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FÖRKORTNINGAR ANVÄNDA I DETTA BAND 


ANT. TIDSKR. · = Antikvarisk Tidskrift för Sverige, utgiven av Kg!. Vitterhels 
Historie och Antikvitets akademien. 1864-. 

A. 	T. A. = Antikvariskt-topografiska arkivet omfattande en a vbildningssamling 
och en skriftsamling, förvaras i s tatens Historiska Museum i Stockholm. 

B. St. = 	 Kg!. Byggnadsstyrelsens arkiv. 
HADORPH 	 = R eseanteckningar om Läckö grevskap eller Ase, K ållands och 

Kinnefjärdings härad av Johan 1-Iadorph av år 1669 och 1671. Tryckta 
i Västergötlands fornminnesförenings tidskrift 11:1, s. 65-68. 

K . A. = 	 Kammararkivet, Stockholm. 
K. B. = 	 Kgl. Biblioteket, Stockholm. 
LAMPA, lNv. 1583 = Inventarium för kyrkorna i Skara stift 1583 med anmärk

ningar utgivet av Sven Lampa. Tryckt i Västergötlands fornminnes
förenings tidskrift III : 3-4. 

LINDSKOG = Försök till en kort beskrivning om Skara stift av P. E. Lindskog. 
Del III. Slmra 1814. 

LJUNGSTRÖM = Kinnefj ä rdings och Kållands härader samt staden Lidköping 
beskrivne av Claes Johan Ljungström. Lund 1871. 

M. 	Bl. = Kgl. Vitterhets Historie och Antikvitetsakademiens Månadsblad 1872 
-1905. 

PERINGSKIÖLDS 	 MaNUMENTA = Manumenta Sueo-Gothorum antiqua et recen
tia. - Minningsmärken, gamla och nyare, uthi wårt Nordiske Attlant, 
Swea och Götha Riket. 10 Bd. Manuskript i Kgl. Biblioteket i Stock
holm; märkt Fh, 1- 10. - De i del IX förekommande teckningarna 
äro enligt E. W ennbergs forskningar utförda 1671 av J . Hartling. 

R. A. = Riksarkivet i Stockholm. 

SKARA DOMK. A. = Skara Domkapitels arkiv. 

SKARA STIFTS BoK = Skara Stifts Bok. Manuskript i Skara Domkapitels a rkiv, 


märkt I 	 VI n:o l. Innehaller inventa"rier från stiftets a lla kyrkor; 
påbörjad 	 under biskop Haqvin Spegels tid (biskop i Skara 1685
1691) och 	fullbordad vid mitten av 1700-talet. 

SKARA ST. OCH GYMN. BIBL. = Skara stifts och Gymnasiehibliotek i Skara. 
Sv. F . T. = Svenska Fornminnesföreningens Tidskrift. 
P. 	A. SÄvEs BERÄTT. = P. A. Säves berättelse för år 1863. Manuskript i Kg!. 

Vitterhets Historie och Antikvitetsakademiens arkiv. Delvis tryckt 
Antikvarisk tidskrift för Sverige I Il. 

W ENNERBLAD = Ernst Wennerblad, Skara Stifts kyrkor. Norrköping 190~-. 


W ESTER-GOTH. EccL. = W estergotbia ecclesiastica et litterata - af Andrea 

0 1. Rhyzelio. Manuskript i Skara Domkapitels arkiv, märkt I VI n:o ~.. 

· Innehåller bl. a. några ord om varje kyrka i Skara stift - dock mest 
förklaringar över deras namn. 

V. F. T. 	 = Västergötlands Fornminnesförenings Tidskrift. 
ö. 	I. Ä. = Kgl. Överintendentsämbetets arkiv i Slockholm, numera Kgl. Bygg

nadsstyrelsens arkiv (B. St.). 



FÖRORD TILL SVERIGES KYRKOR, VÄSTERGÖTLAND. 

De skatter av kyrklig konst, som Västergötland har att upp
visa i sina till flera hundratal uppgående kyrkor, hava visserligen 
lockat åtskilliga forskare till studium och behandling såväl av 
arkitekturen som av den i landskapet förhållandevis rikligt före
trädda stenskulpturen från romansk tid. Huru värdefulla dessa 
studier än varit, hava de dock samtliga lidit genom bristen på ett 
full ständigt material och på lätt tillgängliga avbildningar. Det ä r 
framför allt genom avhjälpande av dessa brister, som arbetet Sveriges 
Kyrkor hoppas kunna gagna den vetenskapliga forskningen, på 
samma gång som det avser att i vidaste kretsar sprida kännedomen 
om de i många fall ganska oanat rika skatter av gammal konst 
och kultur, som trots allt ännu finnas kvar i våra bygder. Rörande 
arbetets allmänna organisation och plan hänvisas till förordet i 
det år 1912 utgivna första häftet: Sver iges kyrk or : Uppland, 
Band IV, häfte l , omfattande kyrkor i Erlinghundra härad. 

För utgivandet av Västergötlands kyrkabeskrivningar kommer 
den gamla häradsindelningen att läggas till grund . Varje utkommande 
häfte omfattar sålunda kyrkabeskrivningarna för ett härad. Skulle 
kyrkornas antal i ett härad vara så stort, att deras beskrivningar 
skulle erfordra mera än l 0- 12 tryckark, delas häradet i flera 
häften. Tre till fyra h~iften pagineras i följd för att tillsammans 
utgöra ett band. Till varje band utgives särskilt titelblad och 
utförligt regis ter. Sålunda komma kyrkorna i Kållands härad 
att fördelas på tre häften, som tillsammans bilda band I inom 
Västergötland. Kyrkorna i landskapets städer skola sammanföras 
i ett särskilt band, varjämte en sammanfattande översikt över land
skapets kyrkliga konst är avsedd att bilda avslutningen till arbetet 
inom landskapet. . 

Den hastighet, varmed arbetet kan komma att fortskrida inom 
V~istergötland , är naturligtvis beroende dels av arbetets tillgång på 
medel och arbetskrafter, dels a v den uppmuntran det kan röna 
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från allmi:lnhetens sida. Hittills har vårt arbete kunnat ut.föras 
dels tack vare gåvor och understöd från institutioner, fören ingar 
och enskilda, dels på grund av det uppoffrande intresse, som visats 
av våra medarbetare. Till arbeten i Västergötland hava sålunda 
följande bidrag överlämnats: Kgl. Vitt. Hist. Ant. Akad. ;mo 
kr., Vi:i.stergötland s Fornminnesfören ing 100 kr. , Förenin
gen undersökning av Vii. s tergötlands folkrnål 200 kr., Kom
mitterade för utgivande av Beskrivning över Vi:istergöt 
land 400 kr., varFirnte slutligen Skaraborgs liins Landsting 
beviljat ett anslag av 500 kr. att u tgå l\)14, såsom bidrag till kost
naderna för utg i.vande av h~ir föreliggande häfte. För allt detta 
stöd få utgivarna frambi:ira sin djupa tacksamhet. 

1913 års I\iksdag har genom beviljand e av ett anslag på 10,000 
kr. för år 1914 åt vårt arbete skapat en tryggare ekonomisk grund 
än det hittills haft. Då dessa medel emellertid skola fördelas på 
arbeten över hela landet, torde utgivarue dock allt framgent vara 
nödsakade att viiclja till de lokala intressenas representanter, för 
att arbetena skola kunna bedrivas med önskvärd raskhet, vilket 
även utgör en av förutsättningarna för det beviljade statsanslaget. 

Vår förhoppning är att kunna utgiva minst ett h~ifte om året 
rörande Västergötlands kyrkor, i all synnerhet om vi i.-iven fram
deles få påräkna bistånd av de personer, som hittills så energiskt 
och uppoffrande bedrivit arbetena i Västergötland, nämligen fil. kand. 
Ernst Fischer och arkitekten i Överintendentsämbetet And ers 
R o l an d. Av dessa har ark. !.inland utfört alla uppmätningsritningar 
samt i hög grad bidragit till utreclanclet av kyrkornas byggnadshisto
ria, under det att kanelidat Fischer utfört alla nödiga arkivaliska 
forskningar, bearbetat hela det insamlade materialet samt författat 
beskrivningarna. Till dem står verket Sveriges J\yrkor i en mycket 
stor tacksamhetsskuld. 

Värdefulla upplysningar för arbetet hava godhetsfullt lämnats 
av dr. Gusta f Upmark (om silver) och av prof. O. von Friesen 
(om runstenar), för vilket vi betyga vår tacksamhet, liksom vi till 
alla dem, som på olika siitt i övrigt underli:i.ttat arbetet, få uttaln 
ett vördsamt tack. 

STOCKHOLM I OKT. 1.913. 

SIGURD CuRMAN JoHNNY R.OOSVA L . 



Foto A. Roland. 

F ig. 4 18. Tl1denc. Lilliehöökska gravkore t å gamla kyrkogården . 

Grabkapell c der Familic Lillichöök. 


TÅDENE KYRKOR. 

VÄsTERGÖTLAND, SKARABORGS LÄN, KÅLLANDS HÄRAD, 

SKARA. STIFT, KÅLLANDs KONTRAKT. 

Tryckta källor: I-IADOnPH i V . F. T. II : l , s. - L INns rcoG, III , s. 189. 

- LJUNGSTTIÖM, s. 100- 8. - WENNEllllLAD, s. 41, pl. 155. - LAMPA I NV. 1583 
i v . F. T . III, 3- 4. - P . A. SÄVES llERÄTT. 1863 i ANT. TIDSKR. III, s . 148. 

R. CEnEnsn i"iM, Svenska kungliga h uv udba ner samt förtecken . Sthlm 1900, 

N :o 448. 
Handskrivna källor och avbildningssamlingar: PERINGSKIÖLD, MoNu

MENTA IX, N :o 3, s . 104 och s. p . (avb. ext. från s .). - P . A. SÄVES nEnÄTT. 
1863.- A. T. A. l ritn. a v B . M. Larsson (plan och fasad); 3 teckningar (gra v
"t en, kyrkok1ocka, kopia efter Peringskiöld) ; l O foto (ext., in t.) v inkanna, kalle, 6 
foto av kalkens emaljp1attor; avskrift ur Peringsk iöld och ur Berättelse om a cte 

liga gravar 1755; inv. 1829; beskrivning över Tådene gamla kyrka (raserad 1877) 

av B. O. Cederbom; skrivelser rörande r ivningen; inv. n :r 102 42 (gipsfig. å ring
k locka.); teclm. av genomskuren plå t av silver, avtryck av relief. - B. ST. 3 bl. 

ritningar t. nybyggn. av A. Peterson (plan, fasad, sektioner), stadf. •sf , 1" { 1876;
4 10 

ritn . t . värmeledning av A. Peterson, stadf. 1°{7 1902; 21 foto. 19 12 (ext., in t., 
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Fig. 419. Tådene. Gravvi1rdar. 

Grabsteinc. 


Fig. 420. Tådene. Kyrkogårds

plan och plan av Lilliehöökska 
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Uppmätning av A. Roland. 
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Grn.bstcine. 
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detaljer ). - SKARA Domc A.: Wes ter-Goth. eec!. Ska ra s tifts bok. - SKARA sT. 

OCH GYMN. BIBL.: Topogr. sam!. Tådene, S. p. 


Kyrkans arkivalier.1 I LANDSARKIVET r Gö TE BO RG. Uppgifter om ky r kans 

byggna d och arkivalier träffas i följande voly m er : E. I, innehållande »märkeliga 
händelser efter 1800 » (fol. 175). l. l, innehållande kg!. brev d. 16fg 1691 angående 

kyrkbyggnad (av skr.), protokoll vid visitationen 1692, inv. från 1600-talet s slut, 

sockenstämmoprotokoll 1695-1800, räkenskaper 1695-1713, •>documcnter, som 
här uti denna kyrkio-bok efter begiäran anteknade ähro; och angå Lillje H ökska 
Grafwen i Tådenäs kyrkia »: l. gåvobrev å 150 dlr. smt. av Fredrik Sparre och Carl 

Bonde till gravens underhåll för all framtid, 2. försa mlingens löfte att underhålla 
graven d . Ioj 1750, 3. utdrag ur arvskiftet efter Brita Christina Bonde d. U j 1729,

12 8 

·4. utdrag ur Skara domkapitels protokoll d. 6/ 
3 

175 1. I 2, innehållande kg!. b rev 

1764 (avskr .). I 3, innehållande skrivelser frå n Skara domka pitel 1746-1752 
(avskr.). I 4, innehållande skrivelser från Skara domkapitel 1773 (avskr.). L. I, l , 

innehållande räkenskaper 1761-1830. L. I, 2, innehållande räkenskaper 1714
1772. L I, 3, innehållande räkenskaper 1761- 1831. M. I, innehållande sockensl äm
moprotokoll 1652-1695, räkenskaper 1695-1712. M. 3, innehållande inv . 1711, 

bänklängd 1698, inv. 1715, protokoll vid visita tionen 1715, 1723, 1730, series 

pastarum T ådenensium, inv. 1774, 1799, protokoll v id visitationen 1799, 1820, 
inv. 1820, 1836, 1839, 1865, 1876 med tillägg, protokoll vid visita tionen 1867, 

minnesskrift 18 76, prostaförhör 1748, 1753, prot okoll v id visita tioner 1757, 1763, 
1774, 1888, Margareta Otters säljebrev å sin fars grav d. 11/ 1740. N . I, innehål 

6 

lande donationer 1697, 1698 till kyrkans tillbyggnad, inv. 1689, protokoll v id 

visita tionen 1695, •>inventarii förbättring •> 1705, 1706, 1707, 1708, 1710, protokoll 
v id v isitationen 1705. - I k yrkans arkiv förvaras dessutom handlingar från nya re 

lid, bl. a . en volym, märkt 5. c., innehållande socken stämmoprotokoll från 1700

talets slut och 1800-talet samt en besk rivning över T ådcne r aserade k yrka av B . C. 
Cederbom (märkt 0 :19). 

Tådene gamla kyrka. 

Kyrkogård och klockstapel. 

Den Tådene, år 1878 raserade, kyrka omgiv ande k y r k o- KYn KoG Åno. 

gå rden användes och v årdas ännu. Den är bevuxen med höga 
lummiga träd, planterade 1798 (prot. ) och av en ej fullt meter
hög, i kallmur uppförd gråstensmur (på insidan jordvall) med 
port ar i öster och söder. I ett protokoll av år 1696 bestämmes 
att kyrkogårdshägnaden skall v ara >>7 st åekar högh med tinnar 
ofwan uppå som begynt ähr >>. En st enport uppfördes 1731 och 
beslöts då, att den >>må muras och hwälfwas >>. Ar 1764 skedde 

l Inv. 1799 nämner bl. a . : •>4 gamla kyrkoBöcker til Räkenskapers, Föddas, 
dödas och a ffly t tadcs inskrivning •>. T ill detta fogas 1836 a n m. •>Öfverflödiga att 

Y:1 rcla •>. 
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Fig. 422. Tådcne. Plan och södra fasaden av gamla kyrkan. 
Grnndriss und si.idliclJC Vorderseite der ehcmaligon Kiroho. 

uppdelning av kyrkogården till de olika gårdarna : >>delningen 
begyntes på wästra sidan och continuerades til östra Balken i 
följande ordning. N :o l Storeberg, Bränagården - - - N :o 
15 måste Olof Bergman behålla sin graf. 12 alnar i bredden 
afdeltes på hwar hel gård och 12 alnar i längden, wid södra 
balken begrafwes inhysesfolket under sin gårdsplats. >> 

GnAv- På kyrkogården stå 21 hela och en del av ett gravkors 
vÅnDAn. av kalksten från 1600- och 1700-talen (fig. 419) samt en mera 

ovanlig gravsten av kalksten (fig. 421) och en enklare dylik 
med tvenne gavlar. Dessutom tvenne enkla empirevårdar 
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(H. 106 och 110 cm.) samt en dylik med följande inskrift: >>Här 
l ligger blandat l med jorden l stoftet l af l Tådenes försam
lings l trogne lärare l Herr Olaus Thelning1 l född.er den XXV 
(= 25) jan. MDCCXVII (= 1717) l Döder l Den IV( = 4) aug. 
MDCCLXXIV ( = 1774) En l i Lifstiden l Gudfruktig Redelig 
Saktmodig l Allmänt Älskad l Människo-Vänn l Som l Saknas 
Nu l af l Suckande Ämbets-bröder l Klagande Åhörare l Sör
jande Maka l Gråtande och Qvidande Barn l Vandrings M ann l 
Fölg Hans spår l T ils Du l Och Hinner målet.>> H. l 94 cm. 

Pa en stämrna 1799 beslöts, >>at Stenkisterna på kyrke
gården skulle borttagas, i synnerhet de som på något sätt stode 
i wägen, antingen wid Liks bärande, eller wid Folkets gång till 
kyrkan, dock Ägaren icke betaget at undfålla stora hallen jämt 
med marken öfwer sina döda; eller bortsälja dem till kyrkan , 
eller annorlunda disponera dem efter godtyck e; men likwäl 
icke widare begagna sig af et sådant grafställe, derest det låg i 
wägen af Folkets gång ifrån kyrkaporten till kyrkan, hwilken 
wäg borde linea recta war a ledig och minst af tre alnars bredd >> . 
Vidare bestämdes, >>at ing·a lik skulle hädanefter ställas ofwau 
jord utan nedgrefwas i den händelse någon av stenkistorna 
skulle finnas kunna oklandrat bibehållas>> . Dylika gravtumbor 
av sten äro numera på de flesta kyrkogårdar borta, men på 
N. Kedurns kvarstå ännu två (se s. 486). 

Vid kyrkans raserande 1878 stod på kyrkogården en klo ck- FtocK

s t a p e l av numera okänt utseende. Den uppfördes år 1727 s T A P E L. 

(räk.). En dylik nämnes tidigast i kyrkans h andlingar år 1697 . 
På en ritning av år 1671 i Peringskiölds Manumenta framträder 
öster om kyrka n en öppen klockstapel under sadeltak. Dess 
tillkomsttid okänd. 

Kyrkobyggnaden. 

Tådene gamla kyrka , vars plan fram går av fig. 422, var PLAr; ocu 

uppförd >>af större och mindre granitstenar, sammanfogade med MATEmAL 

murbruk, den äldsta delen af murarna utgjordes till större delen 
af mindre murstenar af omkring 6 tums diameter, här och der 
sammanhållna eller på yttersidorna beklädda af någon större 

1 Olof Thclning, f. 1717, präs tvigd 1743, komminisleri Tådene 1749, t 177-l. 
G. J. 1749 m. RangeJa Urlander, 2. 1760 m. Anna Catarina Bodmarie 

29. Sver1:ges kyrkor. V äste?·götlaml I . 
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stenhall».1 Murarna voro utvändigt putsade. Fönstren 
voro stora och rundbågiga, utvidgade i. senare t id. H u v u d
i n g å n g e n låg mitt å södra muren. Dess utseende obekant. 
Den äldre portalen hade sin ursprungliga plats nära sydvästra 
hörnet. 1873 var den rektangulär, S8nnolikt icke i ursprungligt 
skick. - Golvet var belagt med kalkst enshällar, vilka inlades 
i koret 1733, i den övriga kyrkan 1740 (räk. ). Väggarnavoro 
sannolikt invändigt putsade. Innertak et var platt trätak 
>>målad t med vattenfärg i 3 :n e afdelningar >> : 

>> l :o Öfver koret: en sol omgifven af en repformig upphöjd 
rmg.>> 

>>2:o Öfver främre delen af Kyrkan, inom en målad ram en 
man omgifven af måln klädd i blå mantel med en vågskål i 
ena handen, i den andra något liknande en färla, i skyn der 
åfvan englar med bandslinga och läsning.>> 

>>3:o Öfver nedre delen af Kyrkan: Omgifven af skyar sitter 
en man klädd i röd mantel med krans på huv udet, under ena 
armen h åller han en bokrulle, i hvardera handen h älften af ett 
afbrutet svärd, vid ena sidan ligger ett lamm, vid andra synes 
otydligt en mansperson. >> 

>>Dessa målningar voro myck et illa skadade af t akdropp. 
Rundt taket och på pan elningen äfvensom öfver läcktaren voro 
bladornamenter i blått och röd t . >> 

Målningen utfördes sannolikt år 1728 av någon av de i 
Lidköping vid denn~ tid verksamma målarna . Jfr inskriften i 
vapenhuset s. 431 . 

Y t t e r t a k e t var vid kyrk ans raserande täckt med 'tegel 
på ena sidan, och med handkluven ekspån på den andra. Teglet 
pålades 1828 (räk. ) 

KYnKANsun- T ådene år 1878raserade kyrk as ur sp run g li ga utseende 
sPnuN GLIGA kan man med hjälp av en teckning i P eringskiölds Monumenta 

u TsEENDE. från år 1671 samt de uppgifter, man finner i kyrkans handlingar, 
rekonstruera. Den bestod av ett rektangulärt långhus med 
lägre och smalare, rakslutet kor. Den var uppförd av gråsten 
med åtminstone 1671 oputsade murar. Huggen sockel saknas. 
Fönstrens form och utseende känna vi icke. Av dem, som 
synas på teckningen är det i koret sannolikt upptaget vid slutet 

1 Ovanstående citat är liksom de följande hämtade ur Cederboms beskrivning 
kyrkans arkiv. i 
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Fig. 42,3. T t•denc !<yrka år 1671 efter handteckning i Pering

·skiölds Monumenta . 


Die Kirche im J. 1671 nach einer Uandzeichnung. 


av 1200-talet (jfr s. 185), medan det andra är yngre. I södra 
muren var portalen (av okänd form). Interiörens utseende obe
kant. 

Denna lilla kyrka uppfördes sannolikt samtidigt med de DATEniNo. 

övriga små gråstenskyrkorna under 1200-talets förra hälft. 
Motiveringen för denna datering är anförd å s. 5. 

Till denna kyrka fogas troligen, under medeltiden, ett v a p en- SENAllE r-ön 

h u s av trä framför södra portalen. Möjligen tillbygges även en ÄNnmNoAn. 

s a k r i s t i a i norr, men om dessa tillbyggnader hava vi inga 
uppgifter. 

Den största förändringen updergår dock kyrkan mot slutet 
av 1600-talet. Beslut härom fattades år 1692, och i ett protokoll 
vid biskopsvisitationen detta år heter det: >>emädan Tådenes 
kyrcka nu skall rifvas och sedan till ökas, så begierte högw. 
Biskopen, att wid itt så angeläget werck skole Pastor och för
sambln. ingalunda låta någon enfaldigh murmästare allena 
hafva dispositionen, elr. giöra något Project på bygningen >> , 
varpå överste Gabriel Lilliehöök på storeberg lovade >>hoos een 
förfaren byggemästare i Stockholm förkåsta en tienligh afrit - . 
ningh efter platsens noga dimension, sampt förslagh huru een 
formeligh kyrckobygnat kan upsättias med wapnhuus och 
sacris tijo eenkannerliga så att coret kunde få någon ansenligh 
facon. >> 1695 började man framköra sten, men först två år 
senare kom arbetet igång. Murmästaren var Börje Andersson . 
Det östligaste partiet raserades nu , och kyrkan tillbyggdes i 

http:ingaluo.da
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öster i bredd med långhuset. Koret får tresidig avslutning. 
Material gråsten. Murarna putsas, fönstren utvidgas och en ny 
port upptages mitt på södra väggen. Invändigt täcktes kyrkan 
med platt trätak. - Vid denna ombyggnad erhöll kyrkan mångn 
gåvor,1 vilk;:t finnas antecknade ibland kyrkans handlingar 
(vol. N: I. ). Bland dessa märkas >>Dhe 4 uthuggne hallerna som 
ligga i fönstren,>> skänkta av >>Hustru Margareta Sahl. Pastaris 
Hr Sven Otters efterlefverska2 >>. Dessa fyra stenar finnas ännu 
bevarade, två inmurade i fönster i tornets bottenvåning i nya 
kyrkan, två i fönster i det ännu kvarstående nedannämnda 
Lilliehöökska gravkoret. De äro av kalkst en med i relief ut
huggna tvenne stående änglar iklädda dräkter från 1600-taleLs 
slut samt mellan dem en inskriptionstavla. Inskrifterna lyda : 

I. CUM·MORIETUR -/ HOMO·HAEREDITABIT .j SEH
PENTES ·ET·BESTIAS· l ET·VERMES ·SÖR · 10 · l IN·PUL
VEHE · DORMIENT ·ET· l VERMES·OPERIENT· l EUM· 
IOB ·ZI ·Översättning: Då människan är död, ät a ormar och 
odjur och maskar henne. Syr. 10.- De ligga i stoftet och 
maskar täcka dem. Jobs. bok 21. L. 155 cm. B. 50 cm. 

II. TUNC.JUSTI ·FULGEBUNT· l UT ·SOL·IN ·REGNO 
PATRIS ·MAT ·13 · l QVI ·ANTEM . DOCTI . FUERINT. FUL
GEBUNT·I QVASI. SPLENDOR. FIHMAMENTI. ET.QVI . 
AD ) JUSTITIAM · EHUDIUNT·MULTOS ·QUAS ) STELLAE · 
IN ·PEHPETUAS .j AETERNITATES ·DAN ·12 · Översättning : 
Då skola de rättfärdiga skina såsom solen i fadrens rike. Matt. 
13. De som hava·varit förståndiga skola lysa liksom med fästet s 
glans och de som hava fört många till rättfärdighet liksom 
stjärnor i ständig evighet. Dan. 12. L. 160 cm . B. 55 cm. 

III. STATUTUM·ENIM ·EST·OMNIBUS ) HOMINIBUS · 
SEMEL · MORI· HEBR-9 -/ IN· OMNES. HOMINES. MOHS. 
PER· l TRANSIVIT · QVATENUS. OMNES ) PECCA VHUNT. 
HOM · 5 · Översättning: Ty det är bestämt att alla människor 
skola dö. Hebr. 9. Döden har kommit till alla människor 
emedan de alla hava syndat. Horn. 5. L. 150 cm. B. 54 cm. 

1 K yrkans frikostiga dona tor överste Gabriel Lilliehöök bidrog även vid delta 
tillfälle, varför följande anteckning s tå r att läsa bland kyrkans handlingar: »H er
ren then a ldra högste wälsigne denne Edle och 'Välborne Herren sampt hans kiä ra 
fru dhen Edla och Wälborna frun, fru Brigitta Bonde medh dhess kiäre lifzarwinge 
för denna och tillförene ansenlige förähringarne till ·denna kyrkian. >> J fr s. 430, not l. 

2 Sven Otter och hans maka ligga begravn a i T udene, dä r även deras gra vslen 
finn es bevarad (se s. 459 o. f. ). 
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IV. NON· ENIM · ES · DEUS·MO(R)TUORUM-j SED·VI
VENTIUM ·MATT· 22 ·l IUSTI ·IN· PERPETUUM· VIVENT ·l 
ET·APUD·DOMINUM·EST ·I MERCES ·EORUM·SA·5· Över
sättning : Du är icke de dödas utan de levandes Gud. Matt. 
22. De rättfärdiga leva evinnerligen och hos Herren är deras 
lön. Sa 5. -L. 150 cm. B. 54 cm. 

Till kyrkan fogas i norr ett gravkor (se nedan) år 1703 samt 
framför den nya sydportalen 1710 ett vapenhus (se s. 431) och 
året förut uppföres en sakristia i norr (se s. 431). 

I norr stumt stötande intill den ursprungliga kyrkans murar Ln.LIEllööK

var Lilliehöökska graven uppförd . Denna är det enda av Tådene sKA enAv

gamla kyrka, som ännu finnes kvar. Det användes nu till grav- KonET. 

kapell. Gravkorets nuvarande utseende är följande: Murarna 
äro av gråsten, samt putsade. Port i söder. Trägolv. Innerväg
garna slätputsade. Platt trätak. Yttertaket täckt med grå 
skiffer samt avvalmat åt alla sidor. Äldre taktäckningsmaterial 
handkluven och tjärad ekspån, sedermera tegel, pålagt vid mit
ten av 1800-talet. Från det övre rummet leder en trappa ned till 
gravkammaren, där fem stora och fyra barnkistor stå: 

l. Kista av koppar med Lilliehöökska vapnet drivet i förgylld 
kopparplåt. På locket ett gjutet krucifix av mässing. Kistan är 
försedd med en plåt med följ :mde inskrift: >>Kongl. Maij :tt z 
Troo Man och Öfwerste af Cronebergs Lähns Infanterie Rege
mente den Högwälborne Herre Herr GABRIEL LILLIEHÖÖK 
Herre till Giälare, Storeberg och Forsby är Född på sin Fädernes 
Gård Giälare i Elfsborgs Lähn d. Juni 1657 och i Herranom 
saligen afsomnadt uthi slaget wid Frauensta:d i Pohlen februarij 
A :o 1706. >> 

2. Kista av ek med beslag av förtennt plåt. P å ena gaveln 
ätten Bondes vapen i driven plåt. På locket en kartusch med 
driven ram samt målad inskrift: >>Hans Kongl. Maij. Troo Manns 
och Öfwerstens GABRIEL LILLIEHÖÖKS kiära och älskeliga 
Maaka den Högwälborne Frun och Baronessan BRIGITTA 
CHRISTINA BONDE Friherrina til Storebetg etc. :ra Född 
Anno 1655 den 21 december och dog den 9 Aprilis Anno 1739. >> 

3. Kista av ek med hörnfoder av svart trä . Gavel i fyllning 
med svartmålad inskrift: >>Carol Lilliehöök ist gebohren A :o 1690 
und Seelich im Herrn entschlaffen d: H octobr. zwischen Il u: 
12 uhr in der nacht Anno 1705 >> (= Carol Lilliehöök föddes år 
1690 och avsomnade natten d. H okt. år 1705 mellan kl. 11 och 12). 
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4. Kista av ek med smidda, förtenta handtag, plåt av driven 
mässing med följande inskrift: >>Then Högwälborna nu mera 
hoos Gudh Evig Sahliga Fru Friherrinna WIRGINA CHRISTI
NA LILLIEHÖÖK, Chapitainens af Kongl Maijtz Lijf Gardies 
till foot Högwälborne Herr Baron FREDRIK SPARRE 
lifstijden Kiäre älskelige Hustru är född på storeberg den 18 
januarii A:o 1687 och död i Stockholm den 3 December hvars 
andelösa lekamen Här utinnan Hvijlar och begrafven blef 
Här i Kyrckian den 14 december A:o 1726 Gudh förläne Krop
pen en frögdeful upståndelse på Herrans Dome Dagh. >> 

5. Kista av ek, handtag av smitt järn, plåt av driven kop
par med oläslig inskrift. 

6. Kista av trä med målning: röda blommor och gröna blad 
mot ljus marmorering. Ätterna Sparres (med inskrift >>Fäderne 
Sparre>>) och Bondes (med inskrift >>Möderne Bonde>>) vapen 
målade. Dessutom följande inskrift: >>lan Sparre Jansson natus 
Anno 1696 die 13 Julii denatus Anno 1702 die 26 April>> (= Ian 
Sparre J ansson född år 1696 d. 13 juli, död år 1702 d. 26 april). 

7 och 8. Två små barnkistor av ek utan inskrifter. 
9. Liten barnkista av ek med inskrift: >>Frederika Ullerika 

Sparre född i Stockholm den 6 december Anno 1725 och dööd 
den 12 dito Saliga äro the - - - >> 

O m gra v korets tillkomst berättar ett sockenstämmoproto
koll av år 1703: >>Såsom hennes N å de Högwälborna Fru Ba
ronessa och Öfwerstinnan Brita Christina Bonne\ uthj sin 
herres förwaro låtet sigh behaga, medh stoor omkostnad zira 
och pryda Tådeneds moderkyrka och alltså tänckt låta en grav 
till storeberg förfärdigass, till hwilketz werkställande under 
Choret oti(e)nlig grund, allt derföre hafwer Hennes Nåde tänkt 
gent emoth det 3 Fönstret (i) söder på norra muren>> uppföra 

1 CAR L FILIP Bonde 
f. 1624, major, t 1659. Ägare av Storeberg. 

G. m. Marg. E lisabeth Uggla. 

BRITA CnnrSTINA 

f. 1655, t 1739. G. m. GABRIEL Lilliehöök, f . 1657, överste 1703, t 1706 


i slaget vid Frauenstadt. Ägare av Storeberg. 


VIRGINIA CnRISTINA CAROL LENNART INGEBORG 

r. 1687 t 1726. G. m. f. 1690, t 1705 i Polen. f. 1691, t 1755. G. 1731 
Fredrik Henrik Sparre m. Carl Bonde, kam 
f. 1691, generallöjtnant, marherre, t 1755. 
landshövding, t 1764. 
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ett gravkor. Till tack för alla gå vor >>är intet mehr än skäligt 
det sochnens inwånare på all widrig händelse i tillkomande tider 
sigh åthaga bemälte grafz tak widh macht hålla.>> År 1750 
skänkte Gabriel Lilliehööks svärsöner Fredrik Sparre och Carl 
Bonde 150 dir. smt. till kyrkan för gravkorets ständiga vidniakt
hållande. Jfr inskriptionen å stenen s. 463. 

Vapenhuset, som låg framför den nya sydportalen, var upp- VArEN
\ 

fört 1710 av gråsten med putsade murar. I söder en rundbåge- nusET. 

port. Golv av sten. Platt trätak med >>Bibelspråk och mål
ningar i bladform liknande de kring kyrkotaket >>, samt föl
jande inskrift: >>Åhr 1728 hafver Gudi till ähro kyrkoherden 
Johan Otter1 låtit detta Herrans huus måhla. >> Yttertaket, 
sadeltak, täckt med tegel 1728. Äldre taktäckningsmaterial 
handkluven ekspån. - Beslut om vapenhusets uppförande 
fattades 1710, då sten skulle framköras, >>Om Gud gier fred och 
tienlig wäderlek >>. 

Ett ä l d r e v a p e n h u s, sannolikt rivet vid kyrkans om
byggnad 1697, synes å teckningen från 1671 (fig. 423). Det var 
uppfört av liggande, knutat timmer under brädbeklätt sadeltak 
samt hade rundbågig port i söder. 

S akri s t i a n, som låg i norr, uppfördes av gråsten med putsade SA.Kil.ISTL\ . 

murar 1709. I norr ett fönster av obekant form, i söder port in 
till kyrkan, stängd av en dörr, beslagen med smidda järnlameller. 

Mot slutet av 1800-talet fann församlingen sin kyrka vara KYRKAN s 

för liten och beslöt dess raserande. Detta skedde 1878 med undan- RAsERANDE. 

tag av gravkoret, som ännu kvarstår, men då undergick en del 
förändringar. Nya fönster uppbrötos i öster och väster, öpp
ningen mot kyrkan igenmurades och i denna nya mur anbragtes 
en rundbågig dörröppning, strävpelare uppmuras i de södra 
hörnen, taket avvalmas och täckes med skiffer. På annan plats 
uppfördes samtidigt efter ritningar av Adrian Peterson, stadf. 
d. 13

/ 10 1876, den nya kyrkan. 

Inredning. 

Altaret var 1873 murat av sten samt täckt med en polerad ALTAR E . 

kalkstenshäll inköpt från Kinnekulle 1696 för 4 dlr. 16 öre smt. 
(räk.) - Altarprydnaden utgjordes av en arkitektonisk 

1 Johan Otter, f. 1673, prästvigd 1700, kyrkoherde i Tådene 1713, t 1729. 
G. l. m. Ingeborg Unge, 2. m. Brita Tranander, omgift med efterträdaren Nils 
Wenner (se s. 453, not l). 
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Foto A . Roland. 

Fig. 42-1 . Tådene. Altartavla, målad 1744 av Lars Hassclbom. 

Altarstuck von Lars Hasselbom im J .. 1744 gcmalt. 


uppställning, omramande en olj emålning på duk framställande 
Kristi begravning. >> l de b åda sidanischerna äro mellan pelare 
fristående bilder af träd föreställande Moses (med budordstaflan) 
och Johannes (med lam och kors). Öfvre afdelningen v isar 
inom oval ram Kristus på korset samt röfvarne; för övrigt i 
träd väl skurne Englabilder, Ch.eruber, löfverk m. m . allt med 
rik förgyll ning, Derinunder läses: Till den Store Gud ens ära 
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Foto A. Roland. Foto A ·. R oland. 

Fig. ~ 25 . T:idenc. Timglas Fig. 426. T:i dcnc. Angel fr·ån precl il, s lolcn. 
från :'rr 1726. Engel aus Holz der Kanzcl. 

s tundenglas aus Holz vom J . 172G. 

samt detta hans h eliga tempels prydnad hafva hans Kongl. 
Majts Troman Högvälborne Herr Gabriel Lilj ehöök med sin 
kjärälskeliga husfru Britta Christina Bonde skänkt denna altar
tafia anno 1704.>> Altarprydnaden, som, ehuru söndertagen, 
ännu till största delen finnes bevarad, hade ett liknande utseende 
som många av h äradets övriga kyrkors, och är alltså efter all 
sannolikhet utförd av bildhuggaren Mäster Olof Tholin, som 
utfört altarprydnaden i R åda kyrka (jfr s. 194.) - Olj e
målningen i mitten (fig. 424) är icke ursprunglig, utan är utförd 



434 KÅLLANDS HÄHAD. 

1744 av målaren Lars Hasselbom från Lidköping (jfr s. 63, 
not 4), ty föregående år »beviljades stora tafvlans reparation 
såsnart man fåt inkiöpa buldan der til >>. Ursprungligen torde i 
dennas ställe ha funnits en i trä skulpterad framställning av 
Kristus på korset med Maria och Johannes sörjande. 

