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UPPLAND. (7)
(29)
(62)
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(8)
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(58)
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(75)
(12)
(67)
(69)
(70)
(1)
(11)
(71)
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(73)
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GOTLAND . (3)
(21)
(31)
(33)
(35)
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Band
Band
Band
Band
Band
Band
Band
Band
Band

I,
I,
l,
I,
II,
II,
II,
II,
II,

h. 1. Danderyds skeppslag, mellersta delen. Pris 6: 60.
h. 2. Danderyds skeppslag, östra och västra delen. Pris 13 kr.
h. 3. Värmdö skeppslag. Pris 16: 50.
h. 4. Akers skeppslag. Med register till Bd I. Pris 17: 50.
h. 1. Häverö och Väddö skeppslag. Pris 4:40.
h. 2. Bro och Välö skeppslag. Pris 8 kr.
h. 3. Frötuna och Länna skeppslag. Pris 12 kr.
h . 4. Frösåkers härad, norra delen. Pris 28 kr.
h. 5. Frösåkers härad, södra delen jämte
Register till band II. Pris 32 kr.
Band III, h. 1. Långhundra härad, norra delen. Pris 15 kr.
Band III, h. 2. Långhundra härad, södra delen. Pris 12 kr.
Band III, h. 3. Närdinghundra härad, västra delen. Pris 20 kr.
Band III, h . 4. Närdinghundra härad, östra delen. Med register till Bd III. Pris 20 kr.
Band IV, h. 1. Erlinghundra härad. Pris 4:50.
Band IV, h. 2. Seminglwndra härad. Med register till Bd IV. Pris 17 kr.
Band V, h. 1. Vallentuna härad, östra delen. Pris 15 kr.
Band V, h. 2. Vallenluna härad, västra delen. Pris 15 kr.
Band V, h. 3. Sjuhundra härad, sydvästra d elen. Pris 18 kr.
Band VI, h. 1. Pärenluna härad, västra delen. Pris 26 kr.
Band VI, h. 2. Pärenluna härad, mellersta delen . Pris 20 kr.
Band VI, h. 3. Pärenluna härad, östra delen (under tryckning).
Band VII, h. 1. Bro härad. Pris 26 kr.
Band
Band
Band
Band
Band
Band
Band
Band
Band
Band

I, h. 1. Lummelunda ting (utom Tingstäde). Pris 4 kr.
I, h. 2. Lummelunda ting (Tingstäde). Pris 5: 50.
[, h. 3. Bro ting. Pris 12 kr.
I, h. 4. Endre ting. Pris 12 kr.
l, h. 5. Dede ting. Med register till Bd I. Pris 10 kr.
II. Rute selling. Med register till Bd II. Pris 16 kr.
III. Hejde selling. Med register till Bd III. Pris 26 kr.
IV, h. 1. Lina ting. Pris 12 kr .
IV, h. 2. Hal/a ting, norra delen. Pris 18 kr.
IV, h. 3. Hal/a ting, södra delen. Pris 20 kr.

VÄsTERGÖTLAND. (2)
(4)
(15)
(16)
STOCI<HOLM. (17)
(24)
(25)
(28)
(45)
15)
(10)
(26)
(32)
(40)
(20)
(55)
(60)
(23)
(27)
(41)
(56)
(49)
(53)

B and I, h. 1. Kållands härad, norra delen. Pris 5: 40.
Band l, h. 2. !{å/lands härad, sydöstra delen. Pris 4: 50.
Band I, h. 3. Kållands härad, sydvästra delen. I. Pris 10 kr.
Band I, h. 4. ]{å/lands härad, sydvästra delen. II. Med register Ull Bd I.
Pris 10 kr.
Band T, h. 1. Slorkyrkan. l. Församlingshistoria. Pris 11 kr.
Band I, h. 2. Slorkyrkan. 2. Byggnadshistoria. Pris 15 kr.
Band I, h. 3. Slorkyrkan. 3. Inredning och inventarier. Med register till Bd I.
Pris 20 kr.
Band II, h. 1. Riddarholmskyrkan. 1. Byggnadshistoria. Pris 20 kr.
Band II, h. 2. Riddarholmskyrkan. 2. Fast inredning, inventarier och gravminnen .
Med register till Bd II. Pris 38 kr.
Band III, h. 1. Kungsholms kyrka. Pris 4: 50.
Band III, h. 2. Hedvig Eleonora klfrka. Med register till Bd III. Pris 14 kr.
Band TV, h. 1. Jakobs kyrka. 1. Församlingshistoria. Pris 13 kr.
Band IV, h. 2. Jakobs kyrka. 2. Konsthistoria. Pris 13 kr.
Band IV, h. 3. Johannes kapell och kyrka. S :l Slefans kapell. Med register till
Bd IV. Pris 10 kr.
Band V, h. 1. Adolf Fredriks kyrka. Pris 12: 50.
Band V, h. 2. Gustav Vasa kyrka. Pris 5:50.
Band V, h. 3. Malleus kyrka. Pris 4 kr.
Band VI, h. 1. Klara kyrka. 1. Församlingshistoria. Pris 12 kr.
Band VI, h. 2. Klara kyrka. 2. Konsthistoria. Med reg. till Bd VI. Pris 12 kr.
Band VII, h. 1. Maria Magdalena kyrka. Pris 12 kr.
Band VII, h. 2. Katarina kyrka. Pris 16 kr.
Band VIII, h. 1. Bromma kyrka och Väslerledskyrkan. Pris 6 kr.
Band IX, h. 1. Skeppsholmskyrkan. Pris 10 kr.
(Forts. å omslagets 3:e sida)
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MED BIDRAG AV HUMANISTISKA FONDEN

Generalstabens Litografiska Anstalts Förlag
STOCKHOLM 1956

FÖRORD
Beskrivningen av kyrkorna i Färentuna härad påbörjades av professor AnMIN
TuuLSE år 1950, men slutredigeringen av här föreliggande häfte slutfördes 1955- 56.
Tuulses medhjälpare i fältarbetet hava varit fil. lic. ÅKE NISBETH (Hilleshög 1951)
och fil. lic. RAGNHILD BosTRÖM (Sånga och Hilleshög 1955- 56).
Vid utarbetande av här föreliggande kyrkabeskrivningar har författaren haft för
månen av värdefullt bistånd av ett flertal specialforskare inom olika områden. För
utom de i företalet till första häftet av Färentuna härad nämnda forskarna, av vilka
flertalet även här bistått författaren, har professor DAG NoRBERG älskvärt bidragit till
tolkningen av de latinska inskrifter, som förekomma i Sånga kyrkas medeltidsmålning,
medan förste arkivarien W ALFRID ENELOM lämnat eljest svåråtkomliga upplysningar
ur Hilleshögs lokalhistoria.
För utgivarne är det givetvis en högt uppskattad förmån att få åtnjuta dessa
forskares värdefulla bistånd, för vilket vi bringa dem alla ett varmt tack.
Till församlingarnas prästerskap, kantorer och kyrkabetjäning framföres även ett
uppriktigt tack för visat intresse och lämnad hjälp under arbetet i kyrkorna.
Vi ha funnit det praktiskt att uppdela kyrkabeskrivningarna i Färentuna härad på
tre häften, av vilka detta är det andra. Det tredje skall omfatta Skå och Lovö kyrkor
och torde utkomma i början av 1957.
Stockholm i mars 1956.
SIGURD CuRMAN

JoHNNY RoosvAL

A omstående sida: Färentuna härads äldsta sigill, 1560. (Ofrälse stånd~
bevilln. af en hjelpeskatt till Eifsborgs lösen 1571, s.3. Tuschritn., RA.

ESSELTE AKTIEBOLAG
STOCKHOLM 1956

694543

FÖRKORTNINGAR ANVÄNDA I DETTA HÄFTE
Övriga förekommande förkortningar i överensstämmelse med förkortningsregistret i
Nordisk familjebok, 3:e upp!.

