL och S . W ALLIK, Sengotiskt monumental
m:'tle ri i Sverige, H erkeberga, Uppsala 1917, samt S. IVALLIK, Målaren Peter, Albertu s Pictors lärare 

Studier i U pplands kyrkliga kons t ,. I , Uppsala 1918. 

2 202rn . Ldnglmndra härnd. 
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ALL)r;ix 

Dlf'POSlTIOX 

FIGl:llSTIL 

på svenska (se vidare om denna på s. 25) gör det sannoö 
likt, att mästaren varit svensktalande och det i inskriften 
förekommande årtalet , troligen daterande målningarna, kan 
möjligen läsas till 1498. I 

De framställda ~imnena äro alla hämtade ur elen bibliska 
historien och legenclema - intet profant mot iv förekommer 
- och förtecknas på s. 23- 27 Ur Jungfru Marias legend 
äro målade alla de vanligen förekommande scenerna, och dessa

.JI. 	 innehava tydlig rangplats före andra målningar Sålunda äro 
tre av de i korvalvet framställda fem scenerna ägnade åt 
henne.· historia. Främsta platsen, i östra kappan , int.ages 
med o·iven företräclesr~i,tt av »Treenio·heten» (se fio· 18 och 

b 	 "' "']1 	24), mitt emot på elen minst bemärkta platsen visas, hur 
Kristus frestas av djävulen att göra stenar till bröd, och i 
norra och södra kapporna berättas i bild det viktiga hän

N 	 clelseförloppet vid Marias död. Först hmu de på övem atur
ligt sätt anlända apostlama bevittna hennes sista stunder 
(fig. 20), vidare hur under likprocessionen straffet drabbar 

0

F ig. 10· Lagga. Schc- översteprästen och ]Uclarna, som våldföra siQ' I)å båren , clär
ma över val vens m :'.tl-	 ~ 

ningar. igenom att deras händer fastna på bårtäcket (fig. 21), och 
Schema. clcr Gcwölb e slutligen visas, hur Maria mottages i himmelen av Gud Fader 

malercicn. 
Sch cm c of thc va.nit och Kristus (fig. 20). I valv II på elen norra kappm1 före 

paintings. 
kommer till vänster en scen ur Marias barnclomshistoria, 

Maria går uppför tempeltrappan. I östra, kappan av valv III förekommer Marias 
kröning av Kristus till himmelens drottning Den helige Sebastians martyrium i 
andra valvets östra kappa (fig. 18 och 22) samt Kristoforus bärande J esusbarnet 
i fjärde valvets norra kappa äro även legendariska scener För övrigt upptagas 
valven av illustrationer till Kristi historia samt några gammaltestamentliga scener 
- de förras motbilcler i Biblia pa,uperum. 

Målningarna äro utförda med kalkfärg på torr grund (al secco). De använda 
färgerna äro rödbrunt (caput mortuum), grönt (malakit), gult (ockra), svart (ben
svart) och grått eller blågrått. 

För bilclframställningarna karaktäristiskt är figuremas uppradande i högst t vå 
plan med ansiktena i samma höjd och i allmänhet intagande vilställning med ett 
ben framflyttat. Livfulla poser förekomma ej , endast ögonen riktas energiskt 
mot handlingens centrum. Dräktemas veck falla lodrätt eller i få och summa
riska brytning·ar När en hand lyfter en flik eller vinden blåser ut en tygTik 
framvåcl , markeras kantens mjuka sicksackböjning gäma med vit färg. Gestal
ternas lugna hållning beror kanske mest på en oavsiktligt stel t eckning, som dock 
ej är uteslutande oskicklighet, enär goda proportioner och ett tämligen raskt och 
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Fig. 20. Lagga. Valvmålning. Jungfru Marias död och mottagande i himmelen. 

Foto Ull2. 


Gcwölbema!erei (I: 11, 12). - Painting on thc vaulting (I: 11, 12). 


säkert utförande känneteckna de flesta :figurerna. .Ansiktsuttrycken äro dock oftast 
billigt åstadkomna genom några kraftiga linjer och en föga känslig modellering. 
Där större omsorg blivit nedlagd såsom på vissa av svicklarnas profetfysionomier 
(ex. :fig. 21), röjes emellertid en skickligare mästare, ej mycket underlägsen de 
bästa av .Albert-skolans män. 

För att karaktärisera Lagga-målningarna rätt må även framhållas den obe- FARGER oc1-1 
stridligt goda färgkornpositionen. De förhärskande färgerna äro gult och g-rönt, KOM-

PosrTro:< 
marken är alltid gul, rött framträder ock, särskilt på dräkter. Färgerna balan
seras väl, och det rikliga användandet av schablonerade mönster på stoiferna synes 
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Fig . 21. Lagga. Valvmålning. Jungfrn Marias begrarning. Foto HJJ.7 

Gcwölbcmalerci (I: 4, 5). - Paiutiug ou thc vanlting (I: 4, 5). 


styrt efter konstnärliga principer . Som exempel kan tagas processionsbilden (fig-. 
21), clä,r de sex personerna på den gula marken hava, från vänster t ill höger 
räknat, sina kläder färgade sålunda. 1) grönt mönstrat med svart, 2) rött 
omönstrat, 3) gult omönstrat (röda hosor), 4) rött omönstrat (gröna hosor), 5) grönt 
omönstrat, 6) gult mönstrat med svart. De fyra bärande apostlarna hava gula 
glorior och hårtäcket är vitt med rött mönster. Den goda helhetsverkan är h~i,r 

uppnådd genom användande av tämligen kraftiga färger , som genom den skickliga 
sammanställningen bragts att harmoniera. En mindre lysande färgskala, diir 
huvudfärgen är ljust blågrå, förekommer även , särskilt på enstaka figurer såsom 
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013::\A

MEXTIK 

UTilllEDXJXG 

exempelvis i fältet över processionsbilden, där 

den knäböjande ängelns bleka färg·er väl g·å 

ihop med den omgivande ornamentikens och 

med h ela kompositionens mjuka och graciösa 

hållning. 


Ornamentiken tjänar dels till att fylla ut 

alla ytor, som ej upptagas av bildframställ 

ningar - tomma fält tolereras icke av Albert

skolans målare - dels att pryda ribbor och 

bågar samt att utgöra omramning kring de 

olika tavlorna. Sålunda inväxa i mån av 

utrymme från sidorna - ribbor och ramverk 

- runt tn.vlorna en art parflikiga blad och 

bladslingor, till hälften rödbruna, till hälften 

gröna eller endast rödbruna, och på ribbors 

och bågars alla sidor löpa regelbundna band 

och slingor, vad korvalvet beträffar målade i 

alla förekommande färger samt kraftigt mo

dellerade, i övriga valv enklare. Svarta eller 

blågrå, schablonerade band med röda kanter 

begränsa efter behov bildytorna, vilka jämte 

växtornamentiken till utfyllande av den vita 

fonden blivit beströdda med starkt stiliserade 

blommor och blad av fyra typer, målade med 

schablon, mestadels rödbruna, men även gröna. 


Ovan beskrivna målningar tillhöra en i ett 
sammanhang utförd dekorering av hela kyrkan F' L ,r 1 · s. Se·11g. 22 . agga.. a vn1!1 ° 1nuJg. 
- iiven väggarna och vapenhuset, men ej sak- hastians martyrium. Kyrkovapnet. Foto 1917 

ristian, hava prytts av målningar av samma slag. Gewölbemalcrc i (II: I, 2),
Painting on the vaulting .(Il: I , 2). 

Långhusets väggar samt valv och väggar i ÖVER
K .ALKNLNG 

I 
vapenhuset överkalkades 17 4 7 Beslutet härom fattades vid sockenstämma cl. 19/i 
1746. Murarna befunnos utvändigt bristfälliga och »innan til i kiörkan war ock 
mycket af murarna affallit, men up i taket, der kiörkan war målad befans mål
ningarna wara någorhmda behåldne, ty fant församlingens ledamöter nödigt, at 
kiörkan borde innan til rappas och hwitlimas up til hwalfwet» I korets och• 

~ långhusets valv hava sålunda målningarna lämnats orörda ända från medeltiden,I 
och de synas i allmänhet vara synnerligen väl bibehållna. Väggarnas överkalkade 
målningar, vilkas befintlighet, men icke omfattning konstaterades vid undersök
ning 1915, torde ha blivit svårt stympade och illa medfarna kring fönsterna, se
nast vid dessas upphuggning 1815. 



Fig. 23. Lagga. Vahm:ilnin g. Kristns döpes. Kristns Yicl 12 it rs å ld er tem pl et. 

Foto Hll i 


Gc wölbcmalcrci (II: 4, 5, G). - Pa inting on thc va ul ti ng (Il: .J., 5, G). 
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Då någon bestämd likhet med andra närbesläktade och daterade målningar ej DAT1-:n1~ 0 

kan påvisas, bör en tidsbestämning först och främst byggas på den allmänna stil
karaktären. Denna hänvisar t ill de sista årtiondena av 1400-talet och det första 
av 1500-talet . Ärkebiskop J akob Ulfssons vapen kan ej gärna ha målats efter 
1514. Vissa detaljer såsom den starkt perspektiviska arkit ekturen i »Kristus vid 
12 år s ålder i t emplet» ä.ro drag, som tala för en relativt sen datering, men 
kännedomen om, huru hastigt konstmodet på kontinenten kunnat fortplanta sig 
och i vad mån det efterlevdes av denna tids kyrkodekoratörer , är ännu allt för 
ringa för att kunna t illåta en bestämd datering. D en svenska inskriften på rib
boma i valv II (se målningskatalogen s. 25} innehåller ett årtal, som möjligen bör 
läsas t ill 1498. En datering av målningarna t ill detta år mötes icke av några 
som helst vare sig stilistiska eller andra hinder , men kan givetvis icke säkert 
fastslås såsom den r~i,tta . 

Valvmålningamas ämnen och inskrifter förtecknas nedan i följ d efter numren 
på valvplanen (fig. 19). Inskrifternas förkortningstecken äro upplösta inom ldam
mer [ ]. Inom parentes förekommande ord eller bokstäver utgöra kompletteringar 
enligt kända versioner av r espektive originaltexter. B. p. = Biblia pauperum. 

Val v I. 

J. 	 l Treenigheten, Gud Fader, s it tande, h åller den på vii rldsgloben knä böjande Kristus. Över 
dcnucs lrn vnd den h elige Andes duva. P:1 ömse sidor en ängel spelande, den ena l u ta , den 
andra et t str:'tkinstrnment , l ik t den uppländska nyckelharpan . (Fig. 2±.) 

J: 	 2, 2. Vartdera fä l tet upptages a v en grön v in sto c k wed mörkhru na klasar och g rö1rn blad. 
(fi g. 24.) 

Fig. 24. Lagga. Val vmålning. Treenigheten. Foto S . Cunuau l \l l5. 

Gewöll>omalerci (I:! ). - Painting on tb e vaulting (I : 1). 
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Fig. 25. Lagga. Svensk inskrift :\ ribborna i valv Il. Foto 1918. 


Schwedfache In scbrift dcr Gcwölbemalcrei in II. - A Swedisb inscripti on on thc vault paintings in Il. 


I: 4. 	 Ängel, knäböjande m ed hoplagda händer. (Fig. 21. ) 

I: 	5. Jnngfni Marias begravning. Bitren bäres av fyra apostlar. Trenne blödande händer p i't hår
täcket vittna om judarnas bestraffade försök att hindra processionen. (Fig. 21. ) 

I: 6. 	 Profetbröstbild. Inskriften u tplånad . 

I: 	7 Profetbröstbild. Inskrift : (A)lia est en- p sena pa.t ri e alia fili e ali a (spiritus) dn. Till höger 
vid figurens hu vud läses ma. (Fig. 21. ) 

1: 8. 	 Ifristns fi·estas av r(jävnlen att göra stenar till bröd. B. p . X: 2. 

I: 9, 10. Vin s to c kar lika dem i fält 2 och 3, men med röda stammar. 

I: 	11. Jiingfrii Marias mottagande i himmelen. Gud Fader och Kristus stående i ett moln hålla 
var sin värld sglob i höger hand. Kristus lägger handen p i't Marias arm . (Fig. 20.) 

I: 	12. Jiingfrn Marias död. Apostla rn a stå kring sängen stilla sörjande. En sitter framför på 
en paU m ed uppslagen bok i knäet, en annan st:i.r m ed ett långt vaxljus och en vigvattens
kvast näm den döende. (Fig. 20.) 

I: 13. Prnfetbröstbild. Inskrift: s- una est ras e s etia a maies tas. (Fig. 20.) 

I: 14.. Profeibröstbild. Inskrift : (Q)valis pater talis 	 (Fig. 20 .) 

Valv Il. 
II: 	1. S. Sebastians martyrium. H elgonet b eskjutcs med pilar. Två mii.n rik ta s in a b:igur, en 

spänner sitt armborst med vev. (Fig. 18 och 22 .) 

Il: 2. 	 Kyrkovapnet, rö tt kors plt gul sköld, hålles av en ii.J1 gel. (Fig. 22 .) 

II: 3. Ärkebiskop Jakob Ulfssons vapen, gul örnfot i blått fält, h ltlles av en ängel. (Fig. 18.) 

Il: 4. Ängel med sprdkband. In skrift: (T)e deum luudamu s te dominu(m] co[n]fit.emus. 

Il: 5. Kristus döpes. B. p. IX: 2. Kristus står i Jordan. Joh annes, knäböjande, öser vatten ur 
en stor kanna med lock . En ängel hltlle r Kri sti kläder . (Fig. 23. ) 

Il: 6. Kristiis vid 12 drs dlder i templet. (Luk. 3: 42 ff. ). I ett välvt rum metl perspektiviskt 
tecknat gol v sitter Kristusbarnet på en trappformad t ron , i halvcirkel framför sitta lämrna 
ivrigt gestikulerande på t rebenta stolar. Från vänster och höger inträda Maria och Josef 
förundrade. (Fig. 23.) 

Il: 7 Profetbröstbild. In skrift: excussit pharaonem -r -em ei(u s] m mar- e bro. 


Il: 8. Profetbröstbild. Inskrift: trans en po h 


Il: !l. Ängel rned sprdkband. In skrift: (T)e eternum paterem omnis terera uner(atus). 


Il: 10, 11. Ornamentala slingor. 


Il: 12. Ängel rned sprc!lcband. Inskrift: (Tibi omn)es an potestates. 
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Fig. 26. Lngga. Fortsättning av inskriften, fig. 25. Foto 1918. 

Inschrift wic Fig. 25. - The sa.mo inscription continuecl. v. fig. 25. 


JI: 13. Jungfrn Jl!larias tempelgång. Eh nrn endast t re är gammal går i\Iaria uppför trappan t ill 
översteprästen. Föriildra.rna, .Joakim och Anna, ses nedanför trappan. 

II: 	14. Arons grönskande sta'i'. (4 l\Ios. 17) B. p. Il, 3. Scenen innelu'iller flera fignrer, av vi lka 
en till höger med hermelinskantad mantel iir Moses. Längst till vänster . ynes altaret med 
de 12 stavnrna, av vilka en m itten, Arons, grönskar. (Fig. 18.) 

II: 15. Profetbröstbild. Inskrift: mare rubrum es. 

JI: 16. P.rofetbröstbild. Inskrift: e celnxet isrl 

Östra s idan av vnlvribban intill fälten Il: 1 och 2. Början av en inskrift p!t svenska (fig. 25). 
(Det första ordet, med rötl anfang, och det andra utgöra säkerligen till am mans nnmnet i)å en per
son.) godh[er ?] man g ud h elpe hans [s]y[el ?] (fortsättn ingen utplånad). 

Östra sidan av valvribban intill fiilt Il: 13. Fortsättning av föregående inskrift (fig. 26). (Be
gynnelsen utplftnnd, nedsotad eller otydlig) maria nam (?) 1408(?) (Av siffrorna äro 
!J och 8 ganska säkra, 4 kan möjligen vara 5 och 1, ehuru av mindre vanlig form, är troligen säker.) 

Val V nr. 
III: 	l. Jnngfru ~Marias kröning till himladrottning. R p. XXXVI: 2. Gud Fader t ill höger 

och Kristus till vänster hålla kronan över Marias hnvt1d. Ovanför sväva två änglar med 
språkba.nd. Inskrifte rna otyd liga. 

lII: 2. Abels offer. Abel knäböje r med hoplagtla händer framför offcrnltnrct. .På språkbnndet 
skönjes ett ord: Abel (?). 

III: 	3. Kains offer. Kain m ed en :"tsnekindbåga vid s idan knäböjer vid den brinnande sädeskiirven. 
L:\gorna sl:\ ned emot honom och hans ans iktsdrag uttrycka ondska (» hans hy förvand lades »). 
På spr:ikbnndet synes h a stått Knin. 

III: 	4. Kristus i fariseens hus. B. p. XIII: 2. Till vänster vid bordet frtriseen, till höger Kristus 
och framför dem den knäböjande kvinnan. Bilden otydlig p å grnnd av det frnmlysande ii ld re 
m:ilningslngret. 

III: 	5. Krislns och den sarna.ritiska kvinnan. Kristus stilr t ill vänster framför en brnnn med hiss
galge. Kvimrnn h åll er i repet, i va rs iinda ett ämbar iir p:°thakat. Bilden otydl ig. 

IlI' 	6. }.!fika prnfeterar oin Ahabs död. (1 Kon. 22: 13- 28). B. p. XIX: 1. Förebild till Kristus, 
lämnnnde lärj nnga.nrn i Getscmanc (III: 18). Till vänster .Josafat, .Juda konung, i rustning 
bållnnde en skiiggyxa. I mitten Ahab, Israels konung, och till höger om denne l\1ika i fotsitl 
dräkt. Längst till höger Zedckia, vilkens falska profetia Mika motsagt. Inskrift: Michea(m) 
ced(nnt:) (pro)pbe(te) (qni nrnle) credu(nt). (Fig. 27.) 

III: 	7 Kristus tvår lärjungarnas fötter. En av lärjungarna sitter, de övriga stå. Kristus hnr 
fat och handkläde. Bilden otydlig. 

http:spr�kba.nd
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Fig. 27 Lagga. Valvm:\ lning. Mika profeterar 0111 Alrnhs döll. Foto Hl12. 


Gcwölbcma.lcrci (III: 6). - Painting on the ,·anlti11g (III: 6). 


Il!: 8. Profetbröstbild. Inskrift: (Om ncs Yidcntcs) me clrl"iser(rm)t me cl:wid . Hiinsyrtar B. p 
XXIII: 1 p:i, Noaks b lygd. 

IU: (). Profetbi·östbild. Inskrift : pnt::t 
IIJ: 10. Ki·istus instiftar den heliga nattvarden (P) . Bilden otydlig. 
III: 	11. lYiannaregnet. B. p. XVIII: 3. Förebild t ill nattrnrden (IJI: 10). Bilden otydlig, iu

skri ften u tpl :'iuacl . 
JII: 12. Josef si:i(jcs till de ismaeldislca köpmännen. H. p . XYII: 1. Förchilll ti ll Jnclas mottager 

de trettio s ilverpenningarna. (III: 13). 
IIJ: 	13. J udas mottager de trettio sih-erpenningarna. B. p. XVII: 2. P :i ett lJord mell an Jndas 

och t re miin ligga penningarna. 
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III: 14, 15. Dekorativa sl ingor. 

III: 	16, 17 Tvenne utpl[rnade figurkompositioner. Till höge r synas hen, ti llhörande tre olika p er· 
soner. 

III: 	18. J(i·istus i Getsemane. B. p. XIX: 2. I fö rgrunden t . b. Kris tus kniiböjaude, t. v. t re av 
apost la rna sovande m ecl v. hand 1·id örnt. I bakgrund en Judas Yisnnde l°iigen för tre krigs· 
män. Örtag:'trden är omgiven nv en flätad gärdesgård. 

IJI: Hl. Ifristiis förn1des av Jmla ·. B. p. XXI: 2. Judas kysser K ristus. Till väns ter st:ir 
P etrus stickande sviirdet i skidan. l\falkus ligger p:i knä och h ar tappat lykta n, det blöder 
från örat. Till höger st:ir en ka.lk med h os t.ia (»den knlk, som min Fade r har g il"i t mig, 
skall jag icke dricka den?" Joh . 18: 11.). 

IJI: 20. Prof elbröstbild. Iuskri ften u t.pl:inad. 


JIJ: 21. Prnfetbröstbild. Inskriften ntpl:°tnad, dock läses : rex . 


Valv IV 
I\': J.. Pelikanen. Sittande i boet, sticker niibben i sit t bri.i: t för at t föda s ina t 1·:°t nngar med 

sitt b lod. P elikan en iir en symbol för Kris tns, som offrnr s ig sjä lY 

IV: 2- ·4. Blommor. 


1V: 5. Jurlas hänges. Exekntioneu rnrks tiilles nv två djiivhl r. Inskrift : diablous (s ic I). 


IV: 	U. Lejonin11a med tvd iingar. l\Jöj ligen en sinnebild för Jungfru l\fa ria (jfr H esekiel Hl: 2- 0), 
eljest för Kri tus i hnns egenskap nv Juda l ejon (1 l\Ioseb. 49: !J) elle r möjligen f ram

s tii lles lejonet enligt P hysiologus s:isom förebild t ill Kris t i uppst:'tudelsc efter 3 uaga r. 
Aven andra tydningar kunna gi vns. 

IV: 7- 0. Blommor. 

IV: 	10. Kristojf er bi:ir Kristusbarnet. När h elgonet, som bar pilg rimer över en Jlod, utan at-t Ycta 
det tagit Kris tusbarn et p:i s ina axlar, va r t honom denna börda s:'t tung, att han niitt och 
jiimt r:'tdde m ed den, be rocJHl c p:i att det lilla, barnet tryck tes unde r bördan nY hela \°iirldens 
synd er. 

DE ÄLDRE MÅLNINGARNA 

Målningarna i det undre lagret visa till komposition, figurstil och ornament ik 
överensstämmelse med vissa kyrkmålnino·ar, vilka t illhöra tiden strax innan Albert 
målare uppträder , och ~i,ro utförda efter andra förebilder ~in den då troligen ä.nnu 
okända Biblia pauperum. Till dessa målningar räknas de i N orrsunda kyrka (se 
Sv K. Uppl. , Bd IV, s. 34 f .), med vilka de äldre Laggamålningama kunna jämn
ställas i flera avseenden. D e senare äro emellertid ej i det skick, att tillr~ickligt 
goda jämförelser kunna äga rum för deras inordnande på bestämd plats i förhål 
lande till vare sig Norrsundamålningarna eller andra med dessa besJäktade verk. Så
lunda är det icke möjligt att avgöra huru målningarna disponerats med avseende 
på ä1mien och fördelning i kyrkorummet . Figurstilen och själva inkomponeringen 
av framställningarna i valvkapporna kunna dock någorlunda bestämmas med led
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F ig. 28. Lagga. Interiör mot väste r. Foto S. Curnrnn 1915. 

Inu enansicht gegcn " 'esten. - Interior looking west. 

ning av vad som skönjes i tredj e valvets övre delar, där det yngre lagret ~i,r 

delvis avflagrat eller delvis så tunt, att de äldre målningarna kunna uppfattas. 
Sylwan1 antog, att det undre lagret var begränsat till blott detta valv och målats 
av en oskicklig lärling , vars verk efteråt kasserats och att en ommålning utförts 
av mästaren till de övriga valvmålningarna. En undersökning 1915 i och för en 
tillämnad res taurering av kyrkan ådagalade emellertid, att det äldre målningslag
ret förekommer i alla traveerna, även på vägg·arna. Kring en ljuspigg på södra 
korväggen (fig. 30) avtäcktes målade invigning-skors i två lager, och på väg·gpelaren 
invid fanns en naken figur tillhörande ett undre lager (det övre målningslagret 
häftar på dessa ställen fast vid putsbetäckningen och medfölj er vid dennas av
skalande). 

De tre skönjbara framställningarna i valv III visa fåfiguriga bibliska scener 
upptagande större delen av varje kappa. Figurerna äro utförda i mycket stor 
skala, stela och summariskt tecknade med jämnt pålagd färg utan modellering· 
och schatteringar. De äro klädda i halvlånga rockar och hosor eller fotsida 
dräkter. Spetsovalt klippt hakskägg samt håret benat i mitten och samlat i en 

1 Jfr nots. 17 
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Fig. 29 . Lugga. Valvm:llning (äldre lagret i valv Il!). Kristus uppväcker Lusarus (?). Foto 1()17 

Ältere dnrchlcu chtcnde Kalkmalercien im Gewölbe nr. Mitte cl. 15. Jhts. 
Old unclcrlying paintings on the vault nr. Middle of 15th century. 

pung vid vardera örat förekomma i ett par fall . D e använda färgerna - de 
fl est a starkt blekta - äro grönt, rött, gult., vitt och brunt. Ornamentiken , i den 
mån denna kan urskilj as (se fig . 29), består av långa, glesa och mjuka slingor, 
vilka utfy Ha ytorna mellan figurerna. 

Målningarna äro troligen utförda strax efter valvslagningen och kunna på 
stilistiska grunder dateras till 1400-talets mitt eller något tidigare. 

N edan förtecknas och beskrivas alla numera synliga framställning·ar tillhörande 
det äldre målningslagret. (Siffrorna hänvisa till valvschemat fig. 19.) 

I o. Il. På södra väggpelaren mellan valv I och Il. E n naken manlig figu r, målad i ljust hlå
g rått med mörkare konturer av samma färg, h åller höger hand intill höften och sträcker el en vänstra 
mot en ävenledes naken figur m ed ljus röd lrnrnation, t roligen en kvinna, vi lken i·äcker en band mot 
det ställ e, cfär mannens huvud bör ha sin plats (1mUuingen är på detta stiille otyd lig). Troligen iir 
detta eu fram ställning av syndafallet. (Fig. 30.) 

Il: 12 - 14. Av tvenne mycket stora manliga figurer fram t räda i vardera av b ildfälten 13 och 
14 de bägge b en en från fot t ill knä s:°tsom ljusa fläckar i det yngre m ålningslug ret. (Se tig. 18.) 

III: 1. Till vä.uster står en båt på land vilande mot breda stöd, borden med nitar äro tydligt 
markerade. Till höger befinn er s ig en man med ett föremål i ena handen, över honom synes ett 
par ving::u· tillhörand e en ängel eller en fågel. Noak vid arken före syndafloden ? 

!Il: 4- 7 Tvärs över bildytan ståt· ett stort bord med vit duk nedhängande i kraft iga veck. 
Vid bordet, vända mot åskåda.ren, s itta tvenne män . Till höger, även bakom bordet, står en djä vul , 
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Fig. 30. Lngga. Väggmålning (iildre lagret i koret). Invig ningskors med ljnspigg. 
Naken figur (Adam ?). Foto l!l17 

Dctail fler iiltcrcn Malercien im Chor. - Dcta.il of the older paintings in thc choil'. 

vilken h åller i den närmaste av de s ittande. i\fannen Hingst till viinster har höger band p:'t bordet 
och den vitnstrn fram för bröstet pekande. Han hnr g ult h elskägg och förestä ller troligen Kristus. 

IIL 16- l!l. En man ligger u tstriickt, huvndet :°1t vföJster, högra handen p:i magen och elen 
viinstrn intill huvudet. Bakom honom synes Kristus med gloria och viins t-rn h anden ly ft acl , pekfu1de 
npp:'tt m ed pek- och l:ingfinger. Till höger står en man med händerna Ingela mot vn.ra.ndrn, t ill 
vänster en anna n mnn, vilken vänder huvudet bakåt och håller höger h and framför b röstet. Scenen 
föreställer säkerligen Lnsarns' uppväckande. (F ig. 2\l.) 

INHEDNING OCH LÖSA INVENTAHIEH 

ALTAJrn Altaret av trä med tillhörande altarring (fig. 31), målade vita med gula rän
der kring fyllningarna, förfärdigades 1786 av snickarmästaren Svän Malmström 
från Fundbo, vilken förut arbetat åt Östuna kyrka. 1675 hade uppsatts ett 
»gallerwerk omkring altaret», och inv 1720 upplyser , att altaret hade skrank om
kring och pall. Altarprydnaden består av ett enkelt förgyllt träkors med li
dandesemblemen , anskaffat i samband med kyrkans reparation 1814-16. Mästare 
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Fig. :n. Lagga. In teriör mot öster. Foto 1917 
Inn enansicht gegcn Osten. - Jntcri or lookiug cast. 

därtill var troligen samme snickare H yckerström, som gjort ett liknande åt Östuna. 
Vid prostvisitation 7h 1760 anmäJde pastor »en och annans beslut af de nä r
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Fig. 32. Lagga. Al tarskåp från 1400-talets slu t. Foto 1912. 

Schnitzalta.r, schwcdisch c Arbcit1 Ende d . 15. Jhts . - Uercdos. Swcdis~ workmansh ip. E nd of löth cc 11 t 11ry. 

7. 8. 98
10 11 12. S. 1. 6. 

13. N IS 

16. 17 18. 

warande at skänka 2:ne P ,yramider med wacker t 
skrank, som de wid Chordören wille ställa» (Här 
torde avsetts ett lägre träskrank mellan kor och lång
hus över främsta bänkskärmen samt flankerande »p,yra
mider » vid stora o·ångens mynning.) Efter vidare 
överläggning kom man ända därhän att betala för 

F ig. 33 . Lagga. Sch ema. över al- »modelleritningen till ny altartafla och nya Piramider , 
ta rskåpets fignrer. 

samt resepengar för Bildh. Granlund - 9 dr» 1 

SC'hema dcs Schni tzaltars. 
fjc bcme of th c rcredos. Därvid stannade det emellertid. 

ALTARSKÅP På högaltaret har fordom stått ett med eltid a 
altarskåp. Detta finnes ännu kvar, ehuru vanvårdat och illa medfaret. Dess 
nuvarande utseende framgår av fig. 32. Materialet är fur till det konstruktiva 
ramverket och ek till rygg i korpus och dörrarnas fyllningar. Figurerna äro 
skulpterade i något lättarbetat träslag och baktill starkt urgröpta. Dörrarnas 
yttersidor hava säkerligen burit målade framställningar, men sakna nu all färg. 
D eras insidor samt korpus bära endast spår av polykromi. .Av figurerna äro en
dast 4 r elativt oskadade, under det att de övriga jämte baldakinverket äro mer 

1 Bildh nggaren l\fAG1'US GRANLUN D va r en vid mi tten av 1700-talet :tv de uppländska. lands
kyrkoma. mycket anlitad konstnär, vars speciali tet var alta rpryd nader och predikstolar. Se C. R. AF 
UGGLAS, Mäster Magnu s Granln nd. E n srnnsk kyrkodekoratör p:i 1700-talet, Kult och konst 1905, s . 75. 
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eller mindre i saknad av färg. En av de 
flankerande statyerna i korpus (dessa äro 
någ·ot högre än de övriga) samt tvenne 
av flyglarnas figurer saknas . Alla skulp 
turer äro lösa utom n:r 1 och 9. Deras 
placering på fig. 32, utom vad beträffar 
scen 2, är därför endast en antaglig eller 
blott godtycklig. Baldakinverket är till 
en tredjedel bevarat. Tapphål för en 
krönande list finnas på korpus. D en 
högra dörren är lossnad i fogarna. En 
brandskada, troligen vållad genom ett 
kullstött ljus eller dylik orsak, förefinnes 
på ryggen i nedre hörnet av korpus och 
har botats genom en triangelformig lapp. 
Möjligen har den saknade statyen i kor
pus st ått här och blivit delvis förtärd 
samt aldrig ersatts med en ny Skåpets 
dimensioner äro med dörrarna slutna H . 
159 cm., B. 159 cm. - Inv 1720 och 
1757 uppräkna »1 Altare Tafla, P åfwisk, 
med åt skilliga små Bilder nog söndrig 
och bofällig, och et gammalt crusifix 
öfwer Altaretaflan» Troligen har altaret 
varit dess plats ända till reparationen 
1814- 16. 1829 uppgives vapenhuset som 
förvaring-sort. Därifrån har altarskåpet 
vid n ågot senare tillfälle flyttats till 
klockstapeln, varest Hans Hildebrand 
1868 fann detsammma jämte övriga me
deltida skulpturer . Härom yttrar han i sin reseberätt else· »I Laggas klockstapel 
förvaras ett altarskåp och några bilder. D e äro nu så förfallna, att intet kan 
göras med eller för dem » Såsom ett för soclmen högst värdefullt minne, i 
många avseenden ännu besittande sin ursprungliga skönhet (4 av statyerna äro 
ju nästan oskadade), är nu (1918) själva skåpet bragt under säkrare t ak och alla 
lösa skulpturer uppställda i sakristian . 

Huvudframställningarna i korpus behandla samma ämnen, som förekomma må
lade i korvalvet, Marie död och kröning. D et synes ganska sannolikt, att mål
ningens utförande och anskaffandet av altarskåpet till tiden sammanfalla. P å 

3 202rn . L tln_qlmndra hä.racl. 

Fig. 34. Lngga . Triumfkrucifix från c. 1300. 

Foto 1917. 


'friumphkrnzifix , um 1300 . - Roocl cross 1 abt. 1300. 
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stilistiska grunder kan skåpet dateras till slutet av 
1400-talet eller omkr . 1500. .Arbetet är säkerligen ut
fört i Sverige. 

Nedan förtecknas med hänvisning till schemat (fig-. 
33) de olika statyerna efter den ordning de intaga på 
avbildningen, fig. 32. 