PnEon;sToL. >>P r e d i k s t o l e n, troligen äfven en skänk af Gabr . Liljehöök 
är prydd med vackert, genomskuret löfverk mellan släta pelare 
(ej vridna som Ljungström uppger) har ett vackert timglas 
(fig. 425) med 4 par glas gifv~t 1726 af Mosieur Wenner (se s. 453, 
not l), sedan kyrkoherde härstädes. Tronhimmel har åfvanpå 
ett i träd skuret Agnus Dei och vid sidorna fritt sväfvande 2:ne 
Änglar med vapensköldar, den ena förstörd, den andra med 
Bonde-vapnet, en båt. >>Av predikstolen finnas vissa rester be
varade i gravkoret såsom foten, varpå korgen vilade, utgörande 
fyra S-formigt böjda stöd med skulpterade akantusblad, målade 
i vitt och guld; ett förgyllt, genombrutet ornament, som legat å 
predikstolstrappans barriär, liknande dylika i andra av häradets 
kyrkor; de båda änglarna (fig. 426) samt vapenskölden med 
Bondes vapen, tvenne fyllningar till barriären, Agnus Dei, 3 
små korintiska kapitäler, bokbräden med konsoler. Predikstolen 
synes hava blivit tillverkad samtidigt med altarta;vlan, d. v. s. 
omkring år 1700. Att döma av de bevarade detaljernas likhet 
med predikstolarna i pastoratets övriga kyrkor, vilka enligt 
uppgifter i räkenskaperna äro utförda av Olof Tholin, torde 
även denna ha varit utförd av samma duktiga mästare. 

BÄNKINRED- Bänkarna i gamla kyrkan voro slutna och dörrarna försedda 
N INe. med målningar, som äro beskrivna av Ljungström, delvis äro de 

ännu bevarade och äro anbragta som panel i det kvarstående 
gravkoret. Bänkarna hade enligt Ljungströms beskrivning 
följande plats och utseende: 

»Vid södra sidan. 
Intill altaret finnes en målning, som dock är skadad af en senare skedd repara

tion å altardisken, och som visar en praktfull byggnad. Den del af inskriptionen, 
som synes, är: Multus ubiq ..... och derofvan: Tredie Söndagen i Fastan. 

En stoldörr derintill (klockarestolen ): Målningen visar en ung man med långt 
skägg, vänstra handen på bröstet, i den högra hållande en kalk, i hvars öppning 
synes ett hvitt klot, hvarpå läses: ~QIVIA och å sjelfva kalken AlMA. 

Inskriptionen är: Palm-Söndagh. Evang. l Cor. 11. v . 23. 
Edite et bibite. 

Tin lekamen som vardt död. 
gier to oss i välsignadt bröd. 
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Foto A . Roland. 
Fig. 427. Tådene. F yllningar till b iinkinredning från 1500-talets slut. 

'f eil des Gestiihls. Ende des 17. Jahrh. 

Och Othi viin tin blod så röd. 
som Läker a ll vår brist och nöd. 

Denna dörr har förmodligen haft: annan plats i kyrkan, enär på ömse sidor om 
densamma synas osammanhängande målningar och inskriptioner. Innanför denna 
dörr finnes på väggen en m ålning, som utvisar en ung man, hvilken håller i venstra 
handen en uppslagen bok, lwarunder synes en kort sent ens, som dock är oläslig. 

I högra hanelen håller han ett brinnande ljus, som sprider sitt sken till elen ofvan
nämnda boken och dels till en orvanför uppslagen bok å hvars ena sida står: BIB
LIA. Öfver denna målning läses: Vandren medan I hafven liiiset, a tt mörkret be
griper eder icke: I-IOilken som vandrar i mörkrett, han vet icke hvart han går. 
Joh. 12. v. 35. 

En stoldörr (för herrskapet ): En besynnerligt formad vagn, förspänd med tvänne 
hästar. E n äldre man si tter i vagnen, håller båda händerna lyftade mot höjden. 
Flera änglahufvuden synas i molnen öfver vagnen. 

Christ i Himmelfärds dagh. Marc. 16 v . 14. 

Curru. super. ae terna. notus. 
Med en osäielig frögd 
til en omätelig högd. 

En s toldörr: Del inre af ett t empel: flera andägtiga åhörare, ä ldre och yngre, 
deribland en, som är klädd i prcslkrage. I predikstolen synes en prest med långt 
skägg och en liten mössa på hufvudet, han håller venstra handen utsträckt mot för
samlingen. 

Hel. Pingst Dagh. Evang. Joh. 14. 
Hoc uno doctore docemur. 
Den lärarn han 
eij fela kan. 

Intill denna dörr, å framsidan till en närstående bänk: En stor flädermus mrd 
utbredda vingar, n ågra träd och berg, i hvars bakgrund månen synes. 
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Annan Dagh. Pingstd. Joh. 3. 

Deliciae in tenebri•. 

Läderlappen. 

Siindarns vappen. 


En stoldörr: En äldre man bärande i händerna en s tor s ten eller dyliid, n~gra 
barn rulla stenar eller n ågo t liknande, I bakgrunden synes en liyrka . 

I-1. Michaelis dag. Matth. 18. 


Ve scanclalizanti. 

Ve. Digh. som . så. 

Förför . de . små . 


Bakom denna stol, intill gången från södra vapenhuset, finnas 3 målningar. 
l. Bland flera träd och buskar står en stor fågel (Pelikan ) med till hälften ut

s träckta vingar. Halsen, som är mycket lång, är böjd och näbben inhuggen i bröste t, 
så att· bloc! flyter. 

Sldär. Torsdagll. Ev. Matt. 26. 


Pro gregc. 

J<iärlek blöclcJ'. Blodet flöcler. 


Z. Kristus hänger p:! korset. 
Lång. Frcdagh. E saie 57 v . l. 


Unus . pro . omnibus. 

En för alla. 

Smakar galla . 


3. En stor qvinnofigur stående omgifven af blornmoJ', med krans kring pannan 
oc ll mycket lång, röd slöja. 

Tredie clagh P åsk . Luc. Z4 . 


Pax. optima . rerum. 

Gud är bäs t. 

Frid är m iis L 


A molsatta sidan af ofvannämncla gång finnas 4 sLyeken m ålningar. 
l. Taflan utvisar n ågra byggnader och träd (men en senare fastspikad breida 

gör att större delen af målningen och en del af inskriptionen äro osynliga. 
Första Söncl. i Aclv. 


1-Ioc rcge beamur. 


Z. E n kyrka synes i bakgrunden. En figur liknande en rund fågelbur, allt uneler 
e tt par s tora träd. 

Andra 	Söncl. i Aclv. 

S pes libertatis. 


3. Målningen utgöres af s töri·e blommande träd och i bal<grunclen ett tempel. 

Tredie 	S. i Aclv. 

Afflic tis, esca salutis. 


4. Några löfrika trä d, och i toppen på det ena sitter en brok igt målad f~tgel. 
Fiercle Sönd. i Aclv. 


Vox, ni!, ultra . 


En sLolclörr: En del af en s törre byggnad, v id hvars ingång synes en hel familj 
fri111 elen [ddrige fadern till de t späda barnet pä modrens knä. P å gårelen synes en 
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gammal, ärevördig man klädd i kortbyxor och bli\ rock, stor halt på hufvudcl. 
Mannen synes vara sysselsatt med trädplantering och y mpning. 

Första Sönd. efter JOul. 

Fit surculus arbor. 

En t elning splid, 

blir också trlid. 


Stoldörr: N>ogra personer synas mellan klippor: ilfven synes en liten byggnad. 
Solen sprider ett klart sken öfver alltsammans. Öfver folk0L flyger en stor Hogcl, 
hållande mellan klorna en mindre fågel. 

Första Sönd. efl. Trettondedagen. Ev. Lue. 2 cap. 


Atteneris. Assvescere . MOlt um. 

Den vanan barnet fur 

knapt otur sinne t går. 


Stoldörr : En s tor hund som har ett röd t band om halsen; liongt borL synes 
flei'U torn och byggnader af olika storlek och utseende. 

Tredie S. El't. Trett. Evang. l\1atth. 8. 


F ide et reverentia. 

Tin tiänst gör hull och tro 

Så ftor ti:t Lön och roo. 


Stolclörr : P ft spe tsen af höga och branta kllppor synes et L lite t tempel, l\ring 
sLr[oladt af ljus. Deruppe vid templet stå tvänne personer, som mottagas af en n1cd 
gloria omgifven person. På vägen dit upp synas trenne gitencle personer. 

Siätte S. Efl. Trettondedagl1. Ev. l\1atth. 17. 


Post aspera t andem. 


P å sorg och pust 

sist fölier LOst . 


Stoldörr: Trenne personer, av hvilka de t\'å ii ro försedela med Länger och syssPI 
salta med att draga något ur elden, den tredje har ett obekant ins trument. T ill 
elen sistnämnde personen g:1r en ljusstr1tle fr1m tafla.ns öfversLa rand; i denna sLriile 
läses: >>arbeta >>. 

Sönd. Septuag. Ev. Ma Lth . 20. 


Merces . Suclore . para tus. 

Här m·bet och besiHir 

sen seger cronan thär . 


Stolclörr: I fonden ett kors, pit hvilket en orm slingrat sig upp; i bakgrunden 
synas flera byggnader m . m. 

Om Söndag TrinitaLis. Ev. Johan. 3. 


Hic iuva t aspectus. 

Korsfästa J esum skocia a n, 

som alla bris ter hela kan . 


SLoldörr: Flera ansigLen ; vid ett bord, öfversålla d t med mynt, s l år en y ngre 
man och söker stöta omkull det. Vid ett annat bord sitta flera personer , oc lt en 
fallande öfver detta; i bakgrunden synas några b yggnader. 

Andra S. Eft. TriniLatis. Ev. Loc. 14. 

http:tafla.ns
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Praestant aeterna caducis. 
Jordiska ägor som röken bortgår. 
Himmelska skatter i Evighet står. 

Stoldörr: En man med långt hår, röd rock och kortbyxor, belastad med tvänric 
s tora väskor, står vänd mot några långt bort liggande byggnader, han synes skriv ::~ 

på en tavla. 
Fierde S. Eft. Tr. Ev. Luc. 6 eap. 

In alienis lynces. 
Om andras grand vij dömrne 
Våra egna biälkor glömme. 

Stoldörr: ' I-löga klippor synas, på dessa vppstiga fyra blottade ynglinga1·. 
I bakgrunden synes elen korsfäste. 

Siette S. Eft. Trin. Evangelium Matth. 5 . 

.Justitia meliore. 
Then Christurn tror. 
Han säckert Boor. 

Stoldörr: Intill en stor trädstam står en man s lödcl , ban är klädd i en fotsid 
klädnad, synes mycket allvarlig. 

Thenn Ottonde S. Eft. Trinit. Ev. Matth. 7. 
Ex fruelibus arbor. 
Fruckten trädet prisar 
Värcket Trona vijsar. 

Stoldörr: En stor flintskallig man med hopknäppta händer saml bakom 
denne en mcnniskogestalt. Öfverst från tavlans rand synes en arm, h(lllande en 

vattenkanna, ur hvilken flyter en stråle, som faller den sistnämnde mannen rätt i 
hufvudet. I bakgrunden synes ett t empel. 

Tijonde S. Eft. Trin. Ev. 29. 

Numquan. siccoculus. 
Tin .Jesus gråter, tu och gråt 
gör tin s ijnn af bätring vål. 

Stoldörr: En stor man, klädd i röd turban och vid kappa, båda händerna ut
s träckta, hållande i den högra handen en skål eller något dylikt, ett t empel synes 
höger härom. 

Tolfte Sönd. Eft. Trin. Ev. Marc. 7. 

Nobile lingua bonurn 
Tin tlinga bruka rätt och wäll 
så blir tu vist i verlden säll. 

Bakom stolen näst intill den nedersta gången finnas 4 stycken målningar: 
l. visar en man med venstra handen upps träckt, den högra åt sidan. Från högra 

sidan synas trenne hvita strålar eller band hvarå står skrifvet; på den öfversta , 
gående till hufvudet: Vinter Sommar; den andra till bröstet, hv arest kläderna äro 
uppvikna och hjertat synes: n är och fiär; den tredje vid benen : Döden Lifvet. 

Adertonde 	Sönd. Eft. Trinit. Ev. Matth. 22. 


Te. sicut . me. ipsum . 

Tig som mig, älskar jag om vinler 

sommar n är och fjärran hjertelig. 
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Z. Tvenne män den ene, omgifven af en gloria och hullande i venstra handen 
en lykta eller dylikt. 

Nittonde 	Sönd. Eft. Trin. Ev. Matth. 9. 

Deus . omnia . cernit . 

H erren skådar vet och hör, 

l-Ivad man t änker talat· giör. 


3. En man med långt hår, klädd i mantel, hufvande krona på hufvudet, för
öfrigt blottad; i venstra handen har han en b i\ge jemte några pilar; på högra han· 
den, som han håller uts träckt, stå trenne människofigurer. 

Tiligondc Sönd. Eft. Tr. Ev. Matth. ZZ. 


Dat. solus . utrumq. 

Nåd och onåd visar Gudh 

Ni\de visas fölg hans bud. 


4. Ta flan otydlig, men tyckes visa musikaliska instrumentcr. 
Tiligoförs ta Sönd. Eft. Trin. E v . .Joh. 4. 


Non . percussa. silent. 

När som nöden tränger mäst 

Höres bönen aldra bäst. 


A motsatta sidan af ofvannämnda 3 målningar: 
l. Intill en tron sitter en qvinnofigur, inhöljd i rika kläder. Bredvid synes ett 

verktyg af besynnerlig form och längst till höger en del af en byggnad. 
TiOgliandra Sönd. Eft. Trin. Ev. Matth. 18. 

Ignoscere puchrum. 


(Nedersta inskriften förstörd af ett påspikat bräde) . 

2. Taflan mycket oredig, men visar n~tgra högst besynnerliga djur, med många 

fötter, t emligen s tora v ingar, samt horn o. s. v ., hvilka djur synas hoppa ur ett i 
midtcn s tående s törre kärl. 

TiOgu.emte Söncl. E rt. Trin. Ev. Matth. 24. 


Mens una nocendit. 


(Nedersta inskriften s>tsom föregående). 

3. I midten a f t aflan synes ett hjul, hvars lötcr äro försedda med stora krokiga 

järntaggar; hjulet uppbäres af tvänne stolpar. Detta hjul föres omkring med vef af 
t viinne besynnerliga figurer med lejonkropp, vingar, ludna ben, s tora hufvuden 
och ofantliga gap samt det ena med bockhorn det andra med ormlika horn och 
l:'mga öron. På h j u l et ligger en naken menskofigur till händer och fötter fastbunden 
och tyckes blifva kringrullad. 

Tillgli siette Sönd. Eft. Trin Ev . Matth. 25. 

Aetcrnum. quod . cruciat . 
lxions hjul kan vittne gifva. 
Afgrunclsplåga evig blifva. 

(Allmänheten tyder målningen så a tt ,skam slipar mor sin >>) . Som ett par 
s toldörrar fattas vid de nedersta bänkarna, torde möjligtvis trenne dörrar, som 
ligga å kyrkovinden här placeras. 

l. Målningen föreställer en båt med några mans besättning_: öfver båten 
sväfva tvänne änglar, a f hvilka den ena h:iller i ena handen en pappersrulle eller 
dylikt, hvarå läses : A M G. 
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Femte Sönd. E ft. Tr·in . Ev. Luc. 5. 

Omnia cum cleo . 
.Jesu namn 
v årt skiepp lill hamn. 

Z. M;1lningen i\ r· alldeles utplånad. 
Siulonde Sönd. E rt. Trin. Ev. Luc. Il 


Ilumilibus dat gratiam. 

Then ödmjukom , ger Gud nöd 

ä r· med them i R åd och d:rd. 


3. Ett lejon stfu· pö e lt alta re, Hmgt bort i bal,gnm drn 'Yn~s tr·rnnc kor!'. 
J fel. P irsli c Dag. Ev. Marc. 16. 


Leo Yicit , dc tr·ibu .Judn. 

Här går e l l Läion fram 

son1 l'ör·gö1·sz var c · lant. 

Vid norra sidan: 
Stoldörr: Inom del inre nf en byggnad synes en man, ligga ncle på knö , mrcl 

u,ppslräckta hi\nder, framför en s tor och välbeslagen lds ta oc lr r t l annal minclr't' 
lii1d , allt fylldt med li lingandc my nt. Framför· ansiglr L p f1 mannen gf1r en s lrfd 
g lnns, p ir h\•ilkcn li:\scs : »Du äs l min tröst. '' 

Femtonde Söncl. Efl.. Trin. Ev. Ma lth. G 

Scrvitus m isscrima . 
Mammons E nclc 
Storl Elen de. 

Stoldöl'l': i\!frlningcn visar en man mccl skägg och ovanl igt långt hör, kläclcl i 
kort rock och insvept i en s tor och mycke t lång röd m an tel. Benen blotlade och 
nedom knät omknutn a med bl{, band. I mannens pnnna liisc!' : Jngnt t us llospcs ( = 

Fio rtonde Sönd. El'l. Trin. E v. Luc. 17 

IJoc drcet ingra tos 
Tacksam var, eho clu i.\t' 

otack ~kynclar, till b esvii r. 

S tolclörT : p,:, c tl l1 ög l a lta re s t:1r e lt brinnande hjcrla oc h dei'D I'van synes en 
gloria. 

Trelloncle Sönd. E fl. T !'in. E v. Luc. l O 

Nung ua m cleorsum . 
T in ögon up till högelen v änd 
hi.iarfrir tig h jälpen blifver siincl. 

Stolclörr : E n kyr·ka med h ög t torn, ringidoeka och urv r. rk . Ula nför lol'llcl. <'n 
ung man, kläeld i prostkrage och uts träcker vens l1·a ltan clf•n IIJo l. l.ornc l. 

E lfte Söncl. E fl. T rin . Ev. Luc. 18. 

I-lori s res i picilo cuncti ; 
Giör min vän af hiä rtans grlin cl 
Bot och bä l.ring i a ll si.Ond. 

StolclötT: Uneler elt tr·Ucl sitler en ung man med korsingeln a rmar viirdslösl 
ldäclcl och med slöa b lickar. fo'ramför denna sUr r en mnn rnr cl Yenslra hanelen ul

s t r i\ckt. 
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Nionde Sönd. Eft. Trin Ev. Luc. 16. 


Nutrit solertia, v itam. 

Arbetet, Närer 

Lätlian, Tärer. 


Stoldörr: Inom några prydnader äro trenne ringar ställda i triangell:orm. I 
ena kanten af den öfversta står »P a r u m,, och i motsatta kanten: L i t e t ; i 
midten af denna ring synes ett fa t eller en skål, hvarpå ligger en fiskstjerl. I kanten 
på den till vänster liggande ringen läses i ena kanten: N i h i l, och i den andra : 
I n t e t; inom denna ring blott några prydnader; i den tredje ringens kant läses 
först M u l t u m och sedan under: M y c k e l. Inom denna ring stå 7 s tycken l<i1 rl 
fyllda till brädden. 

Siunde Sönd. Eft. Trin. Ev. rviarc. 8. 


Dominus providebiL 

Försorg den högs te drager 

Om födan vår väl lagar. 


Stoldörr: På en buskbeväxt äng st år en elg, i ryggen sårad af lviinne pilar, 
som qvarsitta. Blod flyter nedåt sidorna. 

Tredie Sönd. Ert. Trin. 	Ev. Luc. 15. 


Vulneris una salus. 

Giör bältring stadigt T ro 

Så får titt hjerta ro. 


Stoldörr: Ett stort träd med t alrika frukter, vid dess fot och rundt oml<ring 
uppstiga eld och rök. Häri uppsticker en mennislwfigur visande anletsdrag som 
antyda fasa. 

Första Sönd. Eft. Trin. Ev. Ltic. 16. 


Disce meo exemplo. 

l afgrOnds Löga 

är högsta plåga. 


Stoldörr: En blottad menniskogestalt ligger pft ryg·gcn. på dess bröst s tå åt
skilliga fåglar; dessa ha fva i menniskans bröstkorg hacka t clt stort hål, hvarur 
blod fl yter. 

Sönd. sexagesima. Ev. Luc. 8. 


Ex his perditio. 

GOd ädla säd otspride1· 

Rorfoglen thed eij lider. 


Stoldörr: På ett altare s tår ett brinnande ljus, höger härom stå trenne präster . 
Den närmast stående håller venstra handens fingrar i ljuslögan. De andre stå på 
n~tgot afstånd från altaret. 

Femte Sönd. Eft. Tretondedagcn. Ev. MatLh. 13. 


Poena aeterna cavenda est. 

Fly afgrOnds Glöd. 

och Evig nöd. 


Stoldörr : Kristus sofver i skeppet . 

Fierde Sönd. Eft. Tretondedagen. Ev. Matth. 8 


30. Sve>·iges km·km·. V ästergötla.nd I. 
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Premitur non opprimitur. 
Guds kyrkia tryckes väll 
Men blir på slUtet säll. 

Stoldörr: Flera byggnader synas och i midten ett högt brunnskar, hvaröfver 
är ett tak h vilande på pelare från taket gar ett vindspel, i hvars lina nedhänger ett 
vattenkärL 

Andr. Sönd. Eft. Tretondedagen Ev. Joh. 2 


Non deficit qui efficit. 

Then källa vatten rik är, 

Som Herren Gud besldär. 


SLoldörr: Flykten till 	Egypten . 
Första Sönd. Eft. Nyåhret. 


Hoc . exule . exulta . 

Ar Jesus med gack fort och quäd. 


Stoldörr: En ung man håller i handen en ovanligt lång slaf, på n:igo t alst ån<' 
ynes en fårahjord. 

J-1. J ohannis Evangelist, dagh. Johannis 21. 


Sic et non alitcr. 

Sådan scdh 

Gläds Gud ved. 


Stoldörr: Ett ståtligt kHidt fruntimmer håller ett barn, på hvars hufvud är 
en krona 

J. 	Marie bebådelse Luc. l 

Non, Mihi, sed nato. 

Cronan, digh, 

Icke migh. 


Stoldön: En svan som simmar bland några vattenväxter. 
J. 	Marie Kyrkiogång. Liic. 2. 


Quam mihi dulci mori. 

Med frid och frögel 
Jagh dör Förnögd. 

Stoldörr: En femuddig stjerna omgifven af en gloria, på öfversta stjernspetsen 
en krona. 

Trettonde Dagen Ev. 	Matth. 2 


Monstrant, rcgibus, astra, viam. 

Denna stjerna 

Solens Tärna. 


Stoldörr: En tornbyggnad med t vännc spiror och urverk; tvänne änglar synas 
uppbära taket. Öfverst mellan tornspirorna står döden med lian . 

H . 	 Ny!lhrs, Dagh, Luc. 2 


Sic, omnis, scribitur, hora tibi. 

I-Ivar minut 
är räclmat util. 
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En dörr norr om allareL: En mcnnisl;ofigu,· med krona p~1 hufvudct, Bpelande 


harpa. 

Alle Helge Dagat·. Psalm 150. 


LaudaLe. Deum . in. allerio. et. ciLimra . 

Lofva Gud a llan ~Lund 


h ögt och uta f hiortans grund 

uppå harpot· och regal. 

pipor, trummot· och cymbal. 


Intill denna dörr s tå n;tgra osamma nhängande stafvelscr; sr1 alt det är Lro 
iigast, a Lt denna dörr ursprungligen ha ft an nan plats eller blifvit senare ditsatt, 
liksom den å andra sidan om alta ret. 

Till höger härom finnes målad t e tt mcnniskoansigte, men som denna målning 
ulifvit skadad af en gjord reparation å a lLardiskcn, så ka n ej tydligen urskilja~, 

hva1·ken vad figuren föreställer, eller a lla inskriptioner läsas. 
Fi.imtc Söndagen i Fastan. 

Hie dcccL elcctos. 

Innanför sis tnämnda dörr, finnes en a nnan dörr, som leder till ett litet rum 
innanför alta ret. I-Iä rå finnes m åladt: en s törre menniskogestalt, hällande i vensLra 
handen en uppslagen koralbok, hvari kan läsas : »Til tig af. l> 

Framföv den s törre figuren sLå Lvä nnc m indt·e, af hvilka den ene spela r viol. 
Öfvcrst läses: Lider någon ibland eder bedröfvclsc han bedic, ii r n~gon ved gott 
mod, ha n siunge psalmer. J acob. V. v. 13 

Enär Lilliehöökska och Bondeska vapnen i koret finnas på sLoldörrar, (fig. 
427) jemLe dessa målningar kan man antaga aLL de blifvit av deLta herrskaps om 
besörjande (se egarnc till Storebcrg!) . I koret sLår också årta let 1697. l> 

Av dessa äro 30 bänkdörrar insatta som panel i gravkoreL, 
medan ytterligare några förvaras på storebergs egendom. 

Bänkinredningen var således försedd med en fullständi g 
bildcykel, illustrerande de olika söndagarnas predikotexter. 

>>En skiön Ziphert,afla swart med ächta förgylt löfwerk Nummn

samt 41 Ziphror af bläck, förgylta, hwilken är skän(k)t af TAVLA. 

högwälborne Hr Baron och Capitain Hr Friedrich Sparre>> 
(se s. 430 not 1). Nu förkommen . 

En l ä k t a r e var uppförd i kyrkans västligaste del. Dess LX KTAn E . 

utseende känna vi icke. Vid kyrkans ombyggnad 1697 förstorades 
den samt försågs >>medh trappor allt upföre att alla kunna see 
prästen. >>Den äldre läktarens tillkomsttid oviss . 

Rörande gamla kyrkans lösa inventarier se under nya 
ky rkan s. 446. 
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Pig. 428. Tödenc n ya l<yrka. Plan. Skala l :300. Up pm. av A. Roland. 
Grundriss der neuen Kirche. 

T åden e nya kyrka . 

Kyrkobyggnaden 

KYnKoGÅ.nn. Den nya kyrkan (fig. 429), som är uppförd å ny plats i 
närheten av storebergs egendom, omges av en vidsträckt 
vildpark med barr- och lövträd, ej använd till begravningsplats. 

PLAN ocn Kyrkan, vars p l a n fram går av fig. 428, uppfördes efter 
M ATEmAL ritning av Adrian Peterson, stadf. d. 1876. Den är av13/ 10 

gråsten samt vilar på en enkel, skråkantad sockel av granit. 
Murarna äro putsade. Fön s tr en äro stora, spet sbågiga . Kor
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fönstren äro försedda 
med glasmålningar i 
enkla mönster. I n
gångar med portal
anordningar i söder, 
väster och norr. Gol
vet av trä. Murarna 
äro invändigt slät
putsade, dekorerade 
med i putsen utförda 
lisener. Närmast taket 
en kraftig taklist. I n
nertaket utgöres av 
ett spetsbågigt valv av 
pärlspåntade bräder. 
Interiören målad i grå
brunt.  Yttertaket 
Läckt med grå skiffer 
och med galvaniserade F oto A. R oland. 

plåtskoningar. Torn
spiran klädd med gal

Fig. 429. T udene nya kyrka. Exteriör frun nord
väst. 

Äusscrcs der neuen Kirche von Sildwesten. 

vaniserad plåt. 
Kyrkan u p p v ä r m e s a v en värmeledning anbragt i dess UPPVÄRM

sydöstra hörn, utförd efter ritning av Adrian Peterson, stadf. NING. 

d. 10/7 1902. 

Inredning. 

Alt a ret utgöres av ett enkelt träbord. - Altarring ALTARE. 

rned svarvade trädockor. -- Altarprydnaden ett enkelt 
träkors, som står uppställt på en c:a 2m. hög träskärm av enkelt 
fyllningsarbete. Denna skärm avskrankar kyrkans östligaste 
del till sakristia. 

P r e d i k s t o l av trä i 1800-tals gotik med å barriären enkla PREomsToL. 

spetsbågar uppburna av små kolonnetter. 
B ä n k a r n a äro enkla >>gotiska>>, öppna med på ryggen BXNKAn. 

fastsatta trepipiga ljushållare. 
Stora nummertavlor av trä i gotik-imitation. NuMMEn-

L ä k t a r e äro uppförda i kyrkans västligaste parti samt ·LrAvLon. 
. AKTARE. 

norra och södra tvärskeppen. Enkel barriär med fyllningar. 
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Foto A. R oland. 

Fig. ·130. Tådene nya kyrka. Interiör mot öster. 
Inneres der neuen Kirche gegcn Osten. 

OnG E L. A västra läktaren står orge ln, med enkelt ornerad f asad. 
All inredning förskriver sig från kyrkans byggnadstid samt 

är målad i gråbrunt. 

Lösa inventarier. 

(från båda kyrkorna) . 

DoPFUNT. Dopfunt av sandst en (fig. 434) med rest av ursprunglig 
rödmålning på foten . UttömningshåL - Dopfunten, som i det 
allra närmaste i alla detaljer överensstämmer med funten i 
Grenna kyrka ,1 torde vara utförd på 1200-t alet. 

D o p s t ä Il av trä i modern gotikimitation. 
D o p s k å l av nysliv er, invändigt förgylld, ställning av trä . 

Stämplad : HENNINGER. 1800-talets slut. Diam. 28 cm. 
N A TTvAnos- K a l k av förgyllt silver (fig. 435-436, utst. av kyrkl. 

f(ÄRL. silver fr . Skara stift 1913, nr 57); på kalkens skål sex infattade 
emaljplattor (fig. 436) med scener ur Kristi lidandes historia . 
Foten dekorerad med drivna ornament samt ett plant fälL 
med följ ande inskription : ANNO 1699 DEN 12 SEPT. HAAR 
KONUNG CARL X II ALLERNADIGAST CONFIRMERAT 
ÖFVERSTEN GABRIEL LILJEHÖÖK2 OCH DESS ARP
VINGAR TILL STORBERGS HERREGARD ATT ÄGA IUS 
PATRONATUS I THODENES FÖRSAMLING. SAMMA 

1 .Jfr SvENSK i\nKITEKTUR ulg. av Arkiteklurminnesföreni ngen. 1908 pi. 24 . 
2 Se s. 430, not l. 
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Ji'uto A . Rola.nll. 

Fig. 4.31. Tu d ene. Madonna. J200-talc t. 
Madonna auR Holz. 13.''Jalu:h . 

Foto A. Roland. 

Fig. 432. T ådenc. Triumf
krucifix. 

Triumphkruzifix an s Jiolz. 
14. J a.hrh. 

Å HR ÄHR DENNE 
KALCK TILL GUDS 
NAMPS ÄRRA THODE
NES KYRKIA FÖRÄH
RAT. Detta fält har senare 

utplattats i den ursprungliga drivna orneringen. Polskt arbete 
från 1600-talets förra hälft. H. 25 cm. 

Tillhörande paten av förgyllt silver, slät; inskrift: ANNO 
1699 DEN XII SEPT. GABRIEL LILLIEHÖÖK, BHIGITTA 
I30NDE. Diam. 23,5 cm. 
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Foto A. Roland. 
Fig. 433. Tådene. Kristushuvud till fig. 432. 


Kopf des Kruzifixes. Fig. 432. 


Oblatask av förgyllt silver (fig. 438, utst. av kyrkl. 
silver från Skara stift 1913, nr 149) åttkantig, Bondes och 
Lilliehööks graverade vapen. Stämplar: St. Erik i profil mot 
vänster (= Stockholm) - X ( = 1710) - E. S. ( = Erik Starin1) 

- åldermansrankan. H . 10 cm. L. 14 cm. B. 10 cm. 
Två k annor av silver (fig. 437, utst. av kyrkl. silver från 

Erik Bengtsson Star in var mästare i Stockholms guldsmedsämbete 1689, 
t 1709. Se UPMARK, Stoekholms guldsmedsämbete 1689-1759 i Meddelanden från 
Svenska slöjdföreningen 1904, s. 60. 

l 
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Fig. 434. Tådenc. Dopfunt av sandsten från 1200-talct. 

Uppmätning av Gust. Clason. 


Taufstein aus dem 13. Jahrh. 
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Foto Silve•·utst. i Skw·a 1913. 

Fig. 435. T ådene. Kalk av silver. Polskt arbete från 1600-talets 

förra hälft. 


Silberncr K elch. Polnische Arbeit aus d. orsten Hälftc des 17 .•Jahrh. 




Foto Silve1·utst. ·i Skm·a 1913. 

F ig. 436. T ådene. Emaljplattor till kalken fig. 435. 
Emailplakett en des K elelleR Fig. 435. 
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F oto Sil verutst . i Ska1·a 1913. 

Fig. 437. T ådene. K anna från 1704. 
Si!berne Kanne aus d . J. 1704. 

Skara stift, nr 184), cylindriska, på kannornas liv graverat ett 
Lilliehöök-Bonde-alliansvapen. Inskrift: TESTAMENTERATl 
TÅDENES KYRKIA l AF HÖGWÄLBORNE FRU / BRITA 
CHRISTINA BONDE SALIG l ÖFWERSTENS GABRIEL 
LILLIEHÖÖKS ENKIEFRU. Stämplar: St. Erik i vänster 
profil ( = Stockholm) - AT (= Abraham Trautzeiil) - Q 
(= 1704)- Skänkta år 1739. H. 21,5 cm. 

Mästare i Stoekholms guldsmedsämbete 1700- 1710. Sc U P MARK: Stockholms 
guldsmedsämbete 1689- 1759 i Meddelanden l r ån Svenska slöjdföreningen 1904, s . 60. 

l 
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. ' 

K a l k av silver del~ 
r::-4':.... .s. , . 

v is förgylld . Inskrift: 
KYRKOHERQE I 
T ADENÄS NICO
LAIO. N :WENNER. 
SOM MED SIN HU
STRU BRITTA TRA
NANDER1 FÖRÄRT
TE DENA KALK 
MED PATTEN TILL 
TADENES KYRKA 
AR 1753 ÄR FÖD I 
BRENNAGARDEN 
1699 BLEF CAPPE
LAN I T ADENES 
F ÖRSAMLING 1730 
OCH KYRKOHER
DE DERSTEDES 
1738. - Stämplar: GB 
( = Göteborg) - HER 
H. 23,5 cm. 

Sockenbudskalk 
av silver, skålen invän
digt ·förgylld. Foten 
nedtill söndrig. Stämp
lar: NL (skrivstil) - G 
( = årsbokstav i skriv
stil) - Lidköpings va
pen - åldermansran
}(an. H. 10 cm. 

Tillhörande paten 
saknades sommaren 
1912. 

Förvaras hos kom
ministern. 

Madonna (fig. 431), skulpterad i ek, polykromibortfallen l\l rmELTID A 

utom på insidan av kron an, där röd färg ännu finnes bevarad. TnXsK u LP-

Svenskt arbete från omkr. 1250. H . 89 cm. T u n. 

1 Nils Wenner, f. 1699, präslvigc\ 1727, komminister i T ådene 1730, kyrkoherde 
där 1738, t 1760. G. m . Brita Tranancler, änka efter J ohan Otter(~c s . 43l , n ot l ). 

Foto Silverutst. i Skara 1.913. 
Fig. 438. T åclcnc. Oblatask 1710. 

Silberner Hostiankapsel aus d. J. 1710. 

Foto A. R oland. 
Fig. 439. T ihlcnc. Ljuss la l;c. l R! O. 

Lcu ch tcr a us d. J. 1810. 
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Fig-. 440. Tådene. Antependium. 1706. Foto A. Roland. 

Seidenes Antependium aus d. J. 1706. 

Triumfkrucifix (fig. 432, 433), skulpterat i ek, polykromi 
bortfallen. Korset saknas, armar avslagna. Svenskt arbete från 
omkr.1250. Möjligen av samma handsomföregående. H.143cm. 

LJus Kno:-;o~: . L j u s k r o n a med ställning av mässing, behängd med stora, 
slipade, bladformiga glas, sex ljuspipor. 1700-talet. H. 70 cm . 
Diam. 48 cm. 

Två ljuskronor av trä med profilerad mittstång, blå
rnålad med röda ringar, två rader med sex och åtta ljusarmar. 
Inköpta 1823 (räk.) H. 90 cm. Diam. 94 cm. 

Rester av en lju s kron a med glaslänkar och pnsmor 
Empire. Diam. 60 cm . 

Ljusstake av mässing, tvåarmad, tvåpipig. Inskrift: 
GIFVET TILL TÅDENE KYRKA AF MARIA KELLBERG 
ÅR 1810. H. 22 cm . 

Två Ljus stakar av mässing, tvåarmade, trepipiga (fig. 
439). Inskrift: GIFVET TILL T ÅDENE KYRCKA AF 
MARIA ELISAB. KJELLBERG ÅR 1810. H. 37 cm. 

Ljusstake av mässing. 1800-talets förra hälft. H. 11 cm. 
Två kandelabrar av mässing på fotställning av målat 

Lrä, en rad med sex ljusarmar och två pipor på varje arm en 
rad med sex prydnadsarmar, överst en ljuspipa. Kandelabrarna 
stå i koret på var sin sida om altaret. 1800-talets senare del. 
H. 158 crn. Diarn. 75 cm . 



TÅDENE KYHKOR. 455 

Foto A. Rolund. 

Fig. 44 1. 	 Tådene. Detalj till fig. 440. 
Detail aus Fig. 440. 