AFRITNINGAR = Afritningar af Kyrkor och Kyrko-vapen i Upland. Ms i KB, sign. F. J. 3: a och b.
Teckningarna utförda åren 1676-1685 av Antikvitetskollegiets tecknare Johan Leitz och
Petrus Helgonius. - I tryck utgiven av Erik Vennberg under titeln: Johan Hadorphs resor:
Afritningar av Kyrkor och Kyrkovapen i Uppland 1676- 1685, Sthlm 1917.
ALMQUisT, Frälsegodsen = Joh. Ax. Almquist, Frälsegodsen i Sverige under storhetstiden med särskild
hänsyn till proveniens och säteribildning. I: 2. Sthlm 1931. (Skrifter utg. av Svenska Riks
arkivet, 1.)
ARENrus = Johannes Arenius, Enfaldig Berättelse om Sänga och Skä socknar. Ms frän är 1749 i Upps.
domkap., sign. E V: 122.
ATA = Antikvariskt-topografiska arkivet i VHAA, Sthlm.
G. Bo:ETHIUS = Gerda Boethius, De tegelornerade gråstenskyrkorna i norra Svealand. Ak. avh. Sthlm
1921.
BST = K. Byggnadsstyrelsens arkiv, Sthlm.
CoRNELL-WALLIN = Henrik Cornell och Sigurd Wallin, Uppsvenska mälarskolor på 1400-talet, Sthlm
1933.
dep. = deponerad, deposition.
Domkap. = Uppsala domkapitel och dess arkiv.
ED hand!. = Ecklesiastikdepartementets handlingar i RA.
ELGENSTIERNA = Den introducerade svenska adelns ättartavlor, utg. av G. Elgenstierna, Sthlm
1925- 36.
HADOHPHS »ANNOTATIONSBOOK>> = opaginerade anteckningar i 8:o av Johan Hadorph, före 1955 in
bundna i slutet av PER. MoN. III.
HERDAMINNE = Upsala ärkestifts herdaminne 1- 3, Upsala 1842-45; 4, 1893.
IHRFORS = E. Ihrfors, Uplandia sacra, 5 bd 1894- 99. Ms i VHAA.
INV. = inventarieförteckning.
KB = K. Biblioteket, Sthlm.
KLINGSPOR = C. A. Klingspor, Anteckningar under resor i Uppland. UFT bd 1-11, Sthlm 1871-1889.
LST = K. Lantmäteristyrelsens arkiv, Sthlm.
LöFGREN = Alb. Löfgren, Det svenska kanugjutarehantverkets historia. Del I, bd 1- 3, Sthlm
1925-50.
MANDELGREN, R EsEBERÄTTELsE = N. M. Mandelgren, Reseberättelse, 1848, ms i ATA.
ms = manuskript.
Nat.mus. = Nationalmuseum, Sthlm.
NoRDIN = Nordinska samlingen, ms i UB.
PERINGSKIÖLD, se PER. MoN.
P ER. MoN. I- X = J. Peringskiöld, Manumenta Sueo-gothorum antiqua et recentia I- X. Ms i KB.
PROT. = protokoll.
RA = Riksarkivet, Sthlm.
RABEN = Hans Raben, Träskulptur och snickarkonst i Uppsverige under renässans och barock, ak.
avh., Sthlm 1934.
RÄK.
räkenskaper.
SBL = Svenskt Biografiskt Lexikon, Sthlm 1918 - .

SD

Svenskt diplomatarium 1-6 (t. o. m. år 1355) och [ny ser.]1- 4 (åren 1401- 20). Sthlm 1829
1953.
SHM = Statens Historiska Museum, Sthlm.
sn = socken.
sT.-PROT. = sockenstämmoprotokoll.
SvD = Svenska Dagbladet.
SvK = Sveriges Kyrkor, konsthistoriskt inventarium, utg. av S. Curman och J. Roosval 1912- .
Sv. RuNINSKR. = Sveriges runinskrifter, utg. av VHAA 1900 - .
THAM = Wilh. Tham, Beskritning öfver Stockholms län, Sthlm 1850.
TuuLsE, HossMo = Armin Tuulse, Hossmo. En försvarskyrka med östtorn, Sthlm 1955.
UB = Uppsala universitetsbibliotek.
UFT = Upplands Fornminnesförenings Tidskrift, 1871 - .
ULA = Landsarkivet i Uppsala.
UPMARK = Gustaf Upmarl<, Guld- och silversmeder i Sverige 1520- 1850, Sthlm 1925.
UPPLANDs KYRKOR = Upplands kyrkor. Konsthistorisk vägledning [utg. av] Stiftsrådet Uppsala
ärkestift, I-, Upps. 1945- .
UPPS. UTST. - Utställningen av äldre kyrklig konst i Uppsala 1918.
VHAA = K . Vitterhets Historie och Antikvitetsakademien, Sthlm.
vrs. = visitation.
örA = ÖverintendentsAmbetet (efter 1918 BST), Sthlm.
=

I FÖRENING MED MÅTTUPPGIFTER
B = bredd, D = diameter, Dj = djup, H = höjd, L = längd. Sv.f. = svensk fot (29,7 cm). Samtliga
mått äro, där ej annat angives, i cm.
Väderstrecken förkortas: N SöV.
Siluerslämplar tydda enl. UPMARK .
Tennstämplar tydda enl. LöFGREN.

REDAKTIONSSEKRETERARE: RAGNHILD BOSTRÖM
FOTOGRAFIERNA ÄRO, DÄR EJ ANNAT ANGIVES, TAGNA AV NILS LAGERGREN
1950- 1956
UPPMÄTNINGARNA ÄRO UTFÖRDA AV JOHN SÖDERBERG 1948-1955
ORIGINALEN FÖRVARAS I ATA

INNEHÅLL
Billeshögs kyrka ....
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Sångakyrka

283

Fig. 192. Billeshögs kyrka från SÖ. Foto 1955.
Die Kirche von Hilleshög von SO.

Hilleshög church from S. E.

HILLESHÖGS I(YRI(A
UPPLAND, STOCKHOLMS LÄN, FÄRENTUNA HÄRAD
STOCKHOLMS STIFT, SVARTSJÖ KONTRAKT
ANNEX TILL SÅNGA
Beskrivningen avslutad i mars 1956
TRYCKTA KÄLLOR: AFRITNINGAR, pl. 87 (kyrkan vid tiden 1676-1680).- ARENIUS, S. 46. - 0IJK
MAN, P., Antiquitates Ecclesiasticae, Sthlm 1703, s. 175. - KLINGSPOR 2, S. 27 f. - THAM, s. 127.
HANDSKR. KÄLLOR OCH AVB.-SAML.: ATA: DAHLGREN, Försök till Antiquarisk-Topografisk
Beskritning öfver Färentuna Härad, 1851; lHRFORS II, 1, s. 634 f (med 2 akvareller); INv. 1829; brev
angående kyrkans restaurering, lösa inventarier m. m. - BST: Uppmätningsritningar av R. S. ENBLOM
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1905 (alla fasader, 5 sektioner); restaureringsförslag av R.
S. ENBLOM 1921 och KNUT NORDENSKJÖLD 1922; utbredn.
av valven med måln. inskisserade, utf. av R . S. ENBLOM i
samband med kyrkans restaurering 1921; plan av el. värme
Jl
installation av El. A.-B. Skandia 1928. - UB: NORDIN 29;
s. 88: Upbörden 1531 (en klocka, silver och pengar läm
nades).
KYRKANs ARKIVALIER (i ULA): RÄK. 1688-1711
samt fr. O. m. 1766; SPECIALRÄK. fr. O. m. 1802; ST.PROT.
1688-1777, 1801- 1842; VIS.PROT. 1699, 1717, 1748 (be- ,
o 10
skrivning av reparation), 1768 f (med vissa luckor); INV. ;
1688 (upptager flera nu förkomna inventarier), 1713, 1808,'
1851 (utförligt), 1856, 1877, 1896.
I Sveriges Kyrkors arkiv förvaras en beskrivning av
Fig. 193. Kyrkogårdsplan. l : 2000,
uppm. J. Söderberg 1948.
Billeshögs kyrka, utförd 1911 av dåvarande fil. stud.,
Grundriss des Kirch
Plan of churchyard.
numera förste arkivarien W ALFRID ENBLOM. Denna be
hofs.
skrivning ha r vid manuskriptets utförande delvis använts,
i synnerhet i fråga om arkivuppgifterna. Förste a rkivarien·
Enblom har även i övrigt lämnat viktiga upplysningar om Billeshögs sockens historia.
SITUflTIONSPLilN

Kyrkan är belägen på en brant sluttning vid Hillersjöviken; S om kyrkan ligga tre större forntida
gravhögar, däribland den s. k. >>Hildershögen•> av a nsenlig storlek. År 1310 nämnes en dominus Olaus,
Rector ecclesiae Hildishogh (SD nr 1650); 1314 räknas Hildishogh till Brohundaeri (SD nr 1946).' Tro
ligen fr. o. m. reformationstiden var socknen annex till Färentuna. 1873- 1924 begagnades Fären
tuna kyrka som båda socknarnas gemensamma gudstjänstlokal. Under denna tid stod Billeshögs kyrka
öde, men skulle hållas i nödtorftigt skick. Numera bildar Billeshög med Sånga, Skå och Färentuna ett
pastorat.
Följande i texten nämnda gårdar och byar ligga i Billeshögs socken: Hillersjö, ]{varsla, Prästnibb/e
(Nybb/a} , Skepparelorpet (Viksund) och Vänlholm.