1. Jungfru Marias död. Maria ligger i en sä.ng med huvudet 
åt höger. Täcke och fakn.n nedfalla i rn.ka veck. En apostel s itter 
framför, de övriga stå bakom sängen . (Jfr målningen, fig. 20. ) 
2. Jungfru Maria krönes till himm elens. drottning. I mitten 
Jungfru Maria med sammanlagda händer (huvudet saknas). På 
ömse s idor Gud Fader och Kristus, bägge med krona och h elskägg 
(arnrnrna, med vilka de h:'tllit kronan över Marias hu vnd, sakn as). 
3. S. Erasmus (möjl. Nikolaus) med grytan . 4. S. Erik i ru stning 
med riksäpple i v. h and (sn.knar huvud, lJör sttt i en av dörrarna). 
5. Kvinnligt h el.gon med bok (händerna avslagna). 6. Apostel, 
med bok, barhuvad och barfota. 7 S. Barbarn h:'illn.nde ett to rn . 
8. Helig biskop. \) . Kvinnligt h elgon med bok i h . hand (v. han
dens attribut saknas). 10. S . Gert rud h ållande en kyrkmodell 
(tornet saknas). 11. S. Katn.rina med ett hjul vid sidan. 12. S. 
Birgitta med uppslagen bok. 13. S. Maria Magdalena med smör
jelsekn.ret. 14. och 15. sn.knas. 16. S. Mn.rt in lyftande en flik av 
sin mantel (svärdet saknas). 1 7 saknas. 18. Apostel med bok i 
v. 	 hand (h. handens attribut sn.knas). 

Kristusbilden till ett triumfkrucifix (fig. 34), 
rundskulptur av ljust träslag (alm?). Den är av högt 
konstnärligt värde och besitter stor uttrycksfullhet i 
de lidande anletsdragen och kroppens ställning. .All 
polylnomi är borta, högra armen saknas, den vänstra 
är lös, ett stycke av bröstet på högra sidan samt hu
vudet äro också lösa och högra foten är avslagen. 

Tllll!MFKRU

C IFIX 

Kroppens längd utan huvud är 103 cm. Som mästare 
Fig. 35. Lagga. llfariaskå p fr:\n 

1400-talets slut. Foto rn12. till arbetet kan med säkerhet angivas densamme, som 
}if aria im Schrauk , schweclische skulpterat triumfkrucifixet i Dalby kyrka i Uppland, 

ArlJei t , E nde cl. 15. Jhts . 
Screen with B. Virg in . troligen . en g·ottländing, verksam omkring år 1300. 1

Swcdish work~ ·

ma.nship. End of 15th century. 


Detta triumfkrucifix, som från början torde haft sin 
plats på den förut omtalade »trabes » (jfr s. 12 och :fig. 9), var ännu 1757 placerat 
ovanför altarskåpet, men har senare hamnat i klockstapeln. Det är nu åt erbördat 
till kyrkan. Upps. utst. kat. nr 104. 

1 Krucifixet ä r utförligt beh and lat av C. R. AF UGGLAS »Dalby·mästaren » U. F T. Bd 6, 

s . 24 - 26 (h. XXVI). 
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Ett Mariaskåp (fig. 35), ej omnämnt i inventa
rierna, har även en längre tid varit uppvräkt i 
klockstapeln. Endast JYiariabilden är någorlunda 
bevarad, ehuru liksom skåpet i övrigt utan färg. 
På grund av det vackra veckfallet på dräkten visar 
den sig vara ett relativt gott arbete. Kristusbarnet är 
defekt och sönder i flera bitar, skåpet saknar dörrar, 
bilden är utan händer och hårt angripen av trä
mask. På skåpets baksida är bevarad en direkt på 
den bilade träytan målad, kraftig· växtslinga av röd 

' 3 Drr\' ·.
och grön kalkfärg (?), starkt erinrande om dylika 

slingor ingående i valvmålningarnas ornamentik i Fig. 36. Lagga. Dopfunt av sand


sten från 1200-talet. Delin.kyrkan. Denna dekorering synes tala för att skå
J. Österlund 1912. 

pet varit uppställt synligt även bakifrån. Verket 
Taufstein ans clc1n 13. Jht.

är troligen av inhemskt ursprung. På stilistiska Font 13th century. 


grunder kan skåpet dateras till slutet av 1400-talet. 

Skåpets H. 242 cm., B. 82 cm. Figurens H . 167 cm. 


Predikstolen (fig. 31), uppställd i korets nordöstra hörn, är g·jord i Stockholm 
av bildhuggaren Carl Spaak och levererad 1718. Den blev senast 1835 vitmålad, 
varvid även de i fyllningarna pålagda, skulpterade ornamenten förgylldes . (Den 
var vit redan 1829, men säkerligen från början målad i mörkare färger med 
marmorering.) Före 1835 lästes på »omkretsen» (av baldakinen el. korgen?) 
»Herrans Namn är ett fast Slott, then rättfärdige löper thit och varder beskär 
mad » Enligt arkivaliska upplysningar har predikstolen flyttats först år 1774 
från den ursprungliga platsen på södra sidan vid »Predikstohlfönstret» till hörnet 
i koret på samma sida och sedan år 1815 »ifrån Karlsidan dit der den nu står» 
Genom dessa flyttningar förklaras trappans starkt beskurna tillstånd. 

På predikstolen står ett timglas. De fyra glasen i plåthållare inköptes 1734 
och försågos med ny förgylld ståndare, den nuvarande, år 1756. 

Bänkinredning·en (fig. 28 och 31), till konstruktionen sluten, med dörrar av 
enkelt fyllningsverk, utfördes 1784 av ovannämnde Malmström, mästare till altar
anordningen. Den är numera, troligen sedan 1800-talets början, helt vitmålad. 
1675 byggdes »prestestohlen» i koret och 1691 en »Ny prestebenk widh Sacristie 
dören » 1720 funnos i koret 2 inbyggda bänkar och utom koret 4 inbyggda på 
manfolkssidan och 5 på kvinnfolkssidan. 1762 sättes en list mellan varje kvinn
folksbänk, såsom uppgives förut vara gjort på manssidan, till ryggstöd samt för 
böckerna. I inv 1720 och ännu 1829 nämnas »4 st. pallar som gåssarna sitta 
på i Choret», numera obefintliga. 

Nummertav l or, ett par, med förg·yllda ramar i empirstil, inköpta 1816, av 
snickare Hyckerström, hänga på ömse sidor om altarfönstret. H. 76 cm. B. 59 cm. 

llIARIASKÅP 

PREDIKSTOT. 

TIMGLAS 

BANKAR 

NUMl\IER

TAVJ, OR 
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r.ii.KTARE 
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llOPF UN T 
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Läktaren i kyrkans västra del (fig. 28) 
ombyggdes 1816. D en erhöll då den nu
varande bröstningen, vitmålad med förgyllda 
lister kring fyllningarna. 1643 utbetalades 
arbetslön för läktare i kyrkan med målning. 
Om någon sådan fanns förut är ej känt. 
1757 gjordes en ny uppgång till läktaren, 
där denna var lägst, nämligen vid kyrk
dörren , och i anledning härav gjordes en 
större uthuggning i muren , allt till bekväm
lighet för »en hop ålderstigne Torpare» 
1762 gjordes en tillbyggnad för utrymmes 
vinnande. 

Orgel verket (fig. 28) med dess av för
gyllda empirornament prydda fasad, ritad 

Fig. 37 Lagga. Oblatask av silvcl'. 
talets senare hälft. Foto l\J18. 

1600
av arkitekt C. G. Blom, uppsattes 1835. 
Dessförinnan ägde kyrkan ingen orgel. 

Silbernc Hostienkapsel. 17 Jht. 
"Vafer~box of silver. 17th century. Kyrkans dopfunt (fig. 36) är av sandsten 

med hål g·enom kuppa och fot för dopvatt 
nets avrinnande inom den vigda grunden. Den svagt inhuggna orneringen av 
olika flätverk och »djuroma.mentik» är så okänsligt utförd, att den möjligen kan 
förklaras såsom efterbilclning av äldre ornamentsmotiv Funtens tillkomsttid 
kan därför ej ligga längre tillbaka än 1200-talet . H. 84 cm. Kuppans yttre 
D. 65-69 cm., inre D. 48-51 cm. och Dj. 33 cm. - »1 stenfunt med gammalt 
söndrigt öfwerskrank» stod enl. inv 1720 i koret. »Skranket», troligen ett lock 
av trä, är förlorat. Ännu 1805 nämnes den i inv., men är måhända redan då 
utflyttad på kyrkogården, varifrån den enl. Hildebrand i 1868 års r eseberättelse 
genom ärkebiskopens försorg· blivit återinflyttad i kyrkan. D ess plats är nu_i 
koret söder om altaret. Upps. utst. kat. nr 16. 

Kalk, h elt förgylld, med ciselerad nod och pärlstav kring foten, på vars under
sida är graverat: »Lagga kiörckiokalk Bestelt af Kiörkioherden Thuro Åcckerblad1 

.A.:o 1717 Veger 46 1/s lo » Stämplar· åldermansranka, Stockholms stadsstämpel 
(lo:ona) och mästarinitialerna IB. H . 22 cm. Tillhörande paten är helt förgylld 
och bär samma stämplar. D. 15 cm. - 1644 betalades för »Kyrkioness kallck i 
arbetslöön 5 dr » Den nuvarande förfärdigades av denna äldre kalk samt av en 
liten kalk, inköpt från Östuna kyrka. 

Kanna av silver med enkel förgylld ornering på handtag, fot och lock, på 
locket ett lamm. Stämplar· kontrollstämpel, Uppsala stadsstämpel, Y'l"l'RlErns 2

, års

1 THURE ÅKERBLAD blev komminister i Lagga 1686, kyrkoherde 1711, t 1719. 
' YTTRlEUS var mästare i Uppsala guldsmedsämbete från 1775 t ill 1810. 
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Fig. 38. Lagga. Järnljuskroua från meclel Fig. 39. Lagga. Ljuskrona av malm. Deliu. 

t icleu. Deliu. J. Österlnncl 1912. J. Österluncl 1912. 

l\Iittelnlterlichcr Kronleuchtcr aus Eiscn. Kronleucbter aus Bronze, 17. Jht. 


1'1cdimval chandelier of iron. Chanclelier of bronzc; 17th contury . 


bokstav N 2 (= 1795). H . 33 1/2 cm. Denna kanna erhölls med tillagd mellan
gift i utbyte mot en äldre kanna i stopform »med förgyllning och driffuit ar
bete », som i sin tur 1658 hade förfärdigats av »Den gamble kannan» 

Oblatask av silver (fig. 37), åttkantig, avlång, med driven ciselerad ornering 
på locket. Stämplar· Stockholms stadsstämpel (krona), initialerna NB (anonym 
mästare). L. 12,5 cm. B. 9,5 cm. H. 5 cm. Från senare hälften av 1600-talet. 

I inv 1805 antecknas såsom bortkommen hos en reparatör i Upsala en oblat
ask av paj (försilvrad kopparlegering), skänkt 1679 av Anders Danielsson 
Öring och Brita Dominicidotter. På locket hade den ett förgyllt riksäpple. En 
annan dylik ask från 1696 saknas även. 

Sked av förgyllt silver, begagnad att avlägsna korksmulor m. m. ur vinet. 
Stämplar- Kontrollstämpel, Uppsala stadsstämpel, G. ]'ahlborg (guldsmed i U.), 
årsbokstav P (= 1773). Inköpt 1774. L . 15 cm. 

Sockenbudstyg av förgyllt silver, bestående av kalk, paten, dosa för oblater 
samt glasflaska för vinet, allt i svart läderfodral med kyrkans namn i guldtryck. 
Stämplar· kontrollstämpel, Uppsala stadsstämpel, Y •rTRlEUS (jfr not s. 36), års

.bokstav I 2 (= 1791). H. 16 cm. - Sockenbudstyg fanns redan 1677 och för
nyades genom inköp 1774. 

En medeltida ljuskrona av järn (fig. 38) hänger bakom orgeln. Den består LJUS

av ett genombrutet plåtband med hängen och liljor, buret av trenne vridna tenar, KRONOR 

upptill samlade i en trearm. På krysset inom ringen sitta 4 ljuspiggar och på 
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F ig. 40. Lagga. Ljusarm a\· mässing fråu 1600-talets mi tt. Foto 1918. 

Wandarm ans Messing. Mitte d. 17. Jhts. - Brass sconcc. Middle of the 17th century. 

själva bandet 6 pipor. P låten är delvis förtent. Total H. 109 cm. Övriga 
mått framgå av ritningen. Upps. utst. kat. nr 661. 

Ljuskrona av malm (se fig. 31), med 8 armar i en krans, dubbelörn som krön , 
hänger i koret . Troligen den krona, som enligt inv skänkts av någon ägare till 
Lagga Husby under senare hälften av 1600-talet. H. 62 cm. B. 72 cm. 

Ljuskrona av malm med 8 armar i en krans, kvim1lig figur som krön (fig. 39), 
hänger i valv IL Troligen den krona , som enligt inv skänkts av kapten Gustaf 
Svinhufvud, t 1689 (jfr s. 41). H . 87 cm. B. 85 cm. 

Ljuskrona av malm (se fig. 31) med 6 armar i en krans, dubbelörn som krön , 
trepassformig ring, hänger i valv III. Skänkt av Frn Cath . Gyllenkloo på Örby 
H. 56 cm. B. 68 cm. 

LJus.A.nllI Ljusarm, tvåarmad, av driven mässing (fig. 40), på östväggen vid predik
stolen. I inv 1720 och 1805 uppgives den fastslagen på muren vid predikstolen , 
vilken den sålunda följt på dess flyttningar . Den hade förr enligt inv en in
skriftssköld med årtalet 1631. Möjligen föreligg·er felläsning så att årtalet i 
stället varit 1651. Ljusarmar av denna typ stamma nämligen i allmänhet från 
tiden närmare århundradets mitt. L . 42 cm. B. 58 cm. 

LJUSSTAKAR Ljusstakar, ett par, av försilvrad mässing (paj) i drivet och genombrutet ar
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A B c Fig. 42. Lagga. 
Lykta :w plåt.F ig. 41. Lugga. Ljusstakar av försi lvrad mässing och fajans (Rörstrand). 
1765. Foto 1918. Foto 1917 
Eiserne Laterne aus 

Leu chter aus getriebencm, Yers ilbertcm l\'.fess ing und Fayencc (Rörstrand). cl. J. 17G5.
Ca.udlcsticks of chascd silvcr-platcd brass and fai cnce (Rörstrand ). Iron lantcrn (1765). 

bete (fig. 41 , A) stå på altaret. De äro enligt inskrift skänkta av Abraham 
Lamoreör (?) och Johanna Diurrnan 1695. H . 27 cm. 

Ljusstakar, ett par, av försilvrad mässing (paj) i drivet arbete (fig. 41, B) stå 
på altaret. Upptagna i inv 1720 och samtidiga med föregående, omkr. 1700. 
H. 42 crn. Ovanstående fyra stakar omförsilvrades 1769. 

Armstakar, ett par, tvåarmade, tvåpipiga, liksom ovanstående av paj i rik 
rokokoform. Skänkta 1835 av prosten Annerstedt 1 Stämplade ASF (?). H. 31 
cm. B. 29 1/2 cm. 

Fajansstake (fig. 41 , C) med två armar av mässing, fordom försilvrade , i en FAJA NS
STAK E tennpip, fastgjuten vid foten . Blå dekor på vit fond. Rörstrands tillverkning, 

signerad Stockholm IHB = målaren Johan Hedberg (svensk), vilken anställdes 
1730 och fanns kvar vid fabriken 1748. H. 29 1/2 cm. 

Lykta av järnplåt (fig. 42), cylindrisk med koniskt tak och med ljusöppningar 
bestående av små hål. Inköpt 1765. Defekt och rostig. H. 30 cm. D. 11 cm. 

Lykta av glas i j ärnspröjsar, 6-kantig, hänger i vapenhuset. 1800-talet. H . 
omkr. 55 cm. 

Antependium av ljusröd sidenbrokad, genom slåar av guldgalon vertikalt TEXTILIEU 

delat i tre fält. I det mellersta Lewenhauptska vapnet (fig. 43), komponerat av 
flera slags guld- och silvergaloner i olika teknik samt med bottenfält av ljusblått 

I PEHR ANNERSTEDT, f. 1763, kyrkoherde i Lagga 1809. 
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Fig. 43. Lagga. Lewenhauptslm vapnet appli 
cerat på ett antependium, skänkt 1739. 

siden med invävt mönster i silvertråd (tyg 
' 	 från 1600-talets mitt). I sidofälten in

bundna monogram (.ACL) av g-uldg-alon 
under rikt broderade kronor av g·uldtråd. 
Under vapnet årtalet 1739 - det år ante
pendiet skänktes av »Grefwinnan .Anna 
Catharina Löwenhaupt på Casby » 1 Foder 
av tegelfärgad lärft. Den ena av guld
g-alonslåarna är bortsprättad. B. 229 
cm. R. 104 cm. Upps. utst. kat. nr 300. 

Kalkkläde av urblekt, rött siden med 
enkla broderier och frans av guldtråd 
och paljetter. Märkt L K 1795. 
55 1/2 X 55 1

/ 2 cm. 
Kalkkläde av svart sammet med bro

deri och spets av silvertråd, nytt, i bruk. 
Mässhake av svart sammet, köpt 1817 

Foto 1918. 
Bokdyna av röd sammet, stoppad medDas Lewenbauptsche Wappen auf einem Antependium aus 

cl. J. 1739. dun, baksidan av gul fasonerad sammet (me
Arms of the Lewcnhaupt famil y on au altar-cl oth 

from 1739. deltida) och märkt i stjälksömsteknik Ex L 
X S i .A x N 0 1 6 2 5. L. 35 cm. B. 26 cm. 

Bokdyna av svart sammet med broderi av pärlor kantad med silverspets, ny, 
bruk. L. 42 cm. B. 31- cm. 
Håv av svart sammet med grön käpp, kasserad och söndrig. 1700-talet. 
Håv av svart sammet med silvergalon, frans och tofs av silver samt svart skaft 

med försilvrad skafthylsa. Skänkt af »Capitain H. Henric Hårcl2 på Kasby » under 
början av 1800-talet. Fortfarande i bruk. Total L. 179 cm. 

XLDRE Ovanstående textilförråd är blott en bråkdel av vad kyrkan äg-de, när inven-
TEXTILrnR tariet 1720 u pprättades. För altaret funnos då 3 altarkläden (antependier), 2 hy

enclen, 1 duk och 2 skrankkläclen. Mässhakar funnos 6 st., varav 2 säkerligen 
voro medeltida, elen ena »af g-ulachtigt Sammet med bilder framm och på rygg-en >> , 
dessutom 2 k01·kåpor, även från medeltiden, den ena grön »med sydda bilder i 
korset », omgjord till altarkläde 1753, varvid även bilderna från mässha]rjln an
vändes, den andra röd, samtidigt förvandlad till brudstolstyg-. 

P å sockenstämma 1761 rådgjordes om en rock åt kyrkvaktaren, och en dylik 
tillverkades året därpå av skräddaren .Anders Ersson på Årby ägor. Tillbehör 

1 ANNA CATARINA LEWENHAUPT, f. 1661, t 1740 på Kasby i Lagga. G, 1686 m. generallöjt 
nanten greve Gustaf Fredrik Lewenhaupt, f. 1658, t 1723. Begravda i Riddarholmskyrknn. 

2 HENRIK H .clRD AF SEGERSTA.D, f. 1774, t 1834, G. 1810 m . Beata Christina Stjernheim t ill 
Noor (i Roslags-Bro sn). 
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voro bl. a. skospännen och skinnkalott. 
1829 skaffades en ny av gTått kläde. 
Ingendera finnes bevarad. 

En runsten, lutad mot utsidan av 
RUNSTEN 

kyrkogårdsmuren strax väster om södra 
ingången, låg intill reparationen 1870 
såsom tröskel mellan vapenhus och lång
hus och var redan före uppbrytningen 
sönder i tre stycken. Dess inskrift lyder 
enligt Klingspor i U F T.. »Thorgissel 
och Thorsten och Vibjörn och Olof läto 
resa sten efter Thorbjörn, sin fader » 
Att döma av korset var denne kristen. 
Stenen kan dateras till 1050 1075 och 

Gustaf Svinhufvuds huvud
tillhör runristaren Fots arbeten. • 

Fig. 44. Lagga. 
baner, 1689. Foto 1913. 

I koret framför altaret en gravsten Funeralwappcn ans d . J. 1689. - Funeral arms 1689. GRAV-

över magister Nils, kyrkoherde i Lagga\ STENAR 

av grå, rödflammig kalksten med stiliserade rosor uthuggna i hörnen. Inskriften 
lyder· SuB Hoc MARMORE SITus ES'l' Vrn REVEREND [us] DN M N1coLAus P PASTOR 
QUONDA [M] EccJ,ESIARu[M] Q[UAE] SUNT IN LAGGA ET ÖsTUNA FrnELISsrn[us] Q[m] 
6 LUS'.rRA OFFICIO PASTO(RA)LI GRAVITER PERFUNCT[us] EST N AT[us] ÅNNO 1590 
0BIIT ÅNNO 1651 CuM uxoRE suA.vrns [1MA] CHRISTINA 0LAI NATA A0 1606 OBIIT 
1652. - NATISQ[uE] OLAV N THOMA N CAROL N CHRIS'l.'INA N - INVENINIUS 
Po1m·uM SPES E'l' FoR'l.'UNA VALETE NAllf CEDIT IN CINERES VITA CADUCA LEVES. 
Dessutom inskrifter på grekiska. L. 205 cm. B. 147 cm. 

På stora g·ången en gravsten över Martin Zackariasson, komminister i Östuna2
, av 

röd kalksten med inskrift. »MONUMENTUM VIRI VENElUBILIS DN MARTIN! ZACHARIAE 
QUONDAM ECCLESIARUM Q(u1E) SUN'l.' IN LAGGA ET ÖS'l'UNA VERB! D1(v1N1) COMMJ
NISTRI FIDELIS (Qu1?) IN SACRO llIINIS'.rERIO VIXIT SA'J.'IS IN PRE (?) 10 ANNOS NATUS 
AN [N]o CHRr [sTr] 16i2 10 (N)ou(EMB)[Rrn] DENA'.rus AN [N]o 1662 25 (- - -) SUB 
HOC llIARllIORE s(E)Pu(LTA) EST CHATARINA MARIA N(ATA) (A) 1661 1 DIE AP(RILIS) 
DENATA EJUSDEM AN [N]I 14 APRILIS » L. 205 cm. B. 134 cm. 

I inventarierna 1720 och 1757 förekommer » 1 gl Epitaph. Tafl.. af Pär Månsson EPITAFIUM 
af Billsta år 1590», vilken i sistnämnda inv sedermera fått tillägget bortsåld. 

Huvudbaner, begravningsvapen av skulpterat trä (fig. 44) över Gustaf Svin- BEGRAV
hufvud, med nu utplånad, i Stjernemans saml. (U B., S. 23, p. 215) återgiven in- NINGSVAPEN 
skrift av följande lydelse »Kongl Majestts wår Allernådigste Konungs och 

' Kyrkoherde NILS (Nicolans) i Lagga och Östuna var en!. inskriften f. 1590, t 1651, g. m . Kristina 
Olofsclotter (Chr. Ol::ti ), f. 1606, t 1652, med vilken han hade barnen Olof, Tomas, Karl och Kristina. 

2 Komminister MARTIN ZACKARIASSON (Martinns Zachari re) i Östuna var enl.inskriften f. 1622, t 1662. 
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B 	 A 
F ig. 45. Lugga. 	 Värjor. A trol. Gustaf Svinbufvuds fr:in omkr. 1650, B tro!. 

Jakob Forbes' från 1670-tnlet. Foto 1918. 
Degen. A nm 1650 nncl B um 1675. - Sworcls. A from about 1650 and B from about 1675. 

Herres Tro Tjenare och Capitain under Upplands Regemente den Ädla och Wäl
borna Herr Gustaf Svinhufvud till Hjelsta och Kunby (Sunby?), är född hit till 
werlden på sin fädernesgård Qvalsta år 1619, 3 Januarii, och somnade i Herranom 
den 1 Nowember 1668 i Upsala » (enligt Klingspor i U F T . död 1689, vilket 
torde vara rätt. Jfr bil. I). På själva huvudbaneret kring elen clöcles vapen äro 
ordnade mindre sköldar med de 16 anvapnen , t. v de 8 fäderne, t. h. de 8 
möderne. Vapnet har lossnat i fogarna och ett stycke med vänstra hälften av 5 
fädernevapen saknas. Färgen är totalt borta. 

Huvudbaner, begravningsvapen av skulpterat trä över Jakob Forbes med nu 
utplånad, i Stjernmans saml. (U B. , S. 23, p. 216) återgiven inskrift av följande 
lydelse »Hans Kongl Majestts Tro Tjenare och Fändrik Ädel och Wälborne 
Herren H err Jacob Fårbes, född till verlden elen 26 Februarii år 1662 och i 
Herranom afsomnad elen 20 October 1682, till sitt hwilorum beledsagad i lagga 
K yrkia elen 6 Martii 1683 » (Jfr bil. I.) Vapnet lossnat i fogarna, all färg borta. 
H. 140 	cm. B. 108 cm. 

Ovanstående tvenne huvudbaner hängde från början i koret, Svinhufvuds på 
norra och Forbes' på södra sidan, men ha troligen samtidigt med de medeltida 
inventarierna blivit :flyttade till elen för dylika föremåls bestånd farliga klockstapeln. 

vii.RJOR 	 Värja (fig. 45, A) , med tveeggad, åsacl klinga. Fäste av järn med tmnring och 
parerplåt, saknar knappen och kaveln och är liksom klingan rostigt. Klingans 
L. nedom fästet 89 1/ 2 cm. Tången 17 cm. Värjan är av en typ, vanlig omkring 
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Fig. 46. Lagga. Pliktpall, förfärdigad 1724. Fig. 47 Lagga. Sakrament-skåp av ek . 

Delin. A. Bil!ow 1917 Delin. J. Österluud 1912. 


Schandschemel au s cl. J. 1724. l\iittc1altcrli chcr Sakramentschrauk. 

Scat of repentan cc, made in 1724. l\Icdireval sacramcnt·housc. 


1650 och har följaktligen kunnat tillhöra kaptenen vid Upplands regemente 
Gustaf Svinhufvud under dennes livstid, varefter den i så fall samtidigt med det 
ovan beskrivna huvudbaneret blivit upphängd i kyrkan efter begravningen. 

Värja (fig. 45, B) , med klinga närmast fästet försedd med korta blodränder, vari 
ett otytt namn, därefter platt ås till spetsen. Fästet av järn, även kaveln, ciselerat, 
med tunn ring och musselformig parerplåt, liksom klingan rostigt. Klingans L. 
80 cm. Fästets L. 15,5 cm. Värjan är av en typ, vanlig omkr. 1670. Den har 
säkerligen tillhört fänriken Jakob Forbes, vilken blott 20-årig omkom g·enom 
drunkning 1682, och har jämte hans huvudbaner (se ovan) upphängts i kyrkan 
efter begravningen . 

Dessa bägge värjor förvaras i sakristian. 
Kristushuvud, oljemålning, varunder följande inskrift : VERA EXPRESSIO vrv1E TAVL01i 

ILLIUS IllIGINIS SALVA'l'ORIS D. NOS'l'RI IESV CHRIS'l'I QV1E ROll11E AD. D. IOHANN: 
LATERAN CONSPIC », i översättning »En trogen avbildning av Frälsarens, vår 
Herres Jesu Kristi, levande avbild, vilken ses i den Lateranska S. J ohannis kyrka 
i Rom » (tavlan återgår sålunda på ett berömt original i denna ka, utgivet för 
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autentiskt porträtt). Hänger på korets 
nordvägg inom förgylld ram med pärllist. 
1700-talets senare hälft. H . 40 cm. B. 30 cm. 

Gu stav III s tal 1771 och 1772 inom 
krönta, förgyllda ramar, anskaffade 1773, 
hänga även på norra korvägg·en. Däremot 
saknas ett Gustav IV Adolfs tal samt tvenne 
tavlor, en föreställande Kristi korsfäst else, 
skänkt 1752, och en Törnekröningen , skänkt 
1754, de senare sålda. 

Vidare hava funnits tvenne tryckta gra
verade minnestavlor av kanslisten Ambrosius 
H edengran, en med svart ram över religions
frihet ens införande i Schlesien 1707 , inlöst 
1712, och en författad till minne av jubel
festen över Augsburgiska bekännelsen 1730 
inom förgylld ram, inlöst 1732. 

n ,\RAR F ig. 48. Lagga. S k:ip av ek från medel t id en. Bårar, 3 st. (från 1700-talet?), förvaras 
Foto S. Curman 1915. ännu i klockstapeln. 

Mittelalterlich cr Schrank a.us E ichcn. 
PLl K TPAJ.J. l\lecliroval cnpboarcl of oak . Pliktpall av fur, omålad (fig. 46), för

färdigad 1724, finnes även i stapeln. H . 102 
cm. B. 69 cm. Däremot är ej kva,r en »år 1756 nygiord Stock wid ingången 
t ill kyrkan» 

En brudstol fanns 1720 i sakristian och kasserades efter 1805. 
SAKRA 3rnxT- M e d eltida sakram ent skåp av ek (fig. 47), vitmålat med svarta järnbeslag, 

SKiP 
två dörrar med lås och tre, nu två, hyllor; det stod förr (troligast redan under 
medeltiden, säkert från slutet av 1600-talet, jfr s. 14, not 1) i sakristian (6g. 15), 
därifrån det flyttades ut i koret vid biskopsvisitationen 1917 H . 216 cm. B. 
62 cm. Djup 4 7 cm. U pps. utst. kat. nr 860. 

Bordskåp av ek (6g. 48) med rester av röd färg i fogarna samt vid dörrens 
karaktäristiskt smala o·ångjärn. Hörnen äro spårerade. Säkerligen från medeltiden, 
troligen dess slut, men ej närmare daterbart. Inuti finnes en hylla . Stod enligt 
inventarierna förr i sakristian, nu i vapenhuset. Vid 1800-talets början hade det 
»rödt klädes täcke åfvanuppå » H. 102 cm. B. 96 cm. Djup 74 cm. 

KfSTOll Skrin av fur (fi g. 49), med kupigt lock, helt klätt med läder och rikt järn
beslaget. Beslagen äro genombrutna och omerade med punkter . och falska nit
huvuden i rader . Handtag på locket och ringar på gavlarna. Ett invändig-t lås 
(nyckeln saknas) och två märlor för hänglås. Locket invändigt klätt med en 
handskrift på pergament från slutet av 1200-talet eller början av 1300-talet , för
sedd med nottecken , en s. k. sekvens (hymn till kyrklig-t bruk). Skrinet är från 
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slutet av medeltiden, och handskriften torde 
vara insatt i locket från början. H. 23 
cm. L . 40 cm.. B. 27 cm. Upptaget i 
mv 1720. Inköpt för 3 rdr t ill Statens 
Rist. museum 1868. (Inv nr 3,990.) 

Kista av fur med eklock, järnbandad, 
med hörnbeslag. Fanns redan 1720 och 
är troligen identisk med »Fattigkistan i 
sacristian», vilken fick bricklås 1778. L. 
90 cm. H. 37 cm. B. 48 cm. 

Kista av ek, omålad, med kupigt lock. Fig. 40. Lnggn. S krin , läderklätt och järn

beslaget, från medeltiden. Foto 1017
Om denrnt upplyser räkenskaperna. » 1760 

i\Iittclaltc rlichcr Kasten. - 1\Iccliroval box. 
Betalt för en wälbeslagen Ekekoffert med 

dubbelt lås och g·ångjärn till kyrkans penningars förwarande », 1762 betalt för 

»målning aff Nya koffertjernen mot rost och mössgnag», samtidigt sattes »Järn

bläcksstrutar på nya kyrkiocofferten» L . 144 cm. H. 70 cm. B. 68 cm . 


Klä.cl.skåp av furu på fyra svarvade, svartmålade klot, målat i ekfärg, förfärdigat ö_vmc:A 

G:il/Ur i 
fakrijlion· 

o 10 'O lO Q'n 

0 

1742 med hängare för mässhake och altarkläden. H. 201 8:~~:1~~-~iA~ 
cm. B. 170 cm. 

Bord av furu, vitm.ålat, troligen identiskt med ett litet 
nmt furubord, gjort 1743, vilket 1805 har ett rött klädes
täcke, som fortfarande är i behåll. 

Stolar , 4 st. av björk och furu , kallas 1720 »4 st. 
karmstolar gl. » Äro av en typ, vanlig under senare hälften 
av 1600-talet. H. 86 cm. 

Golvur (fig. 50), med foder 
målat med förgyllda lister. 
JANSSON I llfORBY SK.i.i.NCK'l'E 
lät församlingen göra fodret, 

av furu i rokokoform, blå-
På urtavlan läses »IAN 
HI'l' VRE'l' ÅR 1776» 1780 

vilket året därpå målades 
och ännu bevarar sin vackra blå färg orörd. H. 232 cm. 

I sakristian förvaras en skelettdel av valfisk, vilken av '"ALFJSKBEN 

Johannes Bureus (t 1652) i »Sumlen »1 kallas »Jätte ref» 
L. 77 cm. B. 1 7 cm. 

Storkl ockan är rikt försedd med inskrifter på vers. KLO CKOR 

Följande text upplyser om dess tillkomst OMGU'l'EN A:o 
1621 Å'l'ER 1736 AF ER N.i.i.SllIAN I S'l'OCKHOLllI MED KYRKANS 
OCH 	 FÖRSAMLINGENS OllIKOS'l'NAD. Den första omgjutningen

Fig. 50. Lngga. Golvur med 
foder 	 från 1780. Delin. J . skedde på bonden Eric Larssons i Lagga bekostnad. 

Österlund 1012. 
1 J. BUREUS, Sumlcn; u tg. av G. E. Klemming i De s,·enska lands

Uhr mit Gchiluse ans d. J. 1780. 
Clock with casc (1780). målen, h. 24, 1886, s. 201. 
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»Ailngångsklockan» omgöts 1865. Förut fanns utom denna, som var gjuten 
1760 av G. Meyer i Stockholm, en ännu mindre klocka utan inskrift, skänkt 
1736 av grevinnan Anna Katarina Lewenhaupt (jfr s. 40, not 1). 