M ä s s h a k e av gul, mönstrad sammet (fig. 445 ), sannolikt TExTILIER. 

av italiensk tillverkning från 1600-talets förra del med ätterna 
Bondes och Ugglas vapen, initialerna CPHB och .MEV, årtalet 
1648 och ett kors av silverspets. Skänkt år 1647 enl. anteckning 
i vol. M. l, d. 27

/ 1 1647 av CARL PHILIP BoNDE och hans maka 
lVIARIA ELISABET UGGLA (jfr s. 430, not 1) . Mittvåder och 
axelhand av guldbrokad. B. 70 cm., L. 117 cm. o. 101 cm . 

Mässhake av sidenbrokad (fig. 443), kanter av guldgalo
ner, nederst på ryggsidan Lilliehööks och Bondes vapen samt 
årtalet 1699 (fig. 444) . Skänkt av GABRIEL LILLIEHÖÖK och hans 
maka BRITA CHRISTINA BoNDE (jfr s. 430, not l ). 

Antependium av röd sidendamast(fig.440- 441),italiensk 
tillverkning från 1600-talets slut, i mitten en bred våd av guld
brokad, på ömse sidor om denna Lilliehööks och Bondes vapen 
i broderi, upptill och nedtill en bård av guldspets, samt en frans 
av guldtråd. Initialerna GLH och BCB (fig. 441) samt årtalet 
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Foto A . Roland. 
F ig. 443. T:ldenc. Mässhake frön 1699. 

Messgcwand aus d . J . 1699. 

1706. Skänkt av GAB
RIEL LILLIEHÖÖK och 
hans maka BRITA CHRI
STINA BoNDE. H. 114 
cm . L. 200 cm. 

Antependium av 
svart sammet (fig. 442) 
med silvergaloner och 
silverfransar, i mitten 
ätten Königs vapen i 
broderi, initialerna 
PTK och SDN samt 
Ao 1759. Skänkt av 
direktören P. TH. Kö
NIG och hans första 
rriaka SoFIA DonoTHEA 
NISSEN1 ." H. 103 cm. 
L. 269 cm. 

H å v av sarnrnet 
Foto A Roland. med guldgaloner och 

Fig. 442. T ådenc. Antependium från 1759. 
Antependium ans d. J. 1759. fransar, fodrad med 

rött skinn. Möjligen den, som 
i 1774 års inventarium sägEs 
vara skänkt av fröken Marga
reta Sparrskiöld . Diam. 12 cm. 
Skaftets L. 158 cm . 

Mässhake av svart sarn
met med kors av guldband på 
ryggen, av vilken framvåden 
finnes i behåll (svart sammet), 
på framsidan Gudsögat, om
givet av strålar. 1800-talets 
början. 

Bland Tådene kyr"kas en 
gång så 1;ika klädkammares 

l Peter Theodor König, f. 1718, 
direktör vid 05tindiska lwmpanicl 
1762, t 1800. G. l. m. Sofia Dorothea 
Nissen, f. 1727, t 1761. 2. 1762 m. 
Magdalena von Ottor, f. 1731, t 1807. 
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Foto A. Roland. 
F ig . 441 . T :Jdene . Detalj av mässhaken fig. 413. 


Detail aus Fig. 443. 


skatter må nämnas följ ande, nu förkomna textilier: Mäss h ake 
>>af brandguhlt blommerat sammheetz tafft m~dh bredt silfwer
kors på ryggen och smalt frampå>>, A n t e p e n d i u m >>af blått 
LaffL med atlask kappa och guldspitzar omkring>>, Kalkkl äde 
>>med silke och silfwer stickat i Roosewijs >> . Samtliga nämnda i 
inv. 1689. 1705 t illkom en m ä s s h a k e >>af Rödt Damast med 
skiöna guldblommor uthi sampt kosteligit gyllenduk bred med 
Silfr qvistar på bröstet och på Ryggen sampt Höga Herrskapets 
vappen och ächta guldgaloner runt omkringh, hemsände från 
Påland uthaf Högwälborne Hr Öfwersten Gabriel Lilliehöök till 
storeberg (se s. 430, not l), gifwen t ill T odendes kyrkio. >>Föl
jande år skänkte samma frikostige patronus >>ett k l ä d e af h am
peläroft fint att läggia på altaret med fransyska spetsar före, på 
en Sij da. Item ett h y e n d e af samma slaget som sitter på altare
klädet af gulldrojel (?) och gallon af gull», 1707 >>ettfint k a l k e
kläd e af blommeradt Gammerduk och med röda band omfat
tat», 1708 en h å v av gyllenduk med förgylld silverklocka . I in v . 

31. Sveriges k111·Jcor. Västergötland I. 
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Foto A. Roland. 
Fig. 445. Tådene. Detalj av m ässhake från 1648. 


Detail aus MeRsgewand vom J. 1648. 


1711 tillkommer ett 1 n t e p e n d i u m ofwantill af Rödt attlask 
med Jesu nampn på och nedantill af Tubin.>> A n t e p e n d i u m 
>>af brandgult taft med s w arta spetsar omkring >> , k a l k k l ä d e 
>>af tryckt lärifft (skall wäl förwaras)>>, håv av >>Lärifft stickat 
med rödt silke, gifwet af Hr Major Rutenskiöld1 >> , nämnas 

1 Lars Hutenskiöld, f. på 1660-ta let, major vid adclsfanan, t 1731. G. rn. 
Maria Brcitholz. Var son till Göran Rutenskiöld (s. 305, not l ) oc h brO!' t ill Bengt 
R. (s. 506, no t l ). 
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alla i inv. 1715. I 1774 års inventarium tillkommer en mäss
h a k e >>af Swart Sammet med silfr galoner, skänckt 1759 af 
Directeuren P. Th. König.>> (Se s. 456, not 1). Vid en socken
stämma 1785 beviljades >>att kiöpa färgat walmar till en Råck 
åt spögubben, att kläda på sig under tjenstgiörandet i kyrkan. >> 

F ana med inskrift upptill >>Kållanz Häradh>>, nedtill >>Tå- FANA. 

denne Giälldh >>. Duken fastsydd runt stången, som är av furu, 
målad brunröd, spets av förgylld mässing. Något söndrig. 
Dukens ursprungliga storlek: H. 133 cm. B. 165 cm . Stångens 
längd 193 cm. - Förvaras nu' i Lirrustkammaren (inv. nr. 2194).1 

Gr a vs t en av sandsten (fig. 446), lilj estenstyp, dubbel. GnAvsTE-

L. 180 cm. 	B. 120 cm. NAR. 

G ra vs ten av sandsten (fig. 447) med i relief ett stavkors . 
L. 190 cm. B. 60 cm. 

Gravsten av kalksten med följande inskription i upphöjda 
latinska majuskler: Ao 1624 4 DE(CEM/BER) REVERENDUS/ 
VIR D. CATULLUS O. GOTHUS2 j OBDORMIVIT BEATUS 
OLIM/HUIUS ECCLESIE PASTORjCELIBERRIMUS. Ao 
1655. j IZ. IAN. HONESTiss(ima) EIUS . Uj XOR. ELINA 
PIE. OBIIT. EX. j EA 3. FILIOS. 7. FILIAS. SUSCE j PTA. 
QUORUM. CORPORA ANTE j ALTARE. SEPULTA ET 
ANIMAE /AETERNO GAUDIO FRUUNTUR j IOH 6 AMEN 
AMEN DICO VOBIS j NISI EDERITIS CARNEM FILII 
HOM j INIS NON HABETIS VITAM. IN. VOBIS j PETRUS. 
M. ACCUISIVIT. ME. Översättning: år 1624 den 4 december 
avsomnade saligt den vördade herr Catullus O. Gothus, fordom 
denna församlings fräjdade kyrkoherde. - Den 12 januari 
år 1655 avled i fromhet hans hedervärda hustru Elin, av henne 
föddes 3 söner och 7 döttrar. Deras kroppar äro begravna 
framför altaret, deras själar njuta en evig glädje. Joh. 6 . Sanner
ligen, sannerligen säger jag Eder, utan att I äten människo
sonens kött, haven I icke liv i eder. Petrus M. lät förfärdiga mig. 
L . 120 cm. B. 94 cm. 

Gravsten av kalksten (fig. 448) med i relief en man i 
prästdräkt samt hans hustru, mellan dem ett krucifix, till 
vänster om mannen två söner och en dotter, till höger om 

Sc H. CEDERSTRÖM, Svenska kungliga huvudbaner samt fälttecken, Slhlm 

1\JOO, N:o 448. 
2 Catullus Olavi, pastor i Tådenc 1608, t 1624, begraven i kyrkan framför 

a ltaret. G. m. Elin, t 1655. 

l 
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A. noland del'in. A. noland delin. 

Fig. 44G. Tådenc. R omansk Fig. 447. T~t

gravsten. denc. Romansk 
J\iit.telaltcrlicher Grabstcin. gravs ten. 

Mittclaltcrlichcr 
Grabstein. 

hustrun tre döttrar, i hörnen inom kransar evangelisLsymbo

lerna. N eders t en inskriptionstavla: 

QVI SIBI COMMISSA VIGILANS STATIONE PER ANNOS 


MVLTOS HOC VERBO PAVIT OVILE DEl 
SVENO OTTER LARSON1 NVLLI PIETATE SECVND 

VEL PROBITATE CEDENS LAVDITUR HOC TVMVLO 
PIGNORIBVS LECTI MARGARETA CVM SOCIAQVE 

FOEMINEI SEXVS QVAE DECVS EXIMIVM 
O SALVETE ANIMAE .MOHIBVND .MOL:fi: SOLVTAE 

COHPORIS HAC TVMBA MOLLITER OSSA CVBENT. 
Översättning: 
Denna gravvård tjänar till åminnelse av den fromme och 

redlige Sven Otter Larsson, som under många års vaksamt 
utövande av sin anförtrodda tjänst med ordet närt denna Guds 
församling. Han vilar här med sina barn och sin hustru Mar
gareta, som var en prydnad för kvinnokönet. Frigjorda från 
den dödliga kroppshyddan fly de frälsta själarna. Men i denua 
grav vila deras ben ljuvt. (L . 240 crn. B. 170 crn. ) 

Sven Otter, f. 1618, priis tvigd 1642, huspredikant hos Jacob Dc la Gardic, 
Lilltriidde Tådene pastorat 1654, t 1687. G. 165Z m. Margareta Ni lsdotter. 

l 
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Foto A. Roland 

F ig. 448. T;Jdcnc. Gravs len övct' ky rkoherden S,·en Ottor ('j' 1687). 
Grabstein des Pfarrcrs Sven Ot ter (-;- 1687). , 

G r a v s t e n av kalksten med följ ande inskription i inhuggna 
bokstäver: >> H är hvilar l MAGNUS HAGSTRÖM1 l F ordom l 
Probst och Kyrkoh erde l i T ådene l Födder d. 6 April 1718 l 
Döder d. 28 Decemb. 1798 l med sin son l ADOLPH MAGNUS 

1 Magnus Hagström, r. 1718, präs tvigd 174 1, lluspredil(anl hos justitiekans

lern, baron Cederbielke, ky rkoherde i Tiidene 1760, prost 1777, j' 1798, g. 1761 m . 
Maria Suhr, f. 1736, t 1794. 
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HAGSTRÖM j Födder d. 31 Aug. 1766 j Döder d . 6. F ebruarii 
1781 j Rom. 14: v. 7. 8. 9. >> L. 118 cm. B. 83 cm. 

De tre sista gravstenarna äro insatta i gravkapellets södra mur. 
EPITAF.mn. Epitafium av trä (fig. 449), krederat och målat. En ill

skriptionstavla inom en ram, utgörande tvenne kolonnetter med 
korintiska kapitäl, stående på ett postament och uppbärande 
ett entablement, varpå ett överstycke. Tillhörande sidostycken 
i form av änglar med underkroppen slutande i ett akantusblad. 
Nedtill en kartusch med bibelcitat. Epitafiet krönes av en 
stående putto (H. 45 cm.). Inskriften lyder : >>Här är begrafven 
den Fordom ärevördig j Herr LARS Förste Lutherske Pastor j 
i Tådened och Domprobst i · Scara, hvars j Hustru var Wäl
borna Gunilla Gyllenstråle j Salig Öfverste Peder Nilssons 
Gyllenstråles j K. Dotter. Hans Son Peder Larsson Örneldo j 
var Ståthållare öfver Narfven och Inger/manland hade till 
Husfru välborna Fru Marjgareta Rosen. Soneson är den väl
borne Herr j Peder Örneclo Kongl. Maijts. Troman och Lands/ 
höfdinge öfver Scaraborgs Län Hvilken j med sin välborna Fru 
Christina Store j hafver detta Epitaphium tillika med Rännes 
j Söner Johan Bogislaus Carl Gustaf j samt döttrar Elisabeth, 
Anna Cathrina j Maria Christina Örnclo till Guds namns j ära 
och Kyrkans Prydnad, Sine F ör/fäder til christelig åminnelse 
låtit upjsättja år 1680.1 

Förgylning och Skrift var aldeles j borta och derföre med Kyr
kans hejkostnad Renoverades år 1793. >>Troligen har inskriften för
vanskats vid ommålningen. Jfr uppgifterna i noten efter ANREP . 

lLAURENTIU S PETni 

ky rkoherde i Tådene. G. m . Guniila Gyllenstrålc. 

PEDER LAHSSON ALEBECK 

ad!. Örneclou 1645, s tåthållare i Ingermanland, 
t 1653. G. l. 1630 m . Margareta von Hosen. 2. 164 7 

m. Anna Maria Stormhatt. 

PEDER 

f. p,~, 1630-talet, landshövding i Skaraborgs län 168:3, 
friherre 1687, t i början av 1700-talet. G. m. 

Christina Prinlz t 1696. 

J OHAN BOGISLAUS, MARIA ELISABETH, MAHIA C HRI STINA, 

kapten vid Söderman t 1717. G. l. m.Jonas g. l. m. I-Ienr. Johan von 

lands regemente t 1709. Henning Behmer t 1697. Brandt, överste.. 2. m. 
G. m. Anna Catha rina 2. m. F . \ V. von Liphardl Johan Hansson Behm 

PoU. t 1735. t 1757. 

http:EPITAF.mn
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Foto .LI. . Roland. 

Fig. 449. Tådene. Epitafium över familjen Örneclou. 
Epitaph der Familie örneclou. 

Målning i rött, blått och blåvit marmorering. H. 200 cm. 
B. 125 cm. 

Hängde i den rivna kyrkan >>på södra väggen, till venstcr 
innom stora dörren. >> Nu i gravkoret. 

M i n n e s s t e n av kalksten med följande inskription i in- MINNEs sTEN. 

huggna bokstäver: >>Åhr 1750 skiänkte j Öfwersten högwäl
borne Herr j Baron Fredric Sparre (se s . 430, not. l) och j Kongl. 
Gammarherren högwälborne j Herr Grefwe Carl Bonde (se s. 430, 
not. l) till Tådenäs j kyrkia ethundradefemtijo daler silfwer
mynt på de wilkohr at denna deras Fruers och Barns Grift och 
hwilojställe och hwaruti deras Fruers förfä/der hwila, skulle 
hädaneffter af samma j Capitals interesse så länge och så wäl j 
som själwa kyrkian underhålles och j besörjas af Tådenäs 
socken, hwarpå j samma socken gaf bemelte herrer j deres 
försäkringsskrift som ses af J kyrkiobojken samt det i kyrkioki 
/stan och bläcklådan förwarade j Dokument, hwilket såwäl i 
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häradz/Dombok som 
ock Skara DomKapitel 
är införd, detta vara j 
ock ett ewerdeliget 
minne derom. >> 

H. 130 cm . B. 85 
cm. 

Var ursprungligen 
placerad vid ingången 
till Lilliehöökska grav
koret, men sitter nu i 
dess norra vägg. 

BE.GIIAV Huvudbaner över 
l"li'iGSVAPE:-1. en medlem av ätten 

Lilliehöök (fig. 450), 
skulpterat i trä, kre
derat och målat. Omkr. 
år 1700. H. 260 cm. 
B. 170 cm. 

Huvudbaner över 
en medlem av ätten 
Lilliehöök (fig. 451 ), 
skulpterat i trä, kre
derat och målat. Omkr. 

Foto A. Roland. år 	1700. H. 188 cm. 
Fig.150. T [tdenc. Huvudbaner för ätten Lilliehöök. 

B. 155 cm. Funeralwappen der Familie Lilliehöök. 
År 1876 fanns ännu 

eLL huvudb aner, men detta är nu förkommet. 
Tvenne a n v a p e n s e r i e r, fäderne och möderne, samman

ställda till en pyramid med fastsatta små vapensköldar (å 
den ena 8, å den andra 5 samt en lös). H. 290 cm. med stång, 
B. 110 cm . (Fig. 452). 

liL\LN I NGAn. En ta v l a framställande Kristus med törnekronan, olj e
målning på duk, >>hängde förr i koret, men förvarades sedan i ett 
skåp bakom altaret.>> Var 1876 illa skadad. Sannolikt det 
>>Frälsarens Conterfaij >>, för vilket målaren Otzen 1773 erhöll 
8 dlr. 	smt. (räk.) 

I inv. 1774 nämnas: 

>>En tav l a med Christi bi ld på Predikstolen, den gamla 
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var aldeles förmurk
Jtad, derföre omgjordes 
af Otzen 1773 för 8 
dlr. smt. 

En d:o stor med 
Christi bild på korset, 
gjord och skänckt af 
Otzen 1774. 

En d :o föreställande 
yttersta dom.en. >> 

Samtliga nu för
komna. 

Sex s t o l a r av DIVERSE. 

björk, rottingsits, brun
betsade. 1800-talets 
början. H. 85 cm. 

En samling model
ler till lantbruksred
skap, utförda i trä i 
liten skala. 

E n s t ö t ( >>pött e
stöt») har kyrkan h aft. 
Nu borta.1 

I tornet h änga tven
He kl ockor, enligt 
inskriptionerna gjutna 
1896 av J oh. A. Beck
man i Stockholm. Den ena H. 94 cm. Diarn. 100 cm., den 
andra H. 75 cm . Diam. 82 cm. 

Sammanfa ttning av T ådene kyrkors konsthistoriå. 

I. Tådene kyrka utgjordes ursprungligen av ett rektangu
lärt långhus med lägre och smalare, rakslutet kor i öster; den 
var uppförd av gråsten utan sockel (fig. 453, A.) I söder nära 
västra gaveln var portalen anbragt. I övrigt veta v i intet orn 

Jfr prot. 1712 § 6: •>Taga sig lil vara för kyrkcsömn, hwilkcn icke är någon 
naturlig sömn ulhan härkommer af Satha n. » 

F oto A . Roland. 
Fig. 451. T i'ldenc. Huvud baner för familjen 

Lilliehöök. 
Funeralwappen d er Familic I"illiehöök. 

l 
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kyrkans utseende. Kyr
kan torde ha blivit upp
förd under förra hälften 
av 1200-talet. - Vid 
slutet av århundradet 
synes ett större fönster 
ha blivit uppbrutet i 
korets södra mur. Bland 
inventarier från denna 
period ha till v åra dagar 
bevarats en dopfunt och 
Lvenne gravstenar. 

IL Under medelti
den  ovisst när -'- till
bygges ett vapenhus av 
trä framför sydportalen. 
(fig . 453 , B.). Bland in
ventarier från denna 
period må nämnas eu 
madonnabild och ett 
triumfkrucifix. 

IIL Mot slutet av 
1600-talet raseras kor
partiet och långhuset 
tillbygges i öster. 

Koret får tresidig av
slutning (fig. 453, C.). 
Materialet är gråsten, 
murarna putsas, gamla 
fönster förstoras och nya 
uppbrytas, i fyra av 
fönstren placeras skulp-

Foto A R oland. terade kalkstenshällar 
Fig. 452. Tådcnc. Anvapcn . 

Funeralwappcu. 
med bibelcitat på latin. 
Mitt på södra väggen 

upptages en dörröppning. Invändigt täckes kyrkan med platt 
trätak, som jämte den övriga kyrkan år 1728 dekoreras med 
målning. - Ar 1703 tillbygges _i ·norr ett gravkor åt kyrkans 
patronus, överste .Gabriel Lilliehöök, 1709 en sakristia intill 
korets norra mur, samt följande år ett vapenhus framför nya 
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.sydportalen. Ny klockstapel uppföres 1727. 
U n der denna period tillkommer även ny 
a ltarprydnad (1704), predikstol, bänkinred
ning, de förra skänkta av patronus, som 

även donerade kalk med paten (1699); sr--h 

oblatask (1710), två kannor (1739), t extil

skrud m. m. Till gravkoret höra tvenne ~ 

huvudbaner och tvenne anvapenspyrami

·der. Från perioden finnas flera vackra 

gravvårdar bevarade. 


IV. Ar 1744 målas av mäster Lars 
Hasselbom en ny tavla till altarpry dna
den. U n der perioden tillkomma ett fl ertal F ig. 453. Tå denc gamla 

inventarier (ljuskrona, sockenbudsk alk, kyrkas planteckning. 

textilier m. m .) dels genom köp, dels Q:e- Grundrissentwicklung der 
u al ten abgebrochen en Kirchc. 

nom gåvor av bl. a . kyrkans dåvarande 
patronus P. Th. König. Från perioden finnas flera gravvårdar 
bevarade. · 

V. Omkring år 1800 tillkomma ytterligare inventarier 
genom gåvor och köp ( ljusredskap m . m .). Från perioden fin
nas flera gravvårdar bevarade. 

VI. ·Ar 1878 raseras den gamla kyrkan med undantag av 
gravkoret, som ombygges . Ny kyrka uppföres på ny plats 
efter d. 13/ 10 1876 stadf. ritning av Adrian P eterson. Ny inredning 
i harmoni med kyrkans inre utföres och ett flertal nya mven
tarier anskaffas (ljusredskap, textilier m . m. ). 
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Zusammenfassung. 

Die jclzige Kirchc in Tådene (Fig. 428-430) wurdc im J a hrc 1878 aufgc
fi.ihrt . Sic ist ohnc ki.instleriches Interessc. 

Von der ältercn, in demselben J ahrc abgerissenen Kirchc sLcht nunmehr nur 
die Grabkapelle der Familie Lilliehöök (Fig. 418, 420). Die Entwicklungsgcschichtc 
der älteren Kirche läss t sich aus älteren archivalischen Aufzeichnungen ablesen. 
Die urspri.ingliche Kirehe war aus Granit ohne Sockel aufgefi.ihrL und bestand 
aus eincm rcktangulären Langhause mit schmälerem, gerade abgcschlossenem 
Chore ( Fig. 453 A). Das Portal auf der Si.idscite. Die Kirche stamm t aus dem 13. 
Jahrhundert. Eine si.iclliche Vorhane aus Holz wurcle später im Mittelalter angebaut. 
Im Ende des 17. Jahrhunclerts wurde die Kirche nach Osten verlängert und erhielt 
clabci einen polygonen Chorschluss (Fig. 453 C), wobei der ursprOngliche Cho•· 
abgerissen wurcle. Die Kirche wurclc mit einer hölzernen Decke i.ibercleckt und 
cliese im Jahre 1728 mit dekorutiven Malereien versehen. - Im Jahre 1703 wurde 
an der Nordseite des Langhauscs cinc Grabkapclle der Familie Lilliehöök, im Jahre 
1709 eine nörcllichc Sakristci und folgencles Jahr eine si.icllichc Vorhalle angebaut. 
Der Glockenturm auf dem Fricclhofe is t 1727 aufgefi.ihrt. 1878 wurcle die interes
santo Kirche abgerissen. 

Von der inneren AnsstaLtung is t cin Altaraufsatz (Fig. 424) mit cincm Gemälclc 
von Lars Hasselbom, im Jahre 1744 ausgefi.ihrt, zu erwähnen. Verschiedene andere 
iil tere Invcntaricn sine! a uch noch aufbcwahrt. Bernerkenswcrt sind der Ta ufstein 
aus dem 13. Jahrhundert (Fig. 434), cino Madonna aus demselben J a hrhunclert 
(Fig. 431) und ein Triumphkrucifix aus dem 14. Jahrhundert (Fig. 432, 433). 
In der Grabkapelle sine! einige Funeralwappen der Familie Lilliehöök aus dem 17. 
Jahrhunclert aufbewahrt. Ein sellöner K etch, polnischer Arbcit aus de•· ersLen 
Hälfte des 17. Jahrhunclert, is t der Kirche von dem Bcsitzer des Gutes Storeberg, 
Oberst Lillichöök, gcschenkt (Fig. 435, 436). Er und seinc Gemahlin haben auch 
der Kirche eine silberne Kanne (Fig. 437) aus dem Jahre 1704, eine Hoslienkapsel 
a us dem Jahre 1710 (Fig. 438) nebst mehrcre schöne Textilarbciten (Fig. 440, 

441, 443) und a. geschenkt. 
Grabsteinc aus dem l\liLtclaiLe•·, 15. und 17. Jahrhunderl befinden sich auf 

dem alten Friedhofe (Fig. 419, 421, 446, 447) . 
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VÄsTERGÖTLAND, SKARABORGS LÄN, KÅLLANDS HÄRAD. 

SKARA STIFT, KÅLLANDS KONTRAKT. 

ANNEX TILL T Å D ENE. 

Tryckta källor: IIADORPII i V. F . T. II, l s. 74. - LINDSKOG, III, s. 190.
L.J UNGSTHÖM, S. 109- 110. - VVENNERBLAD1 S. 41 , pl. 158. - LAMPA JNV. 1583, 
~ . 3 1 i v. F. T. III: 3- 4. - P . A. SXVES BERÄTT. 1863 i ANT. TIDSKR. III. s. 147. 

Handskrivna källor och avbildningssamlingar: PERINGSKIÖLD, MoN u
;,mNTA IX, Nr· 3, fol. 103 (cxt. från S.), N:o 4 (1-Iadorphs reseanteclmingar ). 

P. A. SÄVES UERÄTT. l 63, s. 93. - A. T. A.: 2 ritn. (fasad och plan av T:s g:la 
kyrka, raserad 1873); kopia efter Peringskiöld; 3 foto (cxt., in t., foto. e fter Pering
~kiöld ) . Avskrift ur Peringskiöld och ur Berättelse om adeliga gravar (1750-talct); 
inv. 1829; osign. bcskrivn. över Tranums gamla kyrka; skr·ivelse rör. ringtdoc
kans avyttring 1873. - B. ST.: l bl. ritn. t. nybyggn. av G. Andersson; stactr. 
14

/ 2 1871 (plan, 2 fasader, scl,lion); ll foto. 1912 (ext., int., de taljer). - SKArtA 
Do MK. A.: Wester-Goth. cccl. - Skara s tifts bok . - SKAnA ST. ocH GYMN. 
BrBL. : Topogr. saml.: Tådcnc, s. p. 

Kyrkans arkivalier. I LANDSARKIVET, GöTEDOnG. Uppgifter om kyrkans 
byggnad och inventarier träffas i följande voly mer: 1: l: l , innehållande inv. frfm 
1600-lalets slut. K: 1: l , innehållande sockens tämmoprotokoll 1695-1795, räken
skaper 1695-1712. L: I: l , innehållande räkenskaper 1761-1831, L: 1: 3, innc
Jrållanclc räkenskaper 1761- 1831 (kladd). M: I, innehållande inv. 1689, anteck
ning om byggnadsarbete 1693, bänkdelning, protokoll vid visitationen 1695, inv . 
JG95 med tillägg 1696, 1697, 1698, 1702, 1700, 1708, bänklängd från 1600-talct s 
;;lut och 1740, slillsamma händelser (fol. 289). M. 3, innehållande inv. 1715, 1745, 
l 774, 1799, 1820, 1830, 1839, 1865, 1870 med tillägg, protokoll vid visita tion 1799, 
1867, minnesskrift 1876. I MODEHKYHKAN TÅDENES ARKIV förvaras dessutom en 
Yolym, märkt O : 19, imrchållancle en beskrivning av Tranurns rivna kyrka av B . 
C. Ccderbom, avb.: fasad från söder av C. A. T. Giölhberg, plan, uppmält av B . C. 
Cederbom 1873, fasad från väster av E. C. Pellcrsson, m nlningar å H\l,tarbarriii r 
av E. C. Pettersson, Stora porten, takmtdningar av B. M. Larssorr. Dessutom hand
lingar från nyare tid. 
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========::::!.:' MET. 

Fig. 454. Tranum. Gravv:'trda r. 

Uppmätta av A. n otand. 


Grabstcinc. 


Tra nums gamla kyrka. 

K yrko gård och klockstapel. 

KYRKoGÅ RD. Den kyrkogård, som omgav Tranums gamla, 1873 raserade 
kyrka, är nu öde. Endast ett enkelt gr a v k ors av kalksten 
med initialerna BTS samt en rikare vård med dubbelgavel (fig. 
454) minna ännu om, att här vila gångna släkten den sista 
vilan. Båda gravvårdarna, som äro av kalksten, äro sannolikt 
från 1700-talets förra del. På den plats, där .kyrkan en gång 
stått, är rest en sten med inskrift: HÄR STOD TRANUMS 
KYRKA TILL 1873. - - Kyrkogården omgives av en ej fullt 
meterhög gråstensmur, uppförd i kallmur, med en enkel port, 
bestående av smidda järngrindar mellan stolpar av sten . 1873 
hade denna port >>hw alf af gråsten>>, troligen uppförd 1764 
(räk. ). 1697 beslöts, att balkarna skulle göras >>frediga >> . Vid 
Hadorphs besök var >>bogårdzmuren af gement plank>>. F örs t 
1773 lades de av sten och då två alnar höga. År 1751 och 1758 
lä t församlingen plantera träd å kyrkogården, bl. a . oxel, varav . 
kyrkan hade en liten inkomst för >>försålde oxelbär >> . 

På kyrkogårdens norra sida begravdes endast självspil
lingar >>och der synes endast några få grafvar , under det den 
öfriga kyrkogården är nästan uppfylld deraf. >> 

KLocK- · A kyrkogården stod en kl ockstape l av obekant utseende. 
STAPEr.. Den uppfördes 1735 (räk. ). I "denna hängde två klockor (se 

nedan). En äldre stapel av okänd ålder ses å en teckning från år 
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1671 i Peringskiölds Monumenta. Denna, som låg nordväst om 
kyrkan, var av öppen konstruktion. 

>>Vid södra sidan af kyrkomuren fanns ett gammalt s. k. 
kyrkahärbärge (>>kyrk äbbart») af grofva ekstockar, deri 
förvarades likbårar m. m. 'samt lik efter sjelfspillningar och 
fattighjon innan de begrafdes. >> 

Kyrkobyggnaden. 

Tranums gamla, 1873 raserade kyrka, vars p l a n framgår P LAN oc11 

av fig. 455 var uppförd >>till större delen af små kullersten MATERIAL. 

(s. k. åkersten) här och der sammanbundna af en större gråsten 
och deremellan murbruk af sand och kalk, det senare i öfver
vägande mängd. >>1 

11 alnar åt väster från sydöstra hörnet »Voro stora genom
gående remmor i muren , hvarföre hela denna del för att ej 
nedrasa sammanhölls af ett tjockt jernband >>. Likaledes >>syn
tes å båda sidor innantill grofva stenar, som sköto utanför den 
öfriga väggen>>. Av detta framgår, att det östligaste partiet var 
senare tillbyggt, vilket även bekräftas i kyrkans äldre handlingar 
(se s. 474). Murarnavoro utvändigt putsade.- Fönstren> 
två i norr och två i söder voro stora, rektangulära, >>rutorna 
voro små, till en del infattade i bly>>. De båda östligaste fönstren 
utvidgades på 1840-talet, det västligaste i söder 1744 (räk.). 
Omfattningsstenar till ett ursprungligt fönster ligga i muren 
kring den nya kyrkan. (Fig. 456). De äro av sandsten. - P or
talen låg i södra muren, nära sydvästra hörnet. Dess utseende 
känna vi tyvärr ej. Dörren >>var hopslagen af 3 :n e 3 tums 
tjocka ekplankor och försedd med groft jernbeslag samt en väl
dig stocklås . >> - Golvet var belagt med kalkstenshällar, sedan 
år 1810. - Inn erväggarnavoro sannolikt slätputsade. 

>>Y t t r e t a k e t h v ilade på takstolar af träd och var be
lagt med spån af ek på underlagda bräder och näfver. >>Nämnt 
första gången i kyrkans arkivalier år 1695. Taket varavvalmat 
i öster och väster. 

Kyrkorummet var invändigt övertäckt med ett platt trä
tak, som år 1768 för 100 dir dekorerades av målaren mäster 

1 Ovanst ående citat jämte följande äro hämtade ur Codorboms beskr. av 
gamla kyrkan. Se källförteckningen. 
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Lars Has elbom från Lid 

köping (se s . 63, not 4). 

Dekoreringen, som finnes 

beskriven i Cederboms 

skr. till Kgl. V. H. A. A. 

med t eckningar av B. M. 

Larsson från Damsgården 

i Tranum, hade följ ande 

u tseende: 


>>Målningen i 3:ne af
delningar medbjerta blad
omamenter i rödt, blått 
och h vitt deremellan. Den 
första öfver koret före
ställande änglauppenba
r elsen för herdarna i Bet
lehem : Engeln sväfvande 
i luften håller i handen 
en bandslinga med läs
ning : Si jag båder eder 

Pig. 455. Tranuins gamla kyrka . Södra fasa- stor glädje etc. Inunder 
den och plan. stå de uppåt blick ande 

S U<lliche Vorderscitc und Gnmdriss der ehomaligen h erdarna omgifvna aflam. 
Kirchc. 

- Det andra öfver kyr
kans midt föreställ er Jesu döpelse och det tredj e öfver läk
taren Noaks ark frarnställande en båt med en sLuglik bygg
nad uti, försedd med lucka på taket, oerofvan fl yger dufvm1 
111 ed olivbladet. Vid sidan var ett alta re 
med en eld sam t bredvid några få väx
ter, rundt omkring lästes: Si jag hafver 
bönhört dig etc. 2 Kor. 6: --·. >> 

>> Inunder denna målning kunde upp
Läckas delar af ännu äldre ornamenter 
b estående af liksom blad i gult och 
svart, fjällikt lagde öfver hvarandra . 
Blomverket i hörnen af t ak et öfver läk
taren var någo t olika t ill form och färg 
det öfriga taket och säkert äldre, färgen 
derå visade att de voro samtida med de 
nämnda fjällika prydnaderna . >> 

,___.__.___.___.--fl .J..Dn~ 
Pig. 456. Tranum. Överlig

gare liii fönster . 
Uppmätning av A. R oland. 
F'cnstcrdetail der ehemaligP.n 

Kirche. 
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Fig. 457. Tranums 	kyrka 167 1 enligt en teckning i Pering

skiölds Monumenta. 


Die alte Ki!:·chc in1 J. 1G71 nach cjncr IIandzcichnung. 

Kyrkans ursprung li ga utseend e kan man r ekon-1<ntKANsun
struera med hjälp av en teckning i Peringskiölds Monurnenta sPnuNc r.l cA 
(fig. 457) Saint med Stöd aV de Uppgifter, SOill finnas i den OVall UTSEENDE. 
citerade beskrivningen. Den bestod av ett rektangulärt lång
hus med lägre och smalare, rakslutet kor i öster (fig. 468, A ), 
under sadeltak, sannolikt täckta med ekspån. Murarna, som 
voro uppförda av gråsten (se ovan), ha troligen varit putsade. 
Fönstrens utseende känna vi ej . Portalen på vanlig plats nära 
sydvästra hörnet. Dess ursprungliga form okänd. Vid kyrkans 
raserande var den enkel och rektangulär, möjligen beroende på 
ett ursprungligt tympanon. Interiörens utseende känna vi ej. 

Denna lilla sockenkyrka torde, att döma av ovanstående DATEHI!\'G. 
beskrivning, ha tillhört den grupp av medeltida småkyrkor, 
vilka uppfördes i dessa trakter, sedan man upphört att använda 
sandsten som byggnadsmaterial. Till samrna grupp höra av 
förut beskrivna kyrkor Otterstad (s. 5), Kållands-Asaka (s . 227), 
Väla (s. 389), Gillstad (s. 408) och Tådene (s. 426) . Samtliga 
dessa torde i enlighet med de dateringsprinciper, som vi sökt 
uppställa för norra Västergötlands kyrkor, vara uppförda under 
1200-talets förra h älft, d. v. s. yngre än de regelbundet uppförda 
sandstenskyrkorna, men äldre än kyrkorna med större plan. 

Till denna kyrka fogas, sannolikt redan under rnedelLiden, SENAnE Fön
ett vapenhus i söder framför portalen samt möjligen även en ÄNDHINGAn. 
sakristia i norr, stötande intill koret. 

Först mot 1600-talets slut undergick kyrkan den mest ge
nomgripande förändringen. I handlingarna talas därom så: 

32. Sver·iues ky1·kor. V ästeraötland I. 
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Foto .d . Roland. 
Fig. 458. Tran urn. Detal j av altar


prydnad. 1702. 

Dctail des Altaraufsatzcs ans d . J . 1702. 


VAPENHUs. 

ALTA TIE. 

Foto A. Jlolanrl. 
Fig. 459. Tranum. Äldre a ltarprydnad. 

Ältcrcr Altarau tgatz. 