KYRKOGÅRD

MUR

Kyrkogård e n (fig. 193) som på grund av terrängförhållandena har sin största ut
sträckning i V, har fått sin nuvarande plan genom flera utvidgningar under 1700- och
1800-talen. Den är nu omgiven av gråstenskallmur utan tak. Tidigast omtalas muren
1699 (sT.PROT.), då den betecknas som ganska förfallen. Även senare vållade muren
församlingen bekymmer. År 1722 (sT.PHOT.) framförde pastorn en protest mot att bo
gårdsmuren var så förfallen, att kreatur fritt kunde komma dit in och förstöra gravarna,
så att de dödas ben blev framgrävda av svin och hundar. Församlingen lovade, att
1

Förra ledet i namnet Billeshög utgör en förkortning av kvinnonamnet Hildulf. Närmare därom se
BRATE- E. H. LIND, Svenska personnamn från medeltiden, i: Svenska la ndsmål,
Bd 10: 6- 7, s. 102.

M.

LuN DGREN~E.
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Fig. 194. Kyrkan från SV. Målning av Ludvig Hallstedt omkr. 1880. Privat ägo. Foto
1956.
Die Kirche von SW, Gemälde um 1880.

Church from S. W. Oil painting, ca 1880.

under vintern framföra virke till täckning av murarna. Man beslöt ocks'å att plantera
vackra lövträd vid kyrkogårdsporten. 1724 (sT.PROT.) överlades åter om sammanskott
till bogårdsmurens reparation, men då man ej kunde enas härom bestämdes, att därest
murarna ej under sommaren blevo iståndsatta, skulle man anlita landshövdingens
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8
lKAQNING

B- B

Fig. 195. Tvärsektioner mot V och Ö, l : 300, uppm. J. Söderberg 1948.
Querschnitte nach W und O.

Transverse seclions towards W. and E.

hjälp. Några sockenbor lagade sina andelar av bogårdsmuren, men 1740 bet ecknad es
denna åter som bristfällig, likalecles 1766 och 1769 (sT.PROT.). Även frågan om kreaturs
inträngande på kyrkogården kom då och då upp på clagorclningen, förorsakad av att två
gårdar lågo alldeles för nära kyrkan. Uneler 1800-talet genomfördes flera reparatio ner,
plantering, röjning m. m.
sTIGLUCKA
Uneler åren 1696- 97 (HÄl<.) köptes kalk och bräder till en stiglucka, vilken troligen
byggeles 1699, då 200 st. tegel till denna upptages varjämte murmästaren Olof Hiller
och smeden i Svartsjö få betalt för arbete. Antagligen låg denna stiglucka på nuvarande
ingångens plats S om kyrkan. Senast omtalas stigluckan 1827. Sedermera riven. Den
nuvarande ingången har grindstolpar av vitrappat tegel, täckta med tak av svart
målad järnplåt. Enkla trägrinclar. 1800-talet.
KLOcKsTAP E L
En klockstapel har funnitsSom kyrkan, på elen s. k. Hildershögen. Första gången
omtalas stapeln 1690 (HÄK.) i samband med tjärstrykning, 1702 genomgick den en
grundlig reparation, likalecles 1731- 32, då elen brädfodrades av byggmästaren Hassel
berg. År 1772 betecknas stapeln som bristfällig. 1785 överfördes klockorna till V
tornet och stapeln revs. Dess utseende obekant.

KYRKOBYGGNADEN
P LAN

OCH

MATERIAL

Kyrkan (fig. 195-196) består av kor med absid, l å ng h u s och V -torn från romansk
tid samt sakristia i N och vapenhus i S, tillbyggda under medeltidens senare del.
Byggnaden är uppförd av valda och kluvna gråstensblock, i de romanska delarna lagda
i jämna skiftgångar. De romanska delarna ha hörnkedjor av huggen gråsten. Tegel
förekommer i valvsystemet, vapenhusets gavel, tornets övre del samt i omfattningar
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Fig. 196. Plan och längdsektion mot N, l: 300, uppm. J. Söderberg 1948.
Grundriss und Längsschnitt gegen N.

Plan and longitudinal seetion towards N.
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Fig, 197. Grundmurar m . m. under kyrkans golv, utgrävda vid kyrkans restaurering 1921. 1:100,
uppm . Erik Lundberg.
Grundmauern u. a . unter dem Kirchenfussboden,
Foundation walls beneath the floor of the church
ergraben b ei der Kirchenrestaurierung 1921.
uneovered during the restoration work in 1921.

FöNsTER

och senare ilappningar. Sockel saknas, men undergrunden är synlig på några ställen.
Ytterväggarna ha ursprungligen haft brett utstrukna fogar med kvaderristning, särskilt
tydligt synlig på N sidan (fig. 208) samt på vapenhusvinden. Senare - antagligen under
senmedeltiden - ha murarna tunt överkalkats. En ställvis kvarsittande slät putsyta
torde härstamma från 1600-talet, den till stor del bortfallna spritputsen härrör troligen
från 1766, då exteriörens rappning omtalas (RÄK.). Slät puts kring omfattningarna från
1700- och 1800-talen.
Fönsteröppningarna ha fått sin nuvarande form och placering vid olika repara
tioner, främst under 1700- och 1800-talen. Kärnkyrkan hade ursprungligen små, högt
sittande fönster, av vilka ett är avbildat på AFRITNINGAR (fig. 198). Tornrummet har åt
V en liten fönsteröppning med omfattning av tegel. Den yttre smygen är rundbågig
(fig. 199), själva dageröppningen spetsbågig (fig. 202). Denna fönsteröppning har antag
ligen tillkommit vid en ombyggnad under 1200-talet, då bl. a . tornets bottenvåning
förenades med långhuset (se s. 226). En senmedeltida fönsterglugg på absidens S sida
igensattes 1802, men togs åter upp vid en restaurering 1921-22 (fig. 205). Vid en stor
reparation 1748 öppnades ett fönster åt N, och antagligen vid samma tillfälle upptogs

HILLESHÖGS KYRKA

Fig. 198. Kyrkan vid tiden 1676- 80. En!. Afritningar.
Dir Kirche nach einer Zeichnung 1676- 80.

Pen and wash drawing of church, ca 1676- 80.
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Fig. 199. Kyrkan från V. Foto 1950.
Die l{irche von \\'.

Church from W.

HILLESHÖGS KYRKA

Fig. 200. Kyrkan frän NÖ. Foto 1955.
Die K irche von NO

Church from N.E.
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Fig. 202. Fönsteröppning i tornrummet
mot V. Foto 1950.
Fenster im Unter
geschoss des Turmes
nach W.

Window opening in
tower roon1 to
wards W.

Fig. 201. Länghusets S-portal sedd frän vapenhuset.
Foto 1950.
Das S Portal des
Langhanses vom
Waffenhaus ans
gesehen.