SAMMANFATTNING AV LAGGA KYRKAS KONSTHISTORIA 

I. Rektangulär fogstruken gråstenskyrka med trätunnvalv av klöverbladsform och möjligen för
sedd med takryttare (fig. 51, A). Sakristia med ribbvalv av tegel. Hundbågig portal och ingång 
till sakristian av tegel. Portalens järndörr med S. Martin och S. Petrus målade på utsidan kan 
hava tillhört detta skede, nu förstörd. Interiören prydd av det från omkr. år 1300 stammande 
triumfkrucifixet. Omkr. :'ir 1300. 

Il. Tegelvalv inslås över hela kyrkan (fig. 51, B). Väggar och valv dekoreras med kalkmål
ningar. Förra häl(ten av 1400-talet. Under detta eller nästa skede t illbyggdes vapenhus (fig. 51, C). 
Med största sannolikhet är en takryttare nu uppsatt. 

III. Omdekorering med kalkm:Uning av hela kyrkan. Delvis ny inredning: altarskåp och Maria.
skåp. Omkr. år 1500. 

IV Läktare, slu tna präst- och h errskapsbänkar, gravminnen, ljuskronor och slutligen ny pre
dikstol (av Carl Spaak 1718) omgestalta det inre. Omkr. 1650-1720. Klockstapel fanns vid 1600
talets början: 

V Takryttaren nedtages 1725. Kyrkan rappas utvändigt och väggmålningarna överkalkas 17 4 7 
Sluten bänkinredning 1784. Altarbord och skrank 1786. Klockstapeln ombygges 1736. 

VI. Fönsterna förstoras väsentligt och nya upphuggas p:'.t norra sidan 1815. Läktarskitrm 1816. 
Orgelfasad av C. G. Blom 1835. Medeltids inventarierna slopas, ett kors till altarprydnad uppsattes 
1816. Bogårdstaken förfalla. 

VII. Kyrkogårdsutvidgning 1864, stiglncka.n rives. Reparation 1870, då vapenhuset får nytt 
röste, den målade medel t ida järndörren kasseras och teglet i golven utbytes mot plansten. 

A. 

B. 

c. 

Fig. 51. Lagga. Kyrkans planutveckling. 

Entwicklung cles Kirchenplans. - Development of thc p lan of the church. 
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ZUSAMMENFASSUNG 


Die Kirch e Lagga, mit einfachem Hechteck, ist ans granem F eldstein gebant, die Steine in regel
mässiger Schicht. Urspriinglich lrntte sie ein Innendach ans Holz, ein Tonnengewölbe mit kleeblatt 
förmiger Dnrcbscbneidnng, wovon einzelne Teile des Gerippbolzes noch erbalten s ind. (Abb. !l.) 
Die Sakristei an der Nordseite ist nrspriinglicb. Die Kircbe kann e iner Gruppe von t nrmlosep 
Kirch en mit recbteckiger Planform nnd mit Hol z-Tonn engewölbe zngeteilt werden, wie sie in Upp
land mit dem begonn enen Domban zn Uppsala in Znsammenb ang gebracbt werden können nnd lässt 
s icb anf ca. 1300 datieren. Die gegenwärt igen Ziegelgewölbe stammen ans der ersten Hä,lfte des 
15. Jbts nnd wurden, gleicb den \Vänden, bei zwei verscbiedenen Gelegenbei ten mit Kalkmalereien 
verziert. Die ältere Schicbt, etwa ans der Mitte von dem 15. Jht., l encbtet nocb n. A. im Gewölbe 
III (Abb. 29) h ervor. Um das Jahr 1500 wnrden die im Gewölbe nocb in nnberiihrtem Znstande 
erhaltenen späteren Malereien ansgeftibrt (vgl. Abb. 18-28). Nacb einer Inscbrift anf einer der Ge
wölberippen (A bb. 25, 26) zu urteilen, war der Meister ein einbeimischer nnd der Sti l der Malereien 
weist anf die Scbnle (oder Einwirknng) des bekannten Malers Albertns Pictor, der in Uppland nm 
1480- 1500 eine lebbafte Tätigkeit en twickelte. Es werden banptsächlich Scen en ans der Marien
Legende dargestellt. Um 1400 wurde eine Vorbn.Ue vor das S iidportal binzngebant. Vor 1870 wnrde 
di eses vermittelst einer Eisen tiir, nnf der Aussenseite mit mittelalterlicben l\falereien St. Martin 
n. St. Petrus -, geschlossen. Ans dem Mittelalter stammt an cb der anf Abbildnngen ans der Zeit 
nm 1600 (Abb. 6, 12) s ich tbare Dncbreiter, der 1725 abgenomm en wnrde. Ein nocb erb altenes 
Triumpbkruzifix (Abb. 34) von dem gotländisch en sog. Dalbymeister wird anf 1300 datiert. Die 
Stiimpfe eines Querbalkens des tonnengewölbten Innern s ind nocb erhalten (vgl. Uekonstruktion, 
Abb. 9). Ebenso sitzen nocb die Stiimp fe von Querbalken des ziegelgewölbten Innern in den 
Wandpfeilern zw isch en Cbor nnd Lnnglrnus fest. Unter dem In ventar ist iibrigens ein Marien
scbrein (Abb. 35) nnd ein Altarschrank (Abb. 32) ancb dieser der Jnngfran Maria zugeeignet 
zn erwälm en, beide vom E nd e des 15. Jbts nnd wahrscb einlicb scb wediscbe Arbeiten . 

Der Kirhhbof wird, mit Ansnabme der S iidseite, von seiner alten , mi ttelalte rlicb en Steinmaner 
nmgeben, nnnmebr obne Holzdacb . Friiber h atte er an der S iidseite eine gewölbte Pforte. 

Der Glockenturm (A bb. 4) auf einer An böhe wes tlich von der Kircbe, e rhielt sein gegenwärtiges 
Anssehen 1736. E r bestand friih er ans ein em offenen Glockenbock mit Schindeldacb. 

SUMMARY 

Lagga churcb, t be plan of which is a simple rectnngle (F ig. 5) is bnilt of rubble-stone laid in 
regnl a r bonds. It originnlly possessed an in te rior roof of wood, a barrel vanl t, of clover-leaf 
shaped section , some parts of t b e frame·wo rk of which still ex ist (Fig. 9). The sacristy 011 

t he north side is t he orig inal building. Th e church can be referred to a group of towerless 
chnrches of rectangnla,r plan, with wooden barrel vault ing, which in Uppland, probably ongb t to 
be placed in connection with the cathedral of Uppsal a, which was begun at tbe same time, t his 
conseqnent ly fixing th e date at about 1300. The existing brick vanlting dates from t h e first h alf 
of the 15:t h ceutury. The wall s have on two occasions been decornted wit b mura! paintings. The 
olcler series (from the middl e of the 15:th century) is visible for instance in t h e t hird bay (F ig . 29, 
30). Abont the year 1500, there were execnted in t h e vanltings p aintings w bich a re still in 
existence and entirely un tonch ed (cfr. Fig. 18-28). Jndging from a Swedish inscription on a 
vanlt rib (Fi g. 25, 26), tbe master w:i,s a native Swede, and according to the stile the paintings 

http:Vorbn.Ue
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iudicate an appreuticesbip to (or depenclence on) t b e celebrated artist, Albertus Pictor, who was working 
in the province of Uppland betweeu 1480 and 1500. Th e scenes cbiefly representccl arc legends of 
tbe Blessecl Virgin . Durin g the 15:tb century a vestibule was b uilt in front of t b e sou th cloorway. 
Tbis was closecl before 1870 by an iron cloor with mediooval paintings on t b e exterior, representing 
St. Martin and St. Pete r. T he ridge t urret (F ig. 6, 12) shown 011 engravings clatin g from the 17:th 
century "·as an erection clating from t b e Micldle Ages. A rood cross, still in existence (F ig. 34), a. 
work of t b e so·call ecl »Dalbymaster» from t be islancl of Gotland, goes back to about 1300. T he 
broken encl of a transverse bea.m, intended for the support of t be roocl cross of t h e ba.rrel-vaul ted 
in te rior still existe (cfr. recoustruction: Fig. 9) as are t be ends of the transverse beam b elouging to 
the brick vaultecl interior, and su1)1)orted by t be wall pillars between the choir and tb e n ave. 
Otber relics from these times a re a screen witb a nicbe for a statue of t be B. V Mary (Fig. 35), 
aud an altar screen , also ded icatecl to the Blessecl Virgin (F ig. 32). Both are from t bc close of 
t b e 15:th century, and are probably of Sweclish execut ion. 

With tbe exception of on the south s icle, th e church yard is still surrounclecl by its mecliooval 
stone wa.11, which , bowever, b as !ost its wooclen roof. There form erly existed a v::rnltcd gate on t he 
south sicl e. The belfrey (Fig. 4) on a li ttle emineuce to t b e west of the cburch obtained its present 
appearance in 1736. Before t hat clate it consistecl of an open belfrey frame, with a sbingle-covered cap . 



Fig. 52. Östuna ky rka från söder. Foto 1012. 
Die !{ircho YOU Sliden. - rl'lle cbu rch from tbe south. 

ÖSl'UNA l{YRl{A 
UPPLAND, STOCKHOLMS LÄN, LÅNGHUNDRA HÄRAD 


UPPSALA ÄRKESTIFT, VAKSALA KONTRAKT 


ANNEX TILL LAGGA 


T RYCKTA KÄLLOR. AFRITNINGAR I, pl. 54, 72. OLOF GRAU, avritning, ext. Jfr Lagga, 
s . il, tryckta källor. C. A. KLINGSPOR i U. F T. Il, s . 72- 75, nämner kyrkan s vik t igare inven 
tarier, u tförligt begravningsminnen. 

HANDSKitIVN A KÄLLOR OCH AV BILDNING SSAMLINGA R. IIIRFORS innehå ller u tom beskriv 
ning och arkivutdrag 4 teckningar (ext. fr. S., plan, stapel ocb fun t ). A. T. A .: 2 fo to (ext. fr. S 
o. N), 2 ritn. (plan o. fun t) ; inv . 1829 ; BRUNII SAML. XXII, s. 201- 203, brev frt\ n J G. Paykull t ill 
B. i nnl. av fö rest:'\eude restnurering, vilken ogillas av P ., dat. Wallox Säby 30/ 3 1858. R. ST. : Ritningnr , 
väv kopior, 3 blad (plan; tvltrsekt ion av ko ret; deta lj er nv inredning) efter orig . av nrk . Thoren 1804. 
(Ny predikstol och altnrprydnad ej u tförda efter försl::tget.) L. A.: A VI, s. 131, ägokar ta av å r 
1639 med sch ematisk ritning av ky rknn fr . SO. U. B.: NoRDJN 39: 5, s. 22, uppbörd 1531 (u tom 
p enninga r endast klocka); PALilfSIUÖLD nr 27 5, s. 546, ang. t radition om ky rka· i "Eggeby g ilirdet" 
i anl. av g rundmurar, snmt förmodnn om ky rkogå rd i "Östhambra g iä rdet" ; S. 23, s. 21\l-222, 
begravningsva1)en . 

KYRKA NS ARK IVALI ER. I L andsa.rkiv e t, U pp sa la: protokoll 1734-73 och 1776- 1826 
(K. I: 1, 2) ; räkenskap er 1749- 1830 (L. I: 1- 5). I k y rk an (samt i pa. to rsexp., Lagga) förvnras full 
ständi ga serier av protokoll och riikenskaper fö r senare t id . Bland lö a hand lingar märkes kar ta över 
kyrkogård en 1876. 

KYRKOGÅRD OCH KLOCKSTAPEL 
Kyrkan är byggd på en åt alla· sidor svagt sluttande höjd mitt på det odlade BELÄGE:'.\' 

området mellan den forna farleden (jfr s. 4, not 1) - nu utmärkt av en lång- HET 

sträckt, under torra somrar uttorkad sjö - och ett bergigt skogsbälte, på vars 
4 20210. Lilnglnindra härad. 
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Fig. 53. Östuna ky rka med kyrkogi'trcl och klockstapel fr. ONO :'tr 1748. Delin. 0. Gran. 
Die Kirche mit Kirchhof u. Gl ockenturm. Hanclzeicbn. ans d. J. 1748. 

'l'hc church with cburchyard and belfrey. Pcncil drawing {1748). 

andra sida utbreder sig den till socknen hörande bygden kring S]On W alloxen. 
KYRKOG 1l.RD Kyrkogårdens nuvarande storlek och läge efter en 1878- 79 verkställd utvidgning 

åt norr synes på situationsplanen (fig. 54). Den ursprungliga, medeltida inhägnaden 
(se samma plan), bestående av en mur, 
lagd i bruk, täckt av spånklätt tak samt 
försedd med välvda ingångar i norr och 
söder , stig-luckor, är så till vida bevarad, 
att södra och västra mursträckorna stå 
orörda (utan tak), likaledes södra stig-
luckan. Kyrkogårdsmuren (genomsnittlig 
höjd på de medeltida partierna 130 cm., 
bredd 140 cm.) täcktes fordom av sadel
tak, vilka helt nyspånades och tjärades 
vid mitten av 1750-talet. Dessa fing·o 
under början av 1800-talet förfalla och 
avlägsnades helt 1845 (jfr s. 4, not 2). 
På Graus avritning, fig. 53, synes för
träffligt, huru bra den medeltida inhfig
naden harmonierade med kyrkobyggna
den. Norra st i g l uckan, vilken rase

STIG LUCKOR r ades 1878- 79, var till utseendet snarlik 
den södra (fig. 55). Denna (:fig'. 55 och 
57) är helt av tf~gel , spritputsad, tunnvälvd 
och täckt av ett spånklätt sadeltak (ny
spånat 1910). Portöppningen flankeras åt 
båda sidor av smala,rakövertäcktanischer, 
och vid gavelspetsarna finnes en cirkel
rund nisch. Porten av trä, med ytter

Östnna,. Situationsplan. Delin. sidan uppdelad i facetter, tillverkades 
J . Österlund 1912. 1773 och försågs 1850 med rep och tris-Lagcplan. - Plan of Jocation of cburch. 

·Kloc.lytäpel· 

@ 

N 

+ 
Jituoriot\f' 

plo.n 

o 10 70 :lO ~o .50 m 

Fig. 54. 
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Fig. 55 . Östnna. Södra stiglnckan F ig. 56. Östuna. Nisbethska gravkoret, 
från N. Foto HJ12. byggt 1777 Foto 1912. 

i\ li ttelal t erli ch es Kirchhofsportal. Grablrnpell c, 1777 aufge!Uh rt. 
Medimval churcb yarcl Jycbgate. i\Iortuary cb :>pel , built in 1777. 

sor för självstängning. Huvudingången i norr fr ån stora landsvägen erhöll efter 
utvidgningen av kyrkogården 1878-79 ett par vackra, gjutna järngrindar mellan 
huggna stenstolpar . 

Trädbeståndet på kyrkogården utgöres huvudsakligen av lönn och alm. 1891 
köptes parkträd från N oor för plantering på det nytillagda omr ådet. Redan förut 
hade planterats en alle, från norra stigluckan fram till landsvägen, vars unga träd 
omgärdades med staket år 1843. År 1748 var, såsom synes å fig. 53, kyrkogården 
i det närmaste t r ädlös. För tillkomsten av det äldsta trädbeståndet är följande 
notis ur ett sockenstärnmoprotokoll från 1754 upplysan.de »Såsom en hederlig 
man i Församlingen wid namn Daniel Andersson i Östhamra sökt med några 
Träns planterande pryda kyrkiogården eller C).e i Herranom afsomnades hwilo
ställen, ty anstaltades at klockaren skal wäl stänga och wårda 
kyrkoportarne, så at inga kreatur må rubba eller skada bemälte 
träd, hälst ok kyrkogårdar böra h ållas snygga och hederliga, 
men ei såsom beteshagar » Omkr. år 1770 lät major von Post 
ut)Wantera 27 st. almträd på kyrkogården. 

Inv 1829 uppräknar »En Ekstolpe under en obrukbar Tim

sten på Kyrkogården » Denna är nu försvunnen. 


" 	 ~Vid en sockenstämma 1744 »påtogo Sochnemännerne sig a.t 
~gga en bom, at resande folck intet må resa kyrkan förbi 
under gudztiensten» 1750 finnes en utgiftspost för smide t ill 
denna bom. Varest den var belägen och när den borttogs med
delas icke. Fig. 57 Östun a. 

S. 	stigluclrnn. Ett gravkor för familjen Nisbeth uppfördes 1777 nära kyr UppmMn. av J. 
kogårdens dåvarande nordöstra hörn (fig. 56). Koret är byggt Österluud 1912. 

PLAN
TERINGAR 

TBISTEN 

LANDSVÄGS· 
no:H 

GRAVKOR 
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av tegel(?), vitrappat med slätputsade, grå hörnkedjor och täckt av ett karnissvängt 
tak, vilket omkring år 1912 belades med plåt (förr spånklätt). 

K LO CK - Klo ckstap eln på grusbacken omkr. 100 m. nordost om kyrkan (fig. 52 och 
STAPEL 

53) är byggd som ett kvadratiskt torn, på halva höjden strävat med bjälkar, 
stödjande mot lmdersyllarnas ändpunkter . Brädbeklädsel mellan strävorna gör 
planformen nedtill åttkantig (fig. 58). Den karnissvängda huven är spånklädd, 
och hela stapeln är brädklädd och tjärad. Flöjeln bär årtalet 1745 och är liksom 
knappen av järnplåt. D enna stapel nybyggdes 1744 av P eter Holm ifrån Rasby, 
enär den förutvarande oinklädda stapeln ansågs »intet at lita på» D en gjordes 
från börj an inklädd, »emedan ingen stor åtskillnad är emellan at bräda bielkarna, 
och inbygga klockstapelen » Man anskaffade synnerligen kraftigt timmer ; sålunda 
äro undersyllarna i genomskärning 29 X 41 cm. och de stående bjälkarna 29 X 29 
cm. 1817 träffades stapeln av blixten, varvid bL a. en av de bj älkar , som bära 
storklockan, klövs och avspjälkades till sin halva längd nedåt. Trots skadan be
hövde den dock ej utbytas mot en ny 

Klockorna omtalas på s. 76. 
Nedanför klockstapeln vid landsvägen ligga k yrkstall och materialbod, den 

senare uppförd 1866. I sockenstämma 1742 beslutar man täcka bårhus e t med 
näver och torv Bårhus saknas nu. 

N 

0 
>-~~~-r~~~~1-----

Fig. 58. Östuna. Plan av klockstapeln Delin. A. Billow 191 7 
Grundri ss cles Glockenturmes. - Pl an of the bclfrey . 
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Fig. 59. Östuna kyrka från nordväst. Foto 1912. 
Die Kircbe von Nordwesten. - 'l'hc chnrch from tbo north-west. 

KYRKOBYGGNADEN 

K yrkobyggnaden är enkelt r ektangulär till planen. Sakristian på norra sidan 
är byggd i förband med kyrkomuren , vilken mellan sakristian och kyrkan gjorts 
avsevärt tunnare och endast överst, ovan sakristivalvet, genom utkragning av 
stenarna når full tjocklek (jfr fig. 60). Vapenhuset äger däremot ej förband med 
kyrkan, utan visar sig vara en senare tillbyggnad. Materialet är i murarna grå
sten och i valv, omfattningar och sakristians gavelröste ovan språnget t egel. Väg
garna äro skalmurar med skolning· av tegel (iakttages där ytan är orappad). 
Stenarna ligga ej i fullt bestämda skift. Sockel förekommer ingenstädes. Östra 
och västra gavelröstena, vilka äro av gråsten ända till spetsarna, hava vardera 
en smal r ektangulär ljusglugg med tegelomfattning. Gluggarna äro inåt betydligt 
vidare med stickbågig tegelbetäckning. Överst på bägge gavlarnas utsida (se fig. 
59) finnes en liten cirkelrund nisch , säkerligen utsparad i tegel. Strax ovanför 
östra gavelfönstret finnes en tryckt spetsbågig nisch, vilken antagligen ägt sam
band med detta. Kyrkan , som nu är utvändigt spritrappad med slätputsade hörn 
och omfattningar, stod ända intill 1858 oputsad. 1785 anmärkes, att »rappning, 
bruk och stenar här och där på alla sidor av kyrkmuren börjat utfalla» R epa
ration verkställes därför 1787 1829 befanns att den utvändiga kalkstrykningen 
»icke mycket fästat sig» 1858 ägde reparation rum, varvid fullständig rappning 
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Byggrmdj: 
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1-'ig. 60. Östnna. P lan samt tviirsektion mot Ö och V Uppmätning nN J. Östcrlnncl 1912. Sknln 1: 300. 
Plan und Quersclm itte gcgcn Osten uud " 'esten. - Plan and sections towarcls thc cast and west. 

företogs emot J G. Paykulls på Wallox-Säby önskan, vilken ansåg, att kyrkan 
därigenom förlorade »en del av sitt uråldriga vördnadsvärda utseende » (Brev 
till K. G. Brunius.) 



ÖSTUN A KYRKA 55 

Fig. 61. Östun::t kyrk::t från SO. Konceptteckning till AFRITNINGAR (1684). 
Dic Kirchc von Sliclosten. Hanclzeichn. aus cl. J. 1684. 
The church from tbe so uth·east. P encil-clrawing (1684/. 

På en konceptteckning till ÅFRITNINGAR (fig. 61) ses på södra väggen två små, FÖNSTER 

rundbågiga fönster , det östligare något lägre, och på östgaveln ett större spets
bågigt. Dessa jämte ett på västra gaveln voro ända till 1858 kyrkans enda fön
ster och bibehöllo sina små dimensioner, västfönstret till 1768, då det upphöggs 
för att lämna ljus under läktaren, och de övriga tre troligen till 1814, då de 
:fingo samma utseende som fönsterna i Lagga lc_yrka, vilken samtidigt reparerades 
(jfr s. 7). De gamla fönsterna och järngallren såldes på auktion . I ett proto
koll från prostvisitationen 1787 förordar visitator, att i samband med kyrkans 
rappning de båda till höjden olikstora fönsterna på södra sidan upphuggas, det 
ena nedantill, det andra ovantill, samt att fönstret bakom altartavlan, »hvilket 
nu allenast genom sin öfre ·smala del gifver otillräckeligit lius för den i Choret 
stående Predikstolen, blifver uphuggit och bredare gordt » Då antydningar om 
fönsterupphuggning i räkenskaper och protokoll från detta och följande år saknas, 
torde arbetet ha uppskjutits ända till 1814. Den strax ovan fönstret på östra 
gaveln befintliga spetsbågiga nischen, nedtill avbruten av fönstervalvet, är sanno
likt elen tidigare övre avslutningen av själva altarfönstret (jfr :fig. 53 o. 61). Östra 
gavelns fönster hade före 1754 runda rutor i bly på stomme av järn, men när 
dess bristfälligheter detta år skulle botas, fanns ej på landet någon, som var 
skicklig till arbetet, varför nytt fönster i träbågar måste förfärdigas. Vid en 
reparation 1858 upptog-os två fönster på norra väggen, vilka till utseende och 
storlek äro lika det västra (se :fig'. 59 o. 60) . Ovannämncle J G Paykull 
motsatte sig åtgärden, i det han ansåg, att kyrkan icke var för mörk med de fön
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ster som förut funnos. I brev yttrar han 
bl. a . >> Den mystiska halfdager, som 
förefinnes i åtskilliga gamla kyrkor, synes 
mig vida mer befordra andakten än -ett 
starkt sollj ns » 

L ånghusets ingång·sportal är rund
bågig', tresprångig. Dess forna dörr (1858 
ersatt av glasdörrar) var av trä, och i 
densamma utsågades 1754 en mindre 
gångdörr. 

K yrkans go lv, som förr var av tegel 
(t ill en större lagning av detsamma 1772 
åt gingo bl. a. 400 fyrkant iga t egel), om
lades vid företagna r eparationer 1858 och 
1895 och best år nu av plansten (grå och 
röd kalkst en) samt trä under bänkkvarte
ren . Korgolvet höjdes 1895. Sakristians 

F ig . 62. Östunu. I n teriör mot Ö. Foto 1912. golv är av trä och vapenhusets av t egel, 
Das Innerc gegen Osten. - Interior l ooking east. omlao·t 1771 och 1858. 
Väggarna äro invändigt rappade och slätputsade samt avfärgade i gul t on och 

med rödbruna ränder uppdelade i kvadrar var och en med en menino·slös »kråkspark» 
' 	 o 

i ena hörnet . R1mt kring hela kyrkan och altarfönstret löper en brokig schablo
nerad bård. Denna dekoration utfördes vid en restaurering 1894 (jfr fig . 62). 
F örst a gången väggbehandling i det inre omtalas är 1745, då r appning och vit
limning företogos. I kyrkans nordöstra hörn under predikstolens golv och trappa 
är väggen helt oputsad, blot t fogstruken. F öre 1769 stod » W allox säby H err
o·årdsbiink» i detta hörn, varför 1745 år s r appning ej striiå:t sig hit . Tidigare, 
vid bänkens uppförande, har väl det äldre putslagret avlä.gsnats. 

Kyrkans t r enne val v samt sakristians äro lagda direkt på gråstensmurarna . 
Gördelbågar samt ribbor iiro spända mellan väggarna utan förmedling av stöd
jande konsoler eller väggpelare. Gördelbågarna i kyrkan och ribborna i sakristian 
äro av helstens och ribborna i kyrkvalven av halvstens bredd. Det östligaste 
valvet är ett enkelt stj ~i.rnva.lv, de båda övriga åttadelade. K uporna äro av halv
stens tjocklek. Valven ~i.ro säkerligen slagna i samband med murarnas uppförande. 
Sköldbågar förekomma ingenstädes, och de otvivelakt igt medelt ida takstolarna äro 
lämpade efter valvens kupighet . Iakttagna t egelmått (även i gavelröstenas glug
gar) äro 28,5-29 X 1-! X 8,5- 9 cm. Tillträde t ill vindarna ti.r berett genom ett 
fyrkantigt hål med tr~i.lucka i västligaste valvets sydvästra hörn. 

Samtliga ytte r tak, även stigluckans, nyspånades 1910 med tunn, tvärskuren 
furuspån och t järades. .A.rkivuppgifter finnas ej om annat t aktäckningsmaterial 

http:stj~i.rnva.lv
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än spån, men några defekta pannor av medeltida tak
tegel, vid kyrkans undersökning anträffade på och in
vid kyrkogårdsmuren, särskilt i närheten av stigluckan, 
giva vid handen, att åtminstone något av kyrkans 
många tak varit täckt av dylika tegel. De funna 
teglen överensstämma i det närmaste med de i Sv K . 
Uppl. , Bd IV, fig. 54 (Odensala kyrka) avbildade. 
L. 43,5 cm. På alla gavlar finnas vindskidor, vid 
basen profilerade, vilka troligen äro bibehållna från 

TAK STOLAR
1783, då nya anskaffades. Takstolarna äro överallt, 
även över vapenhus och sakristia, de medeltida. Den 
östligaste från vinden synliga är till hela sin nedre 
del fullständigt inmurad i röstet och ligger ovan 
språnget synlig i murens liv På de elva östligaste 
korsa saxbenen varandra högre än på de övriga. För
stärkningar mellan saxben och sparrar förekomma på 
ett flertal, men ej alltid på bägge sidor av samma 
takstol. Sektionerna (fig. 60) visa konstruktionen. Ge
nom infällningar med hak och trädymlingar samman
hållas de olika delarna. Takstolarna för sakristians 
och vapenhusets tak äro av enklaste typ med stödben 
och hanbjälke, den senare på många stolar nedfallen. En flöj e l på järnställning, 
bärande årtalet 1852 (detta år tjärades taket och stapeln), förvaras i materialboden. 
Fig. 61 visar att i äldre tider en flöj el suttit mitt på takåsen. Formen antyder 
medeltida ursprung. 

Sakristian är byggd i förband med kyrkan och övervälvd med ursprungligt SAKRISTIA 

kryssvalv (jfr s. 53 och 56), i vars västra kappa finnas krokar för bärstång. I 
norra muren finnes en medeltida förvaringsnisch med dörr. 1771 upphöggs fönstret 
på östra sidan till nuvarande dimensioner, emedan det var »för trångt och litet , 
så at rummet "\·vore mörkt och ohygo·eligit» 1791 skedde inbrott genom sakristi
fönstret, varför dettas galler och träbåge förstärktes (gallren äro ej utritade på 
sektionen, fig. 60). Ingången från koret, rundbågig i två språng och inåt med 
stickbågig övertäckning, har sin medeltida järndörr bevarad (fig. 63). Beslagen 
kring nyckelhål och dörring äro av plåt med stora gotiska liljor. Dörren beslogs 
1816 med trä på insidan och fick tvenne nya kolvlås. 

Kyrkans byggnadskropp befinner sig ännu, om vapenhuset frånrä,knas , i sitt DATERI:>G 

ursprungliga skick utan andra förändringar än de, som blivit vidtagna med fön
sterna. D essa voro från början små och rundbågiga på sydfasaden, och altar
fönstret var spetsbågigt och någ·ot större, om man får tro ÅFRI'l'NING.AR. Por
talen är rundbågig, likaså ingången till sakristian. Väggar och valv tillhöra 

0 

Fig. 63. Östuua. Sakristians 
jiirndörr mot koret. Delin. J . 

Österlund 1912. 
Eiserue rl'ur dcr Sa.kristei. 

Iron cloor of thc sacristy. 


http:�FRI'l'NING.AR


58 LÅNGHUNDRA HÄH.AD 

VAPENHUS 

UPPVÄRM
NING 

ALTARE 

F ig. 64. Östmrn. Triumfkrncifi x från slu tet :w 
1400-tnlet. Foto 1918. 

samma skede. I betraktande av att, så 
när som på valven (obs.! stjärnvalv över 
koret) och de ojämnt lagda murarna, en 
viss överensstämmelse råder mellan denna 
kyrka och en grupp t ornlösa kyrkor 
i trakten representerade av Lagga och 
Knivsta - vilken dateras till tiden om
kring 1300, så bör man troligen ej för
lägga Östuna kyrkas byggnadstid senare 
än till den tidpunkt, då de i kyrkan an
vända valvformerna börj ade nyttjas i 
dessa trakter . Då frågan om tegelvalvens 
ålder ännu icke är utredd, måst e tills 
vidare tidsgränserna, mellan vilka kyrkans 
uppbyggande infaller, läggas så långt isär 
som från 1300-talets mitt till 1400-talets 
mitt. En ledning vid dateringen bjudes 
möjligen av ett krucifix och en dopfunt 
i kyrkan, vilka inventarier bägge torde 
vara från 1300-talet. De kunna ju emel

'J'rinmphknrnifix. Ende d . 15. Jhts. lertid hava tillhört en äldre kyrkobyggnad 
Hoocl cru cifix. ].i: nd of 15:th ccntury. 

på platsen . D et äldsta hittills påträffade 
dokumentariska belägget på en kyrka i Östuna är uppgiften om biskop Nils Alle
sons visitation därstädes 1303 (i 0stunir). 

Vapenhuset, tillbyggt framför södra portalen, är uppfört liksom kyrkan av 
gråsten med tegel till valvet, röstets överdel och fasadbeklädnad samt portalen 
med dess nisch. Portalen är rundbågig och ensprångig, inom en högre spetsbågig· 
nisch, och röstet ovanför prydes av två kopplade spetsbågnischer. Dörren för
färdigades 1773. Mot långhuset vilar valvet på en sköldbåge, men är elj est lagt 
direkt på murarna. Ribborna äro av helstens bredd. 1400-talet är den troliga 
dateringen av vapenhusbygget. 

Kyrkan uppvärmes sedan 1886 av en större kamin vid västra gaveln. I sakristian 
fanns förr »en grön kakelugn med luckor och spj ell», uppsatt före 1787 

INREDNING OCH LÖSA INVENTARIER 
Altaret är av tegel, putsat, möjligen kvarstående orört från medeltiden. Altar

skranket, ett enkelt snickeriarbete, nygjordes 1895 och ersatte ett äldre, förfär
digat 1772 av snickaren Lars Svedlund, vilken samtidigt utförde bänkbyggnad i 
kyrkan. - En a ltartav l a av obekant utseende avlägsnades 1810, och dess rum 
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intogs 1816 av ett enkelt träkors med 
törnekrona, inköpt av snickare Hycker
ström och av samma modell som: Lagga 
kyrkas (se fig. 31). Det blev 1860 för
gyllt och 1895 »påbättrat» med den till 
all träinredning begagnade gulbruna olj e
färgen med ekådring. 

Kyrkan äger tvenne i trä skulpterade 
medeltida krucifix. 

Ett triumfkrucifix från slutet av KRUCIFIX 

FHÅN 1400

TALET 

1400-talet (fig. 64) förvarades intill N is
bethska gravkorets restaurering liggande 
på dettas takbjälkar och återfördes 1917 
vid en biskopsvisitation till kyrkan från 
klockstapeln. Korset saknas och poly
kromen är svårt skadad. Törnekronan är 
grön med röda taggar av trä. Länd
klädet är förgyllt med blått foder. H. 
186 cm. B. 167 cm. 

Ett mindre, vilket kan dateras till 1300 KRUCTFIX 
FRÅN 1300talet (fig. 65), hänger över ingången till TALET 

sakristian (hade samma plats vid inven
Östunn. Krucifix från 1300-talet.teringen 1829). Vid restaurering 1895 

Foto l\J12 . 
blev det hårdhänt renoverat, så att endast Kruzifix. H. Jht. Reuovi ert. 

Crncifix rcstorcd . 14:th ccntury.ii1skriftsband samt korsgforians och kor

sets röda, schablonerade ytor finnas kvar oskadade, ehuru förnissade. Evangelisten 

Mattei symbol, ängeln, vid korsets fot saknas, vidare hava efter ett fall i g·ol vet 

bildens tår och fingrar nyligen kompletterats. H. 167 cm. B. 112 cm. 