»1693 D. 12-- 13 maj lätte Ull 

dertecknat rifwa Tranumbs kyr
kia och till --- (ej utsatl) 
alnar föröka b em te. kyrkia. D. 
15 maj begyntes till att byggias 
på kyrkian . D. 23 maj wardalt 
11pmurat och spånt på thet son1 
Lill förökningen war berammat. 
I arbetzlöhn bekom muremästa
r en 18 Dr. smt . >> - Vid denna 
ombyggnad raserades alltså det 
ursprungliga korpartiet, och till
byggdes kyrkan mot öster i lång
husets bredd (fig. 468, B. ). Det 
i n re t äcktes t roligen med plat t 
trätak. - E tt b eslut å en soc
k enstämma 1705 att framföra 
s ten till en ny sakristia synes 
icke hava lett till n ågot resultat, 
ty kyrkan saknade sådan vid 
raseringen 1873. 

Med undantag av smärre 
nödvändiga reparationer - så
som uppbrytning av st örre fön
ster o. d . -stod ky rkan orörd , · 
tills den 1873 tyvärr fick v ika 
för den nya kyrkan . 

I söder framför portalen var 
ett v a p erih u s sannolikt reda n 
under medeltiden tillbyggt. Ma
terial gråsten. Sadeltak, täckL 
med t egel, v ilket pålades 1 82i~ 

(räk.). Porten enkel och rek
Langulär. 

I n redning. 

Altaret >>var muradt af 
gråsten och öfvertäckt med en 
större slät kalkstenshäll >> . 
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Foto A. Rolancl. 

Fig. 460. Tranum. Detalj av altarprydnad. 1702. 

Dcta.il des Altarnufsatzes ans d . J . 1702. 


A lta rr i ngen >>var af bräder mycket enkel».- Altarpryd
n a d e n står nu söndertagen i nya kyrkans andra tornvåning, 
rn en kan rekonstrueras, då nästan alla delarna finnas i behåll. 
Den bestod av ett postament (fig. 461) varå en inskriptions
tavla: >>Lofwer, I Folck, l wår Gudh låter hans lof l wijdt hördt 
warda Psalm. 66 v. 8 >>. På detta en fyllning med skulpterade 
bilder av Kristus på korset med J ohannes och Maria sörjande, 
(fig. 458) . På sidorna de fyra evangelisterna (fig. 462), skurna 
i trä (H . 80 cm .). Uppburen av kolonetter med korintiska 
kapitäl ett entablement med en inskriptionsplatta: >>Sij, Gudz 
Lamb, l som borttager werldenes l synder. J oh. l: v. 29. >>samt 
däröver ett övers tycke (fig. 460) med frodiga , skulpterade blad 
och guirlander. Överst har möjligen tronat en Kristus, st ående 
på jordgloben (H. 60 cm.) . 

Foto A. Roland. 
Fig. 461. Tranum. Detalj av altarprydnad. 170'2. 

Detail des Altaraufsatzcs auR d. J. 1702. 
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Foto .A. R oland. 
Fig. 462. Tranum. Tri\skulpturcr från al tar


prydnaden, simrna 1702. 

Figuren a ns d. J. 1702 von <lem Altaranfsatr.. 


Denna alLarprydnad, 
vars mästare är okänd, 
men l"ynes ha stått Läckö
skolans mästare nära, 
är utförd år 1702. Den 
målades 1726 av den 
dessa trakters kyrkor myc
ket verksamme mäster 
Peter Wernberg (jfr s . 6 , 
not l ). 

En å trä målad kors
fästelsescen skall enl. be
skrivningen 1873 hava 
varit altartavla före 1702, 
(fig. 459). Inskrift: >>Jesu 
Christi Guds Sons Blodh 
Rinar och ränsar oss från 

alla synder. >> I-längde 1873 >>å södra kyrkaväggen >>. H. 200 cm. 
B. 130 cm. 

PnEDIKSTOL. >>P r e d i k s t o l e n med enkla pelare och vackra, i träd 
skurna bladornamenter deremellan, samt tronhimmel med 
palmer, blomverk och förgylld dufva, hade öfver dörren föl
jande läsning: >>Guds heliga namn till ähra kyrkan till prydnad 
är denna predikstol med kyrkans egen bekostnad uppsatt och 
förfärdigad år 1728. T å varande kyrkoherde J ohan Otter1 >> 
(beskr. 1873). Den förfärdigades år 1717 av bildhuggaren mäster 
Olof Tholin (jfr s. 433) och målades av den ovannämnde Peter 
Wernberg 1726 samt torde haft liknande utseende med den av 
samme mästare förfärdigade predikstolen i N. Kedurn. (se s. 497). 

En äldre prediksto l fanns före denna, men den försål 
des år 1721 för 12 öre s m t. (prot. 1721 ). Utseende okänt. 

BÄNKAR. 	 Av b ä n k a r n a voro några 1873 >>simpla, omålade>> och en 
hade årtalet 1693 inskuret. Detta• år gjordes ny bänkinredning. 
Då fanns >> Bookestolen, Prestehustruns stohl, Herregårds 
stollderne: Storeberg, Ekholrnen, Major Hommerhielm2 (på Orre

1 Johan Otter, kyrkoherde i T ådene, jfr s. 431, not l. 
2 Alexander Hummer f. 1643, adlad Hummerhielm 1676, major vid Adels

fanan 1692, generalmajor, friherre 1705, t 1723 och begraven i Vårdinge kyrka i 
Södermanland. G. l. m. Anna Barbara von Siegrolh. Z. 1695 m . Catharina Marga
reta Hägerflycht, f. 1674 t 1736. 
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valla)>>. 1697 heter det , 
att om >>dhen Wälb. H . 
Öfuerstel. (Lilliehöök, 
s. 430, not l) ähr nögd 
medh den bänken som 
står i choret för dess 
fruentimber uplätes den 
gierna och Prestehust
run står hos Capelians 
hustrun mitt för Predik
jestolen elliestwetSoch
nen 	 ingen uthwäg till Fig. 463. Tranum. Ljuskronor av trä. 

Kronleuchter aus Holz. 18 J ahrh.
någott anatt Rum. >>
1724 gjordes nya slutna bänkar, likaså år 1740 av mäster 
Elfver (räk). 

I v äster var en l ä k t a r e uppförd. Den nämnes första gången LÄKTARE. 

i kyrkans handlingar 1699. P å barriären voro sex fält med mål
ningar, framställande ett hjärtas olika tillst ånd. Av dessa fin
nes det fjärde fältet bevarat. Målningarna äro utförda år 1741 
av mäster Lars H asselbom från Lidköping (se s. 63, not 4). 
- >> Inunder läktaren suto bland de öfriga bräderna, som ut
gjorde taket, 4 bräder med målning som synes vara mycket 
gammal. Ingen grundfärg är anbragt utan på blotta brädet må
ladt i grått hvitt svart och något rödt en person i Riddare
drägt med krona på hufvudet, framför denne synes bakdelen 
af en likadan häst och efter honom hufvudet af en annan. >> 
Tiden för denna målnings utförande är okänd. 

T ranums nya kyrka. 

Kyrkobyggnaden. 

Tranmus nya kyrka ligger på en höjd å mark, som skänktes KvnKoc..\no. 

av Anders J ansson i Damsgården. - Den närmast kyrkan om
givande platsen kringgärdas av en mur (kallmur) av gråsten 
med portar i väster och söder. - stolpar av sten med järngrin
dar. I muren finnas insatta rester av en till gamla kyrkan hö
r ande fönsteromfattning av sandsten (se s. 471 o. fig. 456). 
Kyrkogården ligger strax söder om kyrkan, orng1ven av en 
gråstensmur och en häck. 

Foto A. R olana. 
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Fig. 464. Tranum. Plan. Skala l :300. Uppmätt av A. Roland. 
Grundri>s. 

I nordväst ligger kyrkans b o d , uppförd av timmer samt 
brädfodrad och rödmålad. 

Begravningsplatsen ligger söder om landsvägen och kring
gärdas av en granitmur, uppförd i kallmur. 

PLAN ocH Kyrkan, vars p l a n framgår av fig. 464, uppfördes 1873 efter 
ExTERiöR. ritningar av byggmästare G. Andersson från Warola, stadf. d. 

14
/ 2 1871.- Murarna äro uppförda av gråsten, utvändigt spril

putsade med slätputsade och vitkalkade fönster- och portalom
fattningar. Under taklisten löper en rundbågsfris. Yttertaket 
täckt med grå skiffer. Tornets taktäckning utgöres av svart
målad järnplåt. Fönstren stora rundbågiga. P orta len i söder 
och väster av liknande utseende. Över södra portalen står en 
inskrift huggen i kalksten : BYGGD 1873. Se i övrigt fig . 465. 

h T ERiön. G o l v av trä. - I n v ä n d i g t äro kyrkans murar slätputsade, 
ljust grönmålade och sakna dekorering. - Innertaket brutet, 
av pärlspåntade bräder, indelat i fält. - I tornets översta 
våning hänga klockorna (se s. 482) . 

S AKRISTIA . sakristian inrymmes i kyrkans Östligaste parti, SOm aV
balkats med en låg trävägg. 

UrPvÄRM- Kyrkan uppvärmes av en i avbalkningen bakom altaret 
N I Ne . i öster stående järnkamin . 

Inredning. 

ALTAnr::. Altar et ett enkelt träbord . - Altarring av trä, enkelt 
snickeriarbete. -- Östligaste delen av kyrkan är avdelad medelst 
en skärm med fyllningar . Å dess mitt ett kors med svetteduk, 
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snickeriarbete trä, 
tjänande som a ltar
prydnad. H ela altar
uppställningen vitmå
lad. Korset i svart och 
guld. Se fi g. 467. 

P r e d i k s t o l, en P nEDI KS T OL. 

kelt arbete av trä, vit
m ålad. 

B ä n k a r, enkla, BXNKAI1 . 

öppna, soffartade, grå
brunmålade. 

I kyrkans västli
gast e parti är en l ä k
La r e uppförd med 
enkel fyllningsbarriär. 
Se fig. 466. 

A läktaren står 
kyrkans o ~ g e l med 

Fig. 465. Tranutns nya kyrka. Exteriör från enkel fasad, målad i sydväst. ; 
vitt och guld. Den krö Aussercs der neuen K irche von SUdwestcn . 

nes av en kartusch om
given av akantusblad, vidare av tvänne längor välskurna 
akantusslingor. Dessa delar hava ·sannolikt tagits från den 
gamla kyrkans inventarier, kartwiehen kanske från predikstols
taket, det övriga från altaruppstäliningen . 

Kyrkans h ela inredning har tillkommit i samband med 
byggnaden och samtidigt m ed denna. 

L ösa inventarier. 

(Från b åda kyrkorna.) 

Dopfunt av cement (synlig å fig. 466) . Tillverkad efterDoPFuNr. 
modell av predikstolen i Örslösa, där även en dylik mindre 
lyckad funt finnes (se s. 342) H . 96 cm. 

Dopskål av tenn, enkel. Stämplar : Smålands vapen 
Jönköpings vapen - otydlig stämpel - X (= årsbokstav) 
- Användes nu till såpbunke (!). Diam . 19 crn . 

D o p s k å l av nysilver, enkel. Till verkad av C. G. Hall-

Foto A. Roland. OnGEL. 
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AA T TVA HDS

1-\.:\nL. 

berg i Stockholm och 
skänkt av kyrkovärden 
W. F . J ohansson från 
Damsgår d en 1910. 
Diam. 30 cm. 

K a l k av silver, 
rund fot, tillplattat kul
formi g nod, förgylld; 
stor skål, invändigt för
gylld. Å foten ett kru
cifix med korsändarna 
klöverbl adsformade. 

Foto A . Roland. Stämplar' å foten: se 
Fig. 466. T ranums n ya kyrka. Interiör mot väster. 

fig. vid margin. å dennaInneres der neuen Kirche g-egen 'i\'cst.en. 

sida; å skålen: JL-tre 
kronor - L ( = Lidköping) - årsbokstav utplånad. - Kalken 
är ursprungligen tillverkad under 1600-talets förra h älft. A v 

denna återstår oss numera endast noden och krucifixet 
~ å foten. 1697 omgjordes den >>s å när som siellfwa
eJ kn appen >> av guldsmeden Erik Wästman, vars kvitto 

~innes bland kyrkans handlingar. Från denna reparation 
~:~t~~~- förskriver sig foten i dess nuvarande form . Mot slutet 
ä kall, en. av 1800-talet gjordes den nuvarande stora skålen. 

H. 23 cm. 
Pat e n av silver, enkelt, förgyllt på ovansidan. Stämplar: 

NYBERG - tre kronor - Lidköpings vapen - W2 (= 1803). 
Diam. 13,5 cm. 

Oblatask (H . 11 cm.) och kanna (H . 32 cm .) av silver. 
Stämplar : B. SVENSSON - L ( = Lidköping) - tre kronor -
K7 ( = 1912). Skänkta av kyrkoh erde Ivar Blomberg 1912. 

LJusKnoNon . Ljuskrona av trä (fig. 463), blåmålad; profilerad miLt
stång, sex + åtta ljusarmar . 1700-talet. H. 84 cm . Diam. 95 cm. 

Lju s kr o na av trä (fig. 463), blåmålad; profilerad mitt
s tång, tvenne rader med sex ljusarmar i varj e. 1700-talet. H . 
49 cm. Diam. 56 cm. 

Tre l j u s k r o n o r med ställning av mässing, behängd med 
glaslänkar och prismor. 1800-talet s förra h älft . H. 128, 104, 91 
cm. Diam. 74, 93, 79 cm. 

L.JussTAKA n. Två lju ss takar av mässing. 1800-talet. H. 27 cm. 
Två lju ss tak a r av mässing, tvåarmade. Stämplar: SB 
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TEXTILI E H. 

- kunglig krona 
N :o · 43. Tillverkad p[l 
Skultuna bruk, 1800
talet. H. 41 cm. 

Två l j u s s t a k a r a v 
mässing, femarmade. 
Skänkta av J. Johans
son, Rättaregården 
1910. H. 57 cm. 

Antependium av 
rött kläde med silkes
broderi och applika
tion. I mitten ett stå- Futo A. Roland. 

Fig. 467. Tramuns nya kyrka. Interiör mot öster. 
ende Gudslamm med Inneres der neuen Kirchc gcgen Osten. 

IHS på korsfanan, om
givet av en ram med inskription: Kommen till mig i alle som 
arbeten och ären betungade. 1900-talet. H. 103 cm. L. 176 cm. 

K a l k k l ä d e av rött siden med guldspetsar. Skänkt år 
1766 av handelsmannen Petter Festing från Stockholm. L. 92 
cm . B. 50 cm. 

H å v av svart sammet med guldbroderier. 1800-talet. 
Diam. 15 cm . 

Bland nu förkomna textilier må nämnas : >>m e s s h a k e af 
blåt samet>>, som i ett annat inv. säges vara av >>Blått och gult 
blo:nerat samet med kors af tyg>>, en di to av rött sammet, som 
1708 var >>alldeles försieten >> och därför såldes för 20 öre smt. 

>>Altarekläde af blåt tafft med een blommerat kappa och 
Guldspets på. >> Å detta funnos även ätterna Bondes och Ugglas 
vapen, initialerna CPHB-MEW och årtalet 1662 broderade 
(fig. 457), vilket tyder på att Carl Philip Bonde och hans maka 
Maria Elisabeth Uggla (jfr s. 455 o. s. 430, not l) äro donatorer. 
Samtliga dessa nämnas i inv. 1689. År 1697 skänker Olof Trana 
ett k a l k kl ä d e >>med guld och silke stickat»; mot slutet av 1700
talet tillkornmer ett svart antependium med silvergaloner, 
skänkt av prostinnan Hagström (jfr s. 461, not l). Dessutom >>ett 
ljusblått a l t a r e k l ä d e skänkt af Inspektor Berglin och dess 
Fru Lena Hasselroth på Tohaga år 1819, tillika med en utsydd 
B o k d y n a.>> I beskrivningen av år 1873 nämnes: >>ett a n te p e n
d i u m af svart siden med kors af silfvergaloner, jemte hyende 
skänkt af Herr Joakim Festing på Tohaga. En ganimal be
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täckning till altardisken af urblekt lärft med påsydda blommor 
af siden.>> 

G RAvsTENAR. Utom de å s. 470 nämnda, på gamla kyrkogården ännu kvar
stående g r a v v å r d a r n a har i gamla kyrkan funnits flera ste
nar. Härom berättar beskrivningen 1873: >>Flera stengrafvar med 
vackra hällar1 hafva förr funnits men nu borttagits och träffas 
här och der vid gårdame en och annan bit deraf med delar af 
bibelspråk, Cheruhinhufvuden och initialer till almogenamn 
från 1600-talet. Dessa grafvar hafva varit rymliga och gemen
samma för en hel gård eller familj; h varför också i den gamla 
kyrkoboken anmärkes att den eller den >>jordades i dess ättehög>>. 
- En intressant hegrafningssed må förtjäna att anföras: 
>>Ända ini senare tid har varit sed att till minne af aflidna barn 
på kyrkaväggen öfver gårdens stol uppsätta kransar prydde med 
måladt papper och >>skraflegull >> samt prentadt n amn, årtal 
och versar. >>2 

])IvEnsE. Timsten (= solvisare) av kalksten, inköpt 1695. H. 30 
cm. B. 26 cm . 

En skampa ll gjordes år 1771 (räk.); denna fanns ännu 
kvar 1873. Nu förkommen. 

En pöttestör (= stöt)3 nämnes i inv. 1689 och.fanns kvar 
1873. Nu förkommen. 

1\.LocKon. Klo c k a med inskrift å ena sidan: Då Gust af III war konung 
i Swerie l Grefwe A. O. Lagerberg· landshöfdinge här i länet l 
Doctor A Forssenius Biskop öfwer Skara Stift l Magnus Hag
ström Kyrkoherde l A. Viding Gomminister i Tådene försam
ling l och Olof Larsson i A samt Anders Erichsson Kyrkio
wärdar l Blef denna klock a efter underfången spricka l när 
Konung Adolph Friedrichs dödsfall för- l kunnades på Tranums 
sochens omkostnad om gjuten l i Skara af N . Billsten år 1775 . >> 
Å den andra: 

)>Når du hörer klockans ljud 
>>Glöm eii lofwa Herran Gud 

l I prot. 1704 heter de t : >linga lijkhaller hwar på Christi Crucifix eller skrif
lens språk äro ulhhuggne skola läggass på till folk och hundars fot a träd. >l 

2 För flickebarn voro de i form av brudkronor, för gossebarn en krans. Flera 
dylika från kyrkor i Västergötland förvaras nu i Skara museum. 

3 Jfr prot. 1724 § 12: »Påmintes att ingen må knorra öfwer den som giir med 
stöten, om han med sl ötande uupwäckcr någon. >l 
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>>Klockan manar dig dertill 
>> Du kan görat om du will. 
>>P salm. 130 v . 56 .>> 

H. 67 cm. Diarn. 68 cm. 
Kl o c k a skänkt av A. Larsson och enl. inskrift gjuten 

1873 av C. A. Norling i Jönköping. H. 84 cm . Diam . 95 cm . 
En äldre klocka fanns ännu 1873 och beskrives så : >>Å den 

mindre klockan läses i munkstil kring öfra kanten: est eternus 
semper pura mente colendus ten 24 september (Den evige bör 
alltid dyrkas med ren själ) samt kring nedra kanten: Lasse 
Nikilson i Skoedue tenna klocka reformera pastor ecclecia 
todenus Anundus Laurensia. d. 1574. P å midten är afbildad, 
enl. Ljungström, Maria med Barnet, men vid närmare påseende 
tyckes det vara en karl i sittande ställning med ett lejon äfven 
sittande framför sig, i hvars käftar han tyckes hålla fast, der 
åfvan synes flere menniskohufvuden. Kring öfversta kanten 
är en krans af ornamenter bestående af pelare och hvalf och 
deremellan figurer, liknande dylika bilder å dopfuntar, men i 
gjutningen hafva de tyvärr blifvit så otydliga att de föga kunna 
urskiljas. Här finnes afbildad mellan hvalf och pelare Kristus 
på korset och vid sidan derom 2 :e menniskofigurer. Den förut 
omnämnda bilden har sin plats under denna. P å klockans mot
satta sida är äfven ett krucifix och omedelbart derunder ett 
par små menniskofigurer urider hvalf med en pelare emellan 
sig. Klockan är 13 dec. t. hög och 173 tum från brädd till/ 4 

brädd. I sjelfva slagpunkten är endast en a 2 liniers fördjup
Hing efter kläppens nötning. - - - Åfvan omtalta klocka 
öfverlämnades till Alfred Larsson i Damsgården, då han skänkte 
den nya stora klockan, hvarefter den lilla såldes att begagnas 
vid Catrine kapell i trakten af Gefle. >> 

Sammanfattning av Tranums kyrkors konsthistoria. 

I. Under förra hälften av 1200-talet uppfördes Tranums 
äldsta kända kyrka av gråsten samt utgjordes av rektangulärt 
långhus med lägre och smalare, rakslutet kor i öster (fig. 468, A. ). 
Murarna voro sannolikt putsade. Sockel saknas . Portal i söder. 

II. Till denna byggnad fogas sannolikt under medeltiden 
ett vapenhus av gråsten, möjligen även sakristia (fig. 468, B, 
fig. 457) . 
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III. År 1693 raseras det ursprungliga korpar
tiet och kyrkan tillbygges i öster (fig. 468, C. , fig. 
455). Ny inredning tillkommer även: altarprydnad 
år 1702, predikstol år 1717, bänkar år 1693. Även 

B flera lösa inventarier såsom kalk (omgjord 1697). 

IV. År 1741 dekoreras läktarbarriären och 
1768 taket med målningar av mäster Lars Hassel
bom. Bland inventarier må nämnas textilier samt 
en klocka, gjuten av Nils Billsten år 1775. 

V. Under 1800-talet tillkomma tvenne ljus
Fig. 468. Tra kronor av trä, paten, ljusstakar m . m.nums ga n1la 
kyrka. Plan- VI. År 1873 raseras den gamla kyrkan samt 

utveckling. 
Grnndrissent uppföres å ny plats den nya efter d. 14/ 2 1871 
wicklung der 

iilteren , a bgc  s tadf. ritning av byggm. G. Andersson. Även all 
brochenen 

Kirchc. inredning nygöres. 

Zusan'ln'lenfassung. . 

Die jetzige Kirche in Tra num wurde im J ahre 1873 nach den Plänen des 
Daumeisters G. Andersson aufgefi.ihrt. Ohne ·kiinstlerisches In Leresse. 

Von der älteren, in demselben J ahre abgerissenen Kirche sind jetzt k~ine Spuren 
auf dem älteren Friedhof mehr vorhanden. Auf Grund älterer archivalischer Auf
zeichnungen und einer 1-Iandzeichnung aus dem Jahre 1671 (Fig. 457) lassen sich 
jedoch die Grundziige ihrer Entwickelung wiederherstellen . Die I<irche wurde im 
Beginn des 13 . J ahrhunderts aus Granit aufgefiirht und bestand aus einem rechL
winkligen Langhause mit einem schmälercn, gerade abgeschlosscnen Chore. Eine 
s udliche Vorballe und wa hrscheinlich auch eine Sakristei werden später im Mittel
alter angebaut. Im J a hr 1693 macht die Kirche einegrosse Voränderung durch. 
Der alte Chor wurde abgerissen, um einer ös tlichen VerHingerung Pla tz zu 
maehen (Fig. 468 C u. 455). 

Im Jahr 1873 wurcle die Kirche abgerissen. 
Von den Inventarien der älteren Kirchc sine! jetzt nur nocil wenige vorhanden . 

Der Altaraufsatz aus dem J a hrc I 70Z, einegute Arbeit von einem Meis ter aus der 
Läckö-Schule (vgl. S. 3Z), is t nicht in der jeLzigen Kirche aufgestellt, a ber doch 
im Turme bcwa hrt (Fig. 458- 6Z) . 



Foto A . R oland. 
Fig. 469. Norra Kedum. Östra kyrkogårdsporten. 

Östlicher Friedhofcingang . 

NORRA KEDUM. 

VÄSTERGÖTLAND, SKARABORGS LÄN, KÅLLANDS HÄRAD. 


SKARA STIFT, KÅLLANDS KONTRAKT. 


ANNEX TILL T ÅDENE. 


Tryckta källor: 1-L\no nt•ll i V. F . T . II, l, s. 74. - - LtNDSKOG III , s. I R9. 

LJur-;GsTnöM, s. 108-109. - vVENNEnnLAn, s . 4 1, pi. 157. - LAMPA : I11v . 
1583, s. 31 i V. F. T . III ; 3-4. - P. A. SÄVES nrmkn. 1863 i Awr . TI DSKn. 
JII, s. 145. 

Handskrivna källor och avbildningssamlingar: PEmNGSKIÖLD, MoN u
MENTA I X , Nr 3, fol. 92 o. 104, (ext. från S.), N r 4 (H adorphs reseanteckningar ). 
- P. A. SÄvEs BERÄTT. 1863, s. 93, 123. - A. T . A.: 6 foto. (ext., int., k lock
s tapeln, kalk, oblat ask), l tcckn. av gravkors av kalksten ; kopia efter Peringski öld; 
avskrift ur P eringskiöld, och ur Berättelse om adeliga gravar 1755, inv . 1829. 
B. ST.: 16 foto. 1905- 1912 (ext., int., klockstapel, inventarier). - S KARA DOM K. 

A . : Skara Stifts bok. vVcster-Gotll. eec!. - SKA.HA ST. OCH G YM N. BwL. : Topogr. 
sam!. : T :ldene, s . 20, 23. 
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Kyrkans arkivalier: I LANDSAR IO VET, GöTEnonG: Uppgifter om kyrkans 
byggnadshistoria och inventarier finnas i följande voly m er : I. J, innehållande inv . 

frlm 1600-talets slut. K. I. l , innehållande sockenstämmoprotokoll 1695-1834, 
räkenskaper 1695-171 3. L. I. l , innehållande räkenskaper 1762- 1831. L. I. 2, 

innehållande räkenskaper 1762- 1831. M. 3, innehållande protokoll v id visitatio
ner 1745, 1799, 1867, inv. 1745, 1774, 1799, 1820, 1836, 1839, 1865, 1876, m innes
skrift 1876. N. I, innehållande protokoll vid vi si tation 1705. I MoDERKYRKA N 
TÅnENEs ARKIV förvaras handlingar från n yare tid. 

Kyrkogården. 

KY nKoGAnn. Norra Kedmns kyrka omgives av en tämligen vidsträckt 
kyrkogård, bevuxen med lummiga träd. Kyrkogården kring
gärdas av en i kallmur uppförd omkring 90 cm. hög gråstensmur 
med port i öster. Denna (fig. 469) utgöres av tvenne stenpelare 
med däremellan hängande enkla, smidda järngrindar. Porten 
uppsattes år 1799 (räk.). 1699 föreslogs å en sockenstämma, att 
>>efter handh kundhe giöras en behållen stenmur omkring 
kyrkogården, men blef slutet att man skall hålla förswarsgodh 
träbalk. >> 1745 beslöts att >>stättor må giöras bredewid kyrkio
portarna, på det de som hafwa wäg öfwer kyrkiogården eJ} 
mågo öpna portarna.>> 

GnAv- På kyrkogården stå i rader 14 gravkors av kalksten av 
v,i.nnAn . Lyper från 1600- och 1700-talen (jfr fig 471) sannolikt på sina ur

sprun gliga platser, avskilj ande de olika h emmanens grifteplatser. 
(Jfr s. 405 o. 505) . Tvenne gravvårdar av kalksten med dub
belgavel (H. 108 och 111 cm. fig. 471) samt en dylik av liknande 
Lyp (H. 82 crn.) men med avrundade gavlar (fi g. 471) . Till sist 
en enk el vård av kalkst en (H. 108 cm.) från år 1743. Även 

,f . två gravvårdar i tumbaform (den ena 
ro=·er=e=e-e;~;-ot; : H. 50 cm. L. -217 cm. B. 163 cm., den 
f, _ ~-,~{:--~ j andra ~· 74 cm. L. 240 ~n1. B.. 177 ?n1. ) 
~ ___:____;;#) j ~ed sv:rtydda e~ler utplanade__m~knfter 
~~ q, -; -~-~ "' --- -- <':/ 1 fmnas a kyrkogarden, som gor mtryck 
t _~~~)J;_(;}!!J av__att till sin kara~tär fått stå tämligen 
~~- ---------</ orordunder det elJ est omdanande 1800
~-- -~:~---------- talet. Norr om kyrkan finnas ännu i dag 

--~-

mga gravar. 
Fig. 470. N. Kedum. Plan A kyrkogården, söder om kyrkan, 

KLOCK- av kyrkogården. står den öppna klocksta p e ln (fig . 
STAPEI-N. Uppmätning av A. Roland. 

472), uppförd år 1765 av mäster OlofGrundriss des Kirchhofes. 
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Fig. -171. N. Kedum. Gravv~trda l' . 

Grabst.eine. 

Bergman (räk.). stockarna brädbek lädda, rödmålade; huven 
karnissväng, spåntäckt. 

I klockstapeln hänga tvenne klockor: T<LocKon. 

I. Med följande inskrift å ena sidan : MED KIEDUMS 
SOCHNAMÄNS TILHIELP l OCH P A ÄGARENS TIL 
GRÖNEBERG HERR l CAPIT OCH RIDDARENs H. I. 
FOCKS OM-KOSTNAD OM GUTEN I SKARA AR 1764 l 
DA MAGNUS HAGSTRÖM1 WAR PASTOR l OCH OLAUS 
THELNING2 KOMINISTER l AF N ILS BILLSTEN. 

P å den andra sidan : 

KYRKIOWÄRDAR G:G:S: och C:L:S : 

H . 57 cm. Diam . 59 cm . 
II. Enligt inskrift å ena sidan: Gj uten 1764 av mäster Nils 

Dillst en i Skara . 
På 	den andra sidan: 


KOMMER KIEDUMS BOER ALLE 

NÄR I HÖREN KLOCKORS LJUD 

ATT FÖR NÅDATHRON NEDFALLA 

TALA MED EN NÅD IG GUD 


l Magnus H agström ligger begraven på Tådcne kyrkogård, där hans grav
s lcn ännu finnes (se s . 461 ). 

2 Olof Thelning ligger begraven på T:idene kyrkogård, där hans gravslen 
li unu finnes (se s. 425). 



488 KÅLLANDS HÄRAD. 

Foto A Roland. 
Pig. 472. N. K edum. Klockstapel. 


Glockenturm. 


MALMENS KLANG HÄR NEDER HÖRS 
TRONES BÖN TIL HIMLEN FÖRS 
STUNDOM DET TIL BÖNEN LIUDER 
STUNDOM DÖDEN T ÄNKA PÅ 
STUNDOM ER I KYRKAN BJUDEH. 
DÄR GUDS ORD I I-I ÖHA F Å 
BEDlEN TANKEN HÖH.EN SÅ 
ATT I IEWIGT LEFWA MÅ 

H. 72 cm. Diam . 72 c:n . 
Båda klockorna, som utgått ur den flitige klackgjutaren 

Nils Billstens i Skara verkstad, äro av samma typ, som en dy
lik, avbildad å fig. 86. 

Hadorph nämner en äldre klocka >>medh några mindre 
bookstäfver å stående som i giutningen äro sammanbundne 
och maculerade att af dem ingen sensus finnas kan. Någon boo
märke finnes dher på såsom mynt fordom i rundh medh små 
bookstäfver på, kan intet skiönias mer än på ett 4 såsom 
ett ankar.>> (troligen klockgjuLarmärke) . Nu förkommen. 
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Foto A. Roland. 
Fig. 473. N. Kedum. Exteriör från sydväst. 

.Ä.usseres von Siidw esten. 

Kyrkoby ggnaden. 

Norra Kedums kyrka, vars plan framgår av fig . 474, är PLAN oc11 

uppförd av gråsten med gavlar av spånklädda bräder. Sockel MATEniAL. 

saknas. Murverkets regelbundenhet har icke kunnat undersökas, 
emedan murarna äro ut- och invändigt putsade. På ytterväg
garna med en slags stänkputs, som varit mycket lös. Under 
denna puts en äldre slätputs, vilken framträder å den genom 
tillbyggnaden av det västra vapenhuset skyddade muren. 
Långhusets och västra vapenhusets yttertak äro täckta 
med grå skiffer, vilande på bräder och ett lager av näver. Tak-
stolar (fig. 474) av nyare dato sitta tätare i väster än i öster. 
Taket synes ursprungligen ha varit avvalmat i öster, av mär
ken i hammarbandet att döma. Bodens (södra vapenhuset) 
tak är täckt med enkupigt tegel. F ö n s t r e n ä I o stora, i senare 
tid utvidgade. 1825 års räkenskaper tala om fönsterreparatio
ner (>>Ungefär med så stora rutor som i Tådene, om Fenster
lufterne kunna det medgifva>>). Huvudingången ligger nu i 
väster och utgöres av en enkel, rektangulär , ej ursprunglig port. 
I söder nära sydvästra hörnet fanns den ursprungliga portalen, 

33. Sveriges lcy>·ko>·. V äste>·uötland I . 
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~1111 1 
A B () f". 10 :J.O,n 

~----~~------~------~------~ 
Fig. 474. N. K edum. P lan och tvärsektion mot öster. 


Skala l :300. Uppmätning av A. Roland. 

Grundriss und Querschnitt gegen Osten. 


nu igenmurad, men synlig i boden. Portalen är enkel, rektangu
lär, med rak överliggare av granit. Golvet är belagt med kalk
st enshällar. Äldre golv av trä nämnes först a gången i kyrkans 
arkiv 1695. Följande år belades mittgången >>med wäll 4 :drat 
huggen Steen. >> Stengolv inlades i koret 1762. -· · I n n e r v ä g
g a r n a äro slätputsade och vitkalkade. U n der putsen fram
träder spår av en äldre, målad dekorering av murarna, sannolikt 
förskrivande sig från den omfattande ombyggnaden vid slutet 
av 1600-talet. Kring altaret gulockra, rödbrunt och gråblått, 
möjligen draperier , sannolikt en omfattningsmålning för altar
prydnaden. Dessa senare dock utförda 1743, >>då det målades 
fram i choret». I varj e fall efter H adorphs besök 1671, t y han 
säger kyrkan vara >>illa påseendes innantilL>. - - I n n e r t a k e t 
platt trätak, sannolikt från ombyggnaden år 1687. Även dess
förinnan, vid Hadorphs besök , täcktes kyrkan invändigt av ett 
platt trätak och synes aldrig hava varit välvd. 

TAKM ,\LNING. Taket är dekorerat med m ål ni n g (fig. 476- 478): tre åttkan
tiga fält och däremellan tvenne cirkelrunda, fyllda med inskrip
tioner. Ytorna utfyllas i övrigt med frodiga akantusslingor i grått 
mot blå grund. Utmed kant erna en bård i rött och vitt. Inom 
de åttkantiga fälten figurscener. I det östliga: i mitten guds
namnet i h ebreiska bokstäver, omgivet av strålar; utmed kan
terna moln; i hörnen små änglar med språkband med inskrifter: 
>>Amen, Lof, ock Ähra och vijsh et. och tack och prijs l ."och 
kraft, och starekhet ware wårom Gud från l ewighet til ewig
het: Amen. uppenb. 7 -- - · >> samt >> Ähra ware Gud i hög
den. Luce 2 : v. 14. >> 



· 
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JI(ii:-1{:• M·::~m
Ii]' ~ 

. J-l. . ..!),. ~ +®' 

l'ig. 475. N . 1\:ecl'llnl :; kv1·k n 167 1 enligt en handteckning i 

Pcringsk iölcls l\l onumcn La. 


D ie Kirchc im J. 1G71 nach cincr ·Handzcichnung. 


I det mellersta fältet (fig. 478) en kn äfallande man iklädd 
röd dräkt med blå mantel, ur molnen sänker sig en i de 
fyra hörnen uppeh ållen duk, vari allehanda odjur. Ur him
len: >>St att upp, P etre ; slachta, och ät. >> Ur mannens mun: 
>>Ingalunda H erre, ty jag h afwer aldrig ätit n ågot meenligit, 
eller orent. Ap. G. 10 : v . 13. 14. >> Nederst följ ande: >>Nu för
nimer jag i sailing at när Gudi är intet anseende til personen ; 
uthan i allehanda folck then som frucl1tar honom och giör rätt
ferdigheten h an är h onom täck. Ap. G: v. 34. >> 

I det västliga fältet inom moln: >>Ehwad tu giör så tänk uppå 
ändan så giör tu aldrig illa . Syr . 7: v. 40 >> . 

I de runda fälten följ ande inskriptioner : 
>>Så hör n.u tino t ienares och tino foleks böön, som the bed

ja nde vvarda i thetta rum: och hör therti ll ifrå thet run1 ther t u 
boor i Hinunelen: och när tu hörer, at tu wille ock nådelig 
wara. 2 Chrön . 6: v . 21. - Så skola nu min ögon öpne wara, 
och min öron gifwa acht på bönerna i thesso rum. Cap. 6: v . 5. >> 

Samt >>Till then stora Gudens Ähra, och h ans Tempel til 
någon Prydnad är detta Herrans huus för thes egna Nledel: 
och sockne menens tilhjelp, wordet med målning uthzirat. A:o 
1744. Icke oss H erre, icke oss, uthan tino n a mne gif ährona . 
P sal. 115 : v. 37. >> 

Dekoreringen är troligen utförd av någon av Lidköpings
mästarna, kanske Lars H asselbom (se s. 63 not 4). 