JNGÅNG

S. doorway of nave
inside porch.

en fönsteröppning i absiden åt Ö, vidgad 1802 (fig. 203), igenmurad 1921. Korfönstret
åt S vidgades 1802 (RÄK.), dock med bibehållande av V smygen, såsom kalkmålningar
på denna visa (fig. 213). Långhusets S och N fönster fingo sin nuvarande form i samband
med en reparation 1830 (sT.PROT.) under länsbyggmästaren Petterssons ledning. Fönster
bänkarna äro av svartmålad järnplåt. Samtliga fönster ha karmar och bågar av trä
med blyinfattat glas från 1921-22.
Ingång i S (fig. 201) smal, med nu överputsad rundbågig huggstensomfattning. Öpp
ningen är samtida med kyrkans äldsta murverk. Dörren däremot modern, av brun ek
med glas i övre delen. En medeltida dörr, passande för denna portöppning, förvaras
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Fig. 203. Interiör mot ö. Målning av Ludvig Hallstedt 1880. S. 274. Foto 1956.
J(irchcninneres gegen O, Gemälde 1880.

Interior towards E. Oil pa inting, 1880.

lös i vapenhuset. A v breda furu plankor, på yttersidan klädd med stående, smidda järn
plåtar. Nyckelskylt och ring med fyrkantiga plattor ävenledes medeltida. Gråblå över
målning antagligen från 1700-talet. H 255.
Kyrkorummet (fig. 204- 205) är litet och präglas av vackra proportioner och diskreta
kalkmålningar. Golv av tegel i kor och gång; i bänkkvarteren bräder. Korgolvet ett
halvt steg högre än långhusets. Alla golv omlades vid restaurering 1921- 22. Vid samma
tillfälle blottades (fig. 197) mindre partier av ett äldre golv av tegel samt en och annan
flat gråsten. Tegelgolv omtalas första gången 1729 (sT.PROT.).
Långhus och kor äro täckta av tegelvalv med helstensbreda ribbor, absiden med
hjälmvalv sannolikt av gråstensflis. Ribborna i korets Ö del fortsätta ända ned till
golvet; i långhuset utgå ribbor och sköldbågar från enkla utkragningar eller direkt ur
murytan. Valvens utseende och konstruktion visar, trots detta, att valven äro sekun
dära, antagligen från 1400-talets förra hälft (jfr kalkmålningar, s. 234). I samband med
valvslagningen har triumfbågen vidgats. Såsom de vid restaurering 1921 påträffade
grundmurarna visa (fig. 197), har triumfbågen ursprungligen varit mycket smal 
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Fig. 204. Interiör mot V. Foto 1950.
l{ircheninneres gegen

v..·.

Interior towards ''V,

endast något över 2 m. Bågen är även senare förstorad både till höjd och bredd, senast
år 1748, då även kyrkorummet i övrigt genomgick en renovering. Därom vittna bl. a.
små gipsornament ovanför vapenhusdörren, på triumfbågen mot kyrkan samt på V
änden av korvalvets ribbsystem (under triumfbågen). Vid samma tillfälle blev korval
vet tydligen helt omslaget i V delen, varvid även det ursprungliga ribbsystemet änd
rades: i stället för diagonalribbor försågs korvalvets V del med en enda ribba i valv
hjässan, för att valvet bättre kunde förenas med den samtidigt förstorade triumfbågen.
Långhusets V valvkappa kilades vid samma tidpunkt.
Tornrummet i V är täckt med ett tunnvalv av tegel och förenat med kyrkorummet ge
nom en hög bågöppning (fig. 204). Valvet är sekundärt; från början hade tornets botten
våning antagligen bjälktak. Ej heller bågen mellan tornrum och långhus är ursprunglig;
den har fått sitt nuvarande utseende senare, varom bl. a. det som byggnadsmaterial
använda teglet vittnar. Av en äldre båge finnas anfang av gråsten kvar i höjd med läk
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Fig. 205. Interiör mot Ö. Foto 1950.
Kircheninneres gegen O.

Interior toward s E.

targolvet. Öppningen mellan lå nghuset och tornrummet har således från början varit
myck et lägre än nu och troligen även smalare. - I N delen av bågen mellan långhus
och tornrum finns ett bjälkhål, möjligen för fästande av dopfuntslockets hissanordning;
ett annat ovanför sakristidörren, se sanktusklockan s. 277.
P å långhusmurarnas övre delar synas i kyrkorummet spår av en äldre, lägre liggande
takkonstruktion, nämligen remstycken å långhusets S mur och avsågade bjälkar i
långhu sets N mur (fig. 217). P å lå nghusets gavelsidor ova nför valven finnas rester av
gammal putsbeklädnad, vilket ger anledning till förmodandet, att takstolen åtminstone
från början har varit öppen.
Takkonstruktionen, som vid 1748 års besiktning anges som gammal och förmultnad,
ersattes samma år med en ny, den nuvarande. Därefter har man flera gånger gjort
kompletteringar, dock finnas några delar av gammalt virke kvar. Vidare vissa rester
av den medeltida takkonstruktionen på långhusets Ö och V yttermurar. Sedan 1888
2 - 604543
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Fig. 206. Tornets ö sida. Foto 1955.
Ostseitc des Turmes.

Ton N

E. side of tower.

äro alla tak täckta med järnplåt; tidigare har kyrkan en tid haft tak av bräder, då spån
>>woro dhem odrägelig att förskaffa >> (sT. PHOT . 1692). Brädtaket finns delvis kvar som
underlag till plåttaket. Ursprungligen hade kyrkan dock säkerligen spåntak. De svart
tjärade hammarbanden äro synliga, takfoten inklädd med svarttjärade bräder, vind
skidorna nu täckta med plåt. Ett järnkors på korgaveln med plåtflöjel, som bär årtalet
1826, ett annat på långhusets Ö gavel med årtalet 1888, syftande på takreparationer.
Torn e t ligger i förband med lå nghusets V gavel. Bottenvåningen, täckt med tunn
valv, bildar numera en del av kyrkorummet (s. 226). Uppgång till de övre våningarna
sker genom ett hål i bottenvåningens tunnvalv. Hålet torde dock ej vara ursprung
ligt, ty år 1733 omtalas en torningång genom vapenhuset (se nedan). Hur torningången
var ordnad före vapenhusets tillkomst, är icke k änt. Ett hål på S yttersidans nedre del
har ej heller någon förklaring. Hålet är numera i inre delen igensatt med modernt
tegel. Möjligen användes det från början såsom avlopp. I tornets mellersta del en mot
S vettande ljusglugg av ursprunglig form. I tornets inre finnas spår av ursprungligt
bjälklag ovanför tunnvalvet. Tornet har haft uppåt något avsmalnande ljudgluggar,
två på varje sida utom åt N (jfr AFRITNINGAR, fig. 198), av vilka de på ö sidan hava
bibehållit sin ursprungliga, rundbågiga form (fig. 206). Bågfältet senare igenmurat med
tegel på träöverliggare. Omfattningarna äro av huggen gråsten. Spår av liknande
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gluggar finnas på V sidan. En del av de
gamla ljudgluggarna murades igen efter
1739 (sT. PROT.); nuvarande stora ljud
gluggar tillkommo i samband med kloc
kornas flyttning till tornet år 1785 (jfr
s. 277).
Tornets gråstenskropp har en på
byggnad av tegel i medeltidsformat,
varav nu ca 10 skift äro bevarade. Av
brutna blinderingar på alla yttersidorna
visa dock, att tegelpartiet byggts eller
åtminstone planerats högre (fig. 206).
Vid tegelpartiets nedre gräns finnas
radiellt ställda hål genom murverket
för ställningsbjälkar, 2 tegelskift höga
(fig. 196, jfr Adelsö, s. 12, och Lovö).
Tornets höjning ägde troligen rum sam
tidigt med valvslagningen i kyrkorum
met (s. 225) eller då vapenhuset upp
fördes (jfr blinderingar), d. v. s. under
1400-talets förra hälft.
Under 1670-talet (fig. 198) hade
tornet en vacker gotisk spira, vilken
kan ha tillkommit på 1400-talet eller
något senare. Tornkroppen visar på
avritningen samma höjd som nu. -
Tornspiran besiktigades 1738 (sT.
PROT.) av byggmästaren Lars Enberg,
Stockholm, vilken ansåg att dess
resverk var mycket svagt och för
åldrat. En ombyggnad kom därför
till stånd, dock först 1785, och full
bordades 1786, vilket årtal står att
läsa på tornets vindflöjel. Under
dessa år utfördes sålunda den nu-

Fig. 208. Parti av långhusets N ytter
vägg. Foto 1955.
TeilderN Anssenmaner
des Langhauses.