Dörrpartier till tvenne medeltida helgonskåp hava intill undersökningen 1917 
fått utgöra inbrädning av rummet under predikstolen. De äro nu lösgjorda och 
befriade från tvenne lager av övermålad limfärg . Till skåpen finnes blott en staty 
kvar, den andra är borta och dess försvinnande, det gäller en Olovsbild, kan 
möjligen sättas i samband med en uppgift, att vid kyrkans reparation 1858 helgon
bilder skulle hava blivit uppbrända (Hildebrand, Östra Uppland, 1868). 

Den bevarade statyn är Jungfru Maria med barnet (fig. 66) och till hennes MARTASK1\P 

skåp har hört ett dörrparti, vars nedre del avbildas på fig. 67 Mariabilden är genom 
en över håligheten på ryggen lagd, nödtorftigt utskuren planka i det närmaste 
rundskulptur och därigenom ägnad att uppställas synlig även från sidan. All 
polykromi är borta, endast rester av krederingen kvarsitta. H. 133 cm. B. 37 cm. 
Enligt vad en vriden järnhasp och gångjärnens läge utvisa, bar den bevarade 

Fig. 65. 
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s. or.ovs
sK,\P 

skåpdelen utgjort yttre delen av den vänstra dubbel
dörren (från åskådaren räknat). På insidan finnas 
kvar målningar på kritgrund och på utsidan rester av 
limfärgning. Överst på inre sidan synes en ängel i ett 
rum med rutat golv Manteln är röd med grönt foder, 
glorian av guld, golvet har svarta, vita och röda rutor. 
Språkbandet ovanför ängeln har fortsatt på inre dörr
halvan, på vilken med all säkerhet Maria själv varit av
bildad, och hela scenen har med all sannolikhet föreställt 
Jungfru Marias bebådelse genom ängeln Gabriel. Den 
undre scenen (fig. 67), skild från den ÖVTe av en gul 
och brun slinga mot röd fond, visar ett kvinnligt helgon, 
säkerligen Jungfru Maria, stående i landskapet utanför 
en stad med mur omkring. Hon bär en gulgrön klädnad 
med strödda guldflammor, guldglorian har rött centrum 
och husen äro röda med ljusgröna tak eller helt ljusgröna. 
Som motbild på den inre dörrhalvan bör den heliga 
Elisabet, J ohannes döparens moder, hava varit målad. 
Scenen torde hava framställt mötet mellan Maria och Elisa
bet. Kring dörrens kant ett rött ramband med svart, scha
blonerat·mönster. H. 147 cm. B. 27 ,5 cm. Tjocklek 2,3 cm. 

De övriga delarna till helgonskåp utgöras av en dub
beldörr, med gångjärn mellan halvorna, vars insida upp
tages av målningar på hitgrund och vars utsida prydes 
av kraftiga rödbruna bladslingor i limfärg (fig. 68), lik
nande dylika i kringliggande kyrkors valvmålningar från 
1400-talets senare hälft (jfr även baksidan av Mariaskåpet 
i Lagga, s. 35). Målningarna framställa tvenne scener 
ur Olovslegenden, vilket torde innebära, att fordom en 
Olovsstaty funnits och haft sin plats i ett skåp innanför 

Fig. 66· Östunn. Mariabild dessa dörrar. Överst (fig. 69) ses kung Olov med krona 
ur ett s kåp. 1-JOO-t:s slut. 