Norra Kedums kyrkas u r s pr u n g l i g a u t s e e n d e kan man K YnKA s u n 

med hjälp av en t eckning från 1671 i P eringskiölds Monumenta sPnu Nc u cA 

(fi g. 475) och av rest er i kyrkan rekonstruera. Den bestod av u TsEEN D E. 
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Foto A. Roland. 
Fig. 476. N. E:edum. Interiör mot öster. 

Inneres gegen Osten. 

ett raktangulärt långhus med lägre och smalare, rakslutet kor i 
öster. Den var uppförd av gråsten (Hadorph) utan sockel samt 
var endast av 15 alnars längd. Interiörens utseende känna vi ej. 

Kyrkan är sannolikt uppförd på 1200-talet. Den är av grå
sten och saknar sockel. Alltså yngre än sandstenskyrkorna, 
men är av små dimensioner och har en med dessa kyrkor över
ensstämmande plan. Alltså nära dessa i tiden d. v. s. 1200-talets 
förra del. 

SENARE nLL- Till denna lilla sockenkyrka fogas, ovisst när, ett vapenhus 
nYG~NA.DEn av trä framför sydportalen. Möjligen även en sakristia i norr. 

ocn FOI1AND- Församlingen tillväxte emellertid, och kyrkan blev för 
ni!'> GAn. 

liten, varför man planerade en om- och tillbyggnad vid 1600
talets slut. Medlen synas dock hava varit tämligen begränsade, 
varför den alltid frikostige Magnus Gabriel De la Gardie an
ropades om hjälp.1 Kyrkan synes vid denna tid även hava varit 

l Skriften lyder: 
Högvälborne Grefwe, nådige Herre och gunstige öfverheth. 
Ederss Grefl. Excell: utj ödmiuk underdånighet låtom Wij fö rnimma at Vår 

Sochnekyrcka Kiedhum ähr mycket förfallen och muuren på gaflarna säärskreden 
l : Wil Gudh : l t il stunnande Vi' åhr hafwom vij satt oss i sinnet henne nedertaga 
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F oto A . Roland. 
Fig. 477. N. Kedum. Interiör mot väster. 

Inneres gegen 'Vesten. 

Foto A . R ol an d. 
Fig. 478. N. Kedum. Detalj av takmålning. 

Detail der 1744 gem alten Deck e. 
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ganska förfallen. Hadorph säger, att »Vestra gaflen ståår nu 
renpnat ifrån stammen och faller snart omkull, dher han icke 
boot fåår. >> 

Tillbyggnaden ägde rum år 1687 samt bekostades sannolikt, 
åtminstone delvis, av Jöran Rutenskiöld (se s. 305 not 1), 
vars initialer I. R. jämte årtalet 1687 äro i smidda järnbok
stäver anbragta å östra gaveln. - Vid detta tillfälle raserades 
korpartiet och långhuset tillbyggdes i öster. Materialet är grå
sten. Nytt tak på den tillbyggda delen blev först år 1704 
färdigt (jfr prot. 1703: - - - >>willia himbla den delen af 
kyrckian som resterar och behöfwer himbling. >>) Ar 1744 deko
reras taket (se s. 490). 

Nytt vapenhus uppföres i söder 1710. Ytterligare ett vapen
hus uppföres i väster i sen tid. Vid detta tillfälle uppbrytes en 
ny dörröppning i väster och igenmuras den södra portalen, 
varigenom det södra vapenhuset blir apterat till bod. 

I senaste tid har kyrkan st ått orörd, men en restaurering 
förberedes. Planer att övergiva det gamla vackra templet äro 
även å bane, men det är att hoppas, att församlingen kommer till 
insikt om, att en ny kyrka aldrig kan fullt ersätta en gammal 
med alla dess minnen av gångna släkten och dess vördnadsvärda 
traditioner - allra minst i denna församling, som äger ett 
k yrkorum, som redan i sitt nuvarande skick har så många 
moment av en oersättlig skönhet i såväl h elhet som detaljer. 

VAPENHus. I söder framför den ursprungliga portalen är ett v a p e n h u s 
uppfört. Material gråsten i kalkbruk. Murarna putsade, taket 
avvalmat och täckt med enkupigt tegel. I väster en rektangulär 
port, stängd av en enkel dörr av bräder. Öppen t akkonstruk
tion. - Vapenhuset uppfördes år 1710. N är sydportalen igen
murades, kom det att anv ändas till mat erialbod. 

A samma plats fanns före detta ett äldre vapenhus av trä, 
synligt å fig. 475. Det var uppfört av liggande, knuttimrat tim

och af nyyo u prätta och förfärd(ig)a , m en lejenheeten ähr ganska ringa hoss oss, 
ty wij ä hre fåå och fa ttige Sochnetnänn. I-Iwarföre länder wår ödmiuka och under
dåniga böön och begäran till E derss Grefwl.: Excell: om hiel p och bist åndh til 

thet nödiga Wärcket och thess fort kommande, wij, t wiflom inthe m ed mind•·c 
gudh Ederss Grefl. Excell: belön ades warder som alla welgärningar rikeligen belö
nas, dhet wij oss att i våra bööner dageligen för eder bedia skolom . Utj ödmiuk 
underdånighet af Kiedhem dhen 30 octob. A :o 1669. 

Ederss Grefvel. Excell l troopliktige undersåttare l i Kiedhum boendes l öd
miukeligen 
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mer under sadeltak. I söder en rektangulär port. Dess ålder 
.okänd. 

I väster ligger n u v ar a n d e v a p en h u s et, uppfört av grå
sten med putsade murar. Sadeltak täckt med grå skiffer. I norr 
och söder små rektangulära fönstergluggar. I väster en rektangu
lär port, stängd av en dörr av plankor, beslagen med järnlamel
ler. Portring av smitt järn. 

sakristia är inredd i avbalkning i koret (se s. 496) - Ar SAICRISTIA. 

1704 planeras uppförandet av en sakristia av sten, sannolikt i 
norr, men >>sochnemännerna föregåfwo dess ogörligheet hälst nu 
fördesse swåra infalne krigztider och heswär. >>Följande år fram
köres dock sten, men därmed synes arbetet ha avstannat. 

Kyrkan u p p v ä r m e s av en i dess sydöstra hörn stående UrPvÄRM· 

järnkamin. N I Ne. 

Inredning och inventarier. 

Altare murat av sten, täckt med en polerad kalkstens- ALTARE. 

skiva med skråkant. - Altarring av kantfasonerade bräder. 
Knäfallet målat i svarta och vita fält. 1800-talet. Alt a r p r y d-
n a d (fig. 479) av trä, skulpterad och målad. I mitten Kristus 
på korset med Maria och Johannes sörjande. På sidorna de 
fyra evangelisterna. Överst inom en oval ram en ecce homo 
framställning samt tvenne änglar med pinoredskap. Målning 
delvis ursprunglig i blått, rött, grönt, skärt och guld. - 
Nederst ätterna Rutenskiölds och Silfverswärds vapen, angi
vande som donatorer Jöran Rutenskiöld och hans maka (jfr 
s. 305 not l). Härom berättar ett sockenstämmoprotokoll av år 
1698: >>Samptel. sochnemännerna äre wäll nögda medh den 
alltare taflan som Öfwerstel. Rutenskiöld låtit å nyo förferdigha 
medh Bilthuggeriwerk, doch för kyrkans penningar, förmodan
dhes dhe att Hr. Öfwerstel, efter dess före giordhe lofwen, låter 
på dess omkostnadh samma tafla orostryka efter uthi kyrkan 
inga flere medell finnas ähn som redan BilLhuggaren för bemte. 
tafla bekommett, serdeles som Hr. Öfwerstel. dher est låtit 
sina wapn på sättia elr. uthugga. >> Följande år >>gjorde Wällb. 
Öfwerste Leut. påminnelse om Sochnen intet wille gifwa åth 
målaren, som altaretaflan anstrukit hafwer, något till drikes
pänningar, men det war ingen som der till wille samtycka. >> 

Prediksto l av trä, målad i kraftiga färger och förgylld PnEoiK sToL. 
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Foto A . Roland . 

Fig. 479. N. Kedum. Altaruppställning. 

Altaraufsatz aus geschnitztem und gemaltem Holz. 


(fig. 480). Korgen utgörande fyra sidor av en åttkant med 
vridna kolonnetter i hörnen, fälten mellan dessa fyllda med i 
trä skurna akantusblad, förgyllda mot blåmålad hotten. Ljud
tak med skulpterade ornament samt en nedhängande duva. 
Å predikstolstrappans barriär fyllningar med i trä skurna akan
tusrankor. Rummet öster om predikstolen är i förening med 
trappan avdelat och tjänar nu till sakristia. 
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Foto A. Roland. 
Fig. 480. N. K edum. Predikstol. 

Kanzel aus geschnitztem und gemaltem Holz. 

År 1699 beslöt en sockenstämma låta förfärdiga en ny 
p r e d i k s t o l, >>som kunde Accordera emot altaretaflan. >> 

Den synes emellertid först år 1709 hava blivit utförd, ty 
detta år erhåller bildhuggaren Tholin betalning för predik
stolen. 

Bänkarna äro enkla, öppna, vitmålade (1800-talet ?). - - BÄNKI NnEP

De första bänkarna å kvinnosidan rikare med skulpterad tand- N INe . 
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list och äggstav. 1700
tal. - I koret tvenne 
slutna herrskapsbän
kar. 

Över gången tvenne 
bågar med ljuspipor. 

I väster är läkta
r e n anbragt med en en
kel, slät, vitmålad bar
riär av stående bräder. 
Nedtill en kantfasone
rad list. Barriären har 
förr varit dekorerad 
med målningar, som 
>>föreställa åtskilliga 
dygder i sinnebilder, 
såsom: samdrägtighe
ten, snällheten m. fl. >> 

Foto A. Roland. (inv. 1829). Denna de
koration, som nu sannolikt 
döljer sig under målningen 
från senare tid, utfördes år 
1743 (räk. ), troligen av nå
gon av de i Lidköping ver
kande målarmästarna. 

Å läktaren står ett orgel
harmonium. 

Dopfunt av sandsten 
med uttömningshål (fig. 
481). Skålen sönderslagen. 
Tillhör samma grupp av i 
Västergötland tillverkade 
dopfuntar, som de i S. Marie 
kapell (fig . 38) och i Järpås 
( fig. 281). 1200-talets förra 
hälft. H. 73.5 cm. Diam. 
64 cm. 

Dopskål av tenn med 
Fig. 481. N. Kedum . Dopfunt av sandsten. tvenne genombrutna hand

Upp mii tt av A. Roland. 
tag. Stämplar: W (= års-Taufstein ans Sandstcin. 13. J a hrh. 

LÄKTARE. 

ORGEL. 

DOPFUNT. 

DoPsKÅL. 
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bokstav) - GB (= 
GöteBorg) sköld 
med tenngjutarens ini
tialer, av vilka den se
nare är S - sköld med 
otydliga tecken. H. 6.5 
cm. Diam. 31 cm. 

Kalk av silver (fig. NATTVARDs 

KÄRL.482, utst. av kyrkligt 
silver i Skara 1913 nr 
4). Fot i sexpass, ned
till med gallerlist, sex
sidigt skaft med gra
verade sicksackband, 
platt nod med sex 
rombiska utsprång, å 
varje en graverad mi
nuskel, )Jildande ordet: 
ihecvs. Stor skål från 
senare tid. Fot och nod 
från 1400-talet. H. 19 
centimeter. 

Tillhörande p a t e n 
av silver, förgylld på 
ovansidan. Diam. 12.5 
centimet er. 

Ob l a t a s k av silver (fig. 483, utst . av kyrkl. silver i Skara 
nr 167) . Oval, vilande på fyra fötter, kupigt lock med gångjärn. 
Rikt driven ornering. Stämplar : Norrköpings vapen - t re 
kronor - X (= 1780)-- IPB (= Johan P ettersson Berg1

) . Under 
botten denna graverade inskrift: >>Souvenir d'une amie >>samt 
L. C. 	R(etzius2):M. E. S(karin2

) . H. 9 cm . L. 13 cm. B. 9 cm. 
Sock e n b u d s k a l k av silver, delvis förgylld; rund fot , 

l Johan Pettersson Berg, guldsm ed i Norrk öping, v ar verksam redan på 1730
l a let, å lderman 1750, t 1762 (en!. bevarad bouppteckning). En guldsmedsänka 
Berg dog först 1792. Detta var förmodligen hans änka, som fortsatt med man
nens arbete och använt hans st ämplar . MeddeL av dr Gust af Upmark. 

2 Lorentz Christ. Re tzius f. 1745, prästvigd 1773, huspredikant hos riksråde t 
g •·cve Snoilsky 1776, kyrkoherde i Tådene 1799, pros t 1801 , t 1818. G. 1786 m . 
Margareta Eleonora Skarin. 

Foto. Silverutst . i S icara 1913. 

Fig. 	482. N. Kedum. Kalk av silver. 
Silberner Kelch aus d. 15. Jahrh. 
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Foto Silverutställningen i Skara 1913. 

Fig. 483. N. Kedum. Oblatask av d~ivet silver. 

Silberner Hostienkapsel. 

platt rund nod; utmed skålens överkant en liten rundbågsfris. 
Stämplar: Lidköpings vapen - NL (= okänd guldsmedssig
naturl - åldermansranka - G med skrivstil (= årsbokstav). 
H. 10 cm. Tillhörande paten av silver, förgylld på ovansidan. 
Stämplar: NL. Diam. 8 cm. 

Ob l a t a s k av koppar nämnes i kyrkans räkenskaper för 
år 1696. 1745 anskaffas en ny av trä, emedan kopparasken 
>>giör oblaterna osmakelige >>. 

LJusKRoNoR. Två ljuskronor av trä, profilerad svarvad mittstång 
med mittdekoration, blåmålade med röda ringar, två rader 
ljusarmar med sex i den övre och åtta i den nedre. Tillverkade 
år 1701 (räk.). H. 85 cm. Diam. 62 cm. 

LJ ussTAKAR. Två ljusstakar av svarvat trä (björk). 1800-talet. H. 
23 cm. 

Två ljusstakar av mässing, trearmade. Stämplade: 
SB (= SKULTUNA BRuK) - kungl. krona. N :o 43. 1800-talet. 
H. 43 cm. 



NORRA KEDUMS KYRKA. 501 

Antependium av rödbrun sammet med guldfrans samt TExTILIEn. 
årtalet 1724 i guldband. I trasor. Har enligt inv. 1774 varit 
försedd med >>Silfwer spetsar omkring.>> L. 190 cm. H. 92 cm. 

Antependium av tunt, grönt tyg, slitet. På mitten ett 
kors. Sannolikt det, som i inv. 1820 säges vara av >>Ostindiskt 
tyg, grönt med invävda guldramar, som Välb. Herr Justus 
König1 skänkt år 1805. >> H. 102 cm. L. 158 cm. 

K al k k l ä d e av samma slags tyg, fodrat med ljusgrönt 
siden. Utmed kanten en vävd bård i guld, blått och grönt. 
Skänkt år 1805 av samme donator. Storl. 70 X 70 cm. 

H å v av svart sammet med en bred guldspets överst samt 
en tofs nedtill. Skinnfoder. Ram och skaft av mässing. Kloc
kan nu borta, men kroken finnes ännu kvar. Nämnes i inv. 1774 
såsom skänkt av kapten Fock på Gröneberg2. Diam. 17 cm. 
Skaftets L. 257 cm. 

Bland nu förkomna, men i inventarierna beskriv.na textilier 
må nämnas: 

Vid 1600-talets slut funnos i kyrkans ägo: »l Altarkläde 
af brandgult tafft och samma slag till kappan med swarta spet
sar omkring. l rödt kläde uppå altaret.>> ·Möjligen var detnå
got av dessa antependier, som nämnes i 1696 års räkenskaper: 
>>giörs ferdigt det gambia alt a r e k l ä d h e t, brukas om fre
dagar och apostladagar.>> Vidare >>l glt. kalkkläd e trykt 
lerfft. l do behållet sydt med rödt silke. l p u n g af s w art samet, 
guldsnören kring och Biella uti.>> I 1774 års inv. har tillkommit, 
förutom ovan beskrivna och ännu i kyrkans ägo befintliga tex
tilier, en mässhake av >>rött Blommerat tyg, förärad af herr 
Cammarherren Nils Kagg på Kielstorp och dess Fru Märta 
Bonde>> (se bil. III). 

Gravsten av sandsten (fig. 484), rest av en liljesten av GnAvsTENAR. 
degenererad typ. 1300-talet? Ligger i västra vapenhusgolvet. 

Gravsten av kalksten, i korets golv, delvis dold av altar
ringen, med i relief tvenne kolonnetter uppbärande en arkad; 
inom denna ett basunblåsande änglahuvud med vingar och en 
kartusch. N eders t en inskriptionsplatta. Inskrifter oläsliga. 
Endast årtalet 169 - har kunnat tydas. L. 246 cm. B. 183 cm. 

1 Justus Wilhelm Henrik König, f. 1763 i Hamburg, levde utan tjänst, t ogift. 
2 Henrik Johan Fock, f. 1702, kapten vid Västgöta-Dals regemente, R. S. O. 

1755 , ·tl765, g. 1751 m. Magdalena Sophia Belfrage, f. 1733 t 1810. 

http:beskriv.na
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Gr a v s t e n av kalksten med spetsig 
gavel. Inskrift: CHRISTUS ÄR MITT 
LIF OCH DÖDEN ÄR MIN VINNING 
1694. H. 72 cm. 

Två gravstenar av kalksten den 
ena med initialerna L. O. R., denandra 
med årtalet 1799 ligga ramponerade i 
vapenhusets golv. 

En Ruthenskiöldska ätten tillhörig 
grav har fordom funnits vid kyrkan enl. 
en anteckning av kyrkoherde Werner 
den 20 jan. 1755 i >>Berättelse om 
adelige grafvar >>: >>Wid Kiedums kyrkia 
in till södra muren är en graf Ruther
schiölder tillhörig, hwilken nu för tiden 
hålles wid mackt af wälborne Herr 

Fig. 484 . N. Kedum. Romansk Byttemästaren 	 Lars Gyllenhahl på 
gravsten. 

Herlingstorp. >>Romanischer Grabstein. 

Bondeepitafium av plåt från år 1854, hänger i kyrkan. 
Jfr s. 214 fig. 223. H. 22 cm. B. 29 cm. 

S ammanfattning av N . Kedums kyrkas konsthistoria. 

I. Norra Kedums kyrka utgjordes i sitt ursprungliga skick 
av 	ett rektangulärt långhus med lägre och smalare, rakslutet 

kor i öster (fig. 485, A). Den var uppförd av 
A. gråsten och saknade sockel samt räknade en

dast 15 alnar i längd. I söder nära västra ga
veln var huvudingången. Om kyrkans yttre 

B. 	 eller inre utseende i övrigt under denna period 
veta vi intet. Kyrkan torde ha uppförts under 
1200-talets förra del. A v inventarier från denna 
period är en dopfunt bevarad. 

C. 	 II. Till denna kyrka fogas under medel
tiden - ovisst när - framför sydportalen ett 
vapenhus av trä, och kanske en sakristia i 
norr vid koret (fig. 485, B). Av inventarier 
från denna period må nämnas en kalk av silver 
och en lilj esten av sandsten. 

A . Roland delin. 

Fig. 485. N. Ke
dum. Planutveck

ling. 
Grundrissentwick· 

]ung. 
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III. Ar 1687 raseras korpartiet, och långhuset tillbygges i 
öster (fig. 485, C). Mat erial gråsten. Platt trätak inlades i den 
tillbyggda delen först 1704. !.Vapenhus av sten uppföres 1710 
på det äldres plats framför sydportalen. Altarprydnaden t ill
kommer 1698 och en predikstol från mäster Olof Tholins verk
stad 1709. Bland inventarier från d enna period må nämnas 
två ljuskronor av trä (1701 ), antependium (1724) samt tvenne 
gravstenar. 

IV. Ar 1743 dekoreras läktarbarriären och följande år 
taket med målningar. Bland inventarier från denna period må 
nämnas oblatask av silver (1780), håv (1774). 

V. Under 1800-talet igensättes sydportalen och upptages 
en ny i väster, framför vilken ett nytt vapenhus av sten upp
föres. 

Zusammenfassung. 

Mil Hilfe einer Handzeiclmung aus dem Jahre 1671 (IIig. 475) 1ässt sich die 
ursprunglicile Gestalt der Kirche feststellen . Sie bestand aus einem rektangulären, 
noch erhallenen Langhause mil einem schmäleren, gerade abgeschlossenen Chore 

(Fig. 485, A) . Sie war aus Granit ohne Soclwl im Beginn des 13. Jahrhunderts 
gebaut. Portal auf der Si.idseite. Eine si.idliche Vorhalle a us I-Iolz und wahrschein
lich auch eine Sakristei werden später im Mittelalter angebaul (Fig. 485, B). Im 
Jahr 1687 wurde die Kirche gegen Osten erweitert, wobei der urspri.ingliche Chor 
abgerissen wurde. Eine hölzerne Decke wird 1704 eingelegt und 1710 die alte 
Vorhalle aus Holz mit einer anderen aus Granit ersetzt. Im Jahr 1744 wurde die 
Decke mit dekorativen Malereien versehen, figurlichen Darstellungen von Grisam e
ornamenten auf blauem Grunde umgeben. 

Von besonderem kunstgeschichtlichem Interesse ist der Taufstein aus dem 13. 
Jahrhundert und ein romanischer Grabstein aus Sandslein. Bemerkenswert sind 
auch ein Kelch aus d. 16. und eine Hoslienkapsel aus der Mitte des 18. Jahrhun
derts. 

Der Altaraufsatz wurde im Jahre 1698 und die Kanzel im J ahre 1709 vom 
Meister Olof Tholin aus Lidköping geschnitzt. 



Foto S. Currnan. 
Fig. 486. Lava. Exteriör från sydväst. 

Äusseres von Siidwesten. 

LAVA KYRKA. 

VÄsTERGÖTLAND, SKARABORGS LÄN, KÅLLANDS HÄRAD. 

SKARA STIFT, KÅLLANDS KONTRAKT. 

ANNEX TILL TÅDENE, 

Tryckta källor: LrNDSKOG, III, s. 190. - LJUNGSTRÖM, s. llO. - WEN NEn
BLAD, s. 4 1, pi. 156. -.,..- LAMPA, Inv . 1583, s. 31 i V . F . T . III, 3- 4. - P. A. 
SÄVES BERÄTT. 1863 i ANT. TIDSKR. III, S. 145. - FniEDR. W ILH. VON SCHUBERT: 

Reise durch Schweden, Norwegen, Lappland, Finnland und Ingermanland in d en 
J a hren 18 17, 1818 und 1820. Leip zig 1824, s. 26 1. 

Handskrivna källor och avbildningssamlingar: PERINGSKIÖLDS MoNu

MENTA I X, Nr 3, s. 104 och s. p . (cxt. från S.). - P. A. SÄVES BERÄTT. 1863, 
s. 133, 134. - A. T. A. : 3 foto. (ext., int. ); kopia efter Peringskiöld; avskrift ur Be

rättelse om a deliga gravar 1755; inv . 1829; skrivelser ang . restaurering 19 13
1914. - B . ST.: l bl. uppm. ritn. av Fr. Falkenberg 1910 (pla n och län gdsektion), 

bl. ritn. t ill nya bänkar och n y a ltaruppställning av Fr. F alkenberg, stadf. 26
/ 4 

1912; 18 foto. 1905, 1909, 1912 (ext., int., klockstapel, inredn ingsföremål och in
ventarier). - SKARA DoMK. A. : W ester-Goth. eec!. - Skara Stifts Bok. - SKARA 

ST. OCH GYMN. BIBL. : Topogr. sam!. : T :Jdene, S. 20, 23. 

l 
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Kyrk;ans arkivalier: I LANDSARKIVET I GöTEBORG: Uppgifter rörande bygg

nad och inventarier träffas i följande volymer: ; l. l : l , innehållande inv. från 

1600-talets slut. - K. I: l , innehållande b änkdelning 1691, sockenstämmoproto

kolll695-1830, räkenskaper 1695- 17.18. L. I : l, innehållande räkenskaper 1714
1769. ~ L. I: Z, innehållande räkenskaper 1762-1831. - L. 1: 3, innehållande 

1762-1831. - L. I: 4, innehållande räkenskaper 1741- 1759 (kladd). - M. 3, 

innehållande inv. 1715, 1745, 1774, 1799, 1820, 1836, 1839, 1865, 1876, protokoll 

vid v isitationer 1799, 1867. I MODERKYRKAN TÅDENES ARKIV förvaras dessutom 

handlingar från nyare tid. 


Kyrkogård, klockstapel och klockor. 

Lava kyrka omgives av en tämligen vidsträckt kyrkogård, KYRKoGÅRD. 

planterad med lummiga träd. - Ar 1769 delades gravplatserna 
mellan de olika hemmanen >>då 61

/ 2 aln något mer och mindre 
efter platsernas beskaffenhet tildeltes hwar gård och pro
partionaliter de mindre och det i följande ordning nr l Orre-
valla behåller sin wanliga grifteplats emellan wästra kyrke
balken och kyrkans wästra gafwel så bred som sielfva kyrkans 
wästra gafwel är Nr 2 Ekholms Säterie söder om Orrevalla 
grifteplats till wästra och södra kyrkebalkarna och öster intil 
Almetorps graf Nr 3 Almetorps Säteri med underliggande torp 
närmast til Ekholmens och ifrån linien med södra kyrkomuren 
til Kyrkabaleken söder ut. Nr 4 de dernäst i öster Backg(ården) 
Nr 5 Kolmesio Nr 6 Stora Bottorp Nr 7 1

/ 2 hemman Nr 8 Huhlan 
1 hemman Nr 9 Stora Humlebäck Nr 10 lilla Humlebäck/ 2 

eller Kampetorp 1
/ 2 glatt Nr 11 sidst Stommen och på dess 


plats öster om kyrkan in til diket Frimanstorp %, närmast 

kyrkan på l aln när hafwer sielfwa gården sine grifteställer, 

dernäst Soldate Boställen och torpare och närmast kyrke
balken inhysesfolket och det påhwar plats, skulle någon främ
mande dö och begrafwas, så sker det på den gårdens plats der 

han dör, ehwar någon af sochnemännen på de odelte platserna 

wil göra sig graf efterlåtes det.>> 


Kyrkogården kringgärdas av en ej fullt meterhög, i kallmur 
. uppförd mur av gråsten med portar i nordost och söder, den 
senare bestående ay enkla grindstolpar av sten med smidda 
järngrindar, sannolikt från 1800-talet, möjligen dock den, som 
uppsattes år 1759. Ar 1708 gjordes norra porten >>medh tak >>. 
Denna raseras emellertid år 1789, >>emedan hwalfwet är söndrigt 
och af den stenen muras ett par stenpelare wid Backgårdsporten.>> 

34. Sve.·iges Kyrkor . Västergötland I. 

http:1695-17.18
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GRAVVÅRDAR. På kyrkogården stå tvenne gravkors av kalksten; vanliga 
typer från 1600- och 1700-talen. Dessutom gravstenar från 
samma århundraden (se s . 519). 

KLoc K- Nordost om kyrkan står klockstapeln (fig . 487), upp
sTAPEL. 	förd av trä, öppen, brädbeklädda stolpar, sadeltak, g a v l a r 

och tak klädda med stickspån, vid nocken kantfasonerade brä
der. - Denna klockstapel är uppförd år 1780. - En äldre 
stapel byggdes 1698 av OLUF SNICKARE (räk.) . En ännu 
äldre synes å en teckning från 1671 i Peringskiölds Monurnenta 
(fig. 491). Även denna var av öppen konstruktion under sadel
tak. 

KLocKoR. I stapeln hänga tvenne klockor: 
I. P å den ena Rutensköldska vapnet och initialerna BRS 

( = B. RuTENSKÖLD1). Överst: Soli Deo Gloria In Exelcis . 
Nederst: Gud till ähra Lava sochen til tienst ähr tenna klocka 
omguten i Götheborg af Petter Böök Anno 1705. 

P å den andra sidan: 

HER MAGNUS / KÖCK PASTOR. 

I-I. 68 cm. Diam. 73 cm. 
II. Med inskrift på ena sidan: 

>>Den 	 döde kallar till nytt lif 
· De som af Adam lefva 
Vid brand och likfärd aktning gif 
På det du ärft af Eva. 

Kyrkovärdar voro nu i Lafva j Lars Månsson i I-Iuhlan och J 
Olof Månsson i Humlebäck >> 

På den andra sidan: 

GUSTAF D. III UPHIELPTE RIKET 
GREF A. O. LAGERBERG INNEHADE LÄNET 
DOCTOR A. H. FORSSENIUS VÅRDADE STIFTET 
MAGN. HAGSTRÖM VAR KYRKOHERDE I T ÅDENE 
OCH BEN. VIDING DER COMMINISTER 
DÅ M. BILLSTEN GÖR MIG I SKARA 
ÅR 1775 OCH N. TENGBERG VAR KLOCKARE. 

H. 92 cm. Diam. 92 cm. 

l Bengt Rutensköld, ryttmästare vid VäsLgöla kavalleri. G. m. Anna Stake 
f. 1664, t 1737. - Son till Göran Rutensköld, se s. 305, not l . 
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c;\ c " . Foto .A. Roland. 
Fig. 487. -hava. Klockstapel. 

Gloekenturm. 
•, ) 

Kyrkobyggnaden. 

Lava kyrka, vars p l a n framgår av fi g. 490, är uppförd L AN GH us 

av gråsten med finhuggna sandstenskvadrar i hörnen av 20-54 ocH J<o H. 

cm. höjd . Sockel saknas, utom å norra sidan, kring portalen. MATEmAL. 

Dess profil är av den bredare typen, som vi förut påträffat i 
Gösslunda (fig. 122), Rackeby (fig. 149), Råda (fig. 192), Järpås 
(fig. 276), Örslösa (fig. 340) och Söne (fig. 366). Yttermurarna 
äro spritputsade med slätputsade och vitkalkade portal- och 
fönsteromfattningar. Östra gaveln av bräder, klädd med hand
kluven ekspån. F ö n s t r en äro stora, spetsbågiga samt för
storades år 1809 (räk.). Vid 1600-talets slut voro de små smala, 
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j Tr 
NORRA FA~ADEN. 

Fig. 188. Lava. Norra fasaden. 

Uppmätt av A. Roland. 


Die nördliche F assade. 


SKÄRNiNG 5EDD MOT KOR.E.T. 

Fig. 489. L ava. Tvärsnitt mot öster. 
Querschnitt gcgcn Osten. 

PLAN .. 

F ig. 490. Lava. Plan. Skala l :300. 

Uppmätt av A. Rola nd. 


Grundriss. 
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broa. 

Fig. 49 1. L ava k yrk a 1671 crLcr Lockning i Pering
sk iölds ~IonumcnLa. 

Die Kirche im J . 1G71 nach cincr Handzcichnung. 

rektangulära (fig. 491 ). Huvudingången ligger nu i väsLer och 
är en enkel, rektangulär port med trädörr. Ursprungligen låg 
den på under medeltiden vanlig plats, nära sydvästra hörnet, 
men igenmurades, ovisst när. · Förslag om dess igensättande 
framkom. redan år 1691 vid den då företagna bänkdelningen, 
för att få en bekväm likformighet på båda. bänkraderna. Möj
ligen fattades beslut i denna riktning. Under den nuvarande 
putsen kan nian emellertid se spår av den. Dess läge är 145 cm. 
från sydvästra inre hörnet och inre bredden 130 cm. Ä ven i norr 
fanns en ursprunglig portal (fig. 492) som emellertid redan 1691 
var igenmurad. Omfattningen är finhuggen sandsten (H. 212 cm., 
övre B. 68 cm., nedre B. 70 cm.). I söder vid koret en i senare 
tid uppbruten mindre port med tresidig övertäckning. G o l v e t 
är belagt med kalksten, inlagd 1813 (räk.). Äldre golvbelägg
ning av trä nämnes 1702. Innervä gga rna äro slätputsade. 
Platt trätak, möjligen med målad dekorering under nuvarande 
vitmålning. Säve omtalar, att i taket funnos målningar, fram
ställande änglahuvud och de åtta saligheterna samt Kristi 
förklaring. I kyrkans räkenskaper för år 1758 nämnas också 
utgifter för kyrkans målning, 150 dlr. Kyrkan synes ha varit 
välvd, ty 1731 het er det >>hwalfwet nedertages. >> Om därmed 
menas valv över kyrkorummet, triumfbågen eller något annat, 
framgår ej av ordalydelsen. Ytt ertaket är täckt med en
kupigt tegel. Äldre taktäckningsmaterial ekspån, vilket nämnes 
första gången i kyrkans handlingar år 1695 och sista gången 
år 1802. 
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Fig. 492. Lava. NordportaL 

Uppmät.t av A. Roland. 


N ördlicher Portal. 


KYnKANsun- Kyrkans ursprungliga utseende kan man med hjälp 
sPnuNGLIGA av en teckning i Peringskiölds Manumenta (fig. 491) rekon

uTsEENDE. struera. Den utgjordes av ett rektangulärt långhus med lägre 
och smalare, rakslutet kor i öster. Var uppförd av gråsten med 
murhörn av finhuggen sandsten. Ytterväggarna voro sannolikt 
putsade med undantag av murhörnen. Portaler i norr och söder, 
den förra med rak överliggare, den senares utseende obekant. 
Vad interiören beträffar veta vi intet om dess utseende. 

DA-rEniNG. Denna lilla kyrka uppfördes sannolikt vid tiden för sand
stenens utbytande mot den lättare tillgängliga gråstenen som 
byggnadsmaterial i dessa trakter. Man fann det för tidsödande 
och dyrbart att hämta sin sten från Kinnekulle och hugga den i 
jämna kvadrer. Men ännu kunde man icke helt frigöra sig från 
det ädlare materialet, utan använde det som dekoration på mera · 
framträdande platser såsom portalomfattningar och murhörn. 
Dessutom är sockel anbragt kring norra portalen. Allt detta 
tyder på, att kyrkan uppförts under en tid, då ännu icke grå
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Foto A. Roland. 
Fig. 493. Lava. Exteriör från sydväs t. 

Aussercs von Siidwcsten. 

stenen kunnat helt uttränga sandstenen. Detta skedde i dessa 
trakter omkring år 1200. Lava kyrka bör alltså vara uppförd 
vid denna tid. 

U n der medeltiden tillbyggdes i söder framför portalen ett SENAnE Fö n

vapenhus av sten, synligt å fig . 491 . Möjligen även en sakristia, XNoniNGAn. 

ehuru vi icke ha några uppgifter därom bevarade. Får man 
tyda en anteckning i kyrkans arkiv (se ovan) i denna riktning, 
skulle kyrkorummet en tid täckts med valv. Dessa torde då 
ha slagits någon gäng under medeltidens senare del. 

Efter 1671, men före 1695 skedde den största förändringen 
med Lava kyrka, i det att koret raserades och långhuset till
byggdes i öster. Därigenom erhöll kyrkan sin nuvarande plan. 
Att detta måste hava skett efter 1671 visas därav att kyrkan 
ännu på den detta är utförda teckningen (fig. 491) har kvar sitt 
medeltida utseende. Tillbyggnaden bör emellertid ha varit 
färdig före år 1695, ty från detta år finnas kyrkans räken
skaper och protokoll bevarade, och i dessa förekomma inga upp
gifter om något så omfattande bygge som det ifrågavarande. 
Dessutom visar en plan av kyrkan från 1691 vid bänkdelningen 
(K.I,1), att koret då var utbyggt i bredd med långhuset. Denna 
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Foto A. R oland. 
Fig. 494. Lava. Interiör mot öster. 

Inneres gegen Ost.en. 

bänkdelning skedde sannolikt, sedan kyrkan nyss blivit färdig, 
vilket alltså borde ha skett omkring år 1690. 

Vad som åtgjordes vid interiören är omöjligt att säga. 
Sannolikt täcktes den tillbyggda delen med ett platt trätak, 
och möjligen utvidgades fönstren. Golvet belades med bräder. 

De följande århundradenas förändringar ha varit mindre 
genomgripande. 1758 målas kyrkan. 1763 beviljades bräder till 
uppförandet av >>en liten qwist eller förstuga för den öfre dör
ren, at afhålla wädret och drag igenom densamma >>. 1770 upp
föres det nuvarande vapenhuset i väster. Ar 1810 inlades st en
golv i kyrkan. 

VAPENHus. I väst er är ett v a p e n h u s tillbyggt framför den nuvarande, 
uppbrutna portalen. Material gråsten. Väggarna utvändigt 
spritputsade med slätputsade och vitkalkade fönsteromfatt
ningar, murhörnen av finhuggna sandstenskvadrar. Två rek
tangulära fönster i väster, port i söder. Detta vapenhus upp
fördes sannolikt år 1770, ty detta år beslöt en sockenstämma, 
att ett nytt vapenhus skulle byggas >>med påbyggnad af torn 
at hänga klockorna uti>>. 1790 nämnes >>wappenhuset med den 

• 
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Foto A. Roland. 
Fig. 495. Lava. Interiör mot väster. 

Inneres gegen \Vesten. 

på bygda Sädes Boden eller Magazinet. >> Möjligen är det vinden 
till vapenhuset som menas med detta magasin. 

Före detta vapenhus fanns vid västra porten ett äldre dylikt 
-sannolikt provisoriskt -vilket uppfördes 1763 (se s. 512) . 