Part of N. wall of naYe.
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Fig. 207. Sakristians ingång. Foto 1951.
Sakristcieingang.

Vestry doorway.
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varande huven (fig. 200), ursprungligen beklädd med kopparplåt, som dock på 1890
talet ersattes med svartmålad järnplåt; huven genomgick då en omfattande renovering.
Tornspirans rivning och ersättande med en >>medelmåttig huf», samt klockstapelns
samtidiga rivning och klockornas uppflyttande i V-tornet föranleddes utan tvivel av
Kungl. Maj:ts brev tilllandshövdingarna av den 2 mars 1759, varuti bl. a. föreskrevs
>>at särskilte Klockstaplar af träd undwikas och besparas, och i det stället Klockorne,
der det sig göra låter och utan Kyrko-hwalfwens fara ske kan, flyttas uti stentorn,
hwilka ej bör wara höge och spitsige, utan med medelmåttige hufwar.» 1
DATERING
Hilleshög är en av stockholmstraktens bäst bevarade romanska kyrkor. Tornet er
inrar om V-tornet på S. Pers kyrka i Sigtuna, ehuru det är avsevärt mindre; även fränel
skapen med S. Pers murverk (V-partiet) är påfallande.2 S portalen och ljudgluggarna i
sin ursprungliga form ha ävenledes sina motsvarigheter i Sigtunakyrkorna. S. Pers
grundläggning kan på grund av ett klostervalv med bandribbor i korsmitten dateras till
1100-talets första fjärded el (TuuLSE, Hossmo, s. 89), i sina V delar blev kyrkan dock
fullbordad först under 1100-talets andra fjärdedel. Med tanke på detta och på sättet för
stenbyggnadskonstens spridning på Upplands landsbygd torde Hilleshögs kyrka kunna
dateras tidigast till 1100-talets tredje fjärdedel. Liksom Aspö (Sö.), Alunda, Vaksala och
Yttergran är Hilleshög ett vackert exempel på den tidiga kyrkatypen med smäckert
V-torn. Även Sånga (s. 304) har beröringspunkter med denna utveckling.
Möjligen genomgick kyrkan under 1200-talets slut en förändring (jfr kalkmålning
arna i koret, s. 234), då den, efter att från början ha haft öppen takstol (s. 227), må hända
fick plant innertak av bräder. 3 Mycket tyder på, att även tornrummet i V förenades
med långhuset redan under 1200-talet, varvid man upptog en fönsteröppning i tornets
V mur, slog tegeltunnvalv i tornrummet och höjde bågen mellan långhus och tornrum
(s. 226). Kanske anskaffades i samband med dessa förändringar den dopfunt, som nu
mera förvaras i Färentuna kyrka (s. 134). Såsom ovan antytts, kan dopfunten ha haft
sin plats under bågen mellan långhus och tornrum (s. 227). Detta utseende behöll kyr
kan ända till 1400-talets förra hälft, då tegelvalven i kor och långhus tillkomma (s. 225).
sAKRisTIA
Sakristian i N ligger ej i förband med kyrkan (fig. 196), utan är byggd senare än
denna. Dörröppningen från koret är stickbågig (fig. 207); dörren är av sammannitade
järnplåtar, ringen medeltida. I SV hörnet en genombrytning av muren för trappan till
predikstolen; den tillkom under 1740-talet. Sakristigolvet av bräder ligger något lägre
än korets. Kryssvalv av tegel med päronformade ribbor, närmast hjässan av halv
stenstegeL Ribborna stiga direkt ur muren utan konsoler. Valvet torde ha tillkommit
samtidigt med sakristians uppförande. Mot kyrkan en tunn sköldbåge. - A v valvfor
men att döma torde sakristian ha tillkommit vid 1300-talets slut eller 1400-talets början.
MoDEE, R. G. J., Utdrag utur... publique handlingar.•. Del 7, Sthlm 1779. s. 4883.
E. LuNDBERG, Byggnadskonsten i Sverige under medeltiden 1000- 1400, Sthlm 1940, s. 354.
3 Jfr innertaket i Dädesjö kyrka, Sm. (E. WRANGEL och O. RYDBECK, Medeltidsmålningarna i Dädesjö
och öfvergången från romansk stil till gotik, Sthlm 1918).
1

2
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Fig. 209. Vapenhuset från S. Foto A. Tuulse 1950.
Das Waffenhaus von S.
Porch from S.

År 1733 (sT.PHOT.) var sakristivalvet i mycket dåligt skick och höll på att falla ned.
Reparation verkställdes troligen under 1750-talet. - I de V och Ö väggarna finnas
stickbågiga nischer. En ursprunglig fönsteröppning mot Ö igensattes 1756 och öppnades
åter 1921 (fig. 200). Det stora fönstret med järngaller på N sidan tillkom efter 1756
(sT.PHOT.) >>til större anseende>>. Överst på N gaveln en rombisk glugg med tegelomfatt
ning.Yttertak av plåt. Årtalet 1763 på en vindflöjel å gaveln åsyftar en takreparation.
V a p e n h u s e t (fig. 209) i SV ligger ej i förband med långhuset. S gavelröstet av tegel i
munkförband (synligt från vinden) sticker upp högre än takåsen och sidomurarna. Det
prydes upptill av en korsblindering; längre ned två nischer och sågskift på ömse sidor
om ingången. Sågskift finns även på Ö sidan. Dörröppningen stickbågig, insatt i en svagt
spetsbågig nisch. Dörr av tjärade furuplankor med medeltida beslag kring dörring och
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Fig. 210. Medeltida dörring och nyekelskylt på
vapenhusets port. Foto 1950.
Mittelalterlicher Tlirklop
fer und Schllisselloch
schild an der Tiir d es
\Vaffenhauses.

Nlediaeval door ring and
keyhale fitting of porch
door.

nyckelhål (fig. 210). Stort stocklås. - Golv av tegel, omlagt 1921- 22. I Ö väggen en
rektangulär nisch, H 120, B 130, Dj 30 (fig. 211) med en grå kalkstensskiva i botten (B 47).
Skivan har enkelt profilerad kant och ligger sekundärt i nischen, vilket bl. a. ett upprätt
stående stycke vid N sidan visar. Skivans form (fig. 212) tyder på, att den ursprung
ligen har varit använd som lockhäll till en grav (jfr Färentuna, s. 123). Nischen har
möjligen använts i samband med ett litet altare. Rester av kalkmålningar finnas på
väggar och valv (se s. 241).
Vapenhuset är täckt med ett tunnvalv av tegel med vederlag i Ö och V. Mot lång
huset vilar valvet på en sköldbåge, vilken har konsoler med 1400-talsprofil. I SV hörnet
en fyrkantig öppning i valvet, vilken 1733 (sT.PROT.) betecknas såsom uppgång till
tornet, d. v. s. över vapenhusvinden kunde man komma in på långhusvinden. Taksto
larna äro nya, yttertaket av plåt. På en takreparation syftar årtalet 1717 på en drak
huvudformad vindflöjel med bokstäverna SS. År 1764 (sT.PROT.) genomgick vapen
husets murverk en grundlig reparation, för vilket ändamål 2 000 tegel inköptes. 
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Fig. 211. Altarnisch i vapenhusets Ö vägg. F oto
1950.
Altarnische in der O 'W and
des Waffenhauses.

Altar nichc in E. wall of
porch.
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Fig. 212. Lockhäll till medeltida grav, sekundärt använd som altarskiva i nischen fig . 211. l : 20.
Uppm. A. Tuulse 1955.
Deckplatte eines mittela \t. Grabes, später als Altartisch in der Nische Abb. 211 benutzt.

Lid of mediaeval stone coffin, now used as a ltar slab
in the niche shown in fig. 211.