Foto rn12. och gloria (av guld) stående i ett torn och framför honom 
~~~~~~~"~~~is ,i;i01~11c1E~~1~h10°-1; 1: t,. tre obeväpnade män med bladspiror i händerna. Bakom1

ccntury. dessa ses många män i rustning. Scenen framställer kon
centrerat de tillfällen, då de jämtländska stigmännen Gauka-Tore och Afra-Faste samt 
Arnljot Gelline underhandla med konungen om att själva och med sina män få 
sluta sig till konungens här, vilket Olov beviljar på villkor, att de bliva kristna 
de uppgåvo sig nämligen endast tro på den egna kraften. 1 I bakgrunden skymtar 
en stad, Nidaros. Nederst Olovs död i slaget vid Stiklastad (fig. 70). Konungen sitter 

1 Se Snorre Stnrlnssons Kungasagor. 
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högtidligt med spira i handen, krönt och med .gloria. 
Torstein Knarresmed hugger honom med en väldig yxa 
i vänstra knäet och Kalv med en mindre i högra axeln. 
(Hur Tore Hund sticker konungen med spjutet visas 
ej .) Bakom de huggande på ömse sidor stå rustade 
män ur bondehären hållande yxor samt ett spjut och 
en »Luzernerhammare» För bägge kompositionerna 
gäller, att en mörk, gröngul färg samt rött och grönt 
i två valörer använts till dräkter, rustningarna äro 
ljust blågröna, somliga med försilvrr.de hjälmar, alla 
vapen äro försilvrade med röda skaft, utom Tor
steins stora yxa, som har svart skaft, konturerna 
äro dragna med svart och bakgrunden är ljusgrön. 
Mellan scenerna är en bladbård i silver och grönt. 
Dörrens nuvarande dimensioner bortsett från ursåg
ningen nedtill äro H. 151 cm., B. 52-53 cm. och 
tjocklek 1,9 cm. Upptill är den avsågad omkr. 8 cm. 

Dessa båda skåp, vilka trots likheterna ej kunna 
sägas vara av samme konstnär, äro troligen utförda 
av svenskar, som arbetat efter nordtyska förebilder 
och dateras till 1400-talets slut. 

Predikstolen (se fig. 62) är lik Lag·ga kyrkas (se s. 35, fig. 31) 
och torde även till sin uppbyggnad före en del kyrkoreparationer 
varit mera överensstämmande med denna. Den är antag·ligen, utan 
att det arkivaliskt kan styrkas, av likheterna att döma gjord av samme 
mästare, bildhuggaren Carl Spaak i Stockholm. Över dörren till 
predikstolstrappan (troligen på språkbandet på den nuvarande grin
den) var förr, enl. inv 1829, målat med svarta bokstäver· »Denna 
Prädikstol har Kyrkoherden Turo Åkerblad1 låtit förfärdiga för kyr
kans medel 1718» Till predikstolen höra tvenne i trä skulpterade 
änglar (fig. 71), vilka dock kunna ha tillkommit senare. De funnos 
på sina nuvarande platser 1829. De äro icke övermålade, blott delvis 
förgyllda 1862. Predikstolen flyttades 1769 från någon plats på norra 
sidan ej långt från den då nyligen utvidgade läktaren, ty av dem 
som hade sina platser under denna, kunde somliga ej se predikanten 
och denne besvärades av närheten till åhörarna på densamma. 1860 
förgylldes alla dess skulpterade detaljer - den var i övrigt vit - och 
1895 fick den undergå den allmänna övermålningen. 1742 »anstalta,dPs 
om gl Predikstolens sälning· för en plåt, åt hwem som will gifwat ~ 

1 Jfr s. 36, not 1. 

Fig. 67 Östuna. Jungfru Maria. 

Detalj av dörr. Foto 1918. 


'l'lir d. Schrankes cl. i\Iadonna Abb. 66. 
Door of th e scrcen wi.th stat.ue of B. Y fi g. 66. 

Fig. 68 . 
Östuua. Ut· 
sida av dörr 
. Olovsskåp. 
Foto Hl12. 

A ussenseite d. 
'!'Ur Abb. 69. 

Exterior of 
triptych rloor 

fi g. 69. 

PREDIKSTOL 
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Fig. 69. Östnna. Detalj av dörr t ill ett O!o vssk:'tp . J ämtländska stigmä.n erbjuda 

kung Olov sin a t jänster. 


Fo to 1918. 

Tii r eincs Hciligcnscbrankes . R~i.uber bieten dem Köni g Olov ih re Dienste au. Ende 15. Jh t. 
Door of a. triptych. Robbers, otfcring Rin g Ol ov tbeir services . E ucl of the 15:th century . 

TTM GLAS På predikstolen står ett timglas (fig. 72), skänkt 1745 av inspektoren på Ris 
berga, Gustaw Hultt, vilkens namn och årtalet äro inskurna på fotplattan. Stån
daren med dess krönande dödskalle, ur vilken spirar en stjälk med stjärna, är 
omförgylld och bronserad. H . 103,5 cm. B. 34 cm. 

BÄNKAR Nuvarande öppna bänkar, brungula och ekådrade, anskaffades 1895. F örut 
fanns sluten bänkinredning, tidigast utförd 1748. Enligt protokoll från prostvisit. 
1774 blevo nya bänkar över hela kyrkan förfärdigade och målade 1774. D essa 
ändrades för större bekvämlighets vinnande 1858 och ommålades i »P erlfärg » 
Fast och sluten bänkinredning torde lång-t tidigare hava utförts i koret. På 
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F ig. 70. Östnna.. Detalj av dörr till ett Olovssk:'tp. Kung Olov dödas i slaget 

vid Stiklas tad. Foto l!JlS. 


'!'Ur wie Abb. 69. Kön ig Olov wircl in cler Schlach t b ci Stiklastacl (1030) getötct. 
Door as in fig. G9. Death of I\ ing Olov in thc ba.ttlc at Stiklastacl, 1030. 

norra sidan om altaret funnos före predikstolens dittlyttande 1769 inbyggda h e rr
skaps bänk ar för Wallox-Säby och Tisslinge. På södra sidan fanns 1829 en 
bänk avdelad i tre rum, vilken ändrades 1858, varvid även bänkarna intill östra 
väggen avlägsnades. Belysande för den rivalitet, som följde med bruket att äg·a 
privata bänkar i kyrkan, är ett beslut, fattat efter omröstning i en sockenstämma 
1770 och innebärande, att »det Nya Skranket som utaf Wälborna Fru Grundel
stierna på Östunaberg mitt uti kyrkan upsat blifwit emellan Eggebyholms och 
Åhsbärby bänkar» skulle borttagas. 

Nuvarande nummertavlor i stil med övrig inredning äro från 1895. I material  NUMllIER
TAVLORboden förvaras ett par äldre nummertavlor, ovala, med förgyllda ramar, 
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F ig. 71. 	 Östuna. P utto vid predikstolen . Tri.i : kulpt ur från 1700-t:s förra hälft. - Foto 1912. 
Holzskulptur bci dcr Kanzel. 18. Jht. - A piece of sCulpturo in wood, from pnlpit. 18: th ccu tury. 

ornerade såsom de ännu i Lagga brukade (se s. 35) och inköpta 1816 av snickaren 
H yckerström. H. 75 cm. B. 60 cm. 

LÄKTARE Orgelläktaren, vilken fullständigt omgestaltades 1895, överensstämmer till 
QCH ORGEL t"l h f"" d d .. . t .. . d . F··1· d k. 1. k 1s I oc arg me en ovn ga nya ramre nmgen. o )~tn e ar iva is a upp ys

ningar finnas om tidigare läktarbyggnader. 1758 hade föreslagits bl. a., att en 
ny läktare skulle byggas under den, som förut fanns. Efter 8 år uppfördes en 
ny läktare av snickaren Mahnström, som förut byggt läktare i Fundbo kyrka . 
Till ledning förelågo ritningar av kapten Reinh. v Post 1 och greve Knut Posse, 
bägge församlin gsbor. 1768 hade församlingen beslutat anskaffa orge l , och 
en sådan levererades följande år av orgelbyggarna Söderström och Svalberg. 
Fasaden ommålades 1895. 1774, i samband med bänkinredningens målande, hade 
delar av orgelns och läktarskärmens lister förgyllts. Senast 1860 företogs en 
omförgyllning av dessa detalj er. 

DOPFUKT D opfunten (fig. 73) av sandsten, oornerad, är uppställd i koret. Den »marmo
rerades » med mörka olj efärger 1895. Botten täckes av ett cementlager , var 
igenom omöjliggöres konstaterandet av uttömningshål. Funten visar nära över 
ensstämmelse med en Gottröra kyrka tillhörig funt av sandsten från Gävletrakten 
(fig. 156). En stor grupp av enkla dopfuntar, till vilken dessa kunna räknas, 
hänföres till 1300-talet. H. 81 cm. Kuppans yttre D . 62 cm., inre D . 48 cm. 

KATTVARDS· Kalk av förgyllt silver (fig. 74 A) med fot i sexpassform. På nodens rombiska 
K i\ RL 	 facetter är graverat I E S V S ~ och på kuppan två sammanställda donators

vapen samt »BIÖR SVINHVFFVD I TILL QVALSTADH I Ano 1673 I CATHA
lUNA GETTE I TILL SIÖBEGH I Ano 1675» Kalken är sannolikt en minnes
gåva av dessas barn och { likhet med ljuskronan (se s. 66) överlämnad efter 
föräldrarnas död (se bil. I ). Den bör därför kunna dateras till 1670-talet. Saknar 

1 Trol. REINHOLD UJ,RIC v PosT, f. 1724, t 1790. Blev kapten 1761, avancerade t ill överste. 
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stämplar. H. 23 cm. D en tillhörande patenen av silver 
är ovanpå förgylld och bär på undersidan samma dona
torsnamn som kalken (nygraverade). Nya stämplar an
tyda, att den blivit omgjord. Dessa äro kontrollstämpel , 
Uppsala stadsstämpel, C. Fahlborg (mästare i U.), års
bokstav E (= 1763). D . 14,9 cm. 

Vins il av silver, för avfagsnande av fö remål ur 
vinet. Stämplar kontrollstämpel, Uppsala stadsstämpel , 
S P D (= Sven P et. Dahlgren , mästare i U., t 1856), 
årsbokstav A5 (= 1855). L. 14 cm. 

Kanna av silver, modernt arbete från 1870. - Dess
förinnan fanns en kanna av silver med lamm på locket , 
gjord av Yttrams (jfr s. 36, not 1) i Uppsala, inköpt 
1797 i stället för »det gamla Silfwerstopet, som brukats 
t ill Wins frambärande på Altaret » 

Sockenbudstyg av silver, bestående av kalk, paten, 
oblatask samt glasflaska för vinet, allt i svart läderfodral 
med kyrkans namn i guldtryck. Anskaffat genom inköp 
1793 i stället för ett äldre, emedan vinet ansågs ej utan 
skada kunna föras i silverrum. Stämplar· kontrollstäm
pel , Uppsala stadsstämpel , YTTR.1.EUS (se ovan), års bok
stav L 2 (= 1793). Likt sockenbudstyget för Lagga. 

Oblatask av nysilver , modernt arbete. - Enligt 
inv 1829 har kyrkan förut ägt en oblatask av silver 
med fast lock och samma donatorsnamn som kalken 
samt vägande 171/2 lod. 

Kanna av tenn (fig. 74, B), anskaffad år 1800 i utbyte mot »de 2:ne gl. obru
keliga Tenflaskorne uti Sacristie Skåpet» H. 28,2 cm. 

Ask av dubbelstämplat t enn, cylindrisk, till oblaternas förvaring. Stämplar· 
sköld vari krönt U ( = Uppsala), H E H i en sköld ( = Hans Eriksson Hagman, 
mästare i Uppsala 1693), årsbokstav L (= 1704). H. 7,5 cm. D. 15,5 cm. 

G l askannor, ett par, slipade, utan lock, med årtalet 1836 etsat på bottnen. 
H. 29,1 cm. 

G l as karaffiner (fi g 74, C), ett par , slipade, med propp. 1800-talets förra 
h~i.lft . H. 29,5 cm. 

Brudkrona, förgylld, med färgade och 9färgade stenar fattade i silver. Den Bn trDKH0.\' ,1 

förgylldes 1839. Uppr~iknas ej i inv 1829. H. 9 cm. Övre D. 12,5 cm. Nedre 
D. 7,8 cm. 

Ljuskrona av järn från medeltiden (fig. 75, A). Defekt, svartmålad, förut 1..i us Kn oxon 

förtent, hänger bakom orgeln. H. 56 cm. D . 38 cm. 
Lju skrona av malm, med armar i två kransar , 8 i varj e (fig·. 75, B). På kulan 

5 202rn. Ldnglmndra härnd. 

F ig. 72. Östuna. Timglas, 
da t. 1745. Foto Upps. 

utst. 1918. 
Stnndcnglas aus cl .•T. 17!5. 

Hour-glass date 1745. 
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~'( 

A B C 
F ig. 73. Ösiuna. Dopfunt nv F ig. 74. Östnnn. Kalk, 167 0-tnle t. T ennkanna, köpt 1800. 
sand sten. 1300-tnle t. Delin. Glnsknrnffin, 1800-tnlets förra hälft. Foto Hll2. 

.T. Österluncl 1912. l\:el ch , mn 1G75. K:mn c, 18. J ht. Kara.ffc, Anf. 10. Jbt. 
'l'aufstciu. 14. Jht. Cnp. Abt. 1675. Pcwtcr can, bonght in 1800. Dccantcr. B egin n ing of 

F ont. 14:th ccn t ury. th c ID:th ccntury . 

är graverat. »Gunz N .HIPN TILL ÄHRA. OcH HANS livs TILL PRYDNA.'l'. HA.FVER 
SEcRE'l'ERA.REN EnEL OcH W.ii.LB. IoHA. , WY NBLA.n. SA.llIPT HA.Ns K.ii.RE Hvs FRv 
EnEL OcH W.ii.LB. CATHARINA. WiNBLA. D. D ENE CRoNA.. T1LL ÖsTVNA. KY.1tKIA. 
FönRÄHRA.'l'. ANNO 1659 » (Jfr bilaga I ). Hänger i koret. H. 85 cm. 

Ljuskrona av malm, med armar i två kransar , 7 i varje. P å kulan är gra
' verat: »SA.L: WES'l'ER B1\'l'NS ÖFVERS'l'ENS WEJ,B. H: BJÖRN SVINHVFUDS 'l'IL . 

QVA.LS'l'A. OCH HA.NS FRVS. SA.J, , ·w1n,n. FRV CA.TA.RINA. GETTES TIL S.JÖBERGS 
BA.11.N GOFVE TENNA. 'l'ERA.S SA.L: K: FÖR~~LDRA.11. 'l'IL ÅMINNELSE A.NO 1676 TIJ,L 
ÖS'l'UNA. KIÖRKIA. » (Jfr bilaga I) . Hänger i mellersta valvet , östra kappan. H . 81 cm. 

Lju skrona av malm, med 8 armar i en krans. Enligt inv 1829 köpt för 
kyrkans medel 1770. H~i,nger i meller sta valvet, västra kappan. H . 61 cm. 

r..H"SAmc Lj u sarm av malm, trepipig (fig. 75, C). Kring väggbucklan är graverat: »11uR
GRE'l'A. WOLFVENKLO ERICH IOHA.NSON FVREBOllI - ANNO 1662» Uppsatt vid 
predikstolen på norra väggen. L. 49 cm. Vägg-bucklans D . 19 cm. 

r..1t·ssL1KAH Ljusstak e av driven mässing med punsad ornering och tvenne gjutna armar, 
3-pipig (fig. 76, A). 1600-talets mitt. Står på altaret. H. 48 cm. B. 65,5 cm. 

Ljusstakar , ett par , med ljuspigg, av driven mässing med punsad ornering 
(fig. 76, C) . Enligt inv 1829 skänkta fr ån Qvalstad, varför donatorsinitialerna I W F K 
på sköldarna törhända få tydas som Johan JV ijnblad och F ru K atarina Wijn
blad , vilka ägde Qvalsta vid mitten av 1600-talet, till vilken tid dessa stakar 
kunna dater as . (Jfr bilaga I ). Ljuspipor att t räda på piggarna h a sedermera (?) 
blivit gj orda. Stå på altar et. H . 57 ,5 cm. 

Lju ss tak e av malm, 2-armad, 2-pipig (fig. 76, B). Enligt inv 1829 »att nyttja 
i Sacristian», där den ~i,nnu st år . Inköpt 1800. H . 24 cm . B. 23 cm. 

Ljusstakar, ett par, av malm, 2-armade, 2-pipiga, stämplade N 15. F rån 
1800-talets slut. H. 30 cm. 

http:F�R~~LDRA.11
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c 
.Fig. 75. östuna. A. Ljuskrona av järn frim medeltiden. B. Ljuskrona av malm, skänkt 1650. 

B 

C. Ljusarm av malm, skänkt 1662. Delin. J . Österlnnd 1912. 
A. 1\littelalterliche r ciscner Kronlcnchtcr. B. Kronlcnchtcr, 1659 gcschcnkt. C. 'Vanclarm aus Bronze, 166.2 gesc~icnkt. 

A. Mcdhu\·al iro n chauclclicr. B . Chandclicr. Prescnted in 1659. C. Sconcc of bronze. Prcscntccl in 166.... 

A B c 
Fig. 76. Östuna. A . Ljn stake av rnassrng fdn 1600-talets mitt. B. Ljusstake av malm. 

C. Ljusstake (ett pm·) av miissing fr:°tu 1600-talet mitt. Foto 1912. 
Leuchtc r ans Messing. A u . C i\littc 17. Jhts . - Cancllcsticks of brass. A and C from midcllc of tl:le l7 :th ccntury. 

Ljusarmar, 2 st., av driven mässing, enligt inv 1829 skänkta av .A.uditeuren 
Joh. Nybom på Östunaberg. Uppsatta på orgelläktarens bröstning. L. 34 cm. 

Lampetter, ett par , »med spegelg-las, pipor och armar av malm» (inv 1829). 
Glasen fasthållas på en t räski\7 a av en smal blyram. Armarna borttagna (möj· 



Fig . 77 Östnna. Antependium, fö ru t tmkisk bönematta friin omkring 1700. Foto Upps. u tst. l 918. 
Antependium. TUrkischcr Gcbcttcppich. Um 1700. - Antcpcnd.inm 1::formcrly 'l'urkisll Prayer·rug. Abt. 1700. 
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Fig. 78. Östun a. Antependium av vitt s iden, skänkt J 731. Foto Pietas Hll 3. 
Antependium a.ns wcisscr Sc idc, 1731 gescbcnkt. - Antependium of wbitc s ilk . Presented in 1731. 

ligen identiska med ett par, fästade på predikstolsbarriären). L ampetterna äro 
skänkta av major v Post omkr. år 1770 till belysning vid det nyköpta orgelverket. 

Antependium av svart kyprat ylle (fig. 77), broderat med huvudsakligen guld T EXT ILIEH 

samt silke i rött, skärt, grönt och gult. Mönstret bildar en yttre bred och en 
inre smal bård av runda blommor och (i yttre bården) parvis ordnade blad. Innan
för bården en portal med rikt utformad hästskobåge med likartade broderier i 
svicklarna. I portalen slingor, buketter och två smala träcl. I nedre hörnen 
buketter . H. 130 cm. L. 185 cm. - Antependiet är av orientaliskt, närmast 
turkiskt ursprung och från början avsett till bönematta, varpå både dess storlek 
och häst skoportalen tyda. Mattan torde kunna dateras t ill 1600-talets slut eller 
början av 1700-talet och har möjligen såsom krigsbyte, elj est hanclelsva.ra, kom
mit t ill Sverige. 1 

- Nämnes i inv 1829 före efterföljande antependium , vilket 
är skänkt 1731 , varav kan dragas elen slutsats, att det t illförts kyrkan vid ett 
tidigare tillfälle. Donatorsinitialerna C F P C C W ha ej kunnat tydas. Dep. i 
Upplanclsmuseet , Uppsala . U pps. utst. kat . nr 284. 

Antependium av vit, fin siclenrips (fig 78), ornerat av trenne vertikala bår
der , upptill förenade med guirlancler. På ömse sidor om mittbårclen initialerna 
0 W och EK samt årtalet 1731. Sömnad plattsöm, schattersöm och bottensöm 
av silke i många, mestadels ljusa färger samt lägg·söm av guld. Grårutigt linne
focler . 2 H. 100 cm. L. 293 cm. Av initialerna att döma är antependiet en 
gåva av överstelöj tnanten Olof Winblacl på Qvalstacl och hans maka i 4:cle giftet 

1 Beskrivningen ii.r h iim tacl nr Upps. u tst. kat. HllS. U rsp rungsbeteckning och date ring efte r 
meddelande av in tendenten frih erre Rudolf Cederström. 

2 Den tekni ska beskri vningen iir häm tad ur föreningen Pietas' konserveringsprotokoll. 

http:hanclelsva.ra
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Fig. 79. Ös tnna. Borddnk rw röd vaclmnl, skänkt 17 31. Foto Pietns 1917 

Tischdcckc a.ns rotcm , g l'obcm " 'olls toffc, 1731 gcschcnkt . - 'l'<tble-cloth of red hom cspun. l:>rcscntecl in 1731. 

Elisabet von Kaulbars (f. 1681 , i" 1759). (Jfr bilaga I) . Konserv. av »Pietas » 
1913. Upps. utst. kat. nr 298. 

Bordduk av röd vadmal (fig. 79), möjligen nyttjad som antependium, med hörn
omament och palmkrans i mitten, innehållande J W. A:o 1731, utförda i kedje
söm av vitt linnegarn (grånat). Kantskoning av vävt, vitt linneband. Ofodrat. 
H. omkr. 105 cm. L. omkr. 220 cm. Donatorsinitialema böra troligen tydas till 
Ingebor Wijnblad. (Jfr bilaga I) . Inv 1829 uppräknar bland »Altarkläden » ett 
av rött kläde, påsytt i kanterna och fästat på altaret samt bland »Andra kläder » 
ett rött khLdesfäcke på bordet i sakristian. Konserv av »Pietas » 1917 Upps. 
utst. kat. m 297 

Mässhake av svart, skuren sammet med granatäpplemönster (fig. 80). På ryg
gen är påsytt ett nedtill beskuret, möjligen från en annan mässhake överflyttat 
kors. Detta är täckt av broderier i rött, blått, grönt och gult silke i olika toner 
och schatteringar på numera avnött guldgrund. Sålunda framställes överst i en 
molnkrans Gud Fader med värlclsgfoben och den Helige Andes duva, därunder 
Kristus på korset, till vänster Maria Magdalena med smörjelsekaret, till höger 
S. Barbara med tornet, nederst i välvda nischer två kvinnliga helgon, det översta 
med nunnedok (S . Birgitta?). Sammeten är italiensk från senare hälften av 
1400-talet och broderierna flandriska från 1400-talets slut. Dep. i U pplandsmuseet, 
Uppsala. Uppsala utst. kat. nr 218. 

Mässhake av vit sidemips (fig. 81) med sol och Jehovahtecken framtill, kors 
på ryggen och kantbård av silkesbroderier i plattsöm och schattersöm i guld, 
silver och silke i många färger. Enligt inv 1829 skänkt till kyrkan 1744 av 
överstinnan Wijnblad, f . Kaulbars, på Qvalstad. (Jfr antependiet här ovan samt 
bilaga I). Dep. i Upplandsmuseet, Uppsala. Upps. utst. kat. m 255. 
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Fig. 80. östunu . Mässhake av svart sammet med flandriska broderi e r. 
1400-tulets senare biilft . Foto l\llS. 

Kascl ans schwa.rzcm Samt mit tlandri schcn Stickcrcien. 15. Jbt . 
Chasublc of black vclvct with ~Flcwish cmbroidcry. 15: th ccntury. 

Håv av svart sammet med silvergalon och frans , försi lvrad skafthylsa och svart, H,\v 

svarvat skaft, inköpt 1829. L. 220 cm. 
KYRKVAKKyrkvaktarerock av mörkgrå vadmal med röda ärmuppslag och låg, röd stånd-
TARERO CK 
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Fig. 81. Östuna. Miisslrnke :w vitt s iden med broderier, skänkt 1744. Foto Upps. utst. 1918. 
Rascl ans wcissf'r Sc iclC' , 1744 gcschcnkt. 

Chasnl>lc of whitc silk. Prcscutcd in 174:4:. 

krage. Troligen anskaffad efter 1829, ty elen nämnes ej inventariet. 1841 

lagades »kyrkvaktarekappan» 


GRA1·srnKA1t I koret ligga tvenne gravstenar av grå kalksten. Den ena på norra sidan, 

delvis dold av altarringen, har följande inskrift . »HÄR UNDER WIIL.A.li I DEN I 

WÄLBÅRNE J<' RUEN FRU I INGEBOR WIINBLAD I FÖDD ,\.HR 1666 DE, 12 llIAII I 

OCH DÖD AHR 17 l=I DEN I I» Hennes man var den berömde orienta

listen och hovbibliotekarien Gustaf (Peringer) Lillieblad, i" 1710 och begravd i 


http:WIIL.A.li


ÖSTUNA KYRKA 73 

Sträng-näs. (Jfr bilaga I). Att den redan under 
livstiden färdighuggna stenen ej fått dödsdatum 
inhugget, torde ej varit ovanligt (jfr Sv K. Uppl., 
Bd. IV, s. 201). -- Den andra mitt framför al
taret (fig. 82) över lagmannen Johan von Scheffer, 
t 1748, och hans hustru Christina Lilliemarck, 
t 1770, var färdig redan 1725, men med från 
början slutgiltigt formulerad inskrift. 

Mitt för altaret låg ii,ven enligt inv 1829 en 
sten med vapensköld över kungl. sekreteraren Dr 
Johannes Wiinbladh, f. 1615, t 1659. På södra 

~d(;JV. :lJCW.cJ'CJ16Yc7CJl gsidan över en grav, ursprungligen tillhörig fa OCH.DE5.HUSTROS. 
miljen Svinhufvud , men såld till landshövding (.J.(Ji'JJ'JJJVuf ..f:;J.CfJf.~C;J(J' 

ENSKIJLLTE JH.Af ,e/lU725.J oh. Brauner, kvarlåg den gamla stenen med va

pen och följ. inskrift, anförd efter inventariet: 

»Anno 1636. den 15 October affsombnadhe i 

Herranom elen Edlle Välb. Jöns Päderson Svine Fig. 82. Östuna. Gravsten över Lag· 


mann en .Johan von Scheffer.hufvud till Qvallesta. - Anno 1650. den 3 Aprilis 
Delin. J. Österlund 19l2. 

affsombnaclhe i Herranom den Edlle Wälb. Fru Kalkstcincrn c Grabplattc cles Laudri chtcrs 
Johan von Schctfcl', 1748 gcstorbcn.Margreta Christersdåtter Mååneskiölldh till Qval

Grave-s tonc of the dccm stcr Joha.n YOn 
Schcffer, dcacl 1748.lesta, hvilkas sjellar Gudh evinnerligen frögde » 


(Jfr bilaga I). Förmodligen hava dessa stenar 

avlägsnats eller dolts vid någon av de stora reparationerna under 1800-talet. De 

flesta järnringarna på de kvarliggande gravstenarna borthöggos 1895. 


På östra korväggen hänger på vardera sidan om altaret ett epitafium, fig. 83 . EPITAFIER 
Båda epitafierna äro av trä, rikt utskurna och polykromerade, av en mindre vanlig 
form , en kombination av huvudbaner och epitafium. En olycklig r enovering av 
färgerna med riklig användning av simpla bronser företogs 1895, varigenom även 
inskrifterna gjorts osäkra. Det på södra sidan om altaret är uppsa.tt till minne 
av »Kongehl. Ma3;st:s Troman och Öfwerste Le)itenant Wälborne Herr Olof 
Winblad född i Stockholm åhr 1655 och i H erranom afsomnad på sin sätesgård 
Quallestad uti april Måna.d åhr 1744» H. 235 cm. B. 128 cm. Å det på alta
rets norra sida hängande epitafiet läses »Hans Kong Maj:ts Tro Man och Lag
man öfwei: Provincien Gottland Wälborne Herr Johan von Schefer, Född den 29 
Sept. år 1687 Död på des Sätesgård Tislinge den 26 aprill, år 1748» H. 285 
cm. , B. 177 cm. 

I inv 1829 läses »17 st. g-l:a Vapen stå i Sacristian» Dessa hava försvunnit BEGUAV· 
redan före C. A .. Klingspors besök i kyrkan omkr. 1870, sannolikt i samband med KINGsv APEx 
1858 års reparation av kyrkan (jfr s. 59). De äro emellertid förtecknade i Stierne
manska samlingen, U B., vilken förteckning fullständigt återgives här nedan. 
(Jfr bilaga I). 
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Fig. 83. Östuna. Epitafier Ö\'Cr (A) Jagmnn nen .Johnn von Scheffer, t 1748, och 
(B) överstelöjtnnnten Olof Winblncl, t 1744. Foto lOHl. 

Epitaphcn clcs Lanclrichtcrs Johan \On Schctfcr n. clcs Obcrstlcntna11t l l of ,,.inblacl. 

Epitaph of thc clccmstcr Johan von Schcffcr and of. thc li cutcnant·colo 11cl Olof Winbhd. 


»För tekning på de u t i Östunn kyrka befl nteliga Aclelige Sköldemärken : 
P:"t n orra wäggC'tL 

1. Ett med swart S\\'inhufwucl och stjernn i bh'itt fiilt. Mecl underskrift: Adel och wiilborn e 
Herre Herr .Jncob Svinhu fvud, H erre t ill Qwalsta, vVallnks-Siiby, föclcler hit t ill wcrlclen 1626, och 
nu genom <l en timmcliga döden hiidnnknllncl elen 2 October 1683; Hwi lken elen 1 .Jan: 1688 lägges 
till s itt b wilornm. 

2. Det Forb nsiska: m ed underskrift . Den Acl le och W ii lborne H err .Jobnn Hinrich Forbus är 
föclcl i Vpsnla A:o 1666 den 12 .Jnn : Aflecl i Herranom 1668 elen 12 Juli i. 

3. Snmma wnpn. elen Adle och \Yiilbornc Herr Petter Forbus, ä r l'öcltl p i't Riisberga A:o 1667 
elen 25 Martii och i Herranom clerstiicles nfsomnntl samma å r den !J November. 

4. det F:'trbesiska den Acl le och \Yälborne P etter Fårbes är född :\r 1664 elen 7 November, 
och nfsonmncle i Herrnnom år 1665 den 11 octobe r i Dnnzig. 

5 . det "\Yinblnclska. Kongl M.njcst:s TroMnn och Secrcternrc uti dess Kongl Cnnccllie den 
Acl le och Wiilbörcligc .Johnn Winblacl t ill Ri bergn och Skcnnlar, föclcl <l en 15 i\Inji :°u· 1615 och i 
H erranom snl nfsomnncl i Stockholm elen 30(!) :\ r 1659. 
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På östra gafwelen. 

6. Det F:irhu s iska Den Acne och \Yiilborne Herr Hinrich 
F :\rbn s til l S könevald och \\'iicskebyl uml , i1r född t ill werlcl en 
1668 den () Julii och afsomnade i H errnn om 1670 den 6 Apr il. 

7 S::unnrn wapn. Den Aclle och \Viilborn e Herr \ Vilhelm 
F:\rbus född 1672 den 7 November, död 1677 den 11 October. 

J> å, södra. "·äggen. 

8. det S 1·iulrnfvnd ska. Han s Kongl i\Iaj est:s \Htr All c r
n;\d igste Konungs Troman och Öfll"erste öfll" er Ves te rbotns re
gemente t ill fot den Ad le och Wiilborn e Herren H err Biörn 
Jönsson Svinehufvud, Herre till Qwalstall , F:> jöberg och l\Iorby 
ä.t· född p å s in fädern es gå rd qwnlstad, den 21 aug 1608, och 
i H erranom afsomnnd den 13 nug 1672. 

På Högra sidan om detta ii,ro Fiiclernes ll"apn: Hiiml Fädern e 
N:o 1. S vin ehu fvucl . Dito N:o 2. Främmande hy . Dito N :o 3. 
Asbode Släeh t. Dito N:o 4. Biörnrnm. Dito N:o 5. Kjörning. 
Dito N:r 6. Natt och Dag. Dito N:o 7 Hjorten . Dito N:o 8. 
Färla. 

Pft wiinstra s idan möderne. l\I öderne N:o 1. l\fåneschöld. 
Dito N:o 2. Lilj esparre. Di to N: o 3. Örn efly cb t . Di to N:o 4. 

I 

0 0 

0i 
,I 
!I 

i I 

Svinehufvud . Dito N:o 5. B:iåt. Dito N:o 6. Örnefiycht. Dito F ig. 84. Östnn a. Sakram entsk:\p 
N:o 7 Krnmme. Dito N:o 8. Sparre. av ek. Delin. J. Österlnnd. 

U. Tollarnas wnpn. Herr Christia n Georg Toll är född i\Iittclaltcrli cbcr Schrnnk. 

hit t ill werldcn 1683 den 21 Aug . och Msom nad 1684 den 19 l\Iaji. » 
l\Ic clir~n' al scrccn . 

G u stav III:s tal 1771 och 1772 samt Karl XIII:s tal 1810 inom samtidiga, KUNGATAL . 

enkla ramar , krönta och förgyllda, förvaras i sakristian. 
Ett medeltida sakr amentskåp av ek (fig. 84), likt Laggaskåpet (fig. 47), ehuru SAKRAMEKT 

med enklare järnbeslag, st år i koret, dit det :flyttades vid biskopsvisitationen 1917, si;: ,\ p 

förr i saln-istian. Det inneh åller fyra rum avdelade med hyllor. Huruvida vind
skidorna iiro ursprungliga kan ej med säkerhet avgöras. Övermålat 1895, taket 
svart. H. 212 cm. B. 54 cm. 

L änsto l a r , ett par, skulpterade (fig. 85), övermålade 1895, ursprungligen röd- STOLAH 

bruna utan ådring. Tillhöra sakristians möblering . 1600-talets slut eller 1700
talets början. H . 122 cm. 

Gustaviansk sto l (fig. 86) med ursprunglig läderklädsel , söndrig, övermålad 
1895, förut ljust blågrön. Står på orgelläktaren. Slutet av 1700-talet. H . 94 cm. 

G u stav V:s bib e l i helt brunt skinnband med blindpressning, folio , P A. BIBEL 

Norstedt & Söner 1917 Tryckt dedikation . »Vid firandet av 400-årsminnet av 
Luthers reformation överlämnades denna Bibel såsom gåva till Östuna församlings 
kyrka av kyrkvärden Baron Johan W Stjernstedt å Tislinge och hans maka 
Friherrinnan Elsa Stjernstedt, f. Almgren . Matth. 4: 4 o. Sv Psb. 68: 4 v 
124: 4 V. » 
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.L<' ig. 85. Östuna. Länstol i sakristian fr. Fig. 86. Östnnn.. Stol fr:'m slutet av 
omkr. 1700. Delin. .J. Österluud 1912. 1700-talet. Delin . .J. Österlund 1912. 

L cbnsessel. Um 1700. Scssel. End e 18. Jht. 
Arm -chair. Abt. 1700. Cbair. End o f tbc 18:th ccntury. 

KJ.O C KOit Tre klockor av olika storlek hänga i klockstapeln. Storklockan är slät, utan 
inskrifter och ornering. Sannolikt härstammar den från medeltiden. H. omkr. 
120 cm. D . 109 cm. - Den mindre klockan är försedd med ett :flertal in
skrifter , varibland . GUTEN A1i 1748 llfED ÖS'l' UNA KYRKAS OCH FÖRSAMLINGS OMKOST

NAD AV GERH. JIIEYER I STOCHOLJ\f. Vid sammanskottet till denna klocka bidrogo 
församlingsborna utom med penningar även med metall i form av grytor , stakar 

Fig. 87 Östunn.. Liten klocka. i stapeln . 

Dnt. 1639. Foto l!ll7 


Klcine Gloclrn, 1639 gcgosscn. 
Small b oll , cast in 1639. 
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m . m. Ännu 1760 var dock klockgjutarens fordran 450 dr. H . 
omkr. 85 cm. D. 92 cm. - Den minsta klock an på särskild 
ställning i sydvästra hörnet (fig·. 87) har upptill tvenne bårder, A 

mellan vilka läses GLORIA IN EXCELSIS DEO ANNO 1639 (möjl. 
1659). Den är skänkt 1744 av överstelöjtnant Olof Wijnblad på 
Qvalstad. H. 32 cm. D. 34,5 cm. 

B 

SAMMANFATTNING AV ÖSTUNA KYRKAS 

KONSTHISTORIA 


I. Före den nuvarande ky rkan kan hava funnits en äldre, belägen troligen 
p å samma s rnllc. 

Entwicklun g des 
IL En gråstenskyrka av rektangulär plan m ed sakristia och tegel valv Kircbcnpla.ns. 

Developmen t of the(stjärnvalv i koret), rnndbågig syclpol'tal, två rnnclbågiga fön ster p å sydfasaden plan of the church. 
och ett spetsbågigt j)å östra gaveln (fig. 88, A). Orappade yttcrvä.ggar. 1300
talet eller 1400-talets första hälft. Ett mindl'e krucifix och en oornerad dopfunt tillhöra detta eller 
föreg. skede. 

III. Vapenhus m ed rund bågig portal inom spetsbågig nisch tillhygges på södra sidan (fig. 88, B). 
Välvda stiglnckor av tegel (ruöjl. skede Il). Nya inventarier: triumfkrucifix, lYfarin skåp och S. Olo v
s kåp. 1400-talets senare hälft. 

IV Donerade inventarier: kalk; ljuskronor och stakar; t extil skrud, variblnucl ett antep endium 
(!'. d. turkisk bönematta) ; 1600-tnlet s mitt till omkr. 1730. Predikstol 1718. 

V Ny inredning: slutna bänkar 1748 o. 1774; läktare 1766; orgel 176\J . Ny inklädd klock 
stapel 17 44. 

VI. Fö rändringar p å byggnaden: utvidgning av fönstel' 1814; nya fön ste r på norra sidan 1858; 
ytterväggarna rappas 1858. Kyrkogården utvidgas åt norr och norra stiglu ckan rives 1878--7\J . 

VII. Hestaurering 1895, varvid väggar och val v dekol'erades, ny tl'iiinredning (altaranordning, 
öppna bänkar, läktare och n ummertavlor) utfördes, och v issa äldre inventa rier r c11overades. Taken 
nyspånades 1910. Alclre t extilier konserverades av fören. Pi etas HJ13 och Hll 7 TriumfkruciJixet och 
dörrfragment t ill b elgonsk:ip t ill varatogos 1917 

ZUSAMMENF ASSUNG 

Die Kirche hat dieselbe einfnch e Planform mit ursprlinglich er Snk ristei an dcr Nordseitc und 
angebauter Vorhnlle an der Slidseite, wie die lYiutterkircbe in Lagga, wurde aber gleicb von An 
fan g an rui t Zicgelgewölben versehen. Diese rub en unmittelbar auf elen au s Granit (Felclst ein) in 
einigermassen regelmässiger Scbicb t nufgefiihrten 'Wiinden . Das Chorgewölbc ist ein Sterngewölbe, 
die beiden iförigen sincl 8-geteil t (vgl. Abb. 60). E ine genauere Dntiernng diescs homogen en Gebäucles, 
als aus cl. 14. Jahrh. ocler au s d. ersten HäHte des 15. Jabrh. , wircl erst möglich sein, wenn clie Chrono
logie cler Gewölbformen in diesen Gegenden festgesetzt ist. Im Jabre 1303 in spizierte cler Bischof in 
"0stunir ", so dass hier vielleicht schon vor cler gegenwärtigen eine ältere Kirche vorhanclen wnr. Das 
mittelnlterlicbe Aussehen cler Kircbe mit den un verputzten Aussenwäncl en geb t aus Abb. 61 h ervor, 
welche clie zwei rundbogigen F enster nuf cler Sticlseite uncl das S])itzbogige an dem östlichen Giebel 
im urspriinglichen Zustande zeigt. Die V.orhalle wurde wabrsch einlicherweise wi1hrcncl der späteren 

Fig. 88. Östuna kyr
kas planutveckling. 

http:Kircbcnpla.ns
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HäUte cles 15. J abrh. binzugebaut. Kalkmalereien hat m an in cler Kirch e nicb t entcl eck t . An mittel
al terlich en Inventarien sincl zu verzeicbn en ein kleines Kru zifix ans der Zeit um 1300 (Abb. 65), 
ein l\farienbild mit ein em Schreinfragm ent (Abb. 66 uncl 67) n ebst eiuer Tiire zn einem St. Olovs
schrein (Abb. 68- 70). Die llfalereien auf dem Jetzteren, wahrscheinli ch sch wediscb e Arbeit nach 
norclcleutscb en Vorbilclern , sincl beach tenswert . Abb . 69 zeigt, wie jiimt länclische Riiuber dem K önig 
Olov ilue Dienste anbieten , wiihren cl Abb. 70 el en Tod cles K önigs in der Schlach t bei Stiklastad 
(1030) clar stell t. (Vgl. Sn orre Sturlasson s Kun gasagor, Sagan om Olo v). W ä.Juencl n euerer Zeit sind 
u . A. einige sch öne Textil gegenstiincle hiu zugekommen , vor allem ein Antepenclinm , vor 1731 geschenkt, 
ursprlin glich ein t iirkisch er Gebetteppich an s cler Zeit um 1700 (Abb. 77). Der Kirchb of, welcher 
1878-1879 nach Norden zu erweite rt wurcle, hatte gewölbte m ittelnlterlicb e Pforten ans Zicgel, von 
clen en clie s licllicb e nocb bestcb t (Abb. 55). Der Gl ocken turm wurclc 1744 n en geb:rn t (Abb. 52 uud 
58). Die Grossglock e, wabrscb einlich ans dem 111ittelal ter stammencl , ist ni cbt ver ziert. E in e kleinere 
Glocke (Abb. 87) hat eine gegossene Inscbrif t mit cler J ahreszahl 163!l . 

S U MM.A.RY 

Östuna cbnrch lrns tb e sam e simpl e plnn - with t h e original sacristy on th e north sicl e and 
with :1 vestibul c aclcled 011 t be sou t b ns t h e mother church of Lagga, bu t wns from t he vcry fi rst, 
p roviclecl wit h a brick vault ing. The vau lt in g springs clirect from t h e walls w hicb are of rubble
stone and built in fairl y regular boncls . The roof of t h e choir is a liern e vault ; t h e t wo otb er 
vnults b ave octngon al p anels (cfr . F igs. 60 and 62). It is not possible to fi x witb g rea ter accuracy 