Det södra vapenhuset, som sannolikt uppfördes redan på 
medeltiden, stod ännu kvar år 1739, då dess takbelades med spån. 

Till sakristia tjänar en avbalkning i långhusets nordöstra SA KRISTIA . 

hörn, vilket står i förbindelse med predikstolstrappan. År 
1734 >>giöres plankwerk för Prästebänken med dörr före >> en 
slags sakristia . · 

Kyrkan uppvärmes av en i kyrkans sydöstra hörn stående U PPvi\RM

järnkamin. N I Ne. 

Inredning och lösa inventarier. 

Altaret utgöres av ett enkelt träbord . - A l tarringen ALTARE. 

med enkla, svarvade trädockor från 1800-talet. - A l t a r-
pryd n a d e n en enkel uppställning med en gjuten och för
gylld Kristusbild (H. 49 cm.), upphängd å ett målat kors, 
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samt omramat av en 
rundbågig arkad av 
trä, målad i vitt och 
guld. Krucifixet, soni 
torde vara från l 700
talet, har troligen till
hört något annat före
mål. Möjligen har det 
legat på ett kistlock. 
Nederst ett bibelcitat. 
-- Nuvarande upp
ställning från 1800
talet, möjligen från en 
1869 företagen repara
tion. 

En äldre altarpryd
nad förfärdigades år 
1740 av mäster Olof 
Briihl, dess utseende 
obekant. Den enda 
bevarade uppgift, som 

Fig. 496. Lava. Predikstol. 1715. kan giva oss någon
Kanzel aus geschnitztem und gemaltem Holz. 

upplysning om upp
ställningen, finnes i ett sockensstämmoprotokoll av år 1823: 
>>--- på Altar Taflan borttages öfversta kransen, af fruktan 
att den lossnat och torde falla ner likt redan skett med örnen, 
som stod öfver denna.>> 

PREDIKSTOL. Predikstol av trä (fig. 496). Korgen fyra sidor av en ått
kant med vridna kolonetter i hörnen, i fälten mellan dessa i 
trä skulpterade akantusblad nedtill frukter och blommor i 
frodig formgivning. Målning (ej ursprunglig): kolonettema bruna 
med ljusgula rankor, i fälten förgyllda blad mot blå botten. 
- Trappa med enkel, slät barriär, över dörren ett i trä skulpterat 
ornament, som synes en gång ha varit placerat å det nu för
komna ljudtaket. - Predikstolen är tillverkad av bildhuggaren 
mäster Olof Tholin (jfr s. 433 o. 476) år 1715. 

BÄN KINREn- Bänkarna äro enkla, slutna, med pilastrar på mellanstyckena, 
NING. från 1800-talets mitt (?). -Vid bänkdelningen 1691, efter kyr

kans utvidgning heter det: >>att intill dhe, som obygde stohlar 
undfå, kunna dheras stohlar byggia, så efterlåtes dhem stå i 

Foto A . Roland. 
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stohlar med sine grannar, men 
om någon skulle understå sigh 
sedan alt är perfectionerat gå i 
andras stohlar ähn dheras Nu
mer --- så sattes dhem til 
wijte twå R dr. >> - I koret fun
nos då till höger om altaret en 

>>Prästestohl >>och till vänster en 
>>Dieknestohl >>, dessutom tven
ne herrskapsbänkar, tillhörande 
ägaren till Almetorps egendom 
inom socknen. A v denna bänk
inredning ha vi b.evarad en dörr 
med sniderier (fig. 497). 

I väster är en läktare upp LÄKTARE . 

förd med enkel fyllningsbarriär . 
Målning vitt och gult. 1800
talets senare hälft. - En äldre 
läktare uppfördes 1724 (räk.). 
- Som ingen >>I-Ierrestol» år 
1749 fanns för Orrevalla boställe 
inom socknen, lät dåvarande innehavaren greve Fredrik Spens1 

>>bygga för sig och fru Grefwinnan en läkt bakom främsta dör
ren.>> 1764 var den emellertid redan nedtagen. - 1731 beslöts, 
att >>med första en lächt på södra sidan (skulle) giöras >> . - 1863 
var läktarbarriären dekorerad med målning framställande l. 
Människohjärtat i en ugn. 2. Ett brinnande hjärta och en vat
tenkanna. 3. Ett hjärta och en hammare. 4. Ett hjärta och 
ett solglas. 5 . Ett hjärta, ögon och en vattenkanna. 6. Ett 
hjärta, kors och tvenne duvor. 7. Ett hjärta på en bok, vari 
en hand skriver. 8. Ett hjärta omslingrat av en orm och hac
kat av en ·garn. A varje fält en inskrift: l. Probor (= jag 
prövas); 2. Refrigorque (= och jag förstelnas åter); 3. Mollesco 
( = jag blir mjuk); 4. per verbum (= genom ordet); 5. --- 
debor (= ? ) ; 6. pacis amans (= älskande freden); 7. per 
destinor (= jag bestämmes för); 8. Infernurn tirneo (= jag 
fruktar helvetet) . Målningen sannolikt utförd 1758 (se ovan). 

1 Fredrik Spens, f. 1721, major vid Adelsfanan, R. S. 0., landshövding i 
Skaraborgs län, t 1795. G. 174 7 m . Ulrika E leonora Falkenberg, f. 1723, t 1789. 

Foto A. Roland. 
Fig. 	497. Lava. Bänkdörr och epita 

fiLun frun 1600-talcts slut. 
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DOPFUNT. 

NATTVARDs

KÄRL. 

Foto A . Roland. 

/ 

/ 

r 

l 

FOT 

D o p f u n t av sandsten, oor
nerad (fig. 498), med uttöm
ningshål, låg ännu 1912 å kyrko
gården i två delar, övervuxen 
och bortglömd. Sannolikt Väst
götaarbete från omkr. 1200. H. 
74 cm. Diam. 74 cm. 

D o p s t ä l l av svartpolerad 
björk (H. 98 cm.) med dopskål 
av ny~ilver (H. 12 cm. Diam. 
23 cm.). Skänkt 1914. 

Dopsk å l av mässing (fig. 
499), drivet arbete: bucklor, 
frukter och blad ; utmed kan
terna en repstav . 1600-talet. 
Diam. 28 cm. 

K a l k av silver, förgylld; 
enkelt arbete. Stämpel : SV. 
1700-talet. H. 20 cm. - Till
hörande p a t e n av silver, för
gylld på översidan, i botten gra
verat ett stående Guds lam, 
1700-talet. Diam. 12,5 cm. 

O b l a t a s k av bleckplåt, ått 
kantig med lock på gångjärn. 
1600-talets senare del. H. 5 cm. 
Diam. 8,5 cm. 

Två kannor av pläter, 
ovanligt torftigt arbete från 

·1890-talet. Stämplade: >>WAR
RENTED BEST ELECTRO
PLATE 1252 T. >> H. 24 cm. 

Bland nu förkomna natt 
vardskärl må nämnas >>den skiöna 
Pocalen af fint Sillfwer och med 
god förgyllning t ill några och 
tiugo lodh af Edel och Man

'----'---'---__l___jc_J.___L__j_____l_ L_jt M ET haftig H r F endri c k en S i d h eliu s 1 

Fig. 498. Lava. Dopfunt av sandsten. 
1 Anders Sidelius, son till kyrkoherde Uppmätt av A. Roland. 

Laur. Andr. Sidelius i Levene, sökte bliTaufstein aus Sandstein. 
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till Ekholmen Nyligen 
förähratt, hvilken ey 
för dess diuphet skull 
beqwäml. kan brukas 
wed Altaret.>> I stället 
beslöt församlingen 
låta förfärdiga en ny 
kalk >>efter den Form 
och Modell som är på 
Lefwennes kallk1

. >> 
Detta beslut fattades 
år 1695. Kalken var 
då nyss skänkt. 1697 
beslöts dess försälj
ning, och samma år 
gjorde guldsmeden 
Anders Starin (jfr. s; 

Fig. 499. Lava. Dopfat . 
256, not 2) en >>för
gylt Credens >>, paten och oblatask (guldsmedens kvittens fin
nes bland kyrkans handlingar). Till detta gjorde >>bokbindaren 
på Nygatan>> ett fodral. Även dennes kvittens finnes bevarad, 
och av denna framgår, att hans förnamn var Bengt - efter
namnet tyvärr otydbart, då papperet multnat2

. 

L j u s kr o n a av trä, målad; profilerad mittstång samt sex LJusKRoNoR. 

ljusarmar. Tillverkad 1810 (räk.). H. 36 cm. Diam. 40 cm. 
L j u s kr o n a av trä, målad; profilerad mittstång samt tvenne 

rader med sex ljusarmar i vardera. H . 52 cm. Diam. 50 cm. 
- På en sockenstämma 1698 beslöts att anskaffa >>en liusecrona 
af träd wäll målat med 10 eller 12 pipor, sådan som fins i Tängz 
kyrka >>3. Det är dock mindre troligt att ovanstående ljuskrona 
är den i protokollet omnämnda. Sannolikt är denna förfärdigad 
på 1800-talet. 

präst, men misslyckades; fänrik vid Västgöta-Dals regemente. G. m. Magdalena 
Giöther. Båda begravna i El'holmens grav i koret i Lava, där även hans dotter Anna 
Catharina och hennes man Anders Sandelin, löjtnant Trautzig och fyra barn ligga. 

l Levene kyrkas ka1k utfördes år 1667 av mäster Albrecht Weddinghusen, i 
Göteborg. Guldsmedens teckning till densamma är ännu bevarad. Jfr FisCHER, 
En t eckning av Albrecht Weddinghusen, i Nord. Guldsmedstidn. 1918, nr l. 

2 Bengt Hasselgren, som var mästare i Stockholms bokbindareämbete, hade 
vid denna tid verkstad på Stora Nygatan. MeddeL av hr Arvid Hedberg, Stockholm. 

3 Täng, nu raserad kyrka i Åse hd., Västergötland. 

Foto S . Curman. 
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Tveime moderna 
lju s kronor av pro
fant utseende med 
ställning av mässing 
samt b ehängd m ed 
glasprismor. 1800-ta
lets senare del. H . 116 
cm. Diam. 82 cm. och 
40 cm. 

Lju ssta k e av 
mässing, drivet arbete. 
Nämnes i inv. 1715, då 
funnos dock tvenne. 
1600-talet. H. 17 cm. 

Tvenne l jusstakar 
av mässing, stämplade: 
AKTIEBOL. GRILLBY 
METALLFABRIK GRILL
BY. N :o 25. 1800-talets 
senare del. H. 47 cm. 

I inv. 1715 nämnas 
ett par lju sstak;u 
av tenn, skänkta av 

Fig. 500. Lava. Mässhake. baron Natt och dag. 
Seidener Messgewand. Nu förkomna. 

LJUSSTAKAR. 

T ExTILIEn. A n t e p e n d i u m 
av röd >>bast» (enl. inv. 1774) med applikation av gult siden, av 
italiensk tillverkning från 1500-talet. Initialerna F GS och UEF 
samt Anno 1749. Antependiet är skänkt 1749 av greve FR. 
GusTAF SPENs och h ans m aka ULRIKA ELEONORA FALKENBEHG 
på Orrevalla (jfr s. 515, not 1). H . 94 cm. L . 162 cm. 

Ant epen dium av svart sammet med i guld- och silver
galon IHS, Köngiska vapnet, initialerna HK samt A:o 1820. 
Skänkt detta år av H. KöNIG, ägare av storeberg (se s . 501, 
not 1). H . 91 cm. L. 130 cm . 

A n t e p e n d i u m av rött kläde, IHS med påsydda svarta 
band. 1800-talet. H . 84 cm. L. 142 cm. 

Mä ss hak e av brokatell (fig. 500), stoffet möjligen italiensk 
tillverkning från 1600-talets senare hälft, botten grönt siden, 
mönster i ljusa färger. Å ryggen ett kors av röd sammet, kan-

Foto A. Roland. 
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tat med silverspetsar. Grönt yllefoder. Nämnes i inv. 1715. 
H. 	91 cm. och 115 cm. B. 82 cm. 

Kalkkläde av rött siden, kantat med silverspets, i mitten 
D och C i monogram. - Möjligen det kalkkläde, som i inv. 1774 
nämnes såsom skänkt av löjtnant Dahlfeldt. L. och B. 41 cm. 

Kalkkläde av linne med knypplad spets i kanten. L. 45 
cm. B. 45 cm. 

B r u d p ä l l av mörkt cremefärgat siden med blå, rektangu
lära fält av sidendamast (?) i rikt mönster. Nämnes i inv. 
1715. L. 155 cm. B. 138 cm. 

H å v a v vitt siden med guld- och silverbroderier. 1700-talet. 
Bland nu förkomna textilier må nämnas: från slutet .av 

1600-talet >>l A l t a r e k l ä d e giort af twänne gambia M ä s s e
hakar af grönt och rödt tafft med samete kappa omkring, 
- - - l silkestickat h a n d k l ä d e, l silkes tickat kläde ö fr. 
bekenet ther Barnen Christnas. >> H å v 1 av sammet >>med een 
liten klocka>>. 

I inv. 1829 nämnes en »fana, som ej kunde finn<J.S vid FANA. 

förra eftersökningen, har årtalet 1676 och K. Dav. Ps. 22: 5. 
Wåra fäder hoppades på Gud och tå the hoppades halp tu 
them. >>Denna fana var tydligen en av dem, som Magnus Gabriel 
De la Gardie år 1676 skänkte till sitt grevskaps socknar (jfr s. 
278) . Fanan nu förkommen. 

Epitafium över en okänd person (fig. 497), skuret i trä, EPITAFI UM 
krederat och målat, målningen dock numera bortfallen. Hängde 
år 1829 i koret och av inskriptionen kunde då endast läsas: 
>>Död 	på Ekholmen 1684. >>H. 64 cm. L. 102 cm. 

Gravsten av kalksten med i relief rosetter i hörnen,GnAvsTENAR. 
i mitten två kartuscher med i den ena ett bomärke och initialer 
E. I. och i den andra X X och I. F. Fyra inskriptionstavlor 
med inskrifter: 

l. Den övre vänstra: HER UNDER VI l LAR ERLIGH 
OC l FÖRSTÅNDIG M(AN) ERIK IONSSON l HVILKEN 
BLEF l SLAGEN AF THE l DANSKE OC AF l SOMNADE I 
HERRAN l 1611 THEN 03 ( = 30) IANUARI j 2 

1 År 1810 b!)slöts bortläggandel av all håvgång; i ställe t skall varje nattvards
gäst betala 112 skilling. 1826 uppkom förslag om åt erupptagan de av håvgången, 
vilket även beslöts på vissa helg- och högtidsdagar. 

2 Under fälttåge t med Danmark 1611 härjade danska truppen norra Väster
gö tland, varvid bl. a. flera kyrkor brändes och plundrades (jfr s . 56). 
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2. Den nedre vänstra: GUD. GIFWE.HON j OM EN SALIG 
j UPSTÅNDELSE. 

3. Den övre högra : HER UNDER / VILAR ERLIG j OC 
FÖRSTÅN D / .MAN IAHAN FAL / HVILKEN BLEF j SLA
GEN AF THE / DANSKE OC AFSO / MNAD I I-IERRANOM 

·1611 THEN .f 03 ( = 30) IANUARI. 
4. Den nedre högra: GUD.GIFWE.HONOM. f' EN.SALIG. 

UP/ STÅNDELSE . 
Li. 210 cm. B. 140 cm. 
G r a v s t e n av kalksten med .i relief i mitten ett kruci

fix under . en av kolonner uppburen fronton. Inskrift utplånad. 
1600-talet. L. 224 cm.. B: 157 cm . 

·Båda ligga på kyrkogårdsm~ren i sydväst. 
Gravsten .av 'kalksten från 1686 ined i relief tvenne arka

der, inom dessa sköldar omgivna•av arkader. Inskrift initialer. 
L. 205 em. B. 1:47·. crri. 

Gravsten av kalksten med utplånad inskrift; sprucken, 
hörnen avslagna.' L. 210 cm. B. 149 cm. 
. · Den förra .ligger i JV~penhusets :golv, .den senare vid dess 
dör·r . 

DrvEnsE. Två snibbaskålar av björk, gulmMa:de. Ji)iam. 22 och 
15 qn. 

Vid 1600-talets slut hade kyrkan ännu kvar sin prim
.klocka, ,vilken då hängde >>på.hemlingen>>, d. v.•s. t aket. 

S amr:na nfatthing av L ava kyrkas k o nsthistoria. 

I. C:a ' 1200 uppföres Lava kyrka av gråsten i kalkbruk 
med;finhuggen grå sa,ndsten i .hörn och portalomfattningar och 
sockel kring dessa. Den utgjordes av rektangulärt långhus med 
lägr'e och smalare, rakslutet KOr i öst er (fig. 501, A•.). Ytterväg
garna ,voro sannolikt,. med undan~ag .av de .detaij'er, där sand
Sten använts, putsade. P ortaler ..i norr 6cli söder, den fö'rra med 
rak överliggare (fig. 492). ,Interiprens .utseende, ol\änt. - Av 
inventarier från denna period är bevarad en dopfunt (fig. 498). 
- .. II. Tiil denna kyrka fogas under medeltiden - ovisst när 
·ett vapenhus av sten i sÖder framför portalen samt möjligen en 
.sa}u~stia i norr, · ehuru vi icke ha några p.ppgifter härom (fig. 
501 , B.). Samtidigt torde kyrkan ha blivit välvd (?). 
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III. Omkr. 1690 raseras korpartiet, och lång
huset utvidgas mot öster med rak altarvägg A. 

(fig. 501, C.). År 1715 tillkom en av mäster 
Olof Tholin utförd predikstol och 1691 torde 
ny bänkinredning gjorts för kyrkan . Av- be- B. 

varade inventarier från denna tid må nämnas 
kalk med paten av silver, oblatask av bleckplåt, 
ljusredskap, dopskål, mässhake, brudpäll samt 
flera gravstenar. 

C. a::::::::.:::::::::·:JIV. 	 År 1758 målas kyrkan, 1763 uppföres 
Fig. 501. Lava.>>en liten qwist eller förstuga för .den ö fra Planutveckling.

dörren>> samt 1770 vapenhuset i väster. 1780 Grundrissentwick
lung.bygges klockstapeln. En av mäster Olof Briihl 

utförd altarprydnad uppställes 1740. Bland bevarade inven
tarier må nämnas ett antependium, skänkt 1749 av greve 
Spens på Orrevalla. 

V. Under 1800-talet vidtagas inga större förändringar på 
kyrkogården. Södra vapenhuset raseras och sydportalen igen
muras. Stengolv inlägges i kyrkan. Bland under denna period 
tillkomna inventarier må nämnas en ljuskrona av trä (1810), 
antependium, skänkt 1820 av H. König. 

Zusammenfassung. 

Die Kirche Lava ist c:a 1200 aus Granit mit Sandst ein in den Ecken und Por
talumfassungen aufgefilhrt. Die ursprilngliche Gestalt 1ässt sich durch eine Hand
zeichnung vom J a hre 1671 (Fig. 491) rekonstruieren . Sie bestand aus rektangulärem 
Langhause mit schmälerem, gerade abgeschlossenem Chore. Siidliche und nörd
liche Portale (Fig. 492). Später im Mittelalter wurden eine sildliche Vorballe und 
wahrscheinlich auch eine Sakristei angebaut. Vielleicht wurde die Kirche alich im 
Mittelalter ilberwölbt. Um 1690 wurde der alte Chor abgerissen und das Langhaus 
gegen Osten erweitert. 

Von der inneren Ausstattung ist die geschnitzte und gemalte Kanzel zu erwäh
nen, welche im Jahre 1715 von dem Meister Olof T holin aus Lidköping verfertigt 
wurde. 

Es mangelt der Kirche an kilnstlerischen Inventarien. Kunstgesehichtliches 
Interesse hat nur der Taufstein aus dem 13. Jahrhundert. 

Der Glockenturm auf dem Friedhofe ist im Jahre 1780 gebaut. 

35. Sveriges kyrkor. V äste1·götland I. 





RÄTTELSER OCH TILLÄGG 
T ILL 

SVERIGES KYRKOR 


VÄSTERGÖTLAND, BAND l. 


Tillägg lill Strö lcyrlca s. 82- 107. 

Kyrkan blev genom en den l a pril 1919 inträffad eldsvåda å vinden i 
rätt betydlig grad skadad med avseende på t aken. Vid en därav föranledd 
res taurering, som under ledning av arkitekten Axel Forssen utfördes under 
år 192 1, gjordes vissa för kyrkans historia viktiga rön. 

K a l k m å l n i n g a r i k o r e t. Under senare överkalkning upptäcktes 
dekorativa målningar å korets valv och väggar (fig. 502). Dessa, som äro 
utförda i kalkfärg, blevo framtagna och konserverade av artisten C. L. Lun
din från Söderala. 

Valvets m ålningar äro väl bevarade, under det att väggmålningarna 
endast delvis {huvudsakligen på öslväggen ) äro behållna. 

Sköldbågarna markeras kraftigt genom bårdmönster med ett sicksack
viket band med halva rosetter i trianglarna. Valvets mittparti (fig. 503) 
omgives av en cirkelformigt lagd, starkt markerad bård av eklövsartade blad, 
innanför vilken löper ett inskriftsband. Inskriften, som är utförd med minusk
ler, är mycket fragmentarisk. I själva valvhjässan en cirkelrund medaljong, 
omgiven av samma slags bård. I denna mittmedaljong en egendomlig fram
ställning av treenigheten i form av en bröstbild med trenne sammansatta 
ansikten (se fig. 503) . 

Mittmedaljongen omgives av åtta stycken andra medaljonger, vilkas 
enkla omfattningar parvis äro sammanflätade (se fig. 503). Medaljongparet 
i östra valvkappan framställer Marie kröning. De övriga medaljongerna 
innehålla var och en tvenne a postlafigurer . Dessa äro; 

l norra val vkappan räknade från öster till v äst er; P e t r u s med nyckel, 
Paulu s med svärd, Johannes med kalk, Mat ti as med bila . 

l västra valvkappan räknade från norr till söder; Bartolome u s med 
kniv, Tom as med lans, Judas Tadde u s med klubba, J akob d. y . med 
tygvalkareträ. 

l södra valvlcappan, räknade från väster till öst er ; F ilippu s med kors
stav, Matt e u s med svärd, J a kob d. ä . med pilgrimsstav, Andreas med 
kors. 

Valvsvicklarna uppfyllas med blad- och blomslingor. 
I valvanfangens höjd löper runt väggarna en bård med eklövsartade 

blad och under densamma ett hängande draperi. Väggfälten över denna 
bård hava varit uppfyllda av figurframställningar , varav dock numera en
dast den östra väggen bevarar några mera bet ydande rester . 

A östra väggen (fig. 504) synes norr om det lilla fönstret en framställning 
av J e s u föd e l se . Framställningen söder om fönstret är mera förstörd. 
En krönt man i knäböjande s tällning och bakom denne elt par hopknäppta 
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Foto G. S . Ander 1921. 

Fig. 502. Strö k yrka. Interi ör av k oret efter reslaurering 1921. 
Inneres des Chores n ach d er vViederherstellung 1921. 

händer synas göra det sannol ikt, a tt d e v i se m ä nn e n s t i llb ed j a n varit 
framstä lld. - Dc tvänne övre medaljongernas innehåll har icke kunnat 
tydas. 

Färge rn a äro de vanliga vid medeltida kalkmålningar använda: röd
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Foto C. L . Lundin 1921. 

Fig. 503. Slrö kyrka. Medellida ka lkm ålning i korvalvet, blottad 1921. 
Mittela ltcrliche Kalkmalereien im Chorgewölbe, 1921 abgedeckt. 

brunt, gult, grönt , blå tt, svart och gråll. Den rödbruna färgen är den för
härskande. 

Målningarna torde vara utförda under m edellidens senaste del. 
Relikgömma i altaret. I del av grovt huggen sten uppförda medel
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Fig. 504. SLt'ö kyrka. Ka lkmålningar å östra kot·väggen. 
K a llm1alcreien <ler östlich en Chorwand. 

Lida allaret upptäckles ungefär milt på a llaret och omedelbart under 
den huggna altarskivan ett med en mindre sten tillmurat, fyrkantigt hål, 
som befanns innehålla en mindt·e, cylindrisk ask av svarvad lönn (H . 6 cm. 
Diam. 4.8 cm.). Denna ask visade sig innehålla två små oregelbundna flisor 
av rödaktig lind, den ena triangelformad med omkr. 3 mm. sida, elen andra 
e:a 7 mm. bred och 7 mm. lång samt l mm. tjock. Flisorna voro inlindade i 
en bit gulnad linneduk, som i sin t ur var omvirad med en remsa av tunn 
blyplåt utan inskrift. 

De små träbitarna hava säkerligen varit reliker. Måhända ansågos de 
vara bilar av Kristi kors. Desamma hava vid någon medellida invigning av 
kyrkan blivit inlagda i altarets relikgömma, där de vilat ostörda tills nu. 
Asken med dess innehåll blev, sedan elen på Stalens Historiska Museum 
undersökts, å ter inlagd i sin gömma i altaret tillika med en »Anteckning 
om Strö kyrkas restaurering•> och några nu gångbara mynt, varefter relik
gömman till murades den 19 okt. 192 1. 

Vid 1921 års res taurering befriades kyrkan s ytt r e från puts, utom 
det Oxenstieruska gravkoret. Därvid blottades även den y ttre, svagt spets
bågiga formen av det å fig. 99 avbilclacle ur s prun g li g a f öns tret på !<yr
kans södra fasad. Vidare borttogs l ä k t a re n i kyrkans västra parti. Inred
ning och inventarier hava blivit på ett pietelsfullt sätt iståndsatta och vac
kert uppsatta. 

Om reslaureringen se vidare P. \N. TöRN ER, SLrö medeltidskyrka, restaure
rad 1921. Lidköping 1921, 
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Foto A. R oland 1913. 

Fig. 505. Gösslunda ky rka. Tornbåge och tornrum sedda från långhuset un der 

r estaureringsarbetet 191 3. 


E rdgeschoss des Turmes während der 'Wiederherst ellung 1913. 
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tVI ~d r: Rl~ ~ l · ~l Ii 
1:>1 J· tr'tl1· hl 1111·8~11 

A. Roland, del in. 

Fig. 506. Gösslunda . Inskrift å 

runsten. 


Runeninschrift. 


Fig. 507. Gösslunda. Romanskt gravmonument av sandsten (jfr fig. 136). 

Uppmätt av A. Roland 1914. 


Romanisohes Grabmal aus Sandstein (vergl. Fig. 136). 
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Tillägg till Gösslunda kyrka, s. 108- 131. 
Vid en år 1913 utförd restaurering gjordes följande för kyrkans historia 

betydelsefulla fynd och iakttagelser: 
To r n e t. Fig. 505, efter en under restaureringsarbetet tagen fotografi,. 

visar tornbågen och tornets bottenvåning befriade från läktaren. Till h öger 
om bågöppningen synes den ursprun gliga dörröppningen till torntrappan. 

Gravv a lv. Under vapenhuset s golv konstateras ett gravvalv. 
Altaret. Å altarets murverk konstaterades i bruksfogarna ett större 

antal urborrade gropar. Då någon prakLisk anledning till dessa knappast 
kan tänkas, synes det icke omöjligt, att groparna uppstått i samban d med 
försök att vinna erforderliga ingredienser till n ågon vidskeplig folkmedicin 

(jfr s. 384, not 1). 
Runsten. I norra innerväggen s n edre del fa_nns in murad en runst en 

av rödaktig gnejs rried t riangulä r genomskärning. På den ena plana sidan 
finnas runor inhuggna i två rader, skilda genom en linj e. Inskriften å tergives 
å fig. 506. stenen har varit avsedd att stå rest , men salmar nu den understa 
delen. Inskriptionen t ycks vara oskadad. I den ena ra den äro flera runor 
vända upp och ned, n ågra dessutom bak och fram, under det att den andra 
radens runor samtliga äro rättvända . sten ens m:i tt: L. 208 cm. B. 4 7 cm. 

Med riksantikvariens tillstånd blev runstenen uttagen och s tår nu upp
ställd på kyrkogårdens n orra del. 

Romanskt grav monum e nt. Det il s. 127 omtalade å fig. 136 skisse
rade monumentet har vid res taureringsarbetet kunnat full ständigt å terställas. 
Utom det redan förut avbildade korset (vilket dock av en okunnig stenhug
gare under arbete med kyrkogårdsmuren blivit sönderslaget) har ett fragment 

av ett liknande ändkors blivit funnet, va rjämte ur vapenhusportalen utta

gits den kistformiga stenen, som befanns ornerad av en korsstav med fo t 
(fig. 507). Monumentet är nu uppställt å kyrkogården bredvid den ovan om
t ala de runstenen. 

Mål ade bräder. Vid korgolvets uppbrytande fann man smärre bräd
bitar med spår av m ålad dekorering, troligen från 1700-talel. Dessas ur
sprungliga plats och användning har ej kunnat fas tställas. 

Ti llägg till J ärpås kyrka, s. 263- 288. 

Den gamla rivna kyrkans portlås av smi t t järn inköples på auktion 
efter nuvarande kyrkans restaurering 1910 av ark . A. Roland, i vars ägo del. 
nu befinner sig. 

Tillägg till Höra kyrka, s. 291- 295. 

Å s. ·293 on'm ämnes, a tt virk e t fr ån den rivna H öra kyrka .blivi t 
använt vid uppförande av manbyggnaden vid Fagcrvällc gård i Gillstads sn. 
Denna byggnad blev 1921 nedriven , varvid man påträffade kyrkans botten
syllar av ek med märken efter södra ky rkadörren (fig. 508). Märk de stora 
måtten p å virket samt de förekommande hophuggningurna för knutar 
och skarvar. 

Vidare anträffades en o lj ornålad br ä d a från innertaket, utvisande blå
gråa moln och dela r av änglafigurer . 

En lilj es ten (fig. 509) av sandsten , delvis sönderslagen , låg såsom 
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Pig. 508. Höra kyrka. Kyrkans bottensyllar, 

använda vid Pagervällc g1u·d. 


Uppmätt av A. Holand 1921. 

Die eichenen Schwellen der abgerisscnen Kirchc 


Höra. 


trappsten vid byggnaden ifruga . Den äges numera av godsägaren Magnus 
Roland å Björklunda, Järpås sn< 

K l o c k a . Den å s. 292 nämnda ringklockan blev 1804 försåld till Läng
jums kyrka (Laske hd, Skaraborgs 
län). Den saknade inskriplion.1 

Tillägg till H äggesleds gamla !cyrlca, 

s. 297-304. 

Dopfun t, s. 307. Dopfunten 

såldes 1825 till Hellekis herre

gård på Kinnekulle, från vilken 

plats den finnes avbildad i Säf

ves reseberät telse 1862 i V. H . 

A. Akad:s arkiv. 

De verk s tyck e n från den 

rivna kyrkan, vilka omtalas s. 

300, not l , finnas numera i sta


10 o o /0 Jo Cif.tens Historiska museum, dit de 
skänkts av ark. A. Roland. Fig. 

Fig. 5 10. Bäggesleds gamla kyrka. Del 
510 visar en del av västportalens av västportalens t ympanonfält. Nu 
tympanonfält med en enkel rund Stat. Hist . museum. 

Uppmätt av G. Roilin 1922.stavsornering runt bågen och u t 
T eil des romanischen Tympanon s des West·

med underkanten. portales der abgerissen en Kirche. 

1 Enligt R. HJORTH, Beskr. över Laske härad, Vänersborg 1903, s. 73- 74. 

Pig. 509. H öra kyrka. Liljcslen 

av sandsten. 


Uppmätt av A. Holand 1921. 

Mittelalterlicher Grabstein aus 


Sandstein. 


i 



REGISTER TILL V ÄSTERGÖTLAND, BAND l. 
Kållands härad. 

Siffra med * be tecknar avbildning. 

Ortsregister. 
Amnehärads-Råda ka, Värml., datering 

293. 
Aranäs gård, Vgcl, upplåtes till kloster 

159. 
Backg:lrdcn, Lava sn, Vgd, port 505. 
Böja ka , Vgd, dopfunt 123. 
Catrin::e kapell, Gästr., Idoeka 483. 
Dalby ka, Skåne, dopfunt 28. 
Dalum ka, Vgd, portal 183. 
Djupecla l, Ufvcrecl sn , Vgcl, gravvår

.;Lar 326. 
Edåsa ka, Vgcl, inv . 3 10. 
Eriksberg ka, Vgcl, absid 22. 
E rmelancl, Västpreussen , ka lk 308. 
Fagervälle gård, Gillstad sn, Vgcl, v irke 

från kyrkbyggnad 293, 529, *530. 

Forsby ka, Vgd, absid 22. 
Forshems ka, Vgcl, kalkmålning 138, 

reliefer 379. 
ö . Gerums ka, Vgcl, dopfunt -!12. 
Gillstaels ka, Vgcl, 403- 420; datering 

473. 
Grillby Metallfabrik, tillverkning 311, 

5 18. 
Gränna ka, Små!., dopfunt 446. 
Gud hems kloster, Vgd, 159. 
Gökhems ka, Vgd, porta l 183. 

Järfä lla ka, Upp!., dopfunt 28. 
J ärpås k :or, V gel, 263-288, 529; kyrka -

gård 29 1; nattvardskärl 294; kalk 309; 
klocka 326; sockel 333, 507; torn 337; 
läktare 342: dopfunt 498. 

Kareby ka, Bohus!., dopfunt 114. 
S. Katarin::e kap. , Vgcl, 48-51. 

Kestacls ka, Vgd, dopfunt 172. 

Kinnekulle, kalksten 292, 5 10. 

K ållands-Åsaka ka, Vgcl, 223- 241 ; dop

funt 173, 307; datering 473 . 
K öln, Tyskland, mynt 18 1. 
Lava ka, Vgcl, 504- 521. 
Levene ka, Vgcl, kalk 5 17. 
Lojsta ka, Gott!., dopfunt 28. 
Lund, clomka, stenornamentik 28, 88, 114. 
Läckö slotts kapell, nattvardskärl *l2, 

*13; ljuskrona 14. 

Längjum ka, Vgd, klocka 530. 
S. Mari::e kap., Vgd, 33- 5 1; a ltartavla 8 ; 

da tering 185; sockel 333; dopfunt 498. 
Marums ka, Vgcl, portal 164, 166. 
Medelplana ka. Vgcl, epitafium 369. 
l\1ellby k :or, Vgd, 242-262; målning 

188; sockenbudstyg 236; vapenhus 266. 
Moster ka, Norge, da tering 167. 
N. H ä rene ka, Vgd, klockstapel 4. 

1
Gösslunda ka, Vgd, 108--131, *527-*529 ; 1 N. Kedums ka, Vgd, 484- 503; kalk-

altarprydnad 26, 144; fönster 55; st en
huggare 87, dopfunt 198; torn 372; 
sockel 372, 507; t illbyggning 409. 

Göteneds ka, Vgd, dopfunt l 23. 
Hellekis herrgard, Vgd, dopfunt 530. 
Huggenäs ka, Värm!., begravningsva

pen 129. 
Häggesleds ka, Vgd, 296--316, portal 

113; datering 116, 167 ; dopfunt 173, 
530; k locka 2 19. 

Höra ka, Vgd, 29 1- 295, 530; kg!. brev 

264, 268. 

m ålning 138; a ltarprydna d 305; grav
tumba 425; predikstol 476. 

Norums ka, Bohus!., dopfunt 114. 
Ottors tads gla ka, Vgd, 3- 8, 18, 19, 36; 

datering 408, 4 73. 
Otters ta ds nya ka, Vgd, 9- 19; dop

funt *26- *28. 

Ova k a, Vgd, dopfunt 123. 
Rackeby ka, Vgd, 132- 158; a ltarpryd

na d 26, 122, 170; klocka 175; date 
ring 185; m ålning 188, 246; altare 304; 
sockel 333, 507; yttertak 371. 
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Rackeby kloster, Vgd, 159- 160. 
R åda ka, Vgd, 179-222; altarprydnad 


26, 433; dopställ 26; dopfunt 123; 

kalkmålningar 138; portal 251 ; va

penhus 266; sockel 333, 507; plan 

335. 

Senä.te ka , 20-32; dopfunt 10; kalk 12; 

ljusredskap 14- 16; t extilier 15; klocka 

17; oblatask 41; altarprydnad 122, 144. 


Skalunda ka, Vgd, 161- 178 ; datering 

36, 116; dopfunt 8 7, 234, 307; porta l 

113, 301; valvmålning 118; altarpryd
nad 144; sockel 300. 


Skara: 

Domkyrka, korbygge 56, 335; torn 


192, 337; likkista 297; reliefer 379. 

Hospital 49, 50. 

Västergötl:s fornminnesför: s museum, 


(Skara museum) inv. 28, •29, • 41, 

198, •199, 206, 2 17, 482. 


Skeby ka , Vgd, dopfunt 114. 

Skultuna bruk, Västmanl., tillverkning 


123, !50, 257, 395, 500. 

Skälvums ka, Vgd, dopfunt 114. 
Stockholm: 


Livrustkammaren, inv. 208, 459. 

Nordiska museet , inv . 238, 258. 

Skansen , Nordiska Museet, gravkor5 


från Rackeby ka, 153. 

statens historiska museum. in v. 18 1, 


239, 311, 530. 

stommen, Gö5slunda sn, Vgd, romansk 


gravsten 128. 


Strö ka, Vgd, 82-107, 523-526; inner
tak 55, 227; valv 137. 