Vapenhuset torde ha tillkommit under 1400-talets förra hälft. Dess gavelblinderingar
(fig. 209) äro en tämligen förenklad efterbildning av gavlar med korsblinderingar t. ex. å
Härnevi och Viksta kyrkor (omkr. 1400).1
Utom ovan omtalade renoveringar undergick kyrkan 1921-22 en restaurering
1

G. Boiinnus, s. 49, 120 ff.

REsTAURE
RING
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under ledning av arkitekterna R. S. Enblom1 och K. Nordenskjöld, 2 varvid medeltida
kalkmålningar framtogas av konservator O. Höök och den fasta inredningen samt en
UPPVÄRM del lösa inventarier konserverades. l 928 installerades elektrisk värmeledning i stället
NING
för tidigare järnkaminer.

MEDELTIDA KALKMÅLNINGAR
Kyrkorummets och vapenhusets väggar och valv ha under medeltiden varit dekore
rade med figurala och dekorativa kalkmålningar. Dessa finnas numera enelast delvis
kvar. Bäst äro målningarna på kyrkorummets valv bevarade, dessutom finnas några
fragment i absiden och på korets och vapenhusets väggar.
De bevarade målningarna härröra från två olika perioder. Det äldre skiktet finns i
absiden och på korets S vägg i form av målningsrester med mycket bleknade färger
(rött, orange, gult). Bäst bevarad av detta äldre skikt är en målning på korets S vägg,
framställande heliga tre konungar till häst (fig. 215). Konungarnas ansikten äro för
störda, endast den främst ridande konungens lockiga hår finns kvar. De bevarade par
tierna, i synnerhet hästarnas rytmiskt ställda bakben visa, att målaren som utförde
denna dekoration har varit en skicklig tecknare. Hans stil är senromansk, med tydliga
unggotiska inslag. Några direkta motsvarigheter till Hilleshögsmålningarna finnas ej i
Uppland, med undantag av äldsta skiktet i Estuna kyrka, där figurernas teckning på
minner om Hilleshög. Målningarna i Estuna kunna dateras till 1200-talets slutskede,
vilket också torde vara det äldsta skiktets tillkomsttid i Hilleshög. Även målningarna
i Dädesjö kyrka, Sm., från 1200-talets sista fjärdedel, kunna nämnas i detta samman
hang.3
Det andra skiktets målningar finnas i koret (delvis målat på första skiktet), i lång
huset och vapenhuset och bestå av enstaka figurer samt dekorativt rankverk m. m.
(fig. 216- 218). Färger: brunt, blått, gult, grönt, svart och rött. Figurerna äro skickligt
tecknade och deras veckstil röjer släktskap med uppländska kyrkornålningar från
1440-talet, närmast då i Färentuna kyrka (s. 114 f). Detsamma gäller även en del rank
verk på valven. I slingorna lever mycket kvar av gammal gotisk tradition. I synnerhet
ansluta sig rankarna längs hjässlinjerna på valvens kappor till 1300-talsmålningarna. 4
1 RuDOLF SAMUEL ENBLOM, f. 1861, t 1945. Arkitekt och lärare. Har haft en mångsidig verksamhet.
Hans arkitektoniska intressen sträckte sig även till det arkeologiska området, han var bl. a. den förste
som verkställde utgrävningar och uppmätningar vid Alvastra klosterruiner (1894).
2 KNUT NoRDENSKJÖLD, f. 1882, t 1950. Arkitekt, lärare. Har bl. a. varit flitigt verksam som kyrka
restauratör och kyrkbyggarc.
3 E. WRANGEL och 0. RYDBECK, a. a., S. 11. Förf. har fil. lic. ÅKE NISBETH att tacka för en givande
diskussion om Billeshögs målningar.
• CARL R. AF UGGLAs, Till kännedomen om det gotiska måleriet i Uppland, i: studier i Upplands
kyrkliga konst I, s. 61; se även CoRNELI.-WALLIN, s. 16.
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Fig. 213. Kalkmålningar på korets S vägg. Foto 1955.
Malerei auf der S Wand des Chores.

Murals on S. wall of chancel.
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Fig. 214. Heliga tre konungar, teckning av Iwar Anderson 1956. Jfr fig. 215.
Die I-Teiligen drei Könige, Zeichnung 1956 -

vgl. Abb. 215.

The three Magi, drawing. Cf. fig. 215.
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Fig. 215. Heliga tre konungar. Kalkmålning på korets S vägg från 1200-talets slut. S. 240.
Foto E. Lundberg 1921.
Die 1-Ieiligen drei Könige, Malerei auf der S
Wand des Chors vom Ende des 13. Jhts.

The t hree Magi. i\Iural on S. wall of chancel.
End of 13th cent.
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Fig. 216. Kalkmålning i korets valv, ö kappan. S. 240. Foto 1950.
:\lalcrei in der O Kappe des Chorgewölbes.

Painting in E. seclion of ch a n cel vaulting.

Tydligen äro målningarna utförda av en gammal mästare, som a nvände förlagor som
icke lä ngre voro moderna under 1440-talet, då han var verksam i Hilleshög. Det tycks
vara ganska plausibelt, att Hilleshögsmålaren haft en viss kontakt med grannkyrkan i
Färentuna, där målningsdekoren tillkom under samma tid som i Hilleshög.
Målningarna överkalkades 1748 (sT.PROT.) i samband med kyrkans renovering.
Såsom ovan nämnts (s. 226) gjordes under denna renovering hårda ingrepp i valvarki
tekturen, så att även målningarna delvis blevo förstörda. Alla målningar framtogas
och konserverades av O. Höök 1921-22. En del rankverk rekonstruerades därvid.
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Fig. 217. Kalkmålningar på långhusets N valvkappa och N sköldbåge. De avsågade bjälkarna på
muren härröra från långhusets äldsta takstol. S. 227, 241. Foto 1950.
JVIalerei auf der N Gewölbekappe und dem N
Schildbogen des Langhanses. Die abgesägten Balken in der Maner riihren von dem ältesten Dachstnhl des Langhanses her.

Painted vaulting in N. section of nave. The sawn
timbers are remains of the oldest roof-trusses of the
nave.

FÖRTECKNINGAR ÖVER MÅLNINGARNA
Absiden.
Av 1200-talsskiktets målningar synas på N sidan två sittande apostlar, den vänstra en ung man,
kanske Johannes. Dessa ingå i en figurfris som ursprungligen har dekorerat hela absidens nedre del.
A v denna fris återstår i övrigt endast spår av en kantbård bestående av fyrpass med stiliserade blad i
vinklarna. I absidvalvets mitt har Kristus varit framställd som Rex gloriae, nu nästan utplånad (en·
dast ena handen syns).
Från det överliggande 1400-talsskiktet finnas i valvpartiet bevarade änglar med Kristi pinoredskap.

ABSIDEX
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Fig. 218 . S. Kristoffer bärande Kristusbarnet. Kalkmålning i vapen
huset, valvets ö hälft. Foto 1950.
St. Christophorus mit dem .Jesuskind,
Malerei im Waffenhaus, O Hälfte des
Gewölbes.

St. Christopher carrying the Christ
child. Mural in pm·ch, E. half of vault
ing.