t be clatc of t his b omogenous erection t han t he 14:th cen tury, or t be first half of t h e 15:th , befo re 
tbe chronology of vaul t fo rma t ions bas been more defi ni tely cleciclecl. I n 1303, t h e Bisb op visitecl t h e 
congregation of "0stuni r" . I t is possibl e t h erefore t lrnt an en,rlier buil cl ing stoocl h erc at t bat t ime. 
Th e m ecli rnval app earnnce of tbe churcb, wit h i ts naked exterior walls, is seen by F ig . 61. It 
sh ows the two sernicircular wimlows on t he sont bern s icle and a gothic winclow at t he east 
encl , all in t h eir original state. T h e vestibule was adclecl p robably durin g tbe Jatter h nlf of 
t he 15:t h cen t ury . No murnl p ain tings h ave been cliscoverecl in t h e chnrch. Among th e me
dirnval relics m ay be m ent ion ecl a li ttl e cru cifi x from tbe 14:th cent ury (Fig. 65), a rood cross 
from t h e 15:th cent ury (F ig. 64), a fi gure of t he Blessed Vil'gin with a fr agmen t of a screen (F igs. 
66, 67), and oue of t he cloors of a St. Olof s screen (F igs. 68, 69, 70). The pnintings on t h e la.tter 
p robably S\l'eclish work from a North German mode!, arn worthy of ntten t ion . F ig . 69 shows how 
Ji.imt lan cl 1 rohbers offer t b e King and Sn in t t heir ser vices, an cl F ig . 70 represents t h e K ing's death 
nt t h e Bnttle o f Stiklastad (A . D . 1030). (Cfr. Sn orre Sturlason's Kings Saga : T h e Saiut Olof's 
Saga). At a later p eriod t h e church h ecnme t h e possessor of, inte1· alia, some bean t il'nl textilcs, 
one of t he chief of which is an an tep endium , g iven to t he churcb before 1731 ; i t bas originnlly been a 
T mki sh }H'nyer-ru g (F ig. 77). T b e churchyard , whieh was extenclecl t o t he north 1878-79, possessed 
m eclimval vnultecl gate-ways of brick, of w hich t he sou th on e is still in existence (F ig . 55). The 
])elfrey was rebuilt in 1744 (F igs. 53 ancl 58). The big hell is unaclornecl ; i t prohably cln tes from 
t hc 111iclclle Ages. A smaller bell (F ig. 87) has a cnst inscrip tion, with tbe dn te 163!l. 

1 Jiim t lnnd is a })rovince in Nortb-Sweclen. 



Fig. 89. Hu sby-Långhundra kyrka från nordväst. Foto 1918 . 

Die Kirchc von Nordwcstcn. - Th e church from th e north-west. 

1-IUSBY-LÅNGHUNDRA KYRI(A 
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UPPSALA ÄRKESTIFT, SEMINGHUNDRA KONTRAKT 


ANNEX TILL VIDEO 


TR YC KTA r;: ;i.LLOR AFJllTNINGAR I, pi. 50, 72. OLOF Gl1AU, avritning,ext.,jfrLa.gga, s.3, 
tryckta källor. C. A. KLINGSPOJ1 i U . F T. IV, s. 31 - 34, nämner alla viktig,ue inventarier 
jiimte gruvm innena,, SVERIGE IV, s . 64(), histo rik. 

HA NDSKR IV NA K;\ LLOJi OC H AVBILDNING SSA )I L IN GA R. K . 13.: PmUNGSKIÖLD, Mon. III, 
kon ceptblad, om m,\Jningar och inskrifte r ; TILAS, s . 483-488, förtecknar grnvm inu cn och klockor, med
delar inskrifter i vapenhuset. IHRFORS innehåller, u tom text, ext. fr. N och S samt plan. A. 
T A.: 3 foto och 2 teckninga r av målningar; foto av klocka och teckning av dess inskrift; foto av alktr
skåp och helgonskåp; inv. 182!l. B. ST.: t illbyggnadsprojekt, lavemcl tuschritn., u. å . (1700-talets 
slut) plan och fn sad ; rcsta nreringsförslng, i nl. 187() (sektion mot Ö, gavelfasad och pbn). U. B. : 
NORDIN 39: 5, p . 22, uppbörd 1531 (n tom penningar två klockor). 

KYHKANS Al1K IVALIER I Land s a.rkiv et, Uppsa l a.: K. I: 1, prot.1736 - 1822; L . l:l, rii,1.;:ensk. 
lf:i78- 1729, inv . 1664, 16 -, 1683- 170(); L. I: 2, räkensk. 1730- 1763 ; L. I: 3, riikensk.1763- 1801; N, 
in v.1752, 1787 o<:h 178\l. I k y rkan: K.I: 2 och 3, prot. 1822-1850; L.I: !l, sp ecialdikensk.1801 
1864; L . I: 10, specialriikensk. 1865- 1()06 (senare böcker i pastorsexpcclitionen) ; t illbyggnadsprojekt, 
bverad tuschritn., u. :°t., faRad mot S. 

KYRKOGÅRD OCH KLOCKSTAPEL 

I trakten av Husby-Lång-hundra kyrka har elen forna farleden (jfr s. 4, not 1) BEL1\GEX

genom h äradet grenat sig. K yrkan är belägen mitt för mynnigen av en dal HET 

gång, som mot söder leder till Viclbo, på en åsartacl mindre terrängförhöjning, 
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Fig. \JO. Hushy-Långhundra kyrka m ed kyrkogård och klockstapel fr. SO år 1748. 
Delin. 0. Grnu. 

Di e Rirche YOU SUdosten. Hauclzcichn . an s cl. J. 1748. - 'l'be church from the south-east. 
Pcncil clrawing (1748). 

över vilken stora landsvägen går fram, skiljande kyrkans område från den söder 
därom belägna byn. Kyrkogården (fig. 91) sluttar åt norr och väster På västra 
sidan så starkt, att marken innanför muren genom utfyllnad ligger i nära jämn
höjd med dennas krön, under det att på utsidan muren reser sig fri till omkr. 
180 cm. höjd (se fig. 89). Mellan ingången på södra sidan och sydöstra hörnet 

MEDELTIDA är muren omlagd som kallmur, eljest omgives kyrkogården på alla sidor av sin 
KYRKO- 2:amla, medeltida QTåstensmur, lagd i bruk. Över denna lå2·0 fordom SIJånade »trä-

GÅ HDSi\IUR ~ ~ ~ 
huvar », troligen sadeltak (jfr fig. 90), om vilkas underhåll kyrkböckerna lämna 
uppgift. Sålunda tjärades bogårdstaket från kyrkboden åt södra porten 1688. 
Muren indelades 1739, så att varje gård erhöll ett visst stycke av taket att under

hålla. D en övriga delen av muren spånades 
1752, och i sockenstämma 1788 »voro alla 
derom ense, att bogårdsmurstaket skulle re
pareras, emedan muren som med kalkbruk 
är murad och på sina ställen lagd med tegel, 
skulle i annor händelse snart förfalla, sock
nen till en dryg kostnad» (jfr s. 4). 1812 
försåldes den förfallna huven över bogårds
muren. 

IKG ,\!\GAR Ingången på södra sidan stänges av smidda 
järngrindar, signerade EWB 1813, mellan 
enkla stenstolpar. Omkr. 1870 revos ett par 
murade, plåttäckta t egelpelare, uppförda 1814 
och lika de ännu befintliga i Vidbo (Sv K. 
Uppl., Bd IV, fig. 382). Dessförinnan fun
nos medeltida, välvda stig-luckor med spån
tak, en på dPn nuvarande ingångens plats 

l 
... . . 

Fig. 91. Hushy· Långhunclra. Situa
tionsplan. Delin. A. Billow. 

Lageplan. - Plan of location of church. 
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F ig . 92 . Husby-Långhnnclrn. Klockstnp cln och vnpe11husct från SO. Foto Ull2 . 

Gl ockcnturm (17n8) 11. Yorhallc vo n Sudostcn . - Th e \>clfrcy (17D8). 


och en på östra sidan i närhet en av sakristian. En föresfällning om deras utse
ende famnar fig. 90. 

K yrkogården är planterad med en rad almar och askar längs muren och en ingångs ~:l'L,\ l\T 

R I NGA Ralle av kast anjträd. 1787 beslöts , att nästkommande höst lövträd skulle planteras och 
att av vart mantal skulle anskaffas ett ; utplanterandet skulle N 

besörjas av hovauditören Köst er s trädgårdsmästare. 18-16- -17 

1
\ 

't 
utplanterades nio träcl. 

T D[STENP å västra sidan om allen står en medeltida dopfuntsfot (jfr s. 
100) på en större kalkstenshäll med en numera murken ekstubbe 
ovanpå, vilken sedan 1827 burit en kvadratisk timstensplatta 
av sandsten (25 X 25 cm) , nu defekt och förvarad i sakristian. 

Ett tiotal oT avvårdar av sten från 1800-talets förra hälft G RAYV1\1t 
DAR

och mitt i empirens enkla former Fimte trävårdar från 1900
s ...talets början av tydlig ortskaraktär utgöra mera anm~irknings 

värda gravminnen (fig 92 och 95). Fig. 03. Hn sby-Lång 
En bom vid kyrkan , t roligen liksom vid Östuna kyrka (jfr buncl rn . Stap eln s plan LAl\DS Y ÄGS· 

före 1708. DeliD . BO~ fs. 51) avsedd att stänga landsvtigen för resande under guds A. Billo w. 
t jänsttid, omtalas i räkenskaperna 1730 och 1769. Sistnämnda Gruucl ri ss dcs fri.i11 cr cn 

Glock cn tnrm l?~ . - Tb e plan
år blev den t järad. D en torde upphört att vara i bruk vid o! tbc ca1·1i cr l>clfrcy . 

202rn. Län_qhundi ·a hämd. 6 
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Fig. 94. Hushy·L:iugbn udra kyrka från ö ter. Foto l!Jl7. 
Di c Rirchc von Osten. - 'l'he church from thc cast. 

århundradets slut, ty när sockenmännen i moderförsamlingen Vidbo 1797 18
/ G 

besluta att slopa sin kyrkobom , sker det med elen motiveringen, att vid de flesta 
kyrkor, där bommar varit, hade de borttagits. 

Klockstap eln står på kyrkogården strax söder om vapenhuset. Den är in
klädd med bräcler, rödmålad och har spånade takfall (fig. 92). Flöjeln bär år
talet 1798, byggnadsåret för det fyrkantiga, tornartade brädskalet, innanför vilket 
den gamla klockbocken till elen hrna, öppna stapeln kvarstår (fig .. 90). Dennas 
utseende i plan framgår av :6.g. 93. Hjärtstockarna ha överst i klockrummet kvar 
sin skyddande brädbeklädnad, och alla strävor äro på undersidan rödmålade 
på övriga sidor ha de varit brädfodrade. På sockenstämman 1797, då frågan om 
stapelns inbrä.dande dryftades, framlades även allvarliga förslag om att bygga ett 
stentorn vid vii,stra kyrkogaveln eller ett dylikt över södra stigluckan, men kost
naderna avskräckte. Även ifrågasattes att flytta stapeln, då man befarade, att 
elen genom inbräclningen skulle borttaga »kyrkans wackra utsigt och belägenhet» 

Klockorna omtalas på s. 118. 
Genom inbräclning av stapeln vanns nödigt rum för materialier, varför den 

gamla boden, vilken var förfallen, bortauktionerades 1801. 1697 finnes en nt
giftspost för spån till »kyrkieboclen» D en torde ha stått i kyrkogårdens SÖ hörn 
(jfr fig. 90). 1696 betalas för två dörrar en till »Båhrhuset» och en t ill »Been
huset». Under 1700-talet nämnes endast bårhuset, som troligen är identiskt med 
boden. Om benhuset saknas vidare upplysningar. 

http:1.;:1.oc
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KYRKOBYGGNADEN 

Kyrkan är till planen rektangulär med 
sakristia på norra och vapenhus på södra 
sidan. Materialet ä.r gråsten t ill alla väg
gar och tegel till rösten, fönster- och dörr
omfattningar samt valv och väggpelare. 
Ingen del ay byggnaden har särskild soc
kel, men på flera ställen ligga stenar av 
den bredare grundmuren i dagen. Något 
väster om nord- och sydfasadernas mitt 
befinner sig en lodrät skarv Väster om 
denna skarv ligga stenarna i tämligen 
regelbundna skift (H omkr. 40 cm.) och 
öster om densamma mera oregelmässigt Fig. 95. Hnsby-L:i ug hundrn ky rka fr:'tu väster . 

(fig 94). Östra gavelröstet, av oputsat Foto 1912. 
Dic Kirchc von " 'esten. - '1'110 church from tho west.t egel i munkförband, är rikt ornerat (fig. 

94). Mot vitputsad botten avteckna sig tvenne horisontala sicksackband , och 
därovan är ett rektangulärt fält med snedställda stenar , varpå står ett kors, och 
på ömse sidor finnes en liten rund nisch . Västra gavelns röste är ovan den lilla 
ljusgluggen av putsat tegel i r enässansförband (fig. 95). .A.nkarslutarna, formade 
till init ialerna .A.E (= .Anders Ehrenström 1) och .A.NO 1751, hänsyfta på den detta 
år företagna ombyggnaden av röstet. De övre gråstensskiften blevo samtidigt 
nylagda av »dugelig kantig sten », som sockenborna brutit och framfört. För när
varande täckas murarna utvändigt utom på tegeldelen av sakristians och kyrkans 
östra röste av en bristfällig rappning, under vilken iakttages en slätare puts
beklädnad, tunt pålagd, ej nående helt över stenarna och svagt rödfärgad med 
kraftigare band i samma färg längs hörn och takfall - tydligt på vapenhuset 
och västra gaveln. 1746-47 företogs rappning av alla väggar. Tidigare hade 
de blivit rappade av en murmästare från Uppsala 1683. Rödfärgning förekom 
1751 och efter en företagen fog-strykning vid reparation av kyrkan 1815. Den 
muryta, som vetter mot vapenhusvinden, har brett utstrukna fogar, men är ej 
rappad, varav framgår , att kyrkan i dess helhet haft denna mm·behandling under 
medeltiden , åtminstone före vapenhuset s tillkomst. 

Vid en reparation av kyrkan 1815 fingo fönsterna sitt nuvarande utseende, lika FÖNSTER 

stora och rundbågiga, med rutor dragna i bly och ramverk av trä (innanfönster 
anskaffades 1898). Fönstret på västra gaveln, n~imnt 1698, gjordes större 1750 

1 ANDERS EHRl~::-ISTRÖ)I f . 1712, komminister i Husby-Umglrnndra 1743-1762, t 1788. 

' 
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Fig. !J6. H u. by-Lnnghuuclrn. P la n sam t t viirsektioner mot öste r och väster. U ppmät ning av 
D. Blomqvi:t och A. Li ljenquist l!Jl2. Skala l : 300. 

Grundriss und Schnitte gegen Ostcu u . \\'esten . - Plan and scctions towards thc cast and tbc wcst. 

och på norra sidan, dittills fönsterlös, upphöggs ett nytt fönster 1761, troligen 
det östligare. Ännu ett, troligen det västligare belägna, upptogs l 815. Före den 
stora omändringen d. å. voro fönstren gallerförsedda. Deras dimensioner under 
äldre tider äro väl i det närmaste riktigt återgivna på konceptteckningen till AF
H.ITNINGA.1:1. (fig. 98). I huvudsak torde utvidgningarn a skett nedåt. 

;\ T.OHE På södra fasaden väster om den ovannämnda skarven finnas lämningar av 
FÖNSTER trenne rundbågiga fönster , vilka blivit igenmurade då vapenhuset uppfördes och 

valven slogos, varvid nytt fönster, på det nuvarandes plats, upptogs mitt emellan 
väggpelarna i tredj e traveen från öster. Det västligaste av de ~ildre fönstren är 
helt av gråsten med yttr e smygen igensatt med gråsten. Det är beläget snett 
ovanför och öster om portalen och ~i,r inåt bevarat i ursprungligt skick , ehuru 

' 
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P ig. 97 Husby-L:'rnghundra. Längdsektion mot norr. Uppmätning av 
D. Blomqvist och A. Lilj enqui st Hll2 . Skn la 1 : 300. 

Läugsschnitt gcgen Norden. - Section towarcls thc north. 

omputsat (fig. 121). De övriga två hava tegelomfattning-ar och hava blivit igen
murade med samma material och sedermera helt överputsade. Vid en undersök
ning 1917 konstaterades, genom avlägsnande av putsen, dessa fönsters kontur
linj er, så långt de äro oskadade av det nuvarande, 1815 förstorade fönstret, och 
en tillförlitlig r ekonstruktion av ett tidigare utseende på södra fasadens västra del 
har därigenom blivit möjlig (fig 99). Det bäst bevarade fönstrets båge (halvstens 
båge, tegelmått ? X 15 X 9 cm.) har lyst röd intill 12 cm. från innerlinj en , varest 
ett skarpt avgränsat putslager vidtager , vilket sammanhänger med gråstenarnas 
fogstrykning. Skillnaden i storlek och material mellan det västliga och de andra 
båda fönsterna kan förklaras genom antagandet, att redan under tidig medeltid, 
trol. 1200-talet, en utvidgning, huvudsakligen nedåt, och omklädning med tegel 
av de båda för upplysningen av långhusets inre viktigaste fönsterna blivit för e
tagen. D essförinnan torde alla tre fönsterna hava varit lika små och försedda med 
g-råstenssmygar Uteslutet är dock ej , att kyrkan från början haft de båda större 
fönsterna. Under elen senare förutsättningen måste dateringen av byggnaden 
föras avsevärt längre fram i tiden än under elen förra. 

Ingångsportalen på södra sidan har tryckt rundbåge och saknar språng utåt. PORTAL 

Huruvida den är bevarad i ursprun gligt skick kan ej avgöras. Själva portöpp
ningens poster och båge synas vara av tegel, men väggar och välvning i elen vi
dare dörrnisch en inåt torde, att döma av oregelbundenheterna i det täckande 
putslagret , bestå av gråsten. Sannolikast är, att vid de två långhusfönsternas 
omdaning även portalen ändrats och därvid erhållit sin yttre tegelskoning. Någon 
visshet härom kan emellertid icke vinnas. Jfr elen icke ursprungliga sydporta.len 
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Fig. \J8 . Husby-Långbundr::t kyrka. från SO. Kon
ceptteckning t ill AFRITNINGAR (1684). 

Di c K.irchc von Si.iclostcn. Hanclzoichnuug aus cl. J. 1684:. 
The church from the soutb-cast. P en cil drawing (1684). 

i Odensala kyrka (Sv K. Uppl. , Bd. IV, s. 60-62), vilken dock på gnmd av den 
rika profilering-en låter sig säkert dateras. Den forna dörrens utseende kan icke 
bestämmas. Den dörr, som fanns före restaurering-en 1881, då de nuvarande glas
dörrarna uppsattes, var gjord 1769, lik vapenhusdörren, och är nu magasinerad i 
stapeln. Som tröskelplan låg· före 1881(?) en runsten, nu inmurad i sakristians 
yttervägg· (se s. 109). 

GOLV I koret och under bänkarna inlades trägolv 1881. Stora gången upptages av 
åtta stora gravstenar och är för övrigt belagd med plansten. 1769 inlades 1000 
g-olvteg-el i kyrkan (före 1881 låg- teg-el under bänkarna) och 1795 verkställdes ett 
tidigare beslut om att beläg-g-a koret och gång-en med hugg-en sten. Vapenhus
g-ol vet består av plansten (efter 1881), och i sakristian är träg-olv inlagt år 1800. 

s:uRv PÅ Från vinden är den ovan omtalade skarven på lång-husmurarna lätt skönjbar. 
LANGHUSET N o t l•• •• t t 1 •• • h•• 11 l o l hag-o ang-re vas eru , ,5 m. , aro inner orn me an ang- 1usmurarna oc en 

raserad tvärväg-g- bevarade ovan tredje valvets (fr Ö räknat) båda östra svicklar. 
Förenas de båda hörnen på planen genom en linj e - det inre vägg-planet mot 
väster av en riven östmur - kommer denna att sammanfalla med de båda g-ör
delbåg-arnas beröring-slinj e. Sålunda är den västra g-ördelbåg-ens läge sådant, att 
den kunnat ligga an direkt mot den rivna muren, under det att den östra av de 
båda g-ördelbåg-arna givetvis ej har kunnat existera samtidigt med vägg-en. Gran
skar man vägg-pelarna, mellan vilka den västra gördelbågen spänner, företer ytan 
mot öster de oregelbundenheter, som betingats av att den varit byg-g-d mot en 
gråstensmur. D enna mur har säkerlig·en haft en triumfbåg-söppning- mot ett kor, 
vars grundmurar äro att söka innanför murarna i kyrkans östra del (jfr planut
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vecklingen fig. 136). På de delar av murarnas 
insidor, som synas ovan valven i kyrkan väster 
om skarven (på västgaveln upp till sidomurarnas 
höjd), är murytan helt täckt av ett vitt putslager, 
som blivit nödtorftigt avjämnat med ett mindre 
verktyg och ej sedermera avfärgats eller blivitmålat. 
Putslagret är upptill rätlinjigt begränsat strax un
der de gamla takbjälkarnas underkant. Av dessa 
bJ'älkar återstår en närmast väst!:raveln, troli2·en i 

~ ~ 

ursprun2·li2't lä2·e, vilken e]' behövt avså2·as för att 
~ ~ ~ ~ 

giva plats åt det senare inslagna valvet, samt dess-

Fig. 99. Husby-Långhundra. Rekon

struktion av S-fasaden. Delin. 


A. Billow Hll 7 

FrUbcrcs Ausscben clcr Syclfasadc cles Lang
bauses. - '!'be earlier soutb front of tbe nave 

(rcconstmctccl). 

utom stumparna av trenne andra på södra sidan, hophängande med funktionslösa rester 
av äldre takstolar. Varken den helt bevarade bjälken (i genomskärning ll X ll cm., 
jfr fig. 100) eller de tre stumparna visa märken efter spikar på undersidan, vilket 
synes utesluta möjligheten av att ett platt trätak varit fästat på undersidan (möj
ligen kunna bräderna legat ovanpå el. haft fäste blott i vissa bjälkar). Helt öppen 
takkonstruktion utan innerpanel kan tänkas, men låter sig icke gott förena med 
putsbetäckningens tvära avslutning några centimeter under bjälkarnas underkant 
(dessa ligga inbakade i muren med endast översidan fri, inre remstycken saknas). 

De två västra valven äro stjärnvalv av halvstens tjocklek med enkla ribbor av 
halvstens bredd vilande på femsprångiga väggpelare. Gördelbågarna samt sköld
bågen mot väster i det västliga och mot söder i det östliga valvet äro rundbå
giga; de övriga sköldbågarna äro spetsbågiga. I dessa båda valv hava funnits 
medeltida kalkmålningar. Målningarna behandlas i ett särskilt kapitel (s. 90
94). »Korvalvet» är ett rikt förgrenat stjärnvalv, och det nästa ett enklare stjärn
valv likt de två västligare. Bägge valven äro av halvstens tjocklek och hava 
ribbor av halvstens bredd, enkelt profilerade genom hörnens avfasning. Vid vik
tigare knutpunkter hava de h elstens bredd och i korvalvet förmedlas stödet mot 
sköldbågarnas hjässpunkter av småbågar, vilka utan funktion återvända i valv II, 
på norra sidan med en uppstående knopp, möjligen avsedd att föreställa ett män
niskohuvud (i Enköpings stadskyrka m. fl.. förekomma dylika). Väggpelarna äro 
fyr- eller femsprångiga och vid valvanfangen släta. 1750 blev kyrkan invändigt 
vitlimmad, vad beträffar de två västliga traveerna för första gången. T1LAS an
teclmar från sitt besök 1758 el. 59 en medeltida inskrift i vapenhuset jämte en 
ny a.v 1750 (se s. 89), varav måste slutas, att även vapenhuset blivit vitlimmat 
d. å. med utsparande av. den medeltida inskriften. 

Kyrkans alla tak, förut spåntäckta, blevo 1915 belagda med skiffer. För den 
skull förstärktes takstolarna väsentligt genom hjälpkonstruktioner av grov plank. 
Över västra delen av kyrkan hava före valvens inslagning funnits takstolar lika 
den ännu bevarade längst i väster (fig. 100). Efter valvslagning byggdes de 

TAKKON· 
STRUKTIO· 
~EN li'ÖRE 

TEGEL· 

VALYEK 


YALV 

TAK 
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DE'"1 ;iLDSTA 

KYRKAl\S 

UTSEENDE 0. 


DATERI:\'G 


nuvarande, vilkas konstruktion framgår av sektionen mot 
öster (tig. 96). Över östra delen av kyrkan äro de nu
varande takstolarna troligen de ursprungliga (se sektio
nen mot väster). 

Kyrkans v~i-stra del står kvar sedan det första bygg

nadsskedet och har med säkerhet utgjort långhus i den 
äldsta kyrkan. Detta långhus hade enligt föregående 

.:\LDRE 

SAKRI STIA 

:\' u VAIL\:-.:nE 

SAKmsr1\ 

beskrivning fogstrukna väggar med tre fönster på södra 
F ig. 100. Husby-L:'tnghunclra.. fasaden, troligen alla lika det ännu bevarade av gråsten
U rspnmglig takstol vid viistrn 

strax öster om portalen (tig. 99). Innerväggarna vorogaveln . Delin . A . Billow 1917 
Xltcrcr Dachstnhl :im wcstlichcn vitputsade och taket var antagligen platt trätak. Till 
Gicb P-1. - Old roof· tru ss a.t th o 

wcst-gabl e . långhuset har i öster fogat sig ett kor, som rivits och 
ersatts av den nuvarande kyrkan öster om skarven. 

Detta kor bör hava varit smalare än långhuset och försett med absid. Hela kyr
kan torde anslutit sig till elen vanliga romanska typen för lanclskyrkor utan tom, 
och dess uppförande kan sättas till 1100-talets slut eller 1200-talets början. Nå
gon gång under 1200-talet, sannolikt vid dess mitt, har en förstoring av tvenne 
av långhusets fönster företagits, varvid tegel kommit till användning. Skulle de 
tegelomfattade fönsterna vara ursprungliga, kan hela anläggningens tillkomst ej 
infalla före 1200-talets början. 

Grundmurar av en sakristia hörande till elen ursprungliga kyrkobyggnadens kor 
ligga delvis i dagen väster om den nuvarande sakristian, i vars västra vägg den 
förras östmur ingår. Denna äldre sakristia bör vara en senare tillbyggnad 
till det äldre koret. Stenar av dess västra murlänga finnas dels bevarade under 
marken, dels framstickande ur långhusmuren öster om skarven. De visa, att den 
västra muren inpassats just i hörnet, där kor och långhus bildat språng, och av 
frånvaron av förband med långhusmuren (den forna hörnkedjan är orörd) kan tryggt 
slutas, att sakristian ej ursprungligen sammanhängt med koret. Under markytan 
inom grundmurarna, villrn äro slätputsade till ett djup av 40 cm. , påtrMfas talrika 
tegel- och murbruksrester, en antydan om att den forna sakristian varit välvd. Ett 
par lösa ribbtegel (fig. 101), bärande spår att hava varit använda, kunna bär 
nämnas. Det ena är av samma typ, som förekommer i de båda östra traveerna. 
Det andra representerar en ~i,ldre typ, som kanske funnits i det äldre korets och 
sakristians eventuella valv 

Sakristian, som nu står, är byggd av gråsten med tegelröste, prytt av kors 
och tvärband, vitputsade. Västra muren, vars södra del .. på insidan är tegelklädd, 
utgöres som ovan nämnts t ill större delen av den äldres östmur. I utsidans mur
liv ligga inmurade runstensfragment (ses. 109). Fönstret satt från början på östra 
väggen, men för vinnande av mera ljus upptogs 1810 ett nytt på norra sidan, 
gallerförsett, med rutor i bly och med träram, och det gamla av obekant utseende 
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igenmurades. Tidigare (nämnt i inv 1752) h ar funnits RJBBTEGEL 
ett inmurat skåp med lås och nyckel. Ingången från 
koret (fio· 132) är runclbåo·io· och ensprå110'io· i en höoTe o· o o o o o 

spetsbågig nisch. D en slutes av en järndörr med enkla 
beslag, vars bärande konstruktion utgöres av järnband 
löpande utmed kanten och i kors, givande stadga åt cle 
sinsemellan sammannitade, tunna järnlamellerna (de stora 

Fig. 101. Hu shy-Långbuncl ra . 
nithuvudena angiva korsbandens läge.) Valvet har enkla Medelt ida ribbtegel. Delin. 

ribbor av h alvstens bredd, vid krysset bredare. Mot kor- A. Billow Hll 7 
· t' 'l 1 t k '"ld Hipponpro lil o aus Backsteiu . n1uren och den gan11a sakns 1muren VI ar va ve pa 

0 

s o - scctions o! llibbstoncs from thc 
bågar, men är elj est lagt direkt på murarna, tydande på Middle agcs . 

samtidighet med dessa. På västra sidan i valvet finnas två järntenar med h ål för 
klädstångsringar (?). Sakristibygget n:r 2 måst e sättas i samband med uppförandet 
av kyrkans förlängning österut. Sakristians östra mur synes ej äga förband med 
kyrkans mur och även valvets sköldbåge mot denna antyder ju ett löst samband, 
men det oaktat, i anseende till de betydligt förenklade byggnadsmetocler , som karak
täriser a slutet av medeltiden, varom h är är fråga, torde dock både planerande och 
uppförande av sakristian h a skett i sammanhang med den övriga tillbyggnaden. 

Den äldre sakristian kan hava uppförts r edan under 1300-talet . Senare än till DATERING 
1400-talets förra hälft finnas inga skäl att datera densamma. Eftersom målningar 
i det tillbyg·gda, östra partiet av kyrkan aldrig utförts, men då sådana från tiden 
efter 1469 finnas i de båda äldre långhust.raveerna kan elen stora utvidgningen 
åt öster ej ha, ägt rum före detta år utan sannolikt först omkring år 1500, t ill 
vilken tidpunkt sålunda även tillkomsten av den yngre sakristian måst e föras. 

Vap enhus et är uppfört av gråsten framför södra portalen med västra muren vArK·rnus 

i fl ykt med kyrkans västra gavelmur. Gråst ensskiften äro jämna. Röstets övre 
del är af t egel med en rund nisch , på r enritningen i ÅFm'l'NINGAR, försedd med 
ett femarmat kors(?), vilket , om det ej är ett godtyckligt t illägg av ritaren , bör 
ha varit målat. Ett liknande förekommer även på vapenhuset i Närtuna på r en
r itningen i ÅFRI'l'NINGAR. Portalen är rundbågig och utåt tvåsprångig. Valvet 
är av h alvst ens t jocklek och har ribbor av halvst ens bredd samt vilar direkt på 
murarna, utom mot kyrkmuren , där en sköldbåge är spänd. Medeltida kalkmål
ningar h a observerats under putsen . Peringskiöld meddelar (Monumenta III), 
sedan han nämnt målningarna i kyrkans t vå västra valv· >> Uthi vapnhuset finsrx si;:n1vrnn r 
denna munkeskrift ,,, varpå inskriften följ er , vilken här dock återges efter T1LAS, 1· APEX IH' ~ET 

vilken även observerat densamma och t yckes ha läst den noggrannare "COmple
tum est hoc opus an[n]o D [omi]ni M:o C D LX 2:o per curatu[m] D [omi]n [u jm 
Benedictu [m] Magni et Tutores nicolaum i[n] mermst a et mathia[m] i [n] Tybelle" 
(detta verk fullbordades under H errans år 1462 genom kyrkoherden H err Bengt

r 

Magnusson och kyrkovärdarna Nils i lYfälstad? och Matts i Tible). Vidare för
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tecknar TILAS »2. På östra wäggen Hoc Templum 
refectum est et albo illitum am10 1750 loco demortui 
Pastoris D [omi]ni J ohannis Sparrmanni, cura comministri 
D [omi]n [i] And[rere] Ehrnström, et curatorum Templi 

Fig. 102. Husby-Li'tnghnnclra. And[rere] Erici in Endeberga et J ohannis J ohannis filii 
Alclre kyrknyckel. Delin. in minori Wallby » (År 1750 blev denna kyrka repare

A. Billow Hll 7 
Frlibcrcr Kirchcn-Scblli ssel. rad och vitstruken genom omsorg av, i sfallet för den 

The form er church -key. avdöde kyrkoherden herr Johan Sparrman 1, komministern 
herr Anders Ehrnström 2 och kyrkovärdarna Anders Eriksson i Endeberga och Johan 
Johansson i Lilla Wallby). Vapenhuset är sålunda genom en medeltida inskrift 
daterat till 1462 och målningarnas överkalkande 1750 blev även såsom ett viktigt 
faktum omnämnt på väggen. En liten flöjel på taket med årtalet 1684 hugfäster 
sannolikt en 1683 och 1684(?) verkställd reparation av vapenhuset, varvid detta 
spånades och blev rappat i likhet med den övriga kyrkan. 

U PPVÄR1\I Kyrkan uppvärmes genom en kamin vid östligaste väggpelaren på södra sidan. 
NING Sakristian försågs 1767 med kakelugn på svarvade träfötter. Denna revs 1810, 

när nytt fönster upptogs, och såldes, varefter 1838 en öppen, vitlimmad spis upp
fördes i nordöstra hörnet, nu ersatt av en mindre kamin i sydvästra hörnet. 

MEDELTIDA KALKMÅLNING 

De före 1916 års gulslamning av kyrkans valv och vägg·ar blott på enstaka 
ställen framträdande målningarna (ornamentala partier i rött och grönt voro av
täckta i de västra valven och vapenhuset) hade under ett tidigare skede, innan 
vitmening· ägde rum i samband med 1881 års kyrkoreparation, till betydligt större 
delar varit obetäckta. Före reparationen 1881 tog-os fotografier och gjordes de
taljskisser, förvarade i A. T. A. (3 foto av målningar i norra och östra valvkap
porna i valv III, 1 foto av väggmålning i travee IV, norra väggen, 2 laverade 
teckningar av väggmålningsfragment signerade 0. S. [= Olof Sörling]), varigenom 
fastställandet av målningarnas stil och utbredning 
ännu är möjligt. Målningarna äro dessutom doku
mentariskt belagda i PEiiINGSKIÖLD (Monumenta III, 
konceptblad i 8:0), varest följande anteckning på
träffas »kyrkian tillökt beg-ge främre hualfuen i för
tijden och huytlimat, men nider deln är målat dher 
fim1es 2 wapen öfuer S. Bartholomei bild en örne foot 	 Fig.103. Hnsby-L:inghunclrn. Burei, 

Jacob Ulfssons sam t okänt vapen ioch ett medh 3 gröna blad» Dessa vapen finnas 
AFRITNINGAR. 

avbildade i ÅFRl'l'NINGAR (fig. 103). Det ena före- Rechts 3 mittclalterlich e Wappcu auf cler 
1\Iaucr gcmalt. - 'l'o tho right 3 arm s from 

1 JOHAN SPARRllIAN, f. 1697, kyrkoh . i H .-L. 1736, t 1750. tll e Miclclle ages, paintecl on tllo walls. 
2 Se s. 83, not 1. 
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Fig. 104. Hushy-Långbundra. Kalkm:'tlning i valv III, östra kappan. Foto A. T A. u. :l. 
Gcwölbcmalcrci, u1.n 14.75. - Vault·paiuting. Abt. 1475. 

ställer ärkebiskop J akob Ulfssons, gul örnfot i blått fält, och måste sålunda vara 
målat mellan åren 1469 och 1514. Det andra tyckes hava förekommit på två 
ställen i kyrkan, då det med något varierad sköldform avbildats i två exemplar 
MÖjligen föreställer det högra en verklig sköld (jfr Sv K. Uppland, Bd I, :fig. 65) , 
upphängd i kyrkan efter ägarens död. Det andra har säkerligen varit målat som 
pendang till iirkebiskopens. Vilken släkt, som fört detta vapen, har icke kunnat 
avgöras, men vore av intresse att känna, då målningarna troligen äro bekostade 
av någon medlem av densamma, som kanske också fått sin grav i kyrkan. 

Målningarna äro till stilen så nära överensstämmande med de i Tierps kyrka ~ 1 ÅLN 1 KG AT! 

i Uppland befintliga kalkmålningarna, att man måste förutsätta, att de äro utförda K AS STIL 

av samme mästare. Av de för denne karatäristiska kompositioner, vilka före
komma i Tierp, uppträda tvenne slag i Husby-Lång-hundra, dels i valvkapporna 
parvis placerade halvfigurer (profeter eller apostlar) hållande språkband och skillda 
av en i kappans hjässlinje målad rakt uppväxande bladkedja (se :fig. 104), dels 
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Fig. 105. HuslJy·L:\nglrnnclrn. Kalk mitlning i valv nr, ll O lTft kappan 

F oto A. T. A. u. i'1. 


Gcwölbcma.lcrci , mu 147U. - Vanlt-painting. A bt. 147:3. 

stora, flerfiguriga scener , målade på väggen (se fig 106), avoTänsade av schablonerade 
korsbårder och med en ymnigt förekommande sjuuddig stjärna som fondschablon. 
De flesta figurerna hava en för denne mästare egen art av radiellt uppdelade 
g-lorior (alla på avbildningarna synlio·a figurer i Husby-Lång-hundra hava dylik 
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F ig . 106. Husby-L:i nghnndra. Kalkm:ilni ng :i, n orm väggen i t rave IV 
Foto A. 'l'. A. u. :1. 

\ Vandmalcrci, um 147ö. - \Va.11-painting. Abt. 1475. 

gloria}. Stor överensstämmelse r åder även med avseende på. ornamentiken , mjukt 
och säkert t ecknade rankor med schablonerade blommor och tätt parflikiga, på 
ena sidan om mittnerven gröna, på elen andra rödbruna blad, vilken utbreder sig 
på eller nära ansluter sig· till valvsystemets konstruktiva delar . Målningarna i 
Tierp och Husby-Lång-hundra äro nära beslä,ktade med de i Knivsta kyrka be
fintliga (Sv K. U ppl. , Bel IV, s. 113-115), men då dessa olyckligtvis äro hårt 
r estaurerade, kan en närmare j~i.mförelse blott giva ett osäkert r esultat. Knivsta
målningarna äro av Sylwan1 satta som typ för en större grupp av målningar, 
vilken icke såsom Albertskolans grupp (jfr Lagga, s . 18 f.) upptagit motiv från 
Biblia pauperum, utan mera t roget fasthåller vid vissa lLldre, inhemska förebilder. 
En utveckling inom denna grupp är dock tydlig, och i avseende på både figurstil 
och ornamentik visa sig målningarna i Husby-Långhunclra tillhöra ett tidigt stadium. 

Över målningarna i Tierp är ännu icke någon beskrivning publicerad och deras n i1T1-:H 1 :---o 
tillkomstticl är icke närmare bestämd än till senare hälften av 1400-talet, troligast 
omkring 1470-talet. 2 Dateringen av Husby-Långhunclra kyrkas målningar kan 