St ånga ka, Gotll ., dopfunt 28. 

Sunnersbergs ka, Vgd, 52-81; ma terial 


fr. S. Kutarinre kap. 50; antepen
dium 125; torn 337; gravkor 338; 
klocka 417. 

Synnerby kap., Vgd, 48-51; torn 337. 

Särestads ka, Vgd, torn 337. 

Söne ka, Vgd, 362-385; sockel 507. 

Thoresrid, Torssö, medeltida namn på 


S. Marire ka p., Vgd, 33. 
Torssö, se Thoresrid. 
Traneberg, herrgård i Sen ä te sn, Vgd, 

gravkor 2 1; uppbyggande av kapell 34. 
Tranmns ka, Vgd, dopfunt 342; läktare 

397. 

T å den e k:or, 421-468; da tering 4 73. 

Tängs ka, Vgd, ljuskrona 5 17. 

Ufvereds k:or 316-328. 

Urnes ka, Norge, datering 168. 

Varberg (Ny V.), kalk 65. 

vVarmia, se E•·meland. 

Varnhems lm, Vgd, altartavla 369. 

Vedums ka, Vgd, 289-290. 

Vrigstads ka, Små!. , hammarband 168. 

Väla ka, Vgd, 386-402. 

Vänersborgs museum, inv. 239. 

Västerplana ka, Vgd, dopfunt 114. 

Vättlösa ka, Vgd, dopfunt i 72. 

Ysby ka, Hall. , klockinskrift 17. 

Agården, R åda sn, Vgd, tegelslagning 136. 

Örslösa k:or, Vgd, 329- 361; ritn. 264, 


s torebergs herrgård, Tådene sn, Vgd, l 268; sockel 507; predikstol 479; dop
kyrkoinv. 443. fun t 4 79. 


Storegården, säteri under Traneberg, Österplana sn, Vgd, golvsten 320. 

Vgd, hospital 48. 1 Övraby ka, Skåne, kalkmålning 172. 
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Personregister. 

Alenius, Andr., kyrkoherde, skrivelse 331. 
Alvar, klockgjutare, arbete '219. 
Andersdotter, Elin, gravsten 10'2. 
Andersdotter, Gunnilda , g . m . Laur. 

Henrici. gravsten 355. 
Andersdotter, Karin, g. m. Peder Petri, 

gravsten 211. 
Andersdotter, Kerstin, gravsten 152. 
Andersson i Gategården, Anders, gåva '257. 
Andersson, Börje, m urmästare, arbete 

4'27. 
Andersson, Erik, anvapen 104. 
Andersson från Warola, G., byggmä

stare, ri tn. 469, 4 78. 
Andersson i Lilla Skatteg., Lars, inskrift 

39'2. 
Anrep, vapen 39'2, • 396. 
Anrep, Elisabeth, g. m. Johan Löfling, 

gåva 39'2. 
Arvid murmästare, arbe te 36. 
Asmund murmästare, arbete 23. 
Aureller, Johan d . y., porträttmålare, 

arbete • 71, 72, 369. 

Axelsson, Lars, anvapen 104. 

Backman, Nils, guldsmed , arbete 41. 

Bagge, W . F ., Roo, gåva '257. 

Bagge, S., Roo, gåva 346, 

Baner, Anna, g. m. riksrådet Gabr . 


Oxensliema, guva 96. 
Baner, Cecilia I-laraldsdotler, arrvapen 

"101, 103. 
Baselaque, Georg, b il dhuggare, arbete 

195, 25'2, 39'2, 411. 

Bergholtz, F . M., klockgjuta re, Stock
holm, arbete '219. 

Berglin, inspektor, gåva 481. 
Bergman, Margareta, g. m. befallnings

man Jonas Hök, epitafium 71. 
Bergman, Olof, byggmästare, arbete 486. 
Bergström, Einar , ingeniör, ägare av 

kyrkoinv. 245. 
Beronius, Helena, se Thunberg. 
Bielke, vapen · z4, '29. 
Bielke, Hogenskild, friherre, riksråd, 

gåva '29, gravsten 30. 
Bille, Anna, g . m. Jens Brahe, gåva 65. 
Bilisten, Nils, klockgjutare, Skara, arbete 

18, 78, "79, 105, '218, '2'24,'260, 326,360, 
399, 417, 48'2, 487, 506. 

Björck, Elias, pros t, minne8tavla 356; 
gåva 358; inskrift 376, 399, 418 . 

Blanckenfjäll, Jonas, gåva 175. 
Blomberg, Ivar, kyrkoherde, gåva 480. 
BU\, Cyrstinn Knutsdotter, anvapen 

"101, 103, 104. 
Bonde, vapen 1'23, 144, • 145, 146, "150, 

198, "199, 207, 345, 347, 396, 429, 430, 
434, 44~ "454, 455, "458. 

, Bonde, Anna .Beata, g. m. överstelöjt
nant Gustaf Sperling, gåva 148. 

Bonde, Brigilla Christina, g. m. Gabriel 
Lilliehöök, gåva 4'28, 433, .446, 447, 
45'2, 455, 456; arvskifteshandl. 4'23; 
likkis ta 429. 

Bonde, Bri ta Tordsdotter, anvapen "101, 
103. 

l· Bonde, Carl, kammarherre, gåva 4'23, 
Beeker , Joh. von, överstelöjtnant, por- · 431, 463. 

trätt "42, 43. 
Becker, Michael von, löjtnant, gåva 41. 
Beckman, Johan, kloekgjutare., Stock

holrn, arbete '286, 3'26, 465. 
Bengt bildhuggare, arbete 338. 
Bengt, biskop, gåva '2'2. 

Bengtsson, Olof, kyrkoherde, inskrift 219. 
Berg, Ingierd, gåva '258. 
Berg, Johan Pett ersson, g uldsmed, ar 

bele 499. 

· Bonde, Carl Gustaf, r y ttmästare, gåva 144 . 
Bonde, Carl Phili p, major, gåva 455, 

481. 
Bonde, Chris tina Karlsdotter, anvapen 

"1 0 1, 103. 
l Bonde, Jöns, begravningsfana " 155. 

Bonde, Margareta, g. m. Nils Kagg, gåva 
344, 345, 501; likkista 350. 

Bonde, 	 Märta Ceci lia, . g. m. överstelöj t 
nant Henrik Reuter, gåva 1'23. 
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l 
Bonde, Tord, riksråd, egendomsbyte 34. 1 De la Gardie, vapen 38, 63. 

Bonde, Tord, slottsloven, gåva 151; be- De la Gardie, Jakob, riksråd, gåva 195. 


gravningsvapen • 155. De la Gardie, Magnus Gabriel, greve, 
Bonde, Tord, assessor, gravkor 143. rikskansler, riksdrots, bekostat kyrk
Boursell, Carl B., rnönsterskrivare, gåva l bygge 5, 249, uppför t S. Marire kap. 34, 

406. 	 36, uppfört S. Katarinre kap. 48; gåva 

Brahe, J ens, dansk adelsman, . gåva 65. 6, 7,. 8, 26, 38, 63, 252, 3~5, 492, 519. 
Bratt, Gustaf Persson, begravnmgsvapen 1 De W1t, Frednk, kopparstickare, Am

155. l 	 sterdam, arbete 206. 

Bratt, Ulrica, g. m. o. Chr. Roos af 	 Dimberg, Anders, inspektor, gåva 204. 
Dimberg, Maria, g. m. Petrus Rydberg,

Hjelmsätcr, gåva 15. 
Bratt af Höglunda, vapen 24. gravsten 354. 
Bratt af Höglunda, Abr., kornett, grav- Dimberg, Sven, kyrkoherde, gåva 346; 

kor •2o, 21, 24, .25. gravsten 351. 
Duckvilz, guldsmed, arbete •64, 65. 

Brisman, Jonas, kyrkoherde, grav 183; Dyck, Anton van, målare, arbete •51, 62. 
gravsten 212; gåva 239. 

Broman, Adolf Johan, prost., gåva 15. . Ekeblad, vapen 61, 64, •96, 97, 105, 146, 
Broman, Anna Bernh. Const., Nolleroth , • 150. 

g. m . prosten Adolf Johan Broman, 1' Ekeblad, Anders Classon, kammarJurr
gåva 13. kare, vapen •74, 76. 

Broun, Olof, räntmästare, gåva 73. 1Ekeblad, Anders Hansson, regements-
Bruhl, Olof, bildhuggare, arbete 514. råd, vapen 75. 

Bryngelsson på Tomten, Anders, in- Ekeblad, Anders Johansson, hovjunkare, 
skrift 392. gravsten 100; begravningsvapen 104. 


Burman, Michael, guldsmed, arbete 148, Ekeblad, Brita, g. m. övers te Måns Silf

394, 413. verhielm, gravkor 60; gravs ten •76, 77. 

Byrgeson, Måns, befallningsman, grav- ' Ekeblad, Christoffer Johansson, överste, 


sten 210. gravsten 100; begravningsvapen · 102, 

Bååt, vapen •201, 207. 104. 
Bååt, Erland Björnsson, riksråd, gåva Ekeblad, Clas, riksråd, gåva 69, 73, 125; 

207. porträtt •70; epitafium ·n, 73. 
Böök. Petter, klockgjutare, arbete 156, Ekeblad, Clas Andersson, slottsloven 

358, 506. gravsten •75; arrvapen 77. 
Ekeblad, Clas Julius, landsh övding, gåva 

Carlström, C. R., guldsmedsfirma, ar 62, 64, 65, 68, 69. 
bete 200. Ekeblad, Ebba, g. m. landshövd. Hierta, 

Cederbom, B. 0., kyrkobeskrivn. 245, likkista 350. 
246, 421, 423, 469. Ekeblad, Eva Magdalena, kammarfröken, 

Christiernsson, Bengt, rusthållare, grav gåva 69. 
vård 326. Ekeblad, Johan Andersson, gåva 97, 105; 

Cleverus, Laurentius, kyrkoherde, in gravsten 100, 101 ; begravningsvapen 
skrift 354, 393; gåva 413. 104. 

Collin, Bengt, guldsmed, arbete •67. Ekeblad, J ohan Christoffersson, envoye, 
Creutz, Elsa, g. m. Harald Oxe, gåva konstförvärv 53; gåva 66 ; gravsten 101 ; 

273, 277. begravningsvapen •103, 104. 
Cronstedt, S., arkitekt, ritn. 323. Ekeblad, Jöran Clason, kammarjunkare, 

Dahlfeldt, löjtnant, gåva 519. gravsten •75; begravningsvapen 77, •78. 
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Ekeblad, Jöran Johansson, överste, grav
sten JOO; begravningsvapen 105. 

Ekeblad, Märta, g. m . assessor Tord 
Bonde, gravkor 143; gåva 146. 

Ekeblad, Ulrica, likkista 350. 
Elfver, byggmästare (?), arbete 477. 
Eliasen, G., arkitekt, ritn. 109. 
Elin, g, m. Catullus Olavi, gravsten 459. 
Emstech, se Loos. 
Enebom, målare, arbete 229. 
Erick, guldsmed, arbete 344. 
Eriksson, Anders, kyrkovärd, inskrift 482. 
Erikson, Oskar, ritn. 242, 253. 
Eriksson , Pehr, byggmästare, Sandhult, 

Bredared sn, kontrakt 330. 
Erlandsson, Lars, kyrkovärd, inskrift 

400. 
Everhardt, orgelbyggare, arbete 64. 

Forstenaätten, Gus taf Olofsson, begrav
ningsvapen *154, 155. 

Forstenaätten , Olof Christoffersson t ill 
Degeberg, hövitsman, grav 140; gåva 
150; begravningsvapen *1 54, 155. 

· Frese, Fr. de, överjägmästare, gåva 14. 
Frid, Ludvig, målare, arbete 10. 

Gabriel, gelbgj utare(?), Råda sn, Vgd, 
arbete 275, 276, 346. 

Gabriel i Bryckegården, gåva 394. 
Gerss, Christian, guldsmed, Lidköping, 

arbete ·zoo, 236, *256, 257, 345. 
Gerss, J akob Wilhelm, arkitekt, riln. 321. 
Giöthberg, C. A. T., ritn. 469. 
Gothilander, Andreas Catulli, kyrko

herde, gravs ten 353. 
Gothilander, Margareta, g. m. Sven Dim

berg, gravsten 351. 
Fal, Johan, gravsten 520. l Granander, I. F., guldsmed, Lidköping, 

Falck, Nils, bi ldhuggare, arbete 252. arbete 199, 273. 

Falkenberg, Fr. arkitekt, ritn. 504. 1 Granqvist, Johan, prost, kyrkobeskrivn. 

Falkenberg, Ulrika Eleonora, g. m. Fred- 132; porträtt 156. 


rik Spens, gåva 518. Gudhemius, Andreas, kyrkoherde, grav-
Fegrrea. Catharina, g. m. prosten N. sten 354. 

Leehander, porträtt 70, *71; e pi ta- Guldsmedsaktiebolaget, arbete 324. 

fium 70. Gyllenhahl, Lars, ryttmästare, grav 502. 
Festing, Joakim, gåva 481. Gyllenstrå le, Gunilla, g. m. Laurentius 
Festing, Petter, handelsman, Sthlm., Petri, epitafium 462, *463. 

gåva 481. 
Fleming, Herman, kornett, bänk 252, Hagström, Adolf Magnus, gravsten 462. 

gåva 256, 257, 258, 344. Hagström, Magnus, prost, gravsten 461; 
F leming, Per, guvernör, gåva 258. inskrift 482, 487, 506. 
Frodijn, Olof, målare, arbete 24 7. Hagström, se Suhr. 
Fock, Henrik Johan, kapten, gåva 487, Halenius, E., biskop, mskrift 399, 417. 

501. l Halfmåne, Agneta, g. m. And. Hansson 
Fogelberg, orgelbyggare, Lidkoping, ar- Ekeblad, vapen 75. 

bete 64. Hallberg, C. G., guldsmedsfirma, arbete 
Forssen , Axel, arkitekt, r e!>taurering 523. 479. 
Forstenaätten, vapen *96, 97, 105, 205, Hallberg, Lars, korpral, gravvård 326. 

351. Hansson (Johannis), Anders, kyrkoherde, 
Forstenaälten, Anna Cristoffersdotter, l gravsten 153. 

g. m. Johan Andersson Ekeblad, gåva Haqvinius, Johan, kyrkoherde, epita

97, 105; gravsten 100, 101. - l fium 154; gåva 174. 
Forstenaätten, Anna Pedersdotter, g. m. Harald (Haraldus Magister), medeltida 

Erik Ribbing, gåva 205. l stenmästare, arbete 173, 234. 
Forstenaätlen, Elin Lindormsdotler, va- Haraldi , Magnus, biskop, egendomsbyte 

pen 75. 34. 
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Hasselbom, Helena, g. m . komminister 
Sven Da hlbeck, gåva 325. 

Hasselbom, Lars, målaremästare, a r

bete 63, 252, 379, 392, 393, 434, 472, 

4 77, 491. 


Hasselgren, Bengt , bokbindare, arbete 
517. 

Hasselroth, Lena, g. m. inspektor Berg
lin, gåva 48 1. 

Hawerman, L ., arkitekt, ritn. 64. 
Hedelin, Anders, E. , kommissarie, grav 


193; gåva 238, 239. 

Hedner, A., fo lkskollärare, Ufvered, 


kyrkoinv. 320. 

Henning, målare, arbete (medeltida kalk 


målning) 118. 

Henrici, La urentius, kyrkoherde, grav


sten 354. 
Henriksson , se Henrici. 
Hier ta, Clas P hilip, hov junkare, likkista 

350. 

Hierta, E lin, gåva 34 7, 348, 383. 

Hierta , Eva Juliana, gåva 342, 34 7, 348, 


383. 
Hierta, J ohan Ada m, landshövding, 

gåva 394, 396. 


Hierta, Ulrica, gåva 347, 348, 383. 

Hinsebergaätten , vapen 396. 
Hjorth, Ragnar, arkitekt, ritn. 403, 410. 


H orn, vapen 61 , 64. 

H orn, Brigi ta Marg., g. m. landshövd. 


Clas J . Ekeblacl, gäva 65, 69. 

Hultman, Sven, byggmäs tare, förslag 

till kyrkbyggnad 267; arbete 336. 
H ummerhielm, Alexander, major, bän k

plat s 476. 
Häkansdotter, Karin, g. m. Erik Larsson 

från Månslona, gravsten 353. 
H åkansson, Nils, målare, arbete (medel

tida kalkmålning) 168. 

Hälsonn, Sven , gåva 151. 

Hård, vapen 260, 35 1, 358. 

Hård, Anna Klasdotter, gravslen *280, 


282. 

Hård, Brita, g. m . kammarjunkare Nils 


Kagg, gäva 347, 358. 

H ård, Carolina Fredrika, g. m. löj tnant 


Mellbin, begravningsplåt 2 14. 


Hägerstierna, Christina, g. m. envoyeen 
J ohan Ekeblad, gravst en 101. 

Hägge, kung, gravst en 297- *299. 
H ärngren , C. A. , orgelbyggare, arbete 172. 
Högh, Maria J önsdotter, g. m. köpman 

Lars Hansson Liedgren , gåva 123. 
H ök, J onas, befallningsman, por trätt 70; 

epitafium 71 ; gåva 73. 

Ingelli, Päder, kyrkoherde, gravsten 2 10. 
Isacsson, Eskil, begravningsvapen 103. 

.Jacobi, Sveno, biskop, stadfästelse av 
egendomsby te 34. 

J ansson i Damsgården , Anders, gåva 477. 
J oan diurwächtare, gåva 13. 
J oen tornbyggare, arbete 192. 
Johansson, Caspar , gravsten 280. 

J ohansson, J ., Rättaregården , gåva 48 1. 
Johansson , J. L ., ri tn . 108. 
J ohansson från Damsgården , '\V. F ., 

gåva 480. 
J onsdotter, Meretta, fru, dot ter av J on 

Schlake, anvapen 103. 
Jonsson, Christopher, arrendator, gåva 

294. 
Jonsson, Erik, gravsten 519. 

Jonsson , Erik, tornbyggare, Mariedal, 
arbete 337. 


Jönsclott er, Maria, gåva 151. 


Kafle, va pen 253. 

Kafle, Chr istina, g. m . J ohan Kagg, 


gåva 205. 

Kafle, Erland, vice president, gåva 200. 

Kafle, E rland, kornett, gåva 268, 292, 


294; bänk 268; begravningsva pen *283, 
284.


l Kagg, vapen 252, 344, 345, 351, 358. 

Kagg, Brtta, g. m. Clas E kcblad, grav

sten *74. 

Kagg, Bri ta, g. m . Herman F leming, 


gåva 251, 338, 344, 345, 395; bänk 252; 

Kagg, J ohan, kapten, gåva 197, 205. 

Kagg, Lars, överstelöj tnant, gåva 338, 


345, 346. 

l Kagg, Margareta, likkista 349. 
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Kagg, Mattias Nilson; slottsloven, vapen 
75. 

Kagg, Märta, g. m. Christoffer Uggla, 
gåva 258. 

R agg, Nils, kammarjunkare, gåva 34 7; 
gravsten 351. 

Ragg, 	Nils, överste, gåva 344, 345, 358 ; 

likkista 349; begravningsvapen *356, 

357. 

Kagg, Nils, kammarherre, byggnads
verksamhet 330; gåva 347, 359, 395, 

501; begravningsvapen 357. 


Kart XI, porträtt *43, 44. 
Karl XII, porträt t *43, 44. 
Karlsdotter, Anna, fru, dotter av Carl 

Bengtsson, anvapen 104. 
Kellberg, Maria, gåva 454. 
Kindqvist, Kristina Maria, g. m. Anders 

Dimberg, gåva 204. 
Kjernås, C. A., guldsmedsfirma, arbe te 


272, 308, 323. 

Koskull, Otto Johan, friherre, gåva 149. 

Krabbe, Barbro, g. m. Anders Classon 


Ekeblad, vapen • 74, 76. 

Kunkell, målare, arbete 271, 341, 388, 392. 

K y le, Elin, reparation av Torssö k a 36. 

Kylin, Peter, ka plan , inskrift 400. 
Köck, Magnus, kyrkoherde, inskrift 506. 
König, vapen 5 18. 
König, Justus Vilhelm Henrik, gåva 

501 , 5 18. 

König, Peter Theodor, direktör, gåva 


456, 459. 


Lange, assessor, gåva 201 , 206. 

Langell, Eva Kristina, g. m . Andreas 


Gudhemius, gravsten 354. 

Larsdotter, Elin, g, m. Laur. Henrici, 


gravst en 355: 

Larsdotter, Gunnela, g. m, Ingellus 


Petri, gravsten *209. 

Larsson, A., gåva 483. 
Larsson i Da msgården, Alfred, kyrko

inv. 483. 
Larsson från Damsgården, B. M., ritn. 


421, 469, 472. 


Larsson frön Månslona, Erik, murmäs
tare, gravs ten 353. 

36. Sve1·iges ky1·kor. Väste1·aötland I. 

Larsson, Jöns, gravsten *280, 281. 
Larsson, Olof, kyrkovärd, inskrift 482. 
Larsson, Pehr, kyrkovärd, inskrift 400. 
Larsson, Samuel, jordbrukare, begrav 

ningsplåt 214. 
Laurensia, Anundus, kyrkoherde, in

skrift 483. 
Lechander, Nicolaus, prost, porträtt 70, 


*71 , epitafium 70; minnessten 73. 

Lechandra, J ohanna, g. m. kyrkoherde 


Magnus H . Tunborg, epitafium 127. 
Leijonbielke, Johan, häradshövding, grav

sten 2 11 ; huvudbaner 215, *2 17. 
Liedgren, Lars Hansson, köpman, gåva 

123. 
Lillie, va pen 94. 
Lillie, Axel, greve, landshövding, gåva 

94. 
Lillie, Margareta, g. m. Erik Oxe, gåva 

277. 

Lilliehöök, vapen 429, 448, *457; grav 


423. 
Lilliehöök, Carol, likkista 429. 
Lilliehöök, Gabriel, överste, byggnads

verksamhet · 427; gåva 428, 433, 434, 

446, 447, 455, 456, 457, likkist a 429. 


l Lilliehöök, Virginia Christina, g. m. 

Fredrik Henrik Sparre, likkist a 430. 


Litljegren, Axel, kamrer, gåva 346. 

Lind, Hindrik, klockgjutare; arbete 17, 


21. 

Lind, Olof, guldsmed, arbete 66, *124. 


l Lindegren , Axel, arkitekt, ritn. 3, 10, 

263, 270, 271, 329, 341, 342, 363, 379. 


Linderoth, Sven, målare, arbete 156, 323. 

Lindström, Sven, rådman, gåva 294. 

Ljunglöf, Per Adolf, guldsmed, arbete 68. 

Lo os, Cath:i.rina Margareta (Emst ech ), 


g. l m. Lorentz Stobee, 2 m . Axel 
Magn. Stiernsparre, grakvor 189; gåva 
206: gravsten 213; epitafium 213. 

Lund, J öns, guldsmed, arbete 13. 
Lund(m, Per Herman, tenngjutare, ·ar 

bele 14, *16, 40, 68, 95, 173, 415. 

Lundin, C. L., artist , konservator, ar


bete 523. 

Luth, I 'etrus, kyrkoherde, inskrift 6; 


gåva 10. 
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Luthman, Joh., trumpetare, gåva 149. Natt och Dag, Ture Turesson, gåva 17, 
Luthman, Kristina Persdotter, g. m . 29; huvudbaner 30; huvudfana 30. 

G. O. 	 Unge, gravsten 351. Neidendorf, Peter Andreas, guldsmed, 
Lidköping, arbete 379. 

Magnus Eriksson, konung, donation Neuendorff, se Neidendorf. 
till Rackeby kloster 159. Neuman, l. A., komminister, inskrift 392. 

Magnusson, Johan, epitafium 398. Ni kilson i Skoedue, Lasse, klockgjutare(? ), 
Malmström, Axel, målare, arbete 323. arbete 483. 
Marderfelt, Christoffer, gravsten 101. Nilsdotter, Ingebor, g. m . Håkan Nilsson 
Marderfelt, Conrad Johan, gravsten 101 ; i Erstorp, gravsten 128. 

begravningsvapen 105. Nilsdotter, Margareta, g. m. Sven Otter, 
Marling, Anders Carlsson, arbete 392. gåva 428; gravst en 460, *461. 
Marling, Lars Carlsson, målare, arbete Nilsson i Erstorp, H åkan, gravsten 128. 

252, 340, 342, 392. Nilsson, Magnus, riksdagsm., gravsten 406. 
Matbison (Mathire), Bengt, kyrkoherde, Nilsson i Fogelberg, Sigge, kyrkovärd, 

gravsten, 152. inskrift 369. 
Mellberg, Maria, g. m. sergeanten Win- Nissen, Sofia Dorothea, g. m. Peter Theo

berg, votivgåva 406. dor König, gåva 456. 
Michelangelo, målare, bildhuggare, ar- Nolleroth, Anna, Bernh. Const., g. m. 

bete 62. prosten A. J . Broman, gåva 13. 
Monsson i Backgården, Nils, byggnads- Nordgren, C. V., målare, arbete 11. 

arbete 318, 319. Nordiska Kompaniet, varuhus, Stock-
Montrose, Fanny, gåva 67. holm, arbete 276. 
Månesköld, vapen 41, 198, 207, 217. Norling, C. A., klockgjutare, arbete 483. 
Månesköld, Carl Christ., president, gåva Nyberg, S., guldsmed, Lidköping, ar

207, 217. bete 273, 480. 
Maanesköld, Peder Knutssen, överste- Nylander, Jonas, guldsmed, arbete 343, 

löjtnant, porträtt 41, *42. 380, 394. 
Måns klockare, Lidköping, arbete 373. 
Månssonsdotter, Catharina, gåva 255. Olavi, Catullus, kyrkoherde, gravsten 
Månsson, Anders, handelsman, gåva 459. 

255, 256. Oliveholm, Hedvig, Sofia g. m. Elias 
Månsson, Berndt, Jönköping, sålt klocka Björck, minnestavla 356. 

21. Ollonberg, Elisabeth, g. m . Johan Leijon-
Månsson i Huhlan, Lars, kyrkovärd, bielke, gravst en 211. 

inskrift 506. Ollonberg, Olof J akob, v . häradshövding, 
Månsson i Humlebäck, Olof, kyrkovärd, huvudbaner 215, *216. 

inskrift 506. Ollonberg, Thore Olufsson, häradshöv
Mörner, Hedvig, g. m. riksrådet Clas ding, huvudbaner 214, *216; gåva 257. 

Ekeblad, gåva 69. Olofsdotter, Elsa , g. m. Bengt Haraidsson 
Svenske, gravsten 396, *397. 

Natt och Dag, vapen 17, 23, *24, 29, •20 1. Olsdotter, Elisabet , gåva 151. 
Natt och Dag, baron, gåva 518. Oiuf Snickare, arbete 506. 
Natt och Dag, Axel Turesson, gåva 17. Oluth (?), de Cobelow, prost, gåva 308. 
Natt och Dag, Kerstin Månsdotter, g. m. Othelric, stenmästare, skola 379. 

riksrådet Sigge Larsson Sparre, gåva 202. Otter, Johan, kyrkoherde, gåva 431; 
Natt och Dag, Ture Axelsson, assessor, inskrift 4 76. 

gravkor 23. Ot.ter, Margareta, säljebrev å grav 423. 
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Otter, Sven, kyrkoherde, gravsten 460, 
•451. 

Otterström, Petter, glasmästare, kon
trakt 330. 

Otzen, målare, arbete 464 ; gåva 465. 
Oxe, Anders Jonsson, gravsten •279, 281. 
Oxe, Erik Andersson, landshövding, be

kostar kyrkbyggn. 267; gåva 277; 
begravningsvapen 285. 

Oxe, Harald, landshövding, gåva 273; 
begravningsvapen •281, 283. 

Oxenstierna, vapen •98, •99, 376, 382. 
Oxenstierna, Bengt, greve, kanslipre

sident, gåva 97. 
Oxenstierna, Bengt Gabrielsson, furst 

ligt r åd, gravkor .91, 104, 526; grav
tumba •98, •99; gåva 94, 105. 

Oxenstierna, Birgitta Gabrielsdotter, g. 
m. Bengt Ribbing, gåva 376, 382. 

Oxenstierna, Gabriel, greve, riksråd, 
gåva 96. 

Oxenstierna, Christian Bengtsson, an
vapen ·101, 104. 

Palm, Gustaf Adolf, borgmästare, gåva 
14, 73. 

Palm, Magnus Gabriel, landskamrerare, 
gåva 73. 

Pantzarhielm, Charlotta, g. m. överjäg
mästare Fr. de Frese, gåva 14. 

Papegoja, Bernt, hauptman, gåva 277; 
gravsten 279; begravningsvapen •282, 
284. 

Passelaque, se Baselaque. 
Pedersdotter, Margareta, g. m. Päder 

Ingelli, gravsten 210. 
Pelikan, C. A., löjtnant, begravningsplåt 

214. 
Persson, Anders, målare, arbete 268. 
Peterson, Adrian, ritn. 421, 431, 444, 

445. 
Petri, Andrea s, kyrkoherde, gravsten 

282. 
Petri, Ingellus, kyrkoherde, gt·avsten •209. 
Petri, La urentius, kyrkoherde, epitafium 

462, •463. 
Petri, Peder, kyrkoherde, gravsten 211. 
Petri, Petrus, kyrkoherde, inskrift 186. 

Pettersson i Karlsgården, A., gåva · 254. 

Pettersson, E. C., ritn. 469. 

Pettersson, F. C., ritn. 469. 

Pettersson, M., Backa, gåva 395. 

Pettersson, P. A., guldsmed, arbete 309. 

Pfalz-Zweibriicken, vapen 38. 

Pfalz-Zweibriicken, Marie Euphrosyne 


av, g. m. Magnus Gabriel De la Gardie, 
kapell uppkallat efter 34; gåva 38. 

Piper, vapen 63, 64. 
Piper, Gustaf, överkammarherre, grav

kor 60; bänk 63; gåva 64. 
Posse, v apen 17, 23, · 24, 347. 
Posse, Arvid, greve, riksråd, porlrätt 

•43, 44. 
Posse, Brita Knutsdotter, g. m. Bengt 

Gabrielsson Oxenstierna, gåva 105. 
Posse, Ebba, g. m. Ture Axelsson Natt 

och Dag, gåva 17, gravkor 24; likkista 
24. 

Posse, Märta, g. m. Per Fleming, gåva 
257, 258. 

Prinlz, se Store. 

Rahde, Brita Christina, g. m. Abr. Bratt, 
gravkor •25. 

Rauwerdt, Maria, gåva 255. 
Retzius, Lorentz Christ., prost , inskrift 

499. 
Reuter, Henrik, överstelöjtnant, gåva 

123. 
Reuter av Skälboö, vapen 123. 
Rhedin, se Seldener. 
Rhodin, Pehr, kyrkoherde, gravsten 

·209, 2 10. 
Rhydeli, Annicka, g. m. Pehr Rhodin, 

gravsten •209, 2 10. 
Ribbing, vapen 205, 351, 376, 382. 
Ribbing, Bengt, riksråd, gåva 376, 382. 
Ribbing, Erik, kommissarie, gåva 205. 
Ribbing, Margareta, g. m . kornett Erland 

Kafle, gåva 268. 
Ribbing, Märla, g. m . ka mmarherre 

Nils Kagg, gåva 34 7, 359, 395. 
Roland, 	Anders, arkitekt, ritn, 132, 161; 

restaurering 144, kyrkoundersökning 
300, 365; ägare av kyrkoinv. 529; gåva 
530. 



540 PERSONREGISTER. 

Roland, Magnus, godsägare, ägare av Schwartz, Hans, bildskärare, arbete 7. 
kyrkoinv. 530. Seldener, Hedvig Catarina, g. m. grossh. 

Roos, Sven, tenngjutare, arbete 414. Martin Vilh. Rhedin, gåva 39. 
Roos, hautboist, gravmonument 355. Semner, komminister, gåva 416. 
Roos af Hjelmsäter, vapen 283. Sidelius, Anders, fänrik, gåva 5 16. 
Roos af Hjelmsäter, Anna, g, m . Bernt Sigge, klockstapelbyggare fr. Lidköping, 

Papegoja, gåva 277; gravsten 279. arbete 4. 
Roos af Hjelmsäter, Axel, kammarherre, Siggeson, Måns, gårdsfogde, gravsten 260. 

återuppsatt begravningsvapen 129. Silfverhielm, Isac Henriksson, president, 
Roos af Hjelmsäter, Axel Aug., kammar- vapen '74, 76, 

herre, gåva 124. Silfverhielm, Måns Isaacsson, överste, 
Roos af Hjelmsäter, Erik Gustafsson, gravkor 60; gravvård 75, ' 76, '77. 

gravsten ' 280, 282; begravningsvapen Silfwerswärd, vapen 304, 495. 
'284, 285. Silfverswärd, Margareta, g. m. överste 

Roos af Hjelmsäter, Gustaf Eriksson, Göran Rutenskiöld, gåva 304, 305, 
gravsten ' 280; begravningsvapen 283. 311, 495. 

Roos af Hjelmsäter, Karin Eriksdotter, Siljeström, A., tenngjutare, Lidköping, 
g. m. Anders Jonsson Oxe, gravsten arbete 99, 395. 
'279, 281. Sjöberg, Måns, soldat, gåva 294. 

Roos af Hjelmsäter, Leonard, kommen- Skantz, Christina, g. m. Bernt Papegoja, 
dör, begravningsvapen '128, 129. inskrift 284. 

Roos af Hjelmsäter, Märla Eriksdotter, Skarin, Margareta Eleonora, g. m. L. C. 
g. m. Nils Sting, gravsten ' 279, 281. Retzius, inskrift 499. 

Rosen, von, vapen 40. Skepping, Henrik, borgmästare, grav-

Rosen, Margareta, g, m. Peder Larsson sten 100. 
Örneklo, epitafium 462, •463. Soop, vapen 207. 

Roth, Bengt, kronolänsman, gravsten Soop, Anna, g. m . Carl Månesköld, gåva 
405; gåva 414. 207. 

Rubens, P . P., fla mländsk målare, kopia Sparre, vapen '201, 430. 
efter R. 94, 124. Sparre, Fredrik, landshövding, gåva 423, 

Rudberus, Jonas, prost, gåva 205. 431, 443, 463. 
Rutenskiöld, vapen 304, 495, 506. Sparre, Fredrika Ulrika, likkista 430. 
Rutenskiöld, Bengt, gåva 506. Sparre, Ian Jansson, likkista 430. 
Rutenskiöld, Göran, överste, gåva 304, Sparre, Sigge Larsson, riksråd, gåva 202. 

305, 494, 495. Sparre, Ulrica Louise, g. m. C. G. Tessin, 
Rutenskiöld, Lars, major, gåva 458. gåva 13. 
Rutenskiöld, Sten Påveisen 305; grav- Sparrskiöld, Margareta, gåva 456. 

sten 312; begravningsfana 314. Spens, Fredrik, landshövding, bänkin-
Rydberg, Anders, kyrkoherde, minnes- redning 515; gåva 518. 

tavla 356, Sperling, vapen 198, '199. 
Rydberg Petrus, kyrkoherde, gravsten Sperling, Gustaf, greve, kapten, gåva 199. 

354. stake, vapen 344. 
Stake, Elin, g. m. Lars Kagg, gåva 345, 

Sarell, Johan, gästgivare, gåva 358. 347, 382, 4 15. 
Scheffel, J. H. , porträttmålare, arbete '44. Stake, Karin, g. m. Ture Turesson Natt 
Scheffner, se Schiffner. o. Dag, gåva 29. 
Schiffner, Hans Georg, målare, arbete 293. s take, Maurits, löjtnant, gåva 311. 
Schlake, Jon, se Jonsdotter, Merctla. Starin, Anders, guldsmed, arbete 256,517. 
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Starin, Erik Bengtson, guldsmed, arbete 
448, *453. 

Starin, Johan Andersson, guldsmed, ar
bete 41, 344. 

stenbock, vapen 94. 
stenbock, Hedvig Christina, g. m. riks

rådet Arvid Posse, porträtt • 43, 44. 
stenbock, Maria Elisabeth, g. m. lands

hövd. Axel Lillie, gåva 94. 
Stenhammar, stenhuggare, arbete 398. 
Slick, se Sling. 
Sliernsparre, Axel Magnus, hovmarskalk, 

donation 189; gåva 206; epitafium 213. 
Stiernsparre, Eric Petter, överste, grav

vård *181. 
Stiernsparre, Gustaf, kammarherre, min

nesgåva 200. 
Sting, Margareta Nilsdotter, gravsten 282. 
Sting, Nils, häradshövding, gravsten 

*279, 281. 
Stobee, Lorentz Christoffer von, general, 

landshövding, gravkor 18_9; huvud
baner 216. 

store, Christina, g. m. Peder Örneklo, 
gåva 462. 

Strömberg, P. U., målare, tavelrenove
ring 42. 

Svensson, A., gåva 311. 
Svensson i Bossgården, Anders, riksdags

man, gåva 307. 
Swensson i Ulsgården, Anders, gåva 414. 
Svensson, B., guldsmed, arbete 480. 
Söderberg, Carl, köpman, gåva 73. 
Söderborg, Magnus, prost, minnestavla 

154. 
Söderman, Olof, guldsmed, Lidköping, 

arbete 273. 