Koret:
KORET

Av S väggens 1200-talsskikt synas heliga tre konungar (fig. 214- 215), framställda i ett arkadfält,
varav vänstra delen är bevarad. Överst text: REG[Es TRES], nederst rester av stiliserade akantusarna
ment. - T. v. om konungarna synes en stående figur i grön mantel, framställd i större skala och till
hörande 1400-talsmålningarna (fig. 213). På V fönstersmygen rankmotiv från 1400-talet, på väggens
nedre del spår av draperier i gult och rött.
På N väggens övre del gula och gröna färgspår, möjligen tillhörande det äldre målningsskiktet.
Ovanför sakristidörren ett konsekrationskors i rött och brunt; V om dörren otydliga färgspår (fig. 207).
Valvel: Ö kappans målning är helt bevarad och härrör från 1400-talet. Den framställer kyrkofadern
Gregorius med bok, kors och mitra (fig. 216). Grön kappa. Även på N valvkappan har funnits en kyrko
fader, nu nästan utplånad. Målningarna i valvets V del utplånade då valvet 1748 delvis ommurades
(s. 226). På ribbor och kappor rankverk i grönt, brunt och svart (med violett inslag, antagligen svart
nad röd färg, mönja?). Schablonerat mönster på sköldbågarna. Rankverket i stor del nymålat 1921 - 22.
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Långhuset:

LÅNGHUSET

På väggarna äro målningarna nästan helt utplånade,
endast spår av ett manligt helgon i harnesk och med
lans (S. Georg?) på V vä ggens N del och ett krönt hu
vud med stråigloria på N väggens översta parti (fig.
217). 1400-talet.
Valvel är dekorerat med rankverk (fig. 204) liksom i
korets ö kappa samt med evangelistsymbolerna (i ö
kappan Johannes' örn och Mattens' ängel, i S kappan
Lukas' oxe och Mark u s' lejon; figurerna på motsvarande
platser i N kappan utplånade). Dessutom groteska
figurer: i NÖ hörnet en krigare med svärd och sköld
och en fabelfigur; i SÖ hörnet sjöjungfru med kluven
stjärt, gubbansikte och en man bärande en bytta.
Färger: brunt, gult, blått och grönt. 1400-talet. Mål
ningarna i V kappan helt utplånade i samband med
valvets reparation 1748.
Vapenhuset:
S väggen: i Ö delen en änglafigur med en liten naken
människa i famnen; i V delen en djävul (endast frag
mentariskt bibehållen). Mittscenen över dörren utplå
nad. Tydligen ha scenerna framställt de goda och onda
makternas kamp om människosjälen. Längst till V en
scen med en krönt djävul med spira i han den, en män
niska som plågas av en djävul, två åskådare i bak
grunden . Möjligen en omtolkuing av 8:e budet: du
skall icke bära falskt vittnesbörd.'
Å tunnvalvels Ö hälft: Korsfästelsen med lVIaria och
Joh annes samt vidare S. Kristoffer bärande Kristus
barnet (fig. 218). På V hälften den ridande S. Martin.
Rankornament. Färger: rödbrunt, gult, sva rt och grönt.
Alla dessa målningar härröra från 1400-talet.
1

Jfr ett kopparstick frän omkr. 1495 framställande
tio Guds bud i: PRIMITIVE HoLZSCHNITTE, E inzelbilder
des XV. Jahrhunderts, Stra ssburg 1913, p!. 54.- Jfr
även målningarna i Färentuna kyrka, s.114.

Fig. 219. Detalj av fig. 221. S. 246. Foto 1955.
Ausschnitt ans Abb.
Delail of the Road,
221.

fig. 221.
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Fig. 220. Altartavla, omvänd kopia efter Rubens. Foto
1955.
Altarbild, seitenverkehrte
Kopie nach Hubens.

Altar decorations, reversed
copy after Rubens.

INREDNING OCH LÖSA INVENTARIER
ALTARAN
ORDNING

Altarbord av trä, blågrått, med rödbrun kant. I stället för fast altarring finnes
sedan l 922 en flyttbar kommunionsbänk, som består av mittpartiet av den gamla altar
ringen från 1700-talet. Blåmarmorerad.
Altartavlan (fig. 220), oljemålning på duk i svart träram, framställer Korsnedtag
ningen. Mörka färger. Omvänd kopia efter Rubens' altartavla i Antwerpens katedral
(jfr Östra Ryds kyrka, SvK Uppland I, s. 393). Tavlan inköpt 1922 i Salzburg och skänkt
till kyrkan av prosten W. E. Johansson. Dagermått 114 x 80. Altaranordningen här
stammar från restaureringen 1921-22.
Tidigare stod på altaret ett förgyllt kors av trä med törnekrans. H 135. Förvaras nu i
sakristian. Korset tillkom år 1802 samtidigt med en målad dekoration på väv, uppspänd
på en trästomme i absiden (fig. 203). Dekorationen bestod av en skenarkitektur med
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Fig. 221. Triumfkrucifix från 1200-talets förra hälft (korset nytt). S. 246. Foto 1955.
Triumphkruzifix aus der ersten Hälfte des
13. Jhts. (Kreuz erneuert).

3-

604543

Road, first half of 13th cent., (cross new).
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Fig. 222. Processionskrucifix från 1300-talet. S. 246. Foto 1948.
Prozessionskruzifix aus dem 14. Jht.

Processional cross, 14th cent.
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Fig. 223. Triumfkrucifix från 1400-talets förra hälft. S. 248.Foto 1950.
Triumphkruzifix aus der ersten Hälfte des 15. Jhts.

Rood, first half of 15th cent.
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joniska kolonner bärande ett entablement, mellan kolonnerna rundbågiga nischer
med statyer och växtornament; överst en valvbåge krönt av två basunblåsande änglar.
Utförd 1802 (R ÄK.) av snickaren Carl Clements och målaren Thunström, Stockholm.
Avlägsnades 1921 och fö rva ras nu på tornvinden. Före denna dekorations t illkomst

F ig. 224. Detalj av fi g. 223. Foto 1950.
A usschnitt a us Abb . 223.

MEDELTIDA

TRÄ
·SKULPT U R

Dela il of fig. 223.

11ängde over altaret en tavla föreställande Kristi lidande, som 1808 (INv.) säges stå i
materialboden. Finns ej kvar.
Krucifix. - l. Triumfkrucifix av lövträ (fig. 219, 221). I ländklädets nedre kant spår
av röd färg, i övrigt nästan utan färg. Höger ben, vänster arm och korset saknas. Spik
hål efter en lös metallkrona. 1200-talets förra hälft. H 82. Konserverat 1950 av S. Da
len, då även ett nytt kors gjordes. - 2. Processionskrucifix av björk (fig. 222). Korset
förs ett m ed fyrpassformade ändplattor samt tapp för dess fästande i processionsstav.
Den hopsjunkna figuren har l fotspik, törnekrona och veckrikt ländkläde, som når till
knäna. Färgen väl bevarad: korsstammen grön med röda kanter, ändplattorna med för
.gyllda kanter; figurens karnation med blodspår, ländklädet förgyllt. 1300-talets senare
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Fig. 225. Madonna, träskulptur frå n oml<r.
1200, överarbetad under 1400-talct. S. 248.
Foto 1955

Fig. 226. H elig biskop, träskulptur från omkr.
1200, överarbetad under 1400-talet. S. 248. Foto
1955.

Madonna, 1-Iolzplastik Virgin, wood carving, ca
um 1200, Uberarbeitet 1200, recm·ved in 15th
im 15..Jht.
cent.

Heiligcr Bischol, Holz
plastik um 1200, Uber
arbcitet im 15. ,Jht

Holy bishop, wood carv
ing, ca 1200, recarved in
15th cent.
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del. Korsets H 87, bildens H 35. Står på
altaret. - 3. Triumfkrucifix, utan kors
(fig. 223 224). Kroppen av ek, armarna
av björk (sekundära?). Färgspår endast på
högra ögat (bloddroppar). Baksidan ur
holkad. 1400-talets förra hälft. H 162,
B 147. Omnämnes 1808 (rNv.) som >>l stort
Crucifix på Norra sidan af Orgläktaren».
Konserverat 1950 av S. Dalen.