dock delvis bygo·as på egen grund. Ärkebiskop Ulfssons vapen kan icke ha må
lats före 1469, och figurstilen (clr~i.kter och frisyrer) är typisk för århundradets 
mitt intill dess sista decennier , varför 1470-talet blir elen antagligaste dateringen. 

1 0. SYLl\'AN, "Kalkm:Uningar i Uppland fr:i n medel t idens slut " i A:\T. TID. ' KR. x rv, 1, s . 150- 63. 
2 Enl igt m edrl el:rnde av professor Mart in Ol:son, som lett fram tagandet av m:llningarna och ut

fört den vetenskapliga u nde rsökningen av desamma under :°tr 1015. 
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Fig. 107 Husby-Långbundra. In teriör mot öster. Foto 1912. 
Da.s Inuere gegcn Osten. - In teri01· towards thc east. 

I varj e fall är en tidig dat ering att föredraga i betraktande av att kyrkan efter 
dekoreringen i västra delen blivit tillbyggd två traveer redan omkring år 1500 
eller något senare, och denna stora förändring kan icke förutsättas ha ägt rum 
allt för snart efter dekoreringen. 

De genom avbildningar i A. T. A. kända m:.\lningsp artierna u tgöras av: 
V a l v I II, öst r a kappan (fig. 104). Bröstbilder av två profeter elle r apostlar, hållande språkband . 

Figuren t. b. b rLr v itt b els ldgg, vitt bår n edhä ngande ti ll axlarna samt ii, r klädd i rundkullig huvud
bonad med upp vik ta, klipp ta brätten. F iguren t . v. ii,r skägglös mecl rikt, mörkt bår nedfalland e p å 
axla rn a samt ba r huvudbon ad som föregående, men m ed helt brätte, uppvikt p å vänstra s idan . 

Valv III , norra k appan (fig . 105). Bröstbilder som i östrn kappan. F iguren t . h. mecl vitt hår 
och skägg samt hu vudbonad(?). F ig uren t . v. skägglös, med mörk t httr och utan hu vudbonad . 

Tr avee III , norra vitgge n , t.v. om fönstret. Fragment av stör re komposition. M:idj ~in och ena 
l:i.ret av en knä.böjande manlig figur, t . h. om denn e en lykta och strax därunder scbablonerad 
korsbård. (M:alkus vicl Kristi gripande i Getsemane?) (Teckning i A. T. A.) 

Travee IV, norr a v iigge n (fig. 106). T. h . en stö rre komposition innehållande en i förgrunden 
liggande :itminstone delvis naken manlig figur och bakom denne med hoplagda händer 4 eller 5 
figurer . Alb p ersonerna h ava g lorior. T . v. om en lodrät, scbablonerad ko rsb:ird synes huvudet 
av en skägglös p erson med gloria. 

Tr avee IV, norra väggen (?). F ragment av större komp.osit ion b est:iende av trenne huvuden 
med glorior. (Teckning i A. T. A.) 
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INHEDNING OCH LÖSA INVENTARIER 

A ltarbordet och altarringen (fig. 107) äro av trä, 
vitmålade med förgy lida lister, ombyggda 1846. I inv 
1752 omtalas »Altareskranket af gallerwärck med rött 
täcke framman på» 

Altarprydnaden (fig. 107) utgöres av en i trä ut
förd arkitektonisk uppbyggnad kring fönstret, bestående 
av dubbla reffl.ade kolonner med korintiska kapitäl, bä
rande ett bjälklag med bruten fronton. Överst »Guds 
ög·a », omgivet av strålar och moln med änglaansikten 
och på sidorna två bevingade putti. På s~irskilcla plintar 
i höjd med altarbordet stå tvenne »profilörer», Hoppet 
till vänster (fig. 108) och Tron till höger . Pelarna äro 
mörkbruna, marmorerade, med förgy llda reffl.or; i övrigt 
är arkitekturen vit med förgyllda detaljer. Profilörerna 
äro vita med förgyllda emblem. H. 160 cm. Nederst 
mellan pelarna satt före 1881 den numera på norra kor
väggen upphängda altartavlan, och över denna reste sig Fig. 108. Husby-Långbuudrn. 

Hoppet, profitör t ill altarett krucifix, fördelaktig·t avtecknande sig mot fönster prydnaden. Foto 1917 
ljuset. I stället för denna goda anordning företog man IIolzsknlpturi um 176ö. Vgl. 

Abb. 107sig· vid restaureringen d. å. att sänka fönstret och i den Woodcn statu e . Abt. 1765. 
Sec tig. 107.sålunda vunna större ljusöppningen insätta ett enkelt, 


smalt kors med törnekrans (voluterna vid basen äro gamla). Altar prydnaden är 

utförd under åren 1764- 66 av »Bildthuggaren Magnus Granlund efter contract 

för 3600 dr. som utom dess fick 600 dr. ähreskänck» 1 Medhjälparna hava varit 

flera. Så t. ex. utkvitterar Förgyllaren Flodin hela 1600 dr. av den kontrakte

rade summan. 


Altartavla (fig. 109), oljemålning på duk, föreställande Nattvardens instif
tande. Tillhör altarprydnaden. Enkel, förgylld och brunmålad, marmorerad ram. 
H. 	 105, B. 155 cm. Hänger på norra väggen i koret; före 1881 ovanför altaret. 

Altarskåp av trä, bestående av korpus .och dörrar. Korpus och dörrarnas MEDELTIDA 
ALTARSK ,\Pinnersidor (fig. 110) upptagas av skulpturer, dörrarnas yttersidor (fig. 111) av 

målningar. I korpus framställes Jungfru Maria med Kristusbarnet inom en man
dorla av större och mindre stiliserade blommor samt understödd och omgiven av 
sex flygande äng-lar. Hennes gloria har följ. inskrift . » S.A.NC'.rA M.A.RI.A. o IUPRO »(!). 

1 I en studie över ·~fäster Magnus Granlund i Kult och Konst, 1905, av C. R AF UGGJ,AS om
talas på s . 94 denna altarprydnad och bedömes ofördelaktigt på .grund av de 1881 företagna 
ändringarna, om vilka förf. icke ägt kännedom. 

http:S.A.NC'.rA
http:reffl.or
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KR UCIFIX 


HELGON


SK ÅP 

Fig. lO!l. Nattvn.rcl en. ]far tidigare tillhört 
alta rpryclnaclen. Foto 1912. 

GcmHJcle, fl'Uh er dem Altaraufsatzc zugc höri g . 

Paintiug, formerly bclongin g to thc altar ornaments. 


I övre hälften av vänstra dörren fram
ställes bebådelsen genom ängeln Gabriel, 
vilken håller ett språkband, varpå läses 
,, '.i:11e grocio µIe110 b[ omi11]ul3 tcrnm" 
K ederst i samma dörr ses herdarna mot
taga ängelens budskap om Kristi födelse, 
på äng-elens språkband läses ,, gforio in 
~cje!l3il'.l beo" Högra dörrens övre scen 
visar Maria och Josef inför det nyfödda 
Kristusbarnet och den nedre konungarnas 
tillbedjan Dörrarnas yttersidor upptagas 
av en målad framställning av bebådelsen, 
Maria t. v ., ängeln Gabriel t. h. med ett 
fladdrande språkband varpå läses ,, '.i:m 
grocio µkno b[ omin]u\3 tecu[m]" Poly

kromien på de skulpturala framställningarna huvudsakligen blått och guld. Dör
rarnas målningar i ett flertal färger och nyanser. .Altarskåpet kan dateras till 
1400-talets senare hälft och är möjligen inhemskt arbete efter nordtyska förebilder 
H. 169 cm. B. (med öppna dörrar) 226 cm. Hängde r edan 1787 (enl. inv cl. å.) 
på norra muren i långhuset under läktaren. Efter kyrkans reparation 1881 ansåg 
man sig ej kunna härbergera det i kyrkan, varför det skänktes till Statens histo
riska museum år 1883 (inv nr 7346: .A.). 

I inv 1664 uppräknas »Något gammal Lärft omkringh kyrckiegångz altaret» 
samt »g. Malmstakar 3 st. ståendez på ost altaret» Då det var vanligt, att 
även mindre landskyrkor under medeltiden hade mer än ett altare, böra dessa 
uppgifter om kyrkogångs- och ostaltare (= offeraltare) helt visst tydas så, att ä.ven 
hä,r flera altaren funnits. Var dessa haft sin plats, kan emellertid icke avgöras. 

Triumfkrucifix (fig 112) av skulpterat trä med bibehållen polykromi, möj
ligen av senare datum än själva skulpturen. Kamationen är skär med ljusröda 
blodstänk, hår och skägg svart, ländklädet gyllene med svart(?) bälte och bård. 
Korset är grönt med blå, halvcirkelformig urtagning nedtill. Glorian är blå med 
guldstrålar. Själva korset är stympat. På grund av sin stil kan krucifixet date
ras till omkr. år 1200. Figurens H . 160 cm., B. 140 cm. Skänkt till Statens 
Historisk~1 museum 1883 (inv m 7346: A). Förvarades dessförinnan i stapeln. 

Apostel, träskulptur, stående i ett skåp av 6-sidig planform (fig 113). På 
vardera sidan om huvudfiguren, vilkens särskilj ande attribut tillika med högra 
handen saknas, stå tvenne statyetter i mindre skala, placerade på små konsoler. 
Överst t. v S. Stefan med en stor sten i v hand. Bilden avsågad på mitten 
och åt er uppställd(?) (glorian, målad å fonden, synes högt över helgonets huvud). 
Överst t. h. en apostel, höger hand avslagen , attribut saknas. N ederst t. v kvinn
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ligt helgon utan attribut. N ederst t. h . S. Barbara med svärd och torn (tornattri
butet upphittat under klockstapeln vid kyrkan 1917). Huvudfiguren har guld
mantel, skåpets fond är blå med strödda guldrosor, sidobårderna i guld mot röd 

7 20210. Ldnglmndra hi:irnd. 
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Fig. 111. Hnsby-Långhundrn. Bebådelsen. Målning :°L 
altarsk:'\p. dörrarnas yttersidor. Foto A. T . A.. u. :i . 

Dic Malereicn clcr FlUgcl clcs Scbuitzaltars Abb . 110. - Pa.intfr1gs on 
tho cloors of tbo roroclos tig. 110. 

botten och gloriorna av guld med rött centrum. Skåpet saknar dörrar, baldakin
verket är borta, polykromien är svårt skadad. Svenskt (uppländskt?) arbete från 
1400-talets senare hälft. Skåpets H. 252 cm., B . 94 cm. Figurens H. 172 cm. 
Varest detta skåp från början haft sin plats är okänt. Vid inventering 1787 an
tecknas »1 st. Bild står i W apenhuset", troligen denna. Vid något senare till
fälle har den utfl.yttats i klockstapeln. Skänktes till Statens historiska museum 
1883 (inv nr 7346: A). 

PRED IK ST OL Predikstol en (fig. 107) är ett enkelt a.rbet e i tidig rokokostil. Den är nu 
vitmålad med förgyllda skulpturdetaljer, men var fordom, att döma av det beva
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Fig. 112. Husby-Lå nglnrnclra. Triumfkrn citix fr ii n omkr. 1200. 

Nu i Statens Histo riska mu seum. Foto A. T A. 


Triumphkruzilix, mu 1200 . - Uood Cross. Abt. 1200. 

rade enkla överstycket till dörren (denna är borta), gråblå och vit, med manno
r ering i vitt, rött och mörkblått. I en kartusch tillhörande korgens förgyllda 
ornamentfris stå1" .A.:o 1753. Mästare till densamma är en »Snickare uti Sigtuna», 
vilkens ritningsförslag antogs till utförande 1753. I räkenskaperna förekommer 
Bildhuggaren Norsberg, vilken uppbär 717 dr. i betalning för »Bildthuggeriet t ill 
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TDfGLAS 

XU~DfEll· 

TAYLOR 

L:\.KTATIE 

OllG l·:L 

DOl'f<'IJXT 

Predikstolen samt för ett nytt timglas » Snickaren får i arbetslön 150 dr. , för
samlingen bestod virket. En målare var samtidigt i arbete »för läcktarens, org
wärckets etc. målning » och erhåller 162 dr., troligen även betalning för målning 
av predikstolen. 

Timglas (fig. 115) bestående av en förgylld ståndare, med ett vingat krönt 
klot på en mussla överst, samt en ställning av plåt med fyra glas. Skulpturar
betet tir utfört av ovannämnde Norsberg 1753. 

Den nuvarande bänkinre dningen, bestående av öppna, ekmålacle bänkar (se 
fig-. 114), utfördes 1881. Dessförinnan voro bänkkvarteren slutna, och i koret 
funnos även slutna bänkar. D enna äldre inredning var utförd 1768 och 1769. 
1768 lät major Tilas bygga bänk åt sig på södra sidan i koret, hofkamrerare 
Gröning förvän7 ade bii,nk vid sakristian, och en särskild klockarebtink imättades. 
1769 byggde snickare Malmström från Näs den övriga församlingens bänkar , och 
överinspektoren Kollmodin bekostade den sista bänken, vilken dels var ämnad åt 
honom själv, dels skulle vara s. k. fribänk för r esande herrskaper , som kunde få 
elen öppnad genom att diirom anmoda kyrkvaktaren. Längs kyrkoviiggarna löper 
en panel med fyllningar, målad gråblå, en återstod av den gamla bänkinred
ningen. 

Nummertavlor, ett par, vridbara, förgyllda, med gipsornament och överstycken 
av trä (se fig. 107). 1870-80-talet. H . 122 cm., B. 7-! cm. En äldre nummer
tavla finnes, svart med förgylld ram och skulpterat överstycke mecl förgy llcla 
rokokoornament mot blå botten kring en kartusch med A:o 1788. H. 92 cm. 
B. 52,5 cm. Förvaras nu i sakristian, förut i klockstapeln. Hängde från början 
på väggen S. om altaret. 

Orgelläktaren erhöll sitt nuvarande utseende 1834 i samband med anskaffandet 
av nytt orgelverk (fig. 11-!). Den vl.lar på fyrkantiga pelare, vita, marmorerade med 
gråblått, och har framtill en bröstning, uppdelad i tre fält , av vilka det mellersta 
innehåller ett av »Fahnj. Medin» skulpterat ornament i empirstil. Orgelfasaden 
är, liksom läktaren i övrigt, vitmålad och har förgyllda lister samt en förgylld, skulp
terad rosengirland överst (av ovannämnde Medin?). Det 183-! kasserade orgel
verket hade inköpts 1752 från Kungsholms kyrka i Stockholm och kostade inalles 
2000 dr. Till denna kyrka hade det anskaffats 1688.1 Till den nya orgeln hade 
samma år (1752) byggts en läktare bak i kyrkan. En läktare fanns förut, vilken 
målades 1 724. 

Foten till en m e d el tida dopfunt (fig. 116) står på kyrkogården och har 
varit använd till ställning åt timvisaren (se s. 81). D en har formen av en fyr
kopplad pelarbas. H. 48 cm. B . upptill 30 X 30 cm. B. nedtill 54 X 54 cm. En 

1 Se Sv. K., Stockholms J~yrkor, Bd III, s. 63 samt H tiLPHE HS, Beskrifning öfwer Orgwerken 
Swerige m. m., Västerås 1773, s. 254. 
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kuppa, som passar till denna fot, ä.r upp
ställd på en t errass vid Vängsjöbergs herr
gårdsbyggnad i Gottröra socken. Kuppan 
är godronerad och halvsfärisk. Brädden 
är på ena sidan avsla,gen. B 52 .cm. D. 
8-! cm. Inre D. 62 cm. Funtens totala H. 
100 cm. Materialet är i både funt och 
kuppa gottlandskalksten. 1 Funtar med dy
lik kuppa, tillverkade på Gottlancl , dateras 
t ill 1200-talets senare hälft. 2 

- I inv 166-! 
uppräknas »Funt kläde aff förnött slätzingh », 
1752 finnes » 1 st . funt med gammal duk » 
Dessa äro de enda upplysningarna om fonten 
i arkivet . 1827 uppsattes timstenen på 
kyrkogården, och därvid användes foten, när 
och hur kuppan kommit till Vängsjöberg är 
för närvarande okänt. 

Dopskål av silver (fig . 117), rund med 
ciselerade handtag, inuti och kring kanten 
förgylld. Den bär följ. inskrift. »Åhr 1770 
är denne Dopskål förährad till Husb'y Kiörka 
af Expeditions - Krono - Befallningsman
nen Jonas Ökenman » På botten stämplar · 
kontrollstämpel, Norrtälj e stadsstämpel , I. 
Wessman, M (= 1770}. D . 21,G cm. H. 8+ 
2,3 cm. Förvaras i Vidbo prästgård. - Till 
denna dopskål hör ett litet runt bord, nu 
ekmålat, stående i sakristian. D etta är upp
taget i inv 1787 såsom » 1 st. Döpelse bord, 
blått målat. Gifwit af Fru J erling på Tible 
1771 » Till samma donation hörde » 1 st. 
Duk till döpelse bordet » Tidigare begagna
des en 1725 inköpt slät dopskål av tenn. 

Kalk av silver (fig . 118}, ciselerad, kup
pan förgylld med följande inskrift . »Krigs 
Fiscalen Johan Humble, gifvit till Husby 
Kyrcka ; Wackerberga, d 20 Aprill 1767» 
Gåvan bestod av »2:ne gamla Stakar», som 

Pig . 113. Hnsby-L{mgbundra. Helgonskiip 
med apostel. 1400-ta lets senare hä lft . Nn 

S tatens Hi storiska museum. Foto A. T. A. 
Hciligcnschrank. Scliwcdi schc Arbcit. 15. Jht. 

Screen witb an a.postl c. Swcdish workmanship . 


15th century. 

JlO PSK,\L 

.NATT \ "A RDS· 

K ;\HL 

1 M:aterialbestämningen beträffande kuppan ä r benäget meddelad av bergsingenjör Wilbelm von Post. 
2 Se JoHNNY RoosvAL, Die S teinmeister Gottlands, Stockholm 1918, s. 197 f. 



102 LÅNGHUNDRA HÄRAD 

utökades med 6 3/4 lod och på försam
lingens bekostnad arbetades till den nya 
kalken, betald 1771 med 171 dr. Stäm
plar· kontrollstämpel, Stockholms stads
stämpel, oHislig mästarestämpel och M 
(= 1770). H. 24, '1 cm. (Upps. utst. kat. 
nr 489 .) - Den äldre kalken förgylld 
och med drivet arbete på foten såldes till 
Gävle hospitalskyrka för 13 rdr 24 sk. 

paten aV silver, förgylld, med ett 
kors på brädden. D. 15,5 cm. Tillhörde 
troligen den äldre kalken. 

Kanna av silver (fig. 119) med cise
lerade och förgyllda ornament på hand
taget. På buken är graverat »Husby
Lång-hundra Kiyrkio-kanna. A:o 1744» 
Enligt prot. d. 18

/ 11 1744 tillverkades den 
till största delen av outlösta silverpanter, 
11 skedar och en silverbägare med 3 
knappar under, av Mäs
taren Lemon i Uppsala. 
Stämplar på botten. 
Uppsala stadsstämpel, 
C L M (= Charles Le-

H. 27 ,7 cm. (Upps. utst. 

Kanna av tenn med lockhandtagets knapp samt ringar kring 
lock, buk och fot av mässing. Inom tre graverade lagerkransar 
läses. under pipen »D. K. F . 'l' ./ HVSBY/ LONGHVNDR.A./ KIÖRKI.A. ./ 
1689», på ena sidan »l\f. L. r. s ./ S'r.A.rc11r/rc.A.1~E » , samt på andra 
sidan »K. N n ./w B. » En förteckning över gåvor under slutet 
av 1600-talet och början av 1700-talet ger möjlighet att tyda 
två av inskrifterna genom följande anteckning om kannan. 
»Anno 1680 hafwer konstförfaren JJ1 r. Lars P ärson S töök 
Staakmakaren i Stockholm förähradt till Hussby kyrckia en lins 
arm aff mässingh Såsom och en kanna aff teen till w,ynetz 
förwa.ringh » (n. K. F. T. bör läsas Denna Kanna Förärad Till. Fir.. llo. Husb '-Lån"

Av de övriga initialerna torde möjligen de tre första hänföra !~undra. Ti~gln s."" 
sig till hustruns namn.) Stämpel i locket en sköld med ett Foto 191 2. 

(?) t · 't' 1 ( 1 ) ( L St" "k?) H "6 Stnuclcngh s ans cl. J . 1753.ankare . sam lnl la erna L e . I s. = ars oo . . ;;::; c1n. Hour-glass (1753). 

F ig . 114. H usby-Långbundra. Interiör mot 
väster. Foto A. Liljenquist 1912. 

Das Inn orc gcgen " 'esten . - Intcrior towarcls the wcst. 

mon) och årsbokstaven I (= 1744). 
kat. nr 538.) 
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Fig. 116. Husby-Li'tnghundra. Dopfunt av gottländsk kalk sten . 1250-1300. Kupp:m vicl Wi.i ng
sjöbergs herrgård i Gottröra SIL Deliu. A. Bi'llow Hll 7 Foto l\Jl 7 

'l'a.nfstcin 1 gottHLndi sch c Arb cit
1 

1250 - 1300 . - Font, Got11 lanclic workmansliip (1250- 1300). 

Oblatask av silver (fig. 120) oval, med driven och punsacl ornering av blad 
och frukter. På lockets kant är graverat. »Erik : Öberg Catarina Daniels 
Dotter Ao 1688» Bland gåvor av kvartermästaren Erik Olofsson Öberg upp
räknas >> Anno 1688. är gijfuet en större Ask af fijnt sölfwer om 17 loclh kostar 
sextyo fyra daler kopparm. » H. 5,a cm. L. 12,9 cm. B. 10,6 cm . (Upps. utst. 
kat. nr 514.) 

0 blatask av pay (försilvrad koppar), med spår av försilvringen, oval, med 
drivna blomsterornament, på locket två putti. Skänkt av ovannämncle Erik Öberg. 
Gåvoförteckningen meddelar· »Anno 1687 förähraclt en lijten Ask aff Paij till 
clhe H Oblaters förwaringh kostar 1 rclr. jn specie » H. 5,7 cm. L. 10,6 cm. 
B. 8,7 cm. 

Sockenbuclstyg-, bestående av kalk, paten och oblatclosa av silver samt glas
flaska för vinet. Silvret stämplat. kontrollstämpel, Uppsala sfaLclsstämpel, otydlig 
mästarstämpel och R2 (= 1799). Kalkens H. 14 cm. 

En medeltida ljuskrona av järn, bestående nu av endast en tillknycklad, r..1 L'~KHOl\ crn 

svårt förrostacl ring, påträffades vid undersökningen 1917 under golvet i klock
stapeln. Själva järnbandet, varav ringen 
består, är 6 cm. brett och mäter 115 cm. 
i omkrets. På fyra punkter finnas dubbla 
öglor för hängbancl tydande på att kronan 
ursprungligen varit sammansatt av minst 
två ringar, elen ena hängande under elen 
andra. Fästen för ljus saknas . Av de tolv 
uppstående liljorna återstå åtta; deras höjd 
är omkr. 7 cm. Kronan finnes icke nämnd 
i något inventarium. 

Fig. 117 Husby-Li'tngbunclra. Dopski'tl av 
si lve r, clat. 1770. Foto 1917 
Silbcrn cs 'l'aufbec'k cn a.u s cl. J. 1770. 

Cllristcning bo\d of s ilver (1770) . 
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Ljuskrona av malm (se fig. 107) med armar i två 
kransar , 8 i varje. Omgjuten 1806, ursprungligen 
med 7 armar, enl. inv 1664 »förährat ifrån Norrby » 
H . 69 cm. Häno·er i valv IL 

Ljuskrona av malm med 8 armar i en krans. 
Gåva till minne av kvartermästaren Erik Öberg. Enl. 
gåvoförteckningen »Effter hans och hans sidsta Sal. 
Hustrus dödh förähradt aff sterbhuset En liusscrona 
af malm om otta pipor » 1600-talet s slut. H. 55 cm. 
Hänger i valv III. 

Ljuskr on a av malm (fig. 121) med armar i två 
kransar , 6 i varje. På kulan clonatorsinskrift: »lohan 
Dahl Anna Cath Norijn Anno 1-7.0.8. » H. 61 cm. 
Hänger i valv IV på läktaren bakom orgeln. 

Ljuskrona av g-las (fig. 122), stommen av mässing, 
med gjutna och ciselerade ljusarmar i rokokostil. Enl. 
inv 1829 skänkt av Herr Christian Fr. Gröning på Tarf. 
1700-talets senare h~iJft. H. 104 cm. Hänger i koret . 

Ljusarm av malm med vridbar, 2-pipig tvärarm, 
graverad ornering av clrakhuvuclen och blad. Vägg
bucklan saknas. Enl. tillägg i inv 1664 förärad av 

Fig. 118. Hnsby-L:'\nghnudrn. Olof J acobsson i Tarf, enl. inv 1752 uppsatt på pre
Stockholmsarbete av :\r 1770. dikstolen och enl. inv 1787 Foto Upps. u tst. l\llS. 

Si1bcrnc Kel ch. Stockholm cr Arbeit framför orgelverket. L. 38 


aus d. J. 1770. 
Chalice. Stock hol mer workmanship cm. B. 23 cm. Förvaras i 


madc i11 1770. 

sakristian. 

Lj usarm av mässino· med driven och punsacl ornering. 
Lik elen på fig. 195 i detta Bel avbildade från Närtuna 
kyrka samt, vad orneringen beträffar, en ljusarm i mo 
derkyrkan Viclbo, avb. å fig. 417 i Sv K. , Uppl., Bel IV 
D e synas alla t r e gjorda av samme mästare. Inskrifts
skölclen saknas. Mitten av 1600-talet. L. 46 cm. Vägg
bucklans D . 28 cm. Upphängd å södra väggen under 
läktaren. 

Ljusarm av mässing med driven och punsacl ornering. 
Till formen lik föregående. Inskriftssköld saknas. L . 
30 cm. Väggbucklans D. 19 cm. U pphängcl på norra 
vägg·en under läktaren. 

Enligt gåvoförteckningen , förut citerad på s. 102, är 
elen ena ljusarmen skänkt 1689 av stakmakaren Lars 

Fig. 11\J. Hnsby-Liinghnndrn. 

Krtmrn av Charles Lemon, Upp


salrt 1744. Foto Upps. 

ntst . l\llS. 


Silbcrne Kannc n11s d. J . 17!4. 
Sil ver can (1744). 
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Fig. 120. Hu sby-Li\nghundr:i. Obl:i t:isk av silver, skiinkt 
1688. Foto Upps . ntst. 1918. 

Silbcrn c Hosti cnkapscl , 1688 gcschenkt. - Wafc rbox of silver, prcscntcd 
iu 1688 . 

Pärsson Stöök och den andra av Erik Öbergs sterbhus. Genom förlusten av m
shiftssköldarna omöjliggöres bestämmande av vilkendera den ene eller andre 
skänkt. 

Ljusstake av malm (fig. 123), 2-armad och 3-pipig, med inskriftssköldar, på 
vilka är graverat donatorsnamnen »ERIK ÖBERG IWDIT ÖBERG ANNO 
1683 » H. 44 cm. B. 58 cm. Stär på a.ltaret. 

Ljusstake av malm. Ej nämnd i inventarierna. Omkr. 1700. H. 16,5 cm. 
Ljusstakar av malm, ett par, tvåarmade. Inköpta 1864. H. 61 cm. Stå på 

altaret (se :fig. 107). 
Ljusstake av mässing, bestående av två pipor fästade direkt på en oval bricka 

med handtag. 1800-talet. Brickans L . 26 cm. 
Ännu i 1787 års inv uppräknas tre malmstakar, obrukliga. 1664 stodo de på 

»ostaltaret», inv 1752 upplyser om deras vikt 10 1/2, 8 1
/ 2 och 8 marker (= 4 ,5, 

3,6 och 3,4 kg.) och meddelar om utseendet, att de voro »effter Munkemanehr» 
Ljusstakar av t enn, ett par, sexsidig planform. Nyligen lagade. Äro troligen 

2 av de tre tennstakar som fu1mos 1664. Stämplar· Stockholms stadsstämpel 
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Fig . 121. H usby·Lftngbunclra. Ljuskrona rw 
malm, skänkt 1708. Foto Hll 2. 

Kronleuchter, 1708 gcschcnkt. - Chanclclicr, prC'scntcd 
in 1708. 

och mästarstämpel med E H (= Erik Hinders
son, mästare i Sthlm 1644). Mitten av 
1600-talet. H. 24,5 cm. Nu på altaret. 

Ljussta k e av tenn, åttasidig planform. 
L ång facetterad pip, lös manschett (saknas). 
Stämpel. mästarstämpel med H M (= Hans 
Mauritz, mästare i Stockholm 1652). 1600-ta
lets senare hälft. H. 26,5 cm. ru på altaret. 

Ljusstake av t enn, åttasidig planform. 
Lång facetterad pip, med lös manschett. 
Nyligen lagad. Stämpel. mästarstämpel med 
M I ( = Måns J önsson, mäst are i Stockholm 
1680). 1600-talets slut. H. 24,5 cm. Nu 
på altaret. 

Ljusstakar av tenn, ett pa,r, rund plan
form, lång vriden pip, den ena saknar man
schett. I tillägg efter 1664 års inv läses 
om dessa stakar· »Wällachtadh Sal. Olof 

J acobzonz arfwing:ar i Tarf föräradt twänne lil1Sstakar aff t een mz wrijdet arbete 
och krantz öfwerst oppe» Stämpel. mästarstämpel med V D ( = Vieth Viethsson 
Drenkler , mästare i Stockholm 1637-1686). Slutet av 1600-talet. H. 2G,5 cm. 

Ljusstake av tenn, rund planform. Nyligen lagad. Stämplar· Stockholms 
stadsstämpel och otydlig mästarstämpel. H. 18 cm. före lagningen. Nu på altaret. 

Ovanstående t ennstakar jämte t ennkannan hava nyligen undergått reparation 
hos .A..-B. Gamla Santessonska Tenngjuteriet, Stockholm, så till vida väl utförd, 
att defekta delar skickligt komplettetats, men att beklaga är dock den kraftiga 
blankskurningen, vilken bidragit att utplåna vissa stämplar samt inskriften på kannan. 

Ljusstakar av tenn, ett par (fig. 124), tresidig· fot dekorerad med änglahuvuden 
och musselornament samt tre konvexa ovala mässing·splåtar. P å den enas fot är 
graverat: » 6@1re7e7{' &>@@lre.ft9'2){ 1 i f)crel'.ltn Ot> Olf 13cf)eftnnn l'.locten l)nr fö r\1 rnt bel'.låo 
l'.ltofor tiff be1t11 f)uålil> fil>dio 1760" samt "))(u toder gub oft foflt meb f>ierton\3 frögb OlT 

gomon för åtorn (ting) tf)em f)on giör meb oå oHeåomon: tl)en of tuårt moberl'.lfif ort intil 
tenno 13tunb oå ml>Cfet got fjor giort od en giör morgefu11b" På den andra är donators· 
inskriften upprepad sålunda varierad. 11 

- -- förörnt beååo 13to ti( bena 1)1t@6t> fi t>dio 
1760" Stämplar· kontrollstämpel, Stockholms stadsstämpel, mästarstämpel med 
C W (= Carl W eigang, mästare i. Sthlm 1740), I.i (= 1760). H. 63 cm. Äga i 
beh åll sin vackra patina. Stå mellan profilörerna och altaruppsatsens kolonner. 

TEXTr Lrnn Antependium av brokad (se detalj av mönstret fig. 128). Huvudmönstret 
består av sågade blad, gröna med gTön kontur, framtr~i.dande mot vit botten. 

1 Om denne se Sv K. UPPL., Bd IV, s. 449, not 2; jf1· ii 1·en a. a. s. 246 och fig. 215. 
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Blommorna äro vita och röda. Guldgrunden 
är numera utan glans, dock kan tygets ur
sprungliga praktfullhet iakttagas i en upp
sluppen söm på en mässhake (fig. 126), vil
ken är gjord av samma stoff. D etta kommer ur
sprungligen från orienten (Turkiet el. P ersien) 
och torde vara tillverkat under t idigare delen 
av 1600-taJet, möjligen slutet av 1500-talet. 
Antependiet är fodrat med ljusblått linne. H . 
85 cm. B. 246 cm. (Upps. utst. kat. nr 29-±.) 
Donatorsinitialerna och årtalet , LFACS I 

1709 , av pålagda silvergaloner , kunna 
sammanställas med följande uppgift i gåvo
förteckningen. »Anno 1709 d 2-± Juny, 
hafwer Kungl May:ttz Tro Man, Envoyen 
och Öfwerste Leutnanten W älbn H err Lud
vig Fabritius\ förähradt t ill Hussby kyrkias 
prydningh effterskrefne Stycken , n.gen /1. st. 
Mässhaka I 1. st Altarkläde, bägge aff Gyl
lenduk I 1. st. Örnegåth på Altaret aff Gyl
lenduk, med gullspetsar omkringh. I 1. st. 
K alck(k)läde aff Silffwerduk och gullspet sar 
omkringh. I 1. st. Hwijt Altarduk, medh 
spetsar omkringh» (LFACS = Ludvig Fa
britius och A nna C hristina von S chönfelt, 
hans hustru i första giftet, t 1710.) Fabritius besökte upprepade gånger P ersien 
för att söka få t ill stånd handelsförbindelser mellan detta land och Sver ige. Sa,nno
likt h ar gyllenduksvävnaden t ill den ~i.nnu bevarade m~i,sshaken och antependiet 
h emförts av honom själv efter ett dy likt besök, troligen ända från Persien (han 
återvände från detta land sista gången år 1700) och sedan fått ligga, t ills den 
kom bra till pass, när Husby kyrka skulle h a en stor föräring midsommardagen 
1709 - en present i storhetstidens anda fyr a dagar före slaget vid Poltava. 

K a lkk.l äde av rött siden , med blomstermönster av pålagda guld- och silver 
trådar. I mitten I H S. Foder av gul taft. 56 X 62 cm. Nämnes första gången 
i inv 1752. 

Kalkkläde av blekgult siden, med bred bård av fina bladslingor broderade 
med silvertråd. Foder av vitt siden , gulnat. 59X49 cm. Enl. inv 1787 »gifwit 
af Bonden J an Jansson i Åby 1780» 

1 LUD \'IG FAllHITIL'S, f. 1648, överstelöj tnan t i svensk t jänst 1696, envoye, T 1729, begravd i 

Kungsb olms k :n i Stockholm (jfr Sv. K., Stockholms k:or, Bel III, s . 106). 

F ig. 122. Husby-Li'tngbu ndra. Ljnskrnna •W 

glas. 1700· talcts senare b ii lft . Foto 1917 
Kronlcuchtcr a.us Rris tall. 18. Jht. 


Lustrc . 18th ccntury. 
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Fig.] 23. Hn~by-L:inghLrndra. Ljn:· 

slake av malm, skiink t 1683. 


Foto l!Jl2. 


Lc uehtcr ans Ilrouzc 1 1683 gcschcnkt. 

Cancllcstick of brass, prcscntccl l G83. 


lVIässhake av brokad (fig. 125). lVIönstret i 
guld och vitt mot blå fond av silke (detaJj fig. 
127). Över sömmarna smala guldgaloner och 
längs kanterna smal guldfrans. Styvnad av grov 
väv, rest er av grönt sidenfoder. Längst ned på 
ryggsidan ett vapen i applikationsarbete, blå sköld 
med röd (färgen urblekt) bjälke, varpå tre vita , 
6-uddiga stjärnor. Denna sköld är i sin tur an
bragt på en större ornamental sköld av gul färg 
med initialerna I C. - Inventariet 161)4 upp
räknar »mässhake aff röclt atlask med guldh
spits(ar)» »Rödt atlask » är överstruket och med 
annan stil iir skrivet ovanför »blå gyllendook» 
Rättelsen synes samtidig (gjord senast på 1670

taJet ). lVIässhaken är, att döma av vapnet, vilket med all sannolikhet är polskt, 
och av det karaktäristiska snittet med galoner över sömmarna, ett i Polen taget 
krigsbyt e, hemfört från något av Gustav Il Adolfs eller Karl X:s krig På grund 
av vapnet och o·alonerna kan elen dateras till 1600-talets början. Stoffet är av 
orientaliskt, troligen polskt urspnmg, från senare hälften av 1500-talet eller bör 
jan av 1600-t alet. 1 (Upps. utst. kat. nr 237.) 

lVIässhak e (fig. 126) av samma stoff som ovan nämnda antependium (detalj 
fig . 128) och skänkt samtidigt. Foder av urblekt taft (röd?). (U pps. utst. kat. nr 238.) 

lVI ässhak e av röd sammet (fig . 129), hopsydd av sm~L1Te stycken, r epresente
rande två olika, helt täckande mönster av pålagda smala guldtrådar (hårdmönstret 
förekommer dels helt, dels halvt). Foder av linne. Inv. 1752 meclclela1 .. »Ett st. 
.Antependium af röclt sammet med påsydda guldsnören , skiänkt af W~iJbnc Fru 
Öfwerste Lieutnanskan Brita von Valclen 2 år 17 44» Härtill är fogat en anmärk
ning »gjordt till lYiässhake 1769» Det skänkta antependiet torde hava förfär 
digats av en bordduk eller ett sängtäcke. Stoffet dateras på grund av guldtråds
mönstrets art till början av 1600-talet. (Upps. utst. kat. nr 243.) 

lYiässhake av svar t sammet med silvergaloner , Guds öga på framsidan och 
kors på baksidan. Inköpt 1812, r eparerad 1855 och fortfarande i bruk. 

Bokdyna av röd sammet med påsydda guldtrådar i mönster som elen röda 
mässhaken. Smal guldspets kring kanten , rött siclenfocler. 32 X 30 cm. Enl. inv 
17 52 skänkt af Brita von W alden 17 44. 

H åv med styv läderstomme överklädd med röd sammet och guldgaloner, tofs 
av guldtråd och silke. Skafthylsa av silver med graverad ornering, L. 12 cm. , 
ringklockan borttagen. Svarvat skaft, svartmålat. På hylsan otydlig inskrift. 

1 Restiimningnrna. gjorda av intendenten friherre Rudolf Cederström. 
2 

BRITA BRAXDT, f. 1665, t 1746, g . m . GEORG FREDRIK VON WALDEX, f. 1654 på Ösel, överste
löjtnnnt 1719, t 1728 på H usby (j fr s . 114). 
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»P eter ur Anna Magdalena, borg (= Ulriceberg?) 

Anno 1717» Total L. 172 cm. Enl. inv 1752 skänkt 1717 

och på Major Tilas bekostnad omklädd 1768. Användes varje 

söndag. 


Kyrkvaktarerock av gråbrun vadmal med ståndkrage KYHKYAK'L\ · 
HEl!Ol'I\

och ärmuppslag av rött kläde. Stor, dubbel, gråbrun axel

krage, röda, överklädda knappar och sleifer, foder av oblekt 

liimelärft. Kort sprund baktill. Materialierna inköptes 1827, 

kappan lagades 1851 och var ännu på 1860-talet vid strängare 

kyla i bruk. (Upps. utst. kat. nr 409.) Första gången kyrk

vaktarerock nämnes är i inv 1787 Till en ny rock skaffas 

materialier 1803. - I inv 1752 uppräknas »Ett st. kyrkspö 

af rör», skänkt av Anders Ersson i Endeberga, vilket 1787 

kallas »Kyrkowaktarespö af rör» 


Vid en sockenstämma 1769 »framvistes för R esp. Sockne
TEXT! 1. 11,Rmännerna en del kyrkans obrukliga kläder , såsom gamla Mäss

hakar, Antependier, Altardukar m. m. hwilka såsom försletna 
ej mera till någon tienst kunna brukas, och frågades om icke 
alt detta kunde försäljas? Hwartil församlingens ledamöter 
samtyckte, och skulle kyrkowärdarna wid någon auction bestyra 
om wärkställigheten häraf» Av jämförelser mellan inv 1664, cl. J. mo. 

Cancllc• tic k of t i u (1760). 
1752 och 1787 framgår att bl. a. följande persedlar avyttrades 

1769 »Chorkåpa af utskurit grönt sammet med blommor uppå med dertill hö

rande hängslor med guldkors af galoner uppå», »Brudpäll af taft, röda och gröna 

wåder », 4 st. mässhakar samt »En st. skrankduk af warndorfter lärft med trå

spets omkring» (1664 finnas »2 st. dukar omkringh skranken, med insydt sprijt 

silke» ). 


En l'unsten, nu inmurad som skilda fragment utan ordning i sakristians västra nu>.T1·:x \I( 

yttervägg (se fig. 96), låg intill 1881(?) som tröskelplan i portalen mellan kyrkan 
och vapenhuset. Den var r edan före omflyttningen spräckt i fyra delar och sak
nade nedre delen . Inskriften lyder enl. Klingspor i U F T »- och Ingefast 
och Ingemund, de voro bröder (och) Ingemunds söner» - En annan runsten 
är sedan medeltiden inmurad vid marken i norra kyrkmuren strax öster om 
sakristian (se fig. 96). Dess inskrift lyder enl. Klingspor i U F T »Brynketil 
lät rita denna sten efter Reg·inmund (? bro)der sin, (N N:s) arvinge el. 