Taube, vapen 39. 

Taube, Fredrica Dorothea, friherrinna, 


g. m. Erik Månsson Ulfsparre, gåva 40. 
Taube, Georg Johan, friherre, general, 

porträtt *42, 44. 
Taube, överste, baron, g. m. E lsa Maria 

Strömfelt, gåva 28, 30. 
Tengberg, N., klockare, inskrift 506. 
Tenggren, Joh. P., kyrkoherde, grav 193. 
Tengman, Margareta, g. m. kyrkoherde 

Johan Haqvinius, epitafium 154. 
Tengman, Petter, kyrkoherde, gravsten 

2ll. 
Terserus, Zam., kyrkoherde, inskrift 369. 
Tessin, Carl Gustaf, riksråd, gåva 13. 
Tham, Sebastian, kommerseråd, tavel-

Strömfelt, Elsa Maria, g. m. översten, l renovering 42. 
baron G. I. (?) Taube, gåva 28, 30, 40. Thelning, Olof, kyrkoherde, gravsten 

Sture, Anna, g. m. Hogenskild Bielke, 425; inskrift 487. 
gåva 29, gravsten 30. Tholin, Olof, llildhuggare, arbete 8, 170, 

Suenonis, Laurentius, pastor, inskrift 17. 194, *196, *199, 320, • 432, 433, 4 76, 
Suhr, Maria, g. m. Magnus Hagström, 497, 514. 

gåva 481. Thunberg, Helena, f. Beronius, gåva 275, 
Sunborg, Magnus H., kyrkoherde, epi- 276. 

tafium 126. Thunberg, Nils, prost, gåva 276. 
Sundblad, J., grosshandlare, porträtt ll; du Tillet , Maria Clara, gåva 348. 

gåva 15. Toolsdotter, Brita, g. m. Andreas Petri, 
Sundholm, Magd., demoiselle, arbete 68, gravsten 282. 

126. Torbiörnsson, Swen, kyrkovärd, depu-
Svedberg, J esper, biskop, h-edersgåva 67. terad 193. 
Svenonis, Bened, kyrkoherde, gravsten Trana, Olof, gåva 481. 

280. Tranander, Brita, g. m. Nils Wenner, 
Svensdotter, Karin, g. m. kyrkoherde gåva 453. 

Ben. Mathire, gravsten 152. Tranhem, Christina, g. m. Jonas Brisman, 
Svenske, vapen 396. gåva 235. 
Svenske, Bengt Haraldsson. gravsten Trautzell, Abraham, guldsmed, Stock

396, *397; begravningsvapen 397, *398. holm, arbete 452. 
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Tre Rosor, vapen 15, •99. V.'eddinghusen, Albrecht, guldsmed, Gö-
Tre Rosor, Sigrid Gustafsdotter, g. m. leborg, arbete 517. 

Bengt Gabrielsson Oxenstierna, grav- vVelin, S., ritn. 403. 
tumba •98, •99; gåva 105. Wenner, Nils, kyrkoherde, gåva 434, 453; 

Tre Rosor, Ture Jönsson, lagman, gåva 15. manuskript 502. 

Trolle, vapen · 201, 207. vVernberg, Petter, målarmästare, arbete 

Troll e, Beata, ·g. m. Erland Björnsson 6, 8, 57, 139, 170, 319, 4 76. 


Bååt, anvapen •101, 102; gåva 207. Westman, Gustaf, ritn. 330, 336. 
Törnqvist, Alb., . professor, ritn. 3, 9, Westman, Lars, ritn. 330, 336. 

180, 305. Victorin, fotograf, Järpås, kyrkoinv. 320. 
Viding, A., komminister, inskrift 482.Uggla, vapen 455, •458. 
Viding, Ben., komminister, in krift 506.Uggla, Brita rClasdoller, g. rn . Christoffer 
Wijk, Mary, f. Dickson, konstnärinna,Johansson Ekeblad, gravslen 100. 

arbete 272; gåva 271, 276.Uggla, Maria Elisabet, g. rn. Carl Philip 
Winberg, Anders, tenngjutare, arbeteBonde, gåva 455, 481. 

413.
Uggla, Sven Fredrik, kapten, gåva 205. 

vVinberg, Jean, inspektor, votivgåva 406.Ulfelt, vapen 144, •145. 
Ulfelt, Christina, g. m. ryttm. Carl Gus- Winge (Wingeflycht), Paul, kamrerare, 

gåva 15 1, 206; huvudbaner 215, · 217. taf Bonde, gåva 144. 
Winstorpaätten, Brita Jönsdotter, an

Ulfsparre, vapen 39. 
vapen •101, 103. 

Ulfsparre, Anna Göransdotter, g. m. Isac 
Henriksson Silfverhielm, vapen • 74, 76. Wistrand, P ., museiintendent, teckning 

179, 363. Ulfsparre, Ebba, g. l. m. landshövd. Erik 
Oxenstierna, 2. m. kapten-löjtn. Erik Wolffschmidt, Benjamin, fänrik, gåva 205. 

Wästman, Erik, guldRmed, arbete 480. stake, gåva 66, 69. 
Ulfsparre, Eric Månsson, överste, kyrk

bygge 37, 40; porträtt •44. Zettersten, Samuel, guldsmed, Lidköping, 
arbete 413.Ulfsparre, Göran Eriksson, riksråd, por

trätt 41 , •42. Zimmerman, Johan Martin, guldsmed, 
Göteborg, a rbete 256.Unge, Göran Olofsson, befallningsman, 

gravsten 351. 
Ödhger, runsten 15 1. Unge, Jonas, prost, gåva 67. 
Örn, Carl, målarmästare, Lidköping, 

G. E. W., guldsmedssignatur 255. arbete 8, 63, 194. 
Wagner, Katarina, g. m . Sten Påveisen Örndahl , A. , gåva 205. 

Rutenskiöld, gåva 312. Örneklo, epita fium, •463. 
Wallgren, Jac. , prost, gåva 346. Örneklo, Anna Catrina, gåva 462. 
Wallin, Nath. , kyrkoherde, inskrift 392. Örneklo, Carl Gustaf, gåva 462. 
Wallman, Britta, g. m. Petter Tengman, Örn eklo, Johan Bogislaus, kapten, gåva 

gravsten 211. 462. 
Wallman, Sven, guldsmed, Göteborg, Örneklo, Mari'a Christina, g. m. J ohan v. 

arbete 123, *124. Brandt, och J ohan Brehmer, gåva 462.1 

Vasa, vapen 15, 195. 
Va&a, Anna Johansdotter , g. m. Ture 

Jönsson Tre rosor, gåva 15. 
Vasa, Johan Christernson, anvapen ·101 , 

103. 

Örneklo, Maria Elisabeth, g. m. Johan 
Henning Brehmer

1 
gåva 462. 

Örneklo, Peder, landshövding, gåva 462. 
Örneklo, Peder Larsson, epitafium 462, 

.463. 
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sakregister. 

Abraham, Isak offras, 293. 

Absid 21, '22, 136, '137. 

Adam, syndafallet 139, 172. 

Adolf Fredriks tal 16. 

Alabaster 383. 

Altare: 


Huvudallfire, altarring 10, 37, 61, 94, 
12 1, '143, 144, 170, 194, 23 1, 25 1, 

i S. Bartolomeus 342, 523, '525.
lBast 518. 
1	Begravningsfana 30, 77, '155, 314, 358. 

Begravningsplåt '214, 260, 350. 
i Begravningsvapen :lO, '77, '78, '101
l '104, '128, 129, 214 '217, 260, '281

'285, 304, '356-358, 397, '398, '464

1 '466. 

254, 271, 304, 306,323, 338, 341, • 343, lBlindering, se tegel ornering. 
375, ~9 1 , '392, :ro, '412, 431, 445, 
495, 496, 5 13, 524, 525, 529. 

Kakealtare 8. 
Kvinnaaltare 94, 268, 293, 320. 
Ullaltare 8. 
Ostallare 195, 207. 
Sakristialtare 189. 
Sidoaltare 26. 

Altarduk, se altarkläde. 
Altarekappa 16. 
Altarkläde 15, 16, 29, 30, 207, 238, 257, 

258, 278, 294, 383, 457, 48 1, 50 1, 519. 
Altarlist 175, 382. 
Altarprydnad, -tavla, -uppsats 7, 10, 25, 

' 26, 38, '61, 62, 63, 94, 122, 144, '145, 
170, 171 , 194- '196, '230- 232, 25 1, 
252, 254, 268, 271, 293, 304, 306, 320, 
323, 338, 341,376,391, ' 392, 410, ' 412, 
431-' 434, 445, '474- ' 476, 495, '496, 
513, '524. 

Altarskiva av sten 37, 94, 121, 144, 194, 
231, 251, 338, 375, '406, 410, 431, 474, 

495. 
Altarskåp, medeltida, 63, 144, 194, 232. 
S. Andreas 252, 342, 523, ' 525. 
Anfangslist '91 , 119, '12 1, • 183, 369, • 371. 
Antependium (se även alta1·kläde) 30, 45, 

68, 69, 97, l 25, '150, '174, 205, 206, 
207,238,257,276,277, 294, 3 11 , '313, 
325, 347, 348, 382, 383, 395, 396, 415, 
454- '458, 481, 50 1, 518. 

Anträd '356, 358. 

Anvapen '77, ' 101- 104, ' 284,464, ' 46fi . 


Bod 54, 110, 134, 18 1, 182, 225, 251, 407, 
' 478, 489, 494. 
J Bogårdstak 110. 
l Bokband 398, '400. 

Bokdyna 481. 
Bokstol 476. 
Bondeepitafium 398, 502. 
Bondefana, se uppbådsfana. 
Bord 129, 2 17. 
Brakatell 5 18. 
Brudkrona 13, 29, 149. 
Brudpäll 16, 69, 125, 150, 238, 277, 31 1, 

347, 382, 519. 
Brudstol 63, 146. 

Brunn 318. 
Bröstharnesk 77. 
Buldan 434. 
Burdeln 382. 
Bårhus 110, 134, 250. 
Bårkläde 311, 325. 
Bänkar, bänkinredning 8, l O, 23, 26, 39, 

63, '94, 95, 123, 146, 171, 198,232,252, 
255, 286, 269, 272, 293, 306, 321 , 323, l 
326, 338, 339, 342, 377, 393, 412, '434
443, 445, 476, 479, 497, 5 13, 5 14, ' 515. 

Bänkdelning 180, 222, 232, 242, 264, 509, 
5 12, 514. 

Böcker : 

Bibel 151. 

Handbok 398. 

Kyrkböcker 423. 

Psalmbok 398. 


Bönpall 326. 

Apostlarna (se även na mnen ) 26, 63, 168, l 
253, 268, 340, 523, ' 525. Centaur, stenskulptur, 11 3, • 11 4. 

Aron '231, 232. Cheridon 64. 
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Dalbodörren 119, 164. 
Damasch 294.· 
David 4ll, ' 413. 
David och Goliat 137. 
Dekorationsmålning, modärn, 9, 166, 

226, 340. 
Diskduk, se diskkläde. 
Diskkläde 99, 207, 396. 
Djäknestol 515. 

Dopfunt 10, ' 26-'28, '40, ' 95, *122, 
123, '146, '171-'173, '198, ' 233, 234, 
'255, '272, 307, 324, 342, ' 344, *378, 
379, 393, '394, 412, 416, 446, '449, 479, 
'498, ' 5 16. 

Dopkläde 5 19. 
Dopskål, -fat, -bäcken 10, 28, 40, 64, 95, 

123, 149, 173, 199, 235, 255, 272, 308, 
323, 324, 342, 393, 412, 446, 479, 498, 
516, '517. 

Dopställ, -bord 10, 28, 64, 95, 198, '199, 
272, 308, 323, 342, 346, 516. 

Drottningens stol 8. 
Dörr, medeltida och dörrbeslag, 90, ' 112, 

113, 121, 137, 164, 191, '222, 245-'247 
301, ' 3 16, 368, '371, 407, 471, 495. 

Ekebladska gravkoret 337. 
Ekspån 5, 115, 135, 141, 169, 183, 188, 

191 , 230, 231, 247, 30 1, 319, 337, 371, 
373, 375, 389, 390, 408, 410, 426, 431, 
471, 507, 509. 

Eldkar 239, 258. 
Eldsvåda 23, 56, 97, 118, 185, 225, 228, 

318, 523. 
Elias 247. 
Emaljarbete 310, 446, 451. 

Epitafium 16, 124, 126, 154, 211 - 213, 
398,462, '463, 502, ' 5 15, 5 19. 

S. Erasmus 310, '312. 
Evangelisterna 11, 26, 38, 122, 186, *231, 
23~252, 37~ 391, 411, '476,495, *496. 

Fattigbössa 406. 
S. F ilippus 523, ' 525, 
F1öjel 4, 60, 141, 156, 162, 2 18, ' 2 19, *258, 

259, 3 19, 373, 387, 407. 
Fönster 6, 22, 34, 55, 56, 59, 86, 88, ' 89, 

'90, ll5-' ll8, 135--137, 141, 143, 
164, 169, 182, 185, 188, 192, 193, 225, 

226, 229, 245, 248, '249, 250, 265, 267, 
269, 292, 301, 303, 304, 306, 320, 322, 
331 ' 333, 335, • 336, 337, 340, 367-369, 
370, ' 372, 373, 387, 389, 390, 407, 426, 
431, 444, 471, '472, 477, 489, 495, 507, 
5 12, 526 . 

Fönster, blyinfatlade 407, 471. 
Fönsterluckor 368. 
Försvarstorn 119, ' 120. 
Försäljning av kyrkobyggnad 293. 

Glasmålning 445. 
Golv 10, 34, 55, 86, ll5, 136, 166, 169, 

183, 188, 191, 226, 230, 245, 265, 269, 
292, 301, 306, 314, 320, 322, 333, 340, 
368, 374, 388, 407, 409, 426, 431, 445, 
471, 478, 490, 509, 5 12. 

Grav i ka 337, 338, 397, 529. 
Gravhög 300. 
Gravkor 21, 23-' 25, ' 55, 56, 60, 89, 91, 

143, 189, 331, 333, 335, 336, 338, '421, 
422, 429, 434, 526. 

Gravminnen 326, 482. 
Gravplat sindelning 405,424,470,486,505. 
Gravskick 405, 425, 482. 
Gravsten, -häll, -!<Ors, -v ård 3, • 4, 10, 16, 

' 2 1, 30; *45, 46, '50, '74-*77, *98, 
- 102, ll5, ' 126- 128, 136, 14 1, 142, 
'151- ' 153, '175, '180, '181, 183, 
' 208--211, ' 224, 230, ' 239, ' 243, '259, 
'260, ' 279-'283, 297, 300, 306, 3 12, 
314, 318, 326, 331, 338, '350-'354, 
'364, '38 1, 383, '387, '405, 406, 409, 
416, '419, *422, 424, 425, 459, '460, 
470, 482, 486, '487, 501, '502, 506, 
5 19, 520, ' 528, 529. 

Gravtumba GO, '99, 312, '396, ' 397, '399, 
' 405, 409, 4 16, 425, 486. 

Gulldrojel 457. 

Gust af III:s tal 16, 156. 


Gyllenduk 16. 

Gyllentaft 29. 

Gärdzgård, gierdzgård 291, 331. 

S. Göran och draken 187. 
Gördel 69, 383. 

H a mmarband, ornerade 166, *1 67; oorne
rade 387, 390, 489. 



545 SAKREGISTER. 

Ramplärft 457. 
Handklocka 8. 
Handkläde 69, 347, 519. 
Harnesk, se bröstharnesk. 
Hedengrans stick, se minnestavla. 
Helgonbild, -skåp (skulptur, se även 

helgonnamnen) 174, 201-'203, 310, 
312. 

Herodes 27, '28. 
Hollandslärft 99, 151. 
Hospita l 48, 49. 
Huslärft 125. 
Huvudfana 30. 
Huvudkläde 29. 
Hyende 258, 457, 481. 
H åv, .pung, 15, 30, 45, 69, 97, 125, 150. 

174, 239, 258, 276, 294, 325, 347, 383, 
395, 415, 416,456-458, 481, 501, 519, 

Härbre 134. 
Hörnkedja av huggen sten 5, 111, 188, 

244, 507, 5 10. 

Inskription ang. kyrkobyggn. el. rep. 40, 
269, 306, 322, 340, 470, 478. 

Ixion 439. 

Jakob, d. y . 523, '5Z5. 
Jakob d. ä. 523, '525. 
Johannes döparen 122, 11!4, *196, 198, 

*1 99, *234, 235, 410, *412. 
Johannes evangelisten 25, '26, 144, *145, 

194, *196, '231, 232, 235, 252, 304, 
523, *525. 

Judas Taddeus 342, 523, '525. 
Julhalm 407. 
J ärngrind 9, 53, 83, 109, 133, 162, 180, 

224, *242, 243, 253, 264, 318, 321, 330, 
387, 470, 477, 486. 

Kaggska gravkoret 330, 335, 337. 
Kalk, nattvards-, mässe-, *12, *13, 28, 

'41, *64, *65, 95, '96, 97, 123, *124, 
'14 7, '148, 173, 199, ' 200, *234, ' 235, 
255, 256, 257, 272, 294, 308, • 310, 324, 
342,344, *345, 347, 379,. *380, 393,413, 
446, *450, ' 451, 453,480, '499, 516,517. 

K alkkläde 15, 16, 29, 30, 68, 69, 98, 125, 
150, 151, 206, 238, 239, 257, 277, 294, 

311, 325, 347, 348, 383, 395, 416, 457, 
458, 48 1, 501, 519. 

Kalkmålning, medeltida 117, 137, 168, 
266, 523-'526. 

Kalkmålning, nyare tid 183, 185, *192, 
245, 246, 368, 490. 

Kanna *1 3, *64, 66., *124, 148, *149, 173, 
201' *256, 257, 274, 309, 310, 314, 324, 
345, *348, 394, 448, *452, 516. 

Karl XIII:s tal 156. 
Karta över Skåne, Halland o. Blekinge 206. 
Karta över Sverige 206. 
Kiells torpagrafwen, se Kaggska grav

koret. 
Kiersing 294. 
Kista, kyrk-, 217, 294, 383. 
Kloband 69. 
Klock a (se även ur och handklocka ) *17. 

2 1, 23, 34, 78, *79, '105, '129, *156, 
175, *176, 218, 219, 224, 260, *285, 
286, 292, 306, *314, 3 15, 326, 358
360, *382, 384, 398- 400, 416- 418, 
465, 482, 483, 487, 506, 530. 

Klockarestol l 71. 
Klock gjutarmärke 384, 488. 
Klockstapel *4, 21, *33, 34, *37, 54, 110, 

'16Z, 18 1, ZZ4, 'ZZ5, 243, *Z9Z, 'Z96, 
300, '301, 387, *388, *405, 407, 425, 
470, 486, *488, 506, '507, '509. 

Klocksto1 192. 
Klocktorn 5 12. 
Klosterlärft 15 1. 
Knuttimring 293, 303, 320, 374, 390, 431, 

494. 
Kollektställ 285. 
Kolonn, kolonnett, medeltida 300, 370. 
Konungsstol 8. 
Korbänk 171. 
Korkåpa 206. 
Korporale 64, 206. 
Korsarm 60, 336. 
Korskrank 8. 
Krigsbyte 309, 33\J. 
Kristus : 

Födelse 523, '526. 

Herdarna mottaga änglabudskapet 4 72. 

Konungarnas tillbedjan 170, 524, *526. 

Döpes 472. 
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Förklaring 6, 509. 

Som den gode herden 12. 

Uppväcker en död 246. 

Nattvarden S7, ·ss, 144, '145. 

Getsemane • 451. 

Gisslas 246, 451. 

Törnekrönes '45 1, 464. 


Ecce homo 304, '305, '451, 495, '496. 

Korsbärningen '45 1. 


Golgata (korsfäst) 122, 139, 194, '196, 


'230. 231, '235, '304, 35S, 376, 391, 
410, '412, 436, '451, '474, 4S3, 495, 
' 496. 

N.edtages från korset 124, 25S. 

Den döda krop-pen bär·es av änglar ' 61, 
62. 

Begraves • 432. 
Nedstiger i helvetet 194. 
Uppst åndelse 325. 
Uppenbarar sig i Emaus 195. 
Uppenbarar sig i Örtagården 195. 

Himmelsfärd 144, '145, 247. 

Guds lamm 358, 379, 434, 5 16. 

Pieta • 41. 

Som smärtornas man '203. 


Världens frälsare 35S. 


Krucifix, skulpterat trä, 3S, 95, 144, '201, 
' 236, 274, 411, 434, '447, ' 44S' 454. 

Kvaderris tning, se murförband. 
Kyrka av trä, medeltida 115, '292, 31S, 

320. 

Kyrkbalk 110, 133. 1SO, 243 29 1 297' ' ' 
470, 486. 

Kyrkhärberge 134, 471. 
Kyrkkista , se kista. 

Kyrkogård 9, '20, 21, ' 33, 34, 53, ' 54, 
83, '10S, 109, '133, '1 62, 1SO, 182,224, 
243; 253, 264, 289, 291, 297, 3 18, 321, l 

330, '363, 387, ' 404, '405, 423, 470, l 
477, '4S6, 505. l 

Kyrkogårdsmur 9, '20, 21, 34, 53, 83, 
109, 110, '132, 133, 162, 180, 224, 243, 
253, 264, 291, 297, 300, 318, 321, 330, 
363, 387, 404, 423, 4 70, 477, 486, 505, 1 

Kyrkogårdsport (ingång) 9, 34, 53, S3, / 
109, 133, 162, 180, 224, '242, 243, 253, l 
264, '265, 292, 297, 318, 321, 330, '331, 

'363, 364, 3S7, '404, 423, 470, 477. 
'4S5, 4S6, 505. 

Kyrkstöt 286, 465, 4S2. 

Kyrkvaktardräkt 16, 30, 69, 207, 459. 


Lampett, se ljusplåt. 

Landtboräntor 320. 


Landtbruksredskap, modeller till, 465. 

S. Lars (Laurentius) 175, '234, 235. 

Likkista 24, 2S5, 297, 33S, 341, 349, 350, 

429, 430. 
Likport 364. 
Liljesten 3, '4, '45, 46, 55, '74, '127, 

'128, 15 1, '152, 169, '1 75, ' 20S, ' 239, 
'259, '260, 312, 31 S, 325, '326, 350, 
368,374, '3S1, 3S3, 3SS, '396, 416, '419 
459, '460, 501, '502, '530. 

Lilliehöökska gravkoret •421, • 422, 429, 
434, 463, 464. 

Limoges-arbete 311. 
Ljusarm '66, 67, 204. 
Ljuskrona 13- '15, 29, 66, '97, '125, 

'149, 174, 203, ·' 204, '237, '238, 257, 
' 274-276, 311, '324, 325, 346, '349, 
380, 3S~ 394, '39~413,4 14, '41~ 454, 
'477, 4SO, 500, 517, 51S. 

Ljusplåt 125, 205, '276. 
Ljusstake 14, '16, 29, ' 67, '68, 95, 97, 

125, 150, 174, 205, 238, 257, 276, 31 1, 
325, 346, 3S2, 394, 414, 415, '453, 454, 
4SO, 4S1, 500, 51S. 

Lukas 144, '145, 1S6, 194, '196, '231, 
232, • 304, 342. 

Lykta 6S. 
Läckösko1an S, 26, 122, 144, 232, 252, 377, 

392, 4 11, 412, 476. 
Läktare 6, 8, 10, 26, 37, '39, 63, 95, 123, 

146, 172, 198, 232, 253, 255, 268, 272, 

294, 306, 307, 321, 323, 333, 34~ 34~ 
377, 393, 412, 443, 445, 477, 479, 498, 

5 15. 

Maria: 25, 3S, 434. 
Josef och Maria 106. 
Med barnet (Madonna), mede1tida skulp 
tur 28, ' 29, 201, '203, ' 236, 237, 411, 
'413, 442, '447, 453. 
Kröning 523, ' 525. 
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Markus 144, *145, 172, 186, 194, *196, 
*231, 232, *304, 342. 

Matteus 144, *145, 186, 194, *196, *231, 
232, *304, 311, 342, 523, *525 . 

s. Matthias 342, 523, *525. 
S. Mikael *87, *113, 114, 172, 369. 
Minnestavla 16, 73, 154, 156, 355, 356, 

463. 
lVlinnesvers 17, 72, 73, 78, 127, 156, 194, 

210, 212, 218, 219, 260, 286, 326, 354, 
359, 399, 482, 487, 506. 

Moses 106, 122, 194, '196, 198, *199, 
*231, 232, 247, 410, 411 , *412, ' 432. 

Murankare 23, 4 71. 

Murförband, gråstens- 54, 121, 169, 374, 
387, 408; 425, 471; sandstens-, 54, 83, 
'110, 111, 115- *117, 134, 163, 167, 
182, 191, 248, 300, 331 , 333, 365, 370; 
t egel-, 135. 

Mynt 175, 18 1. 

Mässhake 15, 16, 29, 30, *68, 69, 98, 106, 
125, 126, 150, 151, 174, 206, 207, 238, 
239, 257, 258, *277, 294, 311, 325, 347, 
395, 415, 455, *456, *457, *458, 481, 
501, *518. 

Mässkjorta 29, 207. 

Nattvardsgång, avgift för, 225. 
Na ttvardskärl *12, *1 3, 28, 40, *41 , *64, 

65, 95, *96, 97, 123, *124, *14 7- 149 
173, 294, 308- *310, 311 , 324, 343, 
344, 379, 380, 393, 394, 413, '446- *453 
480, 499, 516, 517. 

Nicola us av Myra 235. 
Noaks ark 472. 
Nummertavla * 39, 146, 306, 342, 393, 

443, 445 . 
Nyckel 191, *219, 239. 
Nyckelskylt 368. 
Näver till t a k 471. 

Obla task 13, 29, 40, *4 1, *65, 66, 95, *96, 
97, 124, *148, *i 49, 173, 199, *200, 236, 
255, 256, *273, 274, 294, 309, 310, 324, 
344, 345, *346, 380, 394, 413, 448, '453, 
480, 499, *500, 516, 5 17. 

Obla tjä rn 29, 173, 358. 

Offer 94. 

Offe rkälla 266. 


Orgel 10, 40, 63, 64, 95, 146, l n, 198, 

232, 255, 272, 307, • 308, 323, 342, 379, 
393, 41 2, 446, 4 79, 498. 

Ostindisk t tyg 501. 

Paten *12, 13, 28, *41, *64, *65, 95, *96, 
123, *124, *148, 173, 199, ·zoo, 236, 
255, 256, 294, 309, *311 , 324, 343, 344, 
•346, 379, • 380, 394, 4 13, 44 7, 480, 
499, 5 16, 5 17. 

Patenkläde 41 5. 
Pa ulus 195, 252, 342, 376, 523, *525 . 

Perlslickarekrona (brudkrona ) 13. 
Petrus, aposteln, 172, 195, *196, 342, 376, 

491 , *493, 523, *525. 
Pinoredskap 304, 495. 
Piscina 144, 369. 
P lan av ka, 5, ' 7, 21, *25, ' 35, '53, *58, 

*83, *109, *1 35, *163, 182, *226, *244, 
*254, ' 268, *306, 318, 321, *3'22, *334, 
335, *366- *367, *388, ' 406, *424, 
'444, *478, '490, *508. 

Planterhage 32.0. 
Plantering 110, 224, 318, 3641 407, 423, 

444, 470, 47~ 483, 486, 505. 
Planut veckling *18, *3 1, *46, *80, *106, 

' 130, *157, *176, *220, ' 240, ' 26 1, 
*286, '315, *327, *360, *385, *401, *418 
*467, *484, *502, '52 1. 

Pla ttskärning 392. 
P oka l 5 16. 
Portal, ingång 6, 35, 55, 59, 86, 88, *112, 

113, 121, 135, 140, 142, 164- '166, 183, 
'184, 191, '193, 226, 230, 245, 250, 269, 
300, 301, *303, 306, 320, 321, 322, 333, 
337, 340, 368, *370, 371 , 374, 387, 407, 
426, 445, 471 , 489, 490, 509, *5 10. 

PorLrätt Il , *42- 44 *, *70, *71, 156, 207. 
P rediks tol s, 10, 26, *38, *62, 63, 94, 122, 

144, 171, 195, *197, *23~25~255, 268, 
272, 293, 305, 306, 320, 323, 338, 341 ' 
376, 392, *393, 411, *414, *4 15, 434, 
445, 476, 479, 495, *497, *5 14. 

Primklocka 258, 294, 520. 

Prästestol 253. 

P åve *236, 237. 
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Pärlefärg 94, 146. 
Pärlekrona, -krans, 149. 
Pöttestöt, -stör, 465, 482. 

Raserande av ka, helt el. delvis, 289, 291, 

297, 300, 304, 319, 320, 331, 336, 337, 
338, 373, 390, 425, 470, 474, 494, 511, 

Relik, bitar av Kristi kors, 52.6. 
Relikgömma 525, 526. · 
Renovering av oljemålning, 42, 44, 62. 

63, 465. 
Restaurering (konservering) av kalk

måln. 137, 523. 
Restaurering av kyrkobyggnad, m. m. 

118, 121, 130, 143, 157, 169, 335, 336, 
390, 409, 474, 492, 512, 523. 

Hiksvapen med vase 195. 
Ringkors 297. 
Ringning vid begravning 219, 260. 
Rivning, se raserande. 
Runsten, runinskrift 83, 113, 134, '151, 

162, 175, 224, 268, 298, 300, '528, 529. 
Rökelsekar 175, 2 16, '218, 239, 258, 294, 

349. 
Rökling 382. 

sakristia 6, 23, 36, 37, 56, 58, 89, 121, 143, 
169, 188, 230, ' 248, 250, 267, 270, 292, 
300, 304, 306, 319, 331, 335- 337, 372, 
374, 39~ 42~ 431, 445, 47~ 49~ 495, 
496, 511, 513. 

Schirduk 294. 
Siffertavla, se nummertavla. 
S. Sigfrid 174, 175. 
Silverduk 29. 
Silversked '96, 345, ' 380, 394, 4 13. 
Sittbänk av sten 365. 
Självspillingar, deras gravplats 470. 
Skampall 482. 
Sked, se silversked. 
Skriftklocka, se handklocka. 
Skrin 156, 175. 
Skåp 294. 
Snibbskål 314, 326,' 520. 
Sockel 5, 21, '34, '111, 113, 135- ' 137, 

138, 163, *1 64, 182, *183, *265, 268, 
300, *304, 305, 331, 333, 335, *336, 340, 
365, *366, 371, 444, 507, 5 10. 

Sockenbudstyg 13, 65, 95, '96, '148, 199, 
·zoo, 236, 257, 273, 344, 380, 413, 453, 
499. 

Sockenfana 519. 
Sockenmagasin 513. 

Solur, timvisare, timsten 77, 102, 141 , 
259, 398, 482. 

Sorgfana, se begravningsfana. 
Spögubbe 459. 
S. Staffan (Stefan) 27, '28, 379. 
stegare 180. 
stenskulptur (arkitekturdetaljer) '35, 

83, ' 87, ' 88, '112-' 115. 
stiglucka 423, 470, 505. 
stocklås 217, 471. 
stol 45, 129, 217, 326, 398, 465. 
straffstock 285, 384, 398. 
strävpelare 249, 431. 

l ställemästare 4. 
Stätta 486. 
Svepning 415. 
Sveriges vapen, se riksvapen. 
Symboliska bilder: 

Den apokalyptiska kvinnan 172. 
De åtta saligheterna 509. 
Djävul 87. 

Drake 27, ' 28, 369. 
Helvetet 139. 
Himmelriket 139. 
Hjärta 477, 5 15. 
I-loppet 122, 144, '145, 194, '196, 306. 
Kärleken 122~ 144, '145, 194, '196, 306. 
Lamm 12, '27. 
Lejon 440, 483. 
Läderlapp 436. 
Mammon 440. 
Pelikanen 61, 63, 194, '196, 391, 436. 
Samdrägligheten 498. 
skapelsen 139. 
Snällheten 498. 
Svan 442. 
Tiden 26. 
Treenigheten 523, ' 525 . 
Tron 122, 144, '145, 194, '196, 306. 
Yttersta domen 172, 247, 465. 
Årstiderna 247. 
Ängel 12, 95, 124, '433, 434. 

Sånghus 143, 168 . 
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Sägen 318, 372. lValv av tegel el. na tursten 22, 23, 86, 115, 

' 11 7, 119, 121, 137, 139, 168, 169, 183, 


Tak, medeltida innertak, 55, 248, 30 1, 188, 19 1, 226, 228, 231, 247, 249, 266,
l 
369, 471, 490. 300, 333, 370, 371, 375, 509. 

Takmålning 57, 319, 335, 340, 369, 370, Valv av trä, '6, 10, 23, 34, 37, 57, 340, 
388,407,426,471,490, ' 493, 494, 509, l 445. 

530. 
Takryttare 36, '168, 169. 
Takstol 89, 166, 183, 230, 389. 
Tegelornering '22, 23, 137, 225. 
Tegelslagning, se Ågården i ortsregistret. 
Textilier 15, 29, 45, 68, 97, 125, 150, 174, 

205, 238, 257, '276- 278, 294, 31 1-

'313, 325, 347- 348, 382, 395, 4 15, 

' 454-'459, 481, 501, '518. 
Timglas 8, 26, 146, 258, 294, 314, 358, 377, 

398, 412, '433, 434. 

Timsten, -visare se solur. 
S Tomas 523, '525. 
Torn ' 9, '22, 23, '54, ' 55, ' 59, ' 84, 90• 

'92- '93, 119, '120, 139- 141, 191

193, '266, 270, 300, 306, 319, 323, 331, 
' 334, 335, 337, 372, 373, 445, 527, 529. 

Trappa 91, 120, 140, 19 1. 
T · fbå 35 86 183 226 369 • 371 372. 

rmm ge ' ' ' ' ' ' 8 
Tubin 294, 325, 45 .
Tumba, se gravtumba. 
Tyghus 54. 
Tympanon 183, 300, 301, 302, 368, 473, 

' 530. 

Uppbådsfana 17, 155, 207, 459. 
Uppvärmning 10, 60, 93, 12 1, 143, 169, 

193, 231, 254, 306, 323, 342, 375, 390, 

410, 445, 478, 495, 513. 
Ur 217. 

1 Vapen hus 6, '22, 23, ' 37, 56, 59, 90, 121, 
141, 169, 191, 230, 250, '266, 292, 303, 
304, 306, 320 331, ' 332, 333, 335, 336, 
337, '365, 372, 374,390, ' 409, 426, '427 
431, ' 473, 492,494, '509, 5 11 ,512,513. 

Wattenwärk 320. 
~ Vaxljus 396. 

Vidskeplig t bruk 384, 529.
lVigselkläde 150. 
Wigslepäll 382, 395, 4 15. 
Wilepäll 347. 

Vindskidor, -bräder, 25 1, 303, 320, 387. 
1 
Vinsil 13, 148. 
Vinsked 201. 
Votivgåva 406. 

Värja 77, 155, 285, 3 14. 

l 
Yttertak 5, 9, 34, 55, 86, 115, 11 7, 134, 

135 143 183, 188, 227. 247, 293, 30 1, 
306: 323: 333, 3 71 , 389: 408. 426, 445, 

489, 509. 

Åskslag 57, 118, 192. 

Ättebacke 300. 

Ättehög 482. 


Ödekyrkogård 3, '49, ' 50, 4 70. 





Bilaga 111. 

NILS !(AGG 

K ammarjunkare, t 1601 G. 

1586 m. Brita Hård af Se~er

stad, f . 1563, t 1630. Ägare 


av Källstorp. 


NILS 
f. 1598, friherre 1651 , överste, 
guvernör i Halland, t 1653. G . 
1634 m. Marg. Bonde, f . 1615 
t 1658. Ägare av K ä llstorp 

NILS 

f. 1636, ka=arherre, t 1699. 

G. 1660 m. Märta ~ibbing, f. 


1637. Ägare av Källstorp. 


LARS 

f. 1661, överstelöjtnant, 


t 1710. G. 1700 m. Elin 

Stake, levde ännu 1732. 


Ägare av Källstorp. 


-----ru;LENA 
f. 1701, t 1732. G.1726m. 
PEHR PHILIP HIERTI\ 

f.1698,hovmarskalk,tl784, 
Omgift 1734 m ed Agneta 
Maria Cederbielke, t 1773. 

MARGARETA JOHAN 
f. 	1662, t 1669. f . 1664, kapten. G. 1. m. 

Kristina l(afle. 2. 1700 m. 
Kristina Hedwig l(örning, 
3. 	m . Magd alena Kristina 

Uggla. 

l. BRITA 
f . 1693, 	 t 1769 . G. m. 
H ERMAN fLEMJNG,f.1665, 

kornett (se Bil. IL) 

l . CL AS PHILIP 2. ULRICA 2. ELIN 2. EVA JULIANA 2. JOHAN ADAM 
f. 1732, hov junkare , t 1802. 

G. 1762 m. Johanna 
Catharin a Hård afSegerstad. 

f. 1737' t 1805. f. 1740, t 1831. 

Ägare av Källstorp. 

f. 1741, t 1829. f. 1749, landshövding i 
ÄlvsborgR län, t 1816, 
G . 1787 m. Ebba Maria 
Ekeblad, f.17 52, t 1839, 
dotter till Clas Ekeblad 
och Eva De la Gardie. 

(Se Bil. l). 
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