Arnfasts -?» 

På stora gången ligga i rad åtta gravstenar. Nr 2, 6 och 8 fr. Ö räJmat äro o nA 1·:;T1-:H 1( 

släta, nr 3, av röd kalksten, med huvudändan åt V, har 1lds en bevarad in
skrift i ett nedsänkt band löpande stenen runt. »IAGH Ä.RR VPS'l'ÅNDELSEN OCH 
.LIFVI'l''l' HVILKEN 801\I TROR PÅ l\IIG HAN SKAL LA1''VAN 01\I HAN Ä.N DÖDH BLEHVE 

Fig. 124. Husby-Urng· 
hundra . Ljusstake aY 
tenn . 1760. Foto l\Jl2. 

L r nc lttPr a.us Zinn. A.us 
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F ig . 125 . Hnsby-Långhundrn. lVIiisshake 
nv broknd. Tro]. krigsbyte från Polen. 

Omkr. 1600. Foto 1912. 
l\.a scl au s Broka.t. \Vahrsch. polnischc Kricgs

b cn tc . Um 1600. 

Chasnblc of b rocaclc . Prob ably a b ooty of war 


f rom P olancl. Abt. 1600. 


~------------- IOH.A.N 11 CA.PI'!' 1652 I H s »>, dels därinom 
tvänne inskriftsfält och mellan dessa en oval 
lagerkrans innehållande initialerna 0 I S och 
K M D samt ett bomärke. På den övre, slitna 
t avlan läses (kompletteringen efter T1L.A.S inom 
parentes) »(DENNE S'l'EN OCH LÄGERS'l'.A.DH HÖl~R 
'iVÄL.A.'1''1') OLOF/ IA.KOBSSON B(Ä)FELNINGSM.A.N/ 
OCH HVS'l'(Ru) KARIN M.A.'l'Z/DO'l''l'ER MEDH DE
RAS .A.RFv1/ (NGER) 'l'IL» - Nr 5, av grå kalk
sten med huvudändan åt V, har utplånad in
skrift, varur blott framträder ANNO 1688. 
Nr 4, av grå kalksten med märken efter ringar, 
är genom enkla linj er begränsad och uppdelad 
i tre fält omgivna av en spårerad ram. I 
mellersta fältet förekomma inom en oval lager 
krans initialerna I. I. D. och A. C. N Översta 
fältet har bibelspråket )) PHILIP C.A.P. I. V 21. )) 

och i nedersta står »ANNO 1710 » TrL.A.S näm
ner denna sten såsom liggande till vänster 
om. altaret och tillhörande von W aldenska 
ätten. - Nr 1, av röd kalksten med märken 
efter ringar i hörnen , har spårerad yttre ram 
kring nedsänkt band, på vilket läses: W.A.KER
BERG.A. GIUv Mitt på stenen en lagerkrans 
innehållande Filip. I. 21, på övre fältet grav
skriften över krigsfi skalen Johan Humbla, 

f. 3/ 12 1689, t 20/ 4 1767 (dödsårtalets två sista siffror senare inhuggna), och 
på nedre fältet fortsättning på densamma (HÄR UNDER HWIL.A.l~): »ll1ED DESS FRU » 
etc. Margaretha von Hirschheidt, f. 15h 1675, t 10/s 1738. - Nr 7, av grå kalkst en, 
har spårerad ram och endast följ. inskrift. » HXR HVIL.A.R Ö1cvER l NSPEC 'l'OREN 
N KoLllfODIN llIED DESS FRu ocH ANHÖRIGA. » 

Rörande gravförhållandena inuti kyrkan under 1600-talets senare hälft inhämtas 
goda upplysningar av efterföljande protokoll, vilket påträffas i en r äkenskapsbok 
(1678-1729). »Anno 1683 jn Martio, anholt kongl. May~ wår allernådigste kz: 
och h ennes trootiänare och wällbestälter qwartermästare af cavalleryet wydh Lyf
regemente och vnder dhez Lyf Compag: Erboren och manhafftigh H. Erich Olof
zon Öbärgh på Mählsta, att winna ett rum för sigh och sijna effterkommande till 
Lägerstadh tiänliget vthi Husby kyrkia, hwar oppå heela försambl. enhälleligen 
sigh så förklarade och resolverade Emedhan mehrbmte E: Ö: Ö: åthskillige gånger 

http:L�GERS'l'.A.DH
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icke allenast pänningar till kyrckian förähradt, 
vthan sydermehra Gudz hus med tiänlige och 
tarfwelighe ähreskiäncker beprydt och Siradt 
hafwer, och mehre deelz heela kyrkian till 
åthskilligaz griffteplatzer intagen ähr , allenast 
fantz vthi Högh Coret ett rum förbehållet som 
icke dhet ringaste några andrass grafwar till 
meen och förfångh pröfwes wara, Ty blef be
mälte rum aff heela församblingen offänteligen 
i kyrckian brde Hr: Öbärgh till en Ewärdeligh, 
frybrukeligh och oqwaldh lägerstadh för honom 
och hans effterkommande oplåten och t illstäldt . 
samma rum är belägedt emillan södra sijdan 
af Sacrestyan, östra gafwelen af kyrckian, 
norra ändan af Altaret och stöter i •·väster 
emoot Sal. pastorum graf.» Kyrkoherden och 
samtliga närvarande sockenmän, som »dhet 
redeligen medh handh och mun vtlofwade », 
underskrevo protokollet, efter vilket fogades 
en förteckning över de Öbergska gåvorna, full
ständigad med andra personers senare gåvor. 

Fig. 126. I-Iusby-Långbundra. MässhakeDenna för teckning har i det föregående blivit av brokad . Skä.nkt 1700 av Lu dvig 
citerad (se silver, ljusredskap och t extili er). Fabri t i us. Foto 1012. 

Kascl an s Brokat , von dem schwcdiscb cu Gcsandtcn Huvudbaner, begravningsvapen (fig. 130, 
in Pers ien Lnclv ig Fabritiu s 1709 gescbcnkt . 

Cllasuble of b rocaclc, prcscntccl in 1709 by thc A) över J oh~tn Bure, bestående av målad trä_ 
swedi sh cnvoy in Pcrsia Ludvig Fabritius . 

sköld, hjälm med hjälmprydnad av skulpterat 

trä, lövverk av plåt, målat, inskriftstavla av plåt och bärstång. Kring stången 

strax under tavlan finnas rester av svart flor. Inskriften (påmålad, årtalet åter 

gives efter TILAs) lyder: » IoHAN BvRE TILL N ORB Y OcH RANDEN, BLKE' SALIGEN 

DöDH DEN 19 NovEllIB : AN[N]o 1644» H. 95 cm. (med bärstång 202 cm.). 

Hänger i 2:dra traveen på norra väggen, förr i koret på samma sida (T rLAs) . 


Huvudbaner , begravningsvapen (fig. 130, C.), över Andreas Bureus1, fader 
t ill Johan Bure (se ofvan), t ill utseendet likt föregående. Inskrift. »H: K: 11r: 'rz 
TROllIANN OCH KRIGSR Å. DH EDLE OCH WÄLB: ANDREAS BVl~EUS. 'l'ILJ" NORBY OCH 
RANDEN OBII'l' 24. FEBRVARY A[N]o 1646 » H. 102 cm. (med bärstång 200 cm.). 
Hänger i 2:dra traveen på södra sidan , fordom (enl. T1LAs) på norra sidan i 
koret, där krokar för tvenne begravningsvapen kvarsitta. 

1 ANDREAS B UREUS, född 1571, var Gustav Il Adolfs b erömde »generalmatematiker», g rundaren 
av det svenska lantmäteriväsendet och lrnrtografien. .Jfr s. 118, not 1. 

BEGHAV 

'.\l'.\ GS

V APEX 
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Fig. 127 Hnsby-Lti nghuuclra. Detnlj av mässhake tig. 125. Foto Hll 7 

Dctail cl cs Kascls Abb. 125 mit polnischem w·appcn. 

Dctail of thc chasublc on tig. 126 with Poli s ll arms. 


Huvudbaner, begravningsvapen (6.g. 130, B), över Andreas Bureus 1 med vapen
skölden av skulpterat trä, i övrigt lik föregående . Inskriften (ommålad) återgives 
av T1LA.S sålunda »Här är begrafven uti sin fädernes graf, den Edle och Wälb: 

1 Jfr s. 118, not 1. 
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F ig. 128. H usby-L:'tugbuudr::t. Detalj av mässha ken fig. 126. Foto Hll7 

Dctail v on dem pcrs ischcn Stoffc ein es Ante pendiums uncl clcs Kascls, Abb. 126. 

Dctail of thc Pcrs ian materi al of an altarcloth and tbc chasnblc 0 11 fig. 126. 


Herr Andreas Bureus J oha(n)sson, Arfboren till N orby och Randen, hvilken är 
född hit til verlden Anno 1640. den 21 octobr Men uti sine ungdoms och stude
rande åhr i Herra.nom salig afsomnade uti Upsala den 16 September: Anno 
1656. » (Dödsåret är nu och i Klingspors läsning, U F T IV, s. 34, 1666.) H. 
134 cm. (med bärst ång 237 cm.). Hänger i koret på södra sidan, förr (enl. TILAS) 

på den norra. 
20210. Ldn9hund1·a härar/. 8 
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SORGFANOR »En sorgefana hänger och i Choret 
öfver samme person, med aldeles ena
handa påskrift», uppgiver T1LAS efter 
att ha meddelat ovanstående inskrift på 
.Andreas Bureus Johanssons begravnings
vapen. Denna fana jämte ännu en, vil
ken burits vid Olas Planting-Gyllenbågas 
likfärd, torde ha avlägsnats före 1829, 
ty de nämnas ej i detta års inv bland 
vapnen. (I intet av de tidigare inventa
rierna uppräknas vapnen. De tillhöra 
nämligen icke, kyrkan.) Om den andra 
sorgfanan har TILAS upptecknat »5. öfver 
Claes Planting gyllenbåga, En Sorgfana , 
söder i Choret. Här ligger begrafven den 
Edle och Wälbördige Claes Erichsson 
Planting, födder anno 1650. den 10. Janu
arij och afsomnade den 13. aprilij anno 
1655. sedan han 5. år 13. veckor 2. dagar 
lefvat hafver. Gud förläne honom en 
frögdefull upståndelse. » Jfr s. 118, not 1. 

Fig. 12!J. Husby-L:i.ngbundra. Mässhake förfär Huvudbaner, begravningsvapen (fig.
digad 176!) av röd sammet, bii,rstamm::mde från 

131), över Erik .Albrekt von Hirschheitbörjan av 1600-talet. Foto 1912. 
Rascl , 17G9 vcrfcrtigt. Dcr rote Sammctstoff mit Gold (se bilaga I) helt och hållet av skulpterat, 

s tickcrcicn vo1n Anfa.ng des 17. Jlits. 
Chasuble, madc i 1769 of red vclvct witb golclcn embroid krederat och målat trä. P å inskriftskar

cry from thc bcginning of the 17tb ccntnry. tuschen läses >> Kongl : Maij: tz Ttrootie
nare och Lieutenant aff dhes guardie Wälb: 

herr Erich .Albrecht von Hirschheit födder wppå Lundåhs Anno 1664 den 9 fe
bruarij afsombnade i Stockholm Anno 1689 den 8 Junij » H . 180 cm. (med 
bärstång 295 cm.). Hänger i 2:dra traveen på södra sidan, förr i koret på norra 
sidan (TILAS). 

Huvudbaner, begravningsvapen, över Georg Fredrik von Walden, helt och 
hållet av skulpterat, krederat och målat trä. På inskriftskartuschen läses »Kongl 
Maij~ Troo Tiänare och Öfwerst Lieutnant wälborne H err GEORG FRIDRICH 
von Walden Född på Ösel Å:o 1654 den 12 Åprill .Afsomnade i Herranom den 
30 Januari 1728 uppå Huseby » (jfr s. 108, not. 2). H. 205 cm. (med bärstång 273 
cm.). Hänger i koret på södra sidan, möjl. på sin ursprungliga plats (»På 
W enstra sidan om altaret» enl. T1LAs). 

Samtliga ovanstående huvudbaner hava (1881 ?) h elt eller delvis överstrukits 
med fernissa, gul och blå färg samt olika bronser. Särskilt beträffande von 
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A B c 
Fig. 130. Husby-Långhundra. Begravningsvapen. Huvudbaner över: (A) .Johan 


Bure, t 1644, (B) Andreas Burens .Johansson, t 1656(?) och (C) And reas 

Burens, t 1646. Foto Hl17 


Fun cral wappen. i\iittc cl. 17. Jhs . - Funcral arms . 1\liclcllc of thc 17th ccntury . 

Waldenska vapnet måste restaureringen betecknas såsom hårdhänt, elj est äga 
å tminstone Bureska vapnen kvar något av sin ursprungliga färg-verkan. 

Ett begravningsminne av samma art som de adliga vapensköldarna är ett bröst
harnesk och en värja, upphängda i koret över ingång·en t ill sakristian (fi g . 132). 
Utan tvivel är det i enlighet med en riktig tradition, som 1829 år s inv tillskriver 
r egementskvartermästaren Erik Olofsson Öberg detta begravningsminne för en 
man av borgerligt stånd, vilken icke ägde någon vapensköld . Denne erhöll enligt 
ett ovan (s. 111) citerat protokoll sin gravplats ej långt ifrån sakristidörren och 
utrustningen måste hava burits av en militär från Karl X:s och Karl XI:s t id. 
Ytterligare stöd för traditionens riktighet äro icke nödvändig·a. 

Bröstharnesk av smitt järn (fi g. 133), framsidan målad med oljefärg, grönblå 
med gula kanter och prydd av ett stort, vitt tält samt Karl XI:s krönta namn
chiffer , gult. Vid axlarna och i sidorna äro senare slagna h ål för breda, över 
ryggen korsade bärremmar och längs kanterna ett antal små hål (även sekundära?) 
för fästande av en stoffering och möjl. hel inre skinnklädsel. Detta bröstharnesk 
har från början varit avsett att bäras tillsammans med ett rygg-harnesk - därpå 
tyda tvenne knappar för axelremmars påhakande, vilka kvarsitta. Harnesket är 
av en under 1650-talet vanlig t)7 p och har av märken att döma blivit provskjutet , 
är »skottfritt», samt har tydligen ändrats till åtlydnad av en omkring 1675 ut 

20 210. Ldnglmnclni härnd. 
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Fig. 131. Husby-L:'tughuudra. Erik 
.Albrekt von Hirschbeits huvudba

n er, 1689. Foto 1917 
Funcralwappen au s cl. J. 1689. 

Funcrnl arm s (1689). 

TAVLOR 

RR UD

n .;,;XKAR 


SAKIUSTIANS 

3fÖBLER 


färdad förordning. Harnesket väger 6, 750 kg. 
Stämpel ett C inslaget vid halsen mitt fram. H. 
45 cm. B. 39 cm. (Upps. utst. kat. nr 927.) 

Värja med tillhörande balja (se fig. 132) av 
modell från Karl XI:s tid. Klinga spetsig med ås, 
upptill platt och uthamrad i facetter. L. 89,5 cm. 
Byg·elfäste av j ärn med hjärtformig, med fina hål 
genombruten parerplåt, tumring, kavel, lindad med 
försilvrad mässingstråd av tre grovlekar. Av baljan 
återstå endast beslagen, bärhake samt dobbsko, 
fästade på en svartmålad träkäpp av klingans längd. 
Värjans insida samt baljdelarnas utsida äro allumi
niumbroncerade (1881). Värjans hela L. 106,5 cm. 
(Upps. utst. kat. nr 926.) - Inv 1829 uppgiver, 
att bredvid harnesket fanns )) En i sorg·flor och skida 
hängande Värja )) Sorgfloret fanns kvar ännu på 
1870-talet. 

Minnestavla över firandet av 200-årsminnet av 
Augsburgska bekännelsen år 1730. Kopparstick av 
Ambrosius Hedengran, söndrigt, insatt i enkel svart 
ram. H. 84 cm. B. 62 cm. 

Gustav III:s tal 1771 och 1772 inom förgyllda 
ramar, krönta av kung·liga emblem, hänga hög-t uppe 

på östra väggen på vardera sidan om altarprydnaden. H. 66 cm. B 43 cm. 
Karl XIII:s tal 1810 och 1817 inom enkla, förgyllda ramar hänga högt uppe 

ett på vardera av de båda östra hörnpelarna i koret. Det förra H. 54 cm. B. 44 
cm. Det senare H. 58 cm. B. 43,5 cm. 

Brudbänk av fur med raka ben och rygg, den senare genombruten, med platta 
dockor. Sitsen nedsänkt 2 cm. under framkanten för kvarhållande av ett hyende. 
Bänken är övermålad gul med ådring (1881). 1600-talet. Står i sakristian. L . 
166 cm., H. 90 cm., B. 40 cm. 

Brudbänk a:v for med raka ben. Ryggen består av ett smalt stöd. Den 
ursprungliga, ljusblå färgen kvar. 1700-talet. Står på orgelläktaren. L. 120 cm., 
H. 98 cm., B. 50 cm. 

Av tre i sakristian befintliga äldre skåp är ett enkelt klädskåp från 1778 och 
ett annat skåp med fyllningar i <lörrarnafrån 1746. Ett bord med låda, förr brun
målat, inköpt 1749. - 1748 anskaffades tre nya. sto l ar, i inv 1752 upprälmade 
som )) Ett st. ny stor länsfohl, 2 st. karmstolar )) 1787 nämnes endast en karmstol. 
Denna och länstolen finnas ännu kvar . De voro ursprungligen brunmålade. H. 
resp. 110,5 cm. och 119,5 cm. Ännu en länstol finnes , från senare hälften av 
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STll Alo"Fltl>Dc 

SKAP 

1700-talet, om vilken arkivaliska upplysningar 
saknas. Den har samma uppbyggnad som den 
andra, men har både armstöd samt rygg och 
framben svängda. H. 103,5 cm. 

Ett golvur står nu i sakristian, vilket före 
1881 hade sin plats vid väggen norr om alta
ret . Själva träfodret anskaffades av försam
lingen 1806, men verket är nyinsatt. Det 
äldre verket enl. tillägg i inv 1887 skänkt av 
Bonden Mårten Andersson i Philippsbol såsom 
väggur, förvaras i sakristian. Urtavlan vit 
med svarta romerska siffror, timvisare av järn, 
genombruten. Det nya verket är signerat på 
tavlan. »Johan Marmen I Marma» Fodrets 
färg ursprungligen ljust blågrå. H. 257 cm. 
B. 67 	 cm. Uret hålles i gång. 

Samtliga ovan förtecknade möbler ommåla
des 1881 i ekfärg. 

En handklove av järn förvarades förr i 
vapenhuset nu sakristian. Den består av trenne 
i ena ändan förenade järn, det mellersta gängat, 

Fig. 132. Husby-Li\nghuudra. Regementspå vilka äro trädda tvenne löpande skivor, 
kvartermästaren Erik Olofsson Öbergs 

som genom en mutter med ögglor kunna föras värja o. bröstbarnesk öv. ingången 
i hop med varandra och mot ändjärnet kring t. sakristian. Foto 1917 

Harnisch uncl D egen zur E rinnerung an eincn 2 eller 4 armleder samt fastlåsas. I ändjärnet Qunrticrrnci ster anfgchii.ngt. Ende 17 . Jbt. 
Sword and brcast-pla.te, hun g up in rnemory of ahänger en 145 cm. lång· kedja slutande med quartcr master m ajo r.Encl of th c 17th century. 

en järnnagel att slå in i en stock eller en 

vägg. - »En ny kyrckjostock» inköptes 1739. I 1889 års inv meddelas, att vir

ket i densamma användes vid reparationen 1881. - Bland utgifter 1688 märkes 

»Anders Matzon i Gunnarsbole för plicktapallen 2: - (dr) » Denna pliktpall fin

nes ej kvar. 


Ett kolv l ås av järn, med genombruten och graverad ornering, tillverkat vid 
1600-talets början, finnes i Statens historiska museum, dit det såldes år 1891 av 
h err Grobgeld med uppgift, att det tillhört Husby-Långhundra kyrka. Någon be
kräftelse på denna uppgift har icke vunnits . L. 51 ,5 cm. H . 23 cm. (Inv nr 
8860.) 

Kisthandtag av järn (fig. 137), jordfynd från kyrkogården. Härstammar från 
1600-talets slut eller 1700-talets förra hälft. B. 17 cm. 

Nyckel av järn (fig. 102) till någon av kyrkans äldre dörrar, nu ersatta av 
nya. L. 26 cm. 

http:brcast-pla.te
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KLOCKOR I stapeln hänga tvenne klockor Vid 
Gustav Vasas uppbörd 1531 förtecknades 
först en klocka, men antalet iir ändrat 
till 2 klockor, om 2 skpd, 2 lispd. 

Den större klockan omgöts av Joh. 
A. Beckman & C:o i Stockholm 1888 för 
medel donerade av Isak J ansson i Höns
gärcle . Dess utseende före omgjutningen 
framgår av fig. 13-t Den hade upptill 
en omskrift på latin, återgiven i teckning 
på fig 135. Denna lyder i översättning 
"Herrens ord varar evinn erligen. Jurgen 
Singel Brinck. Anno Domini 1541. " Kloc
kan var sålunda gjuten 1541 under Gustav 
Vasas regering och tio år efter klock
upproret. Namnet är troligen klockgju
tarens. 

Den mindre klo ckan är sk~i,nkt 1674. 
Fig. 1:3il. Hnsby-Långlrnnd rn. Brös th::irnesk, Den bär på ena sidan Bureska och Plan

änclrnd modell fr:'m Karl XI:s t id. Foto 191 7 ting-Gyllenbågeska vapnen och på elen 
Dcr Brustbn.rni sch , Abb. 132, von Ycrii.nclcrtcm i\1odcll ans 

clc r Zcit Ca.rl s XI andra följande text. » DENNA KLOCKA 
Th e b r cast·platc , tig. 132, cba.ngccl modcl froru tbc t imc of 

Charl es XI. ÄHR FÖRÄH RA'l' 'l'IL HVVSBY LONGHVNDRA 

SOCKNEKYRCKIA AF DEN XDLE OCH W IL

BORNE HERR ERICK BVHRE 'l'IL NORBY RANDEN ANUND'l'ORP O C H MOVESNAVS SÅSOM 

I'l' 'l'ES 'l'A.MEN'I'E EJ<"I'R SIN OCH NV HOOS GVDH SALIGE HVVS FliV ANNO 1674» t 

' .Erik Bnres i in sk ri ften orntnlnde fru var hans styvsyste r B ri ta P lnnting-Gyllenbågn . I nerlan
st:'tcnd c s Jii,k ttnv ln :'.ts k:'tdliggöres s Jii,ktskapen mellan de l'örntniimuda jiimte övriga mecllemm nr nv 
släkterna Bnre och P Ja.nting-Gyllenbi\.gn, vi lka nämn ts i det föregå ende, (.Jfr ä ven Bilagtt I.) 

AXDIU:AS EXlmLllltEKT!';SOX llt:llElS 

(adlad lit: Jl.E), 


till Norrby i H1H;by·Långhm1 dra sn sarnt 

B.a.11cleu i Dorpts s n Liftla.nd , f . 1671, 


1' 1616. G. 1604 m. Kerstin Krabbc 


ANDHEAS, .lOHAX (i\ES), 

ma.jor i fransk tjänst, 1' 1644. G. 1637 rn . Pir


ogift g itta. 'l'hott av Skcdebo, 

omgift m ----------- ERIK PLANTING-GYLLENB1GA,
. I . . gen era.I major, förut g . rn. en H el>bla. 


av tysk börd. 

~--------~-----------

~-------- 2barnil.g.,clctcna : 3 barni2.g. , dctena: 
,\i\IJHEAS, EHll\, ------ llH l'l' ,\ 1 1.:1,AES, 

student i Upsala., elen rike l;:allad, över- -j' 1674 (?), g. m. s in f. 1650 1 -j- 1655 . 
f. 1640, 't 1656. jiigm~istare, major, styvbroder. 

g. 1 m. siu sty"syster , 
g. 2 m. Maria. H edvig 

Bux b öfdcn . 
~----_,,__________ 
S barn i 1. g iftet, bland dessa : 


i\["ria , f. 1666, 1' 1734, 

g. 1 m. sin faders kusin Erik 

Albrcch t. YO n Hi rsch hc it, g. 2 m . 

• Joh n.n \rijnlJlad (jfr Bilaga I ). 


http:Liftla.nd
http:PJa.nting-Gyllenbi\.gn
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F ig. 134. Hu sby-Lftnghnndra. S torklockan före omgjutningen 1888. 

Up1)till latinsk inskrift mecl gj n t:'iret 1541. Foto A. T. A . u. :1. 


D ic mtcrc Glockc von 15-11 , 1888 um gcgossen. - The old b cll from 154:1, rccas t in 1888. 


F ig. 135. J:Iusby-L:°inghnndr::i. Klockan s in skrift e fter teckning i A. T. A. 

In schrift der Glockc, Fi g. 134 . - '!'be text ou th c boll on fi g . 134. 
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SAMMANFATTNING AV HUSBY-LÅNGH UNDRA. 


KYRKAS KONSTHISTORIA. 


I. Gråstensky rlrn med smalare kor och n,bsid (tig. 136, A), t omlös, 
t re nrntlbågiga l:iga fön ster med omfattning av g råsten p ii långhustets 
sydfasad, platt t rätak. 1100-talets slu t eller 1200-talets början. Ett 
triumfkrncifi.x t illhör det ta skede. 

IL T v:i av södm l:\nghnsfasadens fön s ter förstoras och erhålln, !f'-·::11 
omfattning av tegel. 1200-talets mitt eller se1mre häUt. E n gott 
ländsk dopfnn t är friin 1200-tn,lets sen n,re hälft . 

c. III. Sakristin, t illhygges (fi g . 136, B). 1300-tn,let elle r 1400-talets(;1:); 
förrn hitlft. 

IV Vapenhus m ed valv uppföres och fullbordas enligt inskrift 
år 1462 (fi g. 136, C). 

V Långhuset vitlves m ed t venne enkla stjärnval v (tig. 136, D). 
Väggar och valv åtminstone i långhuset och vapenhuset dekoreras m ed 
lmlkm:ilningar. 1400-tn,lets senare hälft . (Målningn,rnn, t rol. 1470-t.) 

VI. Koret och sn,kris tian rivas (n,v den senare bibehålles östm 
muren) och ky rkan tillhygges :'it öster med t venne stjä.rnvälvcfa t ra 
vccr; den östligare kor m ed sakristin, på norra s idan (fig . 136, E ). 
Omkr. 1500. Under det tn, eller föregående skede havn, :rnskn.ffats a ltar
skåp och helgonskåp. Storklocka n g juten 1541. 

VII. Ky rklign, kä rl och ljusredskap (borgerliga donatorer), texti 
lier (bl. :1. a v stoffe r fr. P e rs ien och Polen), g m vminuen (hnvnclbaner, 
sorgefanor o. g ravstenar), 1600-talets senare häl ft och 1700-talc ts bör
jan. Klocka 1674. Fig. 136. Hnsby-Liinghundrn, 

VIII. Målningarna överkalkas 1750, västm ga.velröstet ombyggeskyrkas plan n t veckling. 
1751. Orgel n,nska ffas (fr. Kungsholms lct, Stockholm) 1752, p redikEntwicklung cles Kircheuplans. 

Developmcut of thc plan of the stol 1753, n,l tarprydnad av Magnns Granlund 1764-66, s lu ten bänk
church . 

inredning 1768. 
IX. Den äld re, öppna s ta.pcln inbyggc. 17!l8. De m edelt idn, stiglnckornn, rivas. Ingiing endast 

söder mecl järngrind och putsade tegelpela re 1814. Ny orgel och läktare 1834. 
X. Restaurering 1881 (trägolv, öppen bitnkinredning, fö renkling av altn,rprydnaden, m. fl. iitgär

cler). Taket belades m ed skiffe r 1915. 

ZUSAMMENFASSUNG 

Dic Kirclw war anfänglich cine klcine romaniscbe Anlagc mit schmiile rem Cbor uucl Apsis, je
doch ohne Turm. Von dicscm Gebäudc b stch t uur nocb da. alte Langbaus welch es die zwei 
westlichsten .Joche dcr gcgcuwärtigcn Kirche bildet. Das Chor wurde niimlich um 1500 durch 
einen brcite ren Anbau vou zwei .Jocben c rsetzt, von dencu dic östlichste das Cbor bildet. Scbon 
friih cr, vielle i.ch t um 1300, wunle dem alten Chor cine Sakristei nn dcr Nordseite hinzugefligt. Beim 
g rossen Umbau wurde dessen östliche Maner, wclch e die v.-estmnucr der gegenwärtigen Sa.kris tei 
bildet, beibchnltcu. Das Ausseh en der romanischen Kirchc kann bcz iiglich dcr F enstcr rckonstruiert 
werden (Ahb. 00). Nach ansscn vom Waf[enhans verdeckt, von inncn jedoch sicb tbar (Abb. 121) 
b efincl et s ieh ein kleines rnndbogiges F en.-tcr mit g rauer F cldstcineinfassung uncl von clicscm östlich 

.D. 

E 
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sind die äusseren Konturen zweier böherer rundbogiger Fenster mit Ziegelumfassung zn seben. Der 
Un te rscbiecl in Bezug a.u f Grösse uncl Ma.terial cli eser Fenster erklä.rt sich am besten clurcb clie 
A.nnabme, dass die zwei wichtigeren F enster der etwa. gegen Ende d. 12..Jhts. ocler Anfang cl. 13. 
Jbts. aufgcflibrten Kircb e gegen Mitte d. 13. Jhts. ocler etwas spä.ter vergrössert wunlen. Der 
gleichmässige obere Abscbluss cler Putzverkleiclung an den Innenwämlen oberhnlb cler später 
angebrnch ten Gewölbe im westlicben T eil n cbst einigen beibebalten en Dachbalken (Abb. 100) zeigen, 
dass clie älteste Anlage mit einer fla cbeu Jiolzdecke versebeu war. Diese Decke wurcle gegen 
Mitte cl. 15. Jhts. clurch ein Ziegelgewölbe zwei Sterngewölbe im Langhaus ersetzt. Im Jnhre 1462 
(dieses geht aus ein e r Inscbrift an cler Maner h ervor) wurde clas \Vnffenhau s vor dem siicllich en Portal 
voll encl et. Gleich clarnuf, wahrscheinlich in cler Zeit um 1475, wurclen an elen \Viiuclen uncl Gewöl
ben cler Kircbe Malereien (Abb. 104- 106) ausgefiihrt, clie in ihrem Stile mit elen gleicbartigen 
Malereien in cler Kirch e von Tierp im nörcllichen Uppland tibereinstimmen. Der grosse Anbnu 
gegen Osten wnr niemal s mit Malereien verseben worclen. Die Mnlereien im westlichen Teil wurclen 1750 
iibert linch t, sincl a.ber dnrch Photografien beknunt, welch e a.ufgenommen wurclen, als grössere Partien 
cles Verpu tzes abgefallen 11·aren. 

Die noch erhaltenen mi ttelalterli chen Inventarien bestehen ans ein em 'l'riumpbkruzifix ans cler 
Zeit mu 1200 (Abb. 112), ein em Taufstein aus Ka.lkstein, gotlänclische Arheit ans cler späteren I-Iälfte 
cl. rn. Jbts. (Abb. 116), einem Alta rschrnnk, möglicberweise sch wccliscbe ;\rbeit nach norclcleutscbem 
Vorbilcl (Abh. lJO, 112) uncl eiuem Jieiligenschrein (Abb . 113), sich erlich schweclische Arheit (au s 
Uppland'?). Diese Inventnrien befinclen sicb jetzt mit A nsnabme cles Taufsteines in »Statens Historiska 
Mu seum » zu Stockholm. 1888 wurcle clie alte Grossglocke umgegossen (Abb. 134, 135), clie lant In
schrift von Jurgen Singel Brink 1541 gegossen wurcle. Das Innere cler Kirche w urcl e währencl n euerer 
Zeit u. A. mit ein er Kanzel uncl einem Altamufsntz, aus 1764-1766, von Magnus Grnnluncl , be
reichert (Abb. 107, 108). F unernlwappen schmiicken bereits seit etwa 1640 clie Wiincle. Vom l)er
sonengeschichtlicbem Gesichtspunkte aus b eacbten swert ist clas Vi' a1)pen iföer Andreas Burens (A bb. 
130, C), t 1646, dem berlihmten »Generalmat bemat ike r» Gu stav Adolfs Il. uncl Begriiucler cles 
vortrefflicben scbweclischen Lanclmessereiwesens und cler Kartogrnphie. Ein Antependium uncl ein 
Kasel, aller vVabrscbeinlichkeit nach ans persiscbem Stoff (Abb. 126, 128), ein Brokatgewebe mit Muster 
in griin, rot uncl weiss au f weissem Grund [RlS cler ers ten I-Iäll'te von cl. 17 .Tht. sind Ge
schenk e cles Persienfnhrers Luclwig Fa,britins ans dem Jnhre 1709. Ein ancleres Chorgewancl ans 
gleichaltrigem ocler älterem Brokat (Abb . 125, 127) mi t Muster in golcl uncl weiss auf blauem Gnmcle, 
ist wahrscheinlich polnische Kriegsbeute. Der auf Abb. 92 sichtbare Glockent urm erbielt scin ge
genwärtiges Aussehen clnrch Bretterverkleiclung im Jahre 1798; er wnr frlih er offen (vgl. Abb. 00), 
uucl vom selben Plan, wie ihn Abb . IJ3 zeigt. 

SUMM.A.RY 

The church wns, at first, a litt le Roma.n esqu e erection, with a som ewlmt narrow choir and absicle, 
bnt witbout a tower. Of fäis builcling t h ere remniu s the ancient n ave, forming th e two western
most traversers of the existing edifice. The choir was replacecl about the year 1500 by a wicler 
erection of two traversers, the casternmost of whi ch form s the present choir. At an earlier clnte, 
lHObably alrencly in the 14:tb cen tury, a sacristy hacl been aclclecl to t he north ern sicle of th e olcl 
choil'. On the occasion of t he g reat rebuilcling, the enstern wall of t his sncristy was retained, a.ncl 
now forms t h e west waU of t b e present sncristy. The appearance of th e Ronrnnesque church, as 
far as the winclows nre concern ecl, can be reconstructed (Fig. 99). Concealecl exteriorly by thc porch, 
but vis iblc inte riorly (Fig. 121), t h ere exists a little winclow with semicircular arch of granite, and, 
east of this, ngain, nre to be seen the outer contours of two higher semicircular winclows of brick

http:SUMM.A.RY
http:erkl�.rt
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\\'ork. T he differcnee in s izc and mater ial of th cse ll'indows can lie cxp lain ecl bes t by th e assnmp
t ion t hat tbe chureh, w hieh had becn bu ilt a t t he closc of t he 12:tb een t ury or lntcst in tbc bc
g inning of t h e 13:th , had t hc morc importnnt ll' indo\\·s cnlarged about t he m idcl lc of t he 13:th 
een tnry, or som ewh nt la te r. T he leve! fini sh of t he p laste r nt t lH' top of t he inne r wnll s alJove 
t. be arches of ln tcr constrn etion at t he ll'es tc rn end of th e cbnrch, together wi th som e roof-lJc:1ms 
( I"ig. J 00) sholl' , t hn t the C'nrli Pst bnilclin g had n fin t \\·ooden roof. Abon t t h e micldl e of t lH' l.5: t h 
ccn tury, t his wooclcn roof hnd been rPp lne<'ll hy a sk lbted b ri ck vnul t ing in th e nave. In 1462, 
n dn tc t hat is determi11C'd by nn in scription 0 11 t he wall , the re " ·as compl eted t hc poreh in fron t 
ol' t hc son t lwrn cloorwny Immedintely nl'tcn rnrcl s, probably d u ring tbe decnd e 1470- 80, t herc werc 
excc ntecl rnural pain t in gs (F ig . 10-1- 106) on t llC' 'rn ll s and vnnl t ing of t he ch ureh , t.hc style ol' t hi s 
dceoration lw ing in ng rccment \\·it h s in1ilar paintin gs in Ti e rp Chnrch, iu northcrn Uppland. T he 
g rcat enst<' rn extens ion of tbe huilllin g, e rC'cted toll'a rds t hc close of t he Middle Agcs, was no t 
fini shed i11 t irn c enon gh to be deeora tcd as t he in tent ion prolrn hl y 'rns. T he pn in t ings in t hc 
ll'est crn part wcre cove rC'd ll' it h ' d1i tell'ash in 1750, bu t t heir appearane C' is known by photogrnphs 
tak en some yca rs ngo, ll' hen )a rge nrens of t hc conting h nd fa ll en off. 

The medi rcvnl i n ventor ics of t he church t·- hn t s ti ll C'x ist con s ist of n roocl crnss, <lating front 
abont the ycar 1200 (F ig . 112) ; :1 fon t ol' lirncsto no " ·hich is n spee irn cn ol' Got-land wo rk from t hc 
l:1tter balf of th e 13:th centn ry (Fig. 116) ; nn nlta rscrC'en (F ig. 110, 112), probably 8 11'cclisb wo rk 
nftcr a No rth Gcrrnnn rnorl cl, n1Hl a se rcen (F ig. llll) whi ch is ecrtainl y ol' Sweclish ori gin , perh:ips 
!'rom Uppland. All of t hcsc rcmain s, wit h t hc exC<' ption of t he font, arc n ow in >Sta tens Hi st. 
Musen rn > in Stockholm. The a ncicn t. !Jig bell (Figs. 134, lllö) \Y:l S recast in 1888 ; nccorcl ing to t hc 
old in scrip t ion , it, hacl been cnst. by .Turgen Sin gel Brink in 15.il. Th e interior ol' t he chnrch hns, 
in later t im es, bccn cnrichcd by a pu lpit (1752), and alta r piccc by Magnus Grnnlnn cl 1764- 66 
(Fig. 107, 108). Fnneral a rms, t he enrli est from 16±0--50, allo m t he wall s, sorn e of t hem ol' 
pe rson nl-hi sto ri eal in te rest, snch as that of ,\ ndrPas Hn reus (Fig. 130, C) t 1646, tbe celebrntccl 
"mnt hematicinn in general " to Gnstav us Allo lp hus thc Grcn.t, nncl t he l'ouncl er of t bc excell ent 
Swed ish Snr vcy Oflicc and Ca rtbogrnph y . An antependium nncl a. chasnble, probnbly of some P ers ian 
tcxtil c (F ig. 126, 128) brocnde, " ·ith t hc pattc rn in green, red nnd 1,-hite on a white g ronnd , du.ti ng 
from t he first hal f of the J.7:th cen tu ry, \\"<'1·c donntcd in 170\l by Ludw ig Fab ri t in s, t he P c rs inn 
t ra.vell e r. Anothcr ehnsuble (F ig. 125, 127) of brocad e of t hc snmc, or som c" ·hnt oldcr dnte, t be 
design of wh ich is " ·orkcd in golcl nncl white on a. b lu e gro nn d, i ~ prohnb ly booty taken in one ol' 
t he 811'cdish wars aga.in s t Poland. Th e bell -toll' cr scen in F ig. \l2 1rns g iven i ts presen t npp<'n rnn c;e 
by being lin ed in teriorly wit h boards in l 7!J8. It \\' as, !Jefor<' t ha t <lat<' , an O))(' ll constrn ction (cfr . 
Fig. !JO), o f t he plnn sholl'n in F ig. (Jfl. 

F ig . 137 Hnsby-Liinghu nclra.. Kis thnn dtng 
av järn , jo rclfy ncl . Dclin. A. Billow l!Jl7 

Gratf. 1111 s Eiscn. - Hn.nclle of iron. 



Av 

SVERIGES KYRKOR 

föreligga följande delar: 

UPPLAND. 	 Band I, h. I. Danderyds skeppslag, mellersta delen. Pris 6: 60. 
Band Il, h. I. Häverö och Väddö skeppslag. Pris 4: 40. 
Band 111, h. I. Långhundra härad, norra delen. Pris I 5 kr. 
Band IV, h. I. Erlinghundra härad. Pris 4: 50. 

- )) - Band IV, h. 2. Seminghundra härad. Med register till Bd IV. 
Pris I 7 kr. 

GOTTLAND. Band I, h. I. Lummelunda ting (utom Tingstäde). Pris 4 kr. 
VÄSTERGÖTLAND. 	Band I, h. I. Kållands härad, norra delen. Pris 5: 40. 

Band I, h. 2. Kållands härad, sydöstra delen. 
Pris 4: 50. 

STOCKHOLMS KYRKOR. 	 Band III, h. 1 . Kungsholms kyrka. Pris 4: 50. 
Band III, h. 2. Hedvig Eleonora kyrka. Med 
register till Bd III. Pris I 4 kr. 

DALARNE. 	 Band I, h. I . Leksands och Gagnefs tingslag. Pris 4: 50. 
Band I, h. 2. Falu domsagas norra tingslag. Pris 1 2 kr. 

ÖSTERGÖTLAND. 	 Band I, h. 1. Bankekznds härad. 1. (Askeby, 
Svinstad.) Pris I 4 kr. 
Band I, h. 2. Bankekznds härad. 2 . (Vårdsberg,
Örtomta.) Pris I 3 kr. 

Under utgivning äro: 
VÄSTERGÖTLAND. Band I, h. 3. f{ållands härad, sydvästra delen. 

Med register till Bd I. 
VÄRMLAND. Band I, h. I. Grums härad. 
STOCKHOLMS KYRKOR. Band Il, h. 1 . Riddarholmskyrkan. I. Bygg-

nadshistoria. 
Band I, h. 1. Storkyrkan. 1. Församlings-
historia. 

DALARNE. Band I, h. 3. Falu domsagas södra tingslag. 1. Stora 
Tuna. 

Utdrag ur recensioner: 
Arbetet är, kan man säga, ett led i det väldiga verk som påbörjades av Arthur Hazelius. 

August Brunius i 	Svenska Dagbl. 
D et stora företaget är att anse som en allmän nationell kulturangelägenhet av vittomfattande betydelse. 

Axel L . R omdahl i 	 Göteb. Handelstz'dn. 
Ett betydelsefullt arbete och en viktig insats i svenska kyrkans gärning just nu har tagit sin början i 

och 	med utgivandet av det stora verket Sveriges kyrkor». Svensk Kyrkoti'dn. 
Sådant det första häftet över Sveriges kyrkor i konsthi storiskt inventarium nu föreligger, är det ett 

ämne till både stolthet och tacksamhet ur såväl kyrklig som nationell synpunkt. 
Ny tidn.. .för kyrka och skola. 
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• Af" UPPLAND 
PUBUCE.RAT
OMRÅDE. 
UNDER VTARBLT-
NING VARANDE. 
OMRÅDE. 

BAND 111. HAFTE 1. 

Centraltryckeriet, Stockholm 1930. 
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