Madonna av björk, i skåp av ek, björk
och furu (fig. 225). Av skåpdörrarna återstå
endast gångjärnen. Madonnan sitter på en
stol av romansk typ med barnet, som i
handen håller en bok, på högra knäet.
Madonnans händer samt barnets huvud
och händer avslagna. Svaga spår av poly
kromering (rött, svart, blått och guld). Ori
ginalarbete från omkr. 1200, överarbetat
och omgestaltat under 1400-talets förra
hälft, varvid bl. a. barnet flyttats från sin
plats på moderns knä till hennes högra
arm. Även skåpet har undergått likartade
förändringar. 1 Figurens H 83, skåpets H
114. Konserverades 1950 av S. Dalen, var
vid dekorationen på skåpets övre del kom
pletterades.
Helig biskop av björk, i skåp av furu
Fig. 227. S. Birgitta, träskulptur från 1400-talets
(fig. 226). Biskopen sitter frontalt i en stol
början. Foto Upps. utst. 1918.
Heilige Birgitta, Holzpla
st. Bridget, wood earving
av romansk typ. Båda händerna avslagna;
stik vom Anfa ng des 15.
from beginning of 15th
av skåpet återstår endast bottenplattan
Jhts.
cent.
och ryggbrädan. Polykromeringen nästan
helt försvunnen. Originalarbete från omkr..
1200, överarbetat och omgestaltat under 1400-talets förra hälft, liksom föregående. 2
Figurens H 83, skåpets H 113. Konserverades 1950 av S. Dalen.
S. Birgitta av valnöt. Hon sitter på en bänk och håller en uppslagen bok i knäet
(fig. 227- 228). Högra handen borta, men märken å bokens blad visa, att hon ursprung
ligen har haft en penna i densamma. I vänstra handen har hon ett bläckhorn. Färgspår:
1

CARL R. AF UGGLAs, Studier i svensk medeltidsskulptur, i: Tidskr. för konstv. 1919, s. 73 f.

2

CARL R. AF UGGLAs, a. a., s. 76.
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Fig. 228. Detalj av fig. 227. Foto 1955.
Ausschnitt aus Abb. 227.

Detail of fig. 227.
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livklädnaden svart, manteln gyllene, blåfodrad. Baksidan urholkad. Troligen Liibecker
arbete från 1400-talets första tredjedel.l H 62.
S. Martin av björk i skåp av furu (fig. 229). Av skåpet återstår endast sockelpartiet
och ryggbrädan. Spår av polykromering (röd). 1400-talet. Figurens H 88, skåpets H 114.
Konserverades 1950 av S. Dalen.
PREDIKsToL
Predikstol av trä (fig. 230) uppbäres av en smäcker träpelare. Korgen är indelad m ed
voluter och avslutas nedtill av en lagerstav. I mittfältet Kristus som Salvator mundi.
Bokbrädet stödes av ett kerubhuvud. Ljudtaket ä r krönt av Guds lamm vilande på en
bok; vid framkanten ett kerubhuvud, flankerat av två putti. Under ljudtaket svävar
en duva, på väggen under taket ett Gudsöga. Kristusfiguren samt putti vitmålade,
fälten blåmarmorera de, kanterna blå och gröna ; förgyllda ornament. - I ST.PROT.
1703 omtalas att insp ektor Hans Archimbolt på Carlberg >>will låta upsättia på qwin
folkssijdam en ny predikstol. Detta var tydligen ännu icke verkställt 171 3, då pre
dikstolen betecknas som >>mycket gemen och slät», vilket torde åsyfta e n äldre predik
stol. År 1722 (sT.PHOT.) föreslås, att ett fönster skulle upptagas på N sidan och predik
stolen flyttas dit. Dessa förändringar genomfördes t roligen först i samband med kyrka
restaureringen 1748 (se ovan). Den då nya predikstolen är en mycket enkel avläggare
av Burchardt Prechts stil, möjligen ett elevarbet e. De två putti på ljudtaket äro utförda
av en känsligare hand än Kristusbilden på korgen. Troligen äro de äldre ä n övriga delar_
År 1921-22 befriad es predikstolen från en senare tids övermålning och den ursprungliga
färgen konserverades . - Som INV.-tillökning upptagas 1808 >>4 st. Drifna Mässings
taflor med träd Ramar, föreställande de fyra evangelisterna>>. År 1829 (rNv.) beskrives
predikstolen >>med bildhuggeri och evangelisterna>>, vilket tyder på att de år 1808 an
skaffade mässingstavlorna voro uppsatta på korgens numera tomma fält. Tavlorna
finnas ej kvar; det är obekant när de avlägsnades från predikstolen.
TIMGLAs
Timglas på en ljusarmliknande mässingsfot med överstycke av driven och punsad
mässingsplåt. P å foten ingraverade bokstäverna M N W. 1700-talets förra hälft. År 1770·
(RÄK.) lät Olof Ahlgren på Prästnibble reparera timglaset, som då säges vara alldeles
obrukligt. H 55.
BÄNKAR
Slutna b ä n k a r m ed enkia fyllningar, blåmarmorerade. Bänkinredningen utfördes
1692- 93 (RÄK.) av klockaren Herman; sedermera genomgick den flera ä ndringar i
synnerhet i samband med kyrkoreparationen 1748. Vitmålning från 1835 avlägsnades
1921, då bänkarna även gjordes bredare. - I kyrka ns V del och i vapenhuset stå några
bänkar med konturerade framkanter, gråblåmålade. 1700-talet. 1691 (nÄK.) omtalas
>>pastoris stool i choreb>.
Nummertavlor. - 1. I förgylld ram med snidad ornamentik. En!. inskrift på nedre
kanten skänkt av G. E. Österberg 1826. H 95. - 2. I förgylld ram med empireornamen1 En Birgittabild från Hälsingtuna kyrka i Hudiksvalls mu se um står m ycket n ära Birgittab ilden i
Hilleshög. Jfr A. LINDBLOM, Den H eliga Birgitta. Bildverk i sk ulp tur och m å leri frå n Sve riges m edel
tid, Sthlm 1918, s. 23.
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tik. Skänkt 1826 av arrendator P. G. Wid
bom på Väntholmen. H 85. - En nummer
tavla köptes 1703 (RÄK.). Finns ej kvar.
Orgelläktare (fig. 231). Barriären med
enkla, blåmarmorerade fyllningar är upptill
försedd med små konturerade balusterbrä
der. Läktaren omtalas första gången 1697.
År 1703 (sT.PROT.) beslöts att samtidigt
med den nya predikstolen uppsätta flera
bänkar på läktaren för att där bereda plats
för de drängar, torpare och försvarskarlar,
som förut måste stå bakom kvinnfolks
bänkarna. Detta genomfördes dock först
1748 (jfr predikstolen). År 1754 (sT.PROT.)
beslöts att brädslå läktaren undertill (?)
och förse den med skrank eller >>gitten> (=
barriär) samt att marmorera den med an
tingen brun eller vit färg. Från denna tid
härstamma nuvarande läktares äldsta delar,
ändrade senast 1921- 22, då läktaren gjor
des mindre. På undersidan av läktarens
västra del en målning på duk framstäl
lande en kvinnlig genie med en hund (Dia
na?) utförd i olja eller tempera med nu av
nötta färger (fig. 232). Rosig karnation, grå
vit fond, ljusbrun hund . Troligen en profan
takmålning från någon herrgård i närheten,
1700-talet.
I sakristian förvaras en furuplatta,
78 x 78 (fig. 233) med dekorativa blomster
målningar i svart, blått, gult och rött (del
vis utplånade). 1600-talet. Plattan torde ur
sprungligen ha tillhört taket under läk
taren.
O r g e l n (fig. 231) är av synnerligt intresse.
Den är inbyggd i ett skåp, vars dörrar nu Fig. 229. S. Martin, träskulptur från 1400-talet.
S. 250. Foto 1955.
mera förvaras i ett tornrum. Färgen är Heiliger Martin, Holzplas- St. Martin. wood earving
tik des 15. Jhts.
from the 15th cent.
f. n. blågrå och fasadens ornamentsdetaljer
överdragna med tjocka lager >>guldbrons>>.
I underdelen ha funnits tre lådor, av vilka

ORGEL
LXKTARE
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Fig. 230. Predikstol från 1700-talets förra hälft. S. 250. Foto 1950.
Kanzel aus der ersten Hälfte des 18. Jhts.

Pulpit, first half of 18th cent.
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Fig. 231. Orgel, inköpt i Stockholm 1773. Foto 1950.
Orgel, 17i3 in Slockholm erworbcn.

Organ, bought in Slockholm in 177:3.

den översta finnes bevarad. De två undre ha vid orgelverkets insättning i skåpet bort
tagits; endast framstyckena (med handtag) finnas kvar. Fasadens uppbyggnad är
följande: i mitten en stor turell (7 pipor), på var sida omgiven av två plana pipfält,
placerade över varandra. I de undre fälten stå fem pipor, i de övre sex i varje. Ytterst
åt varje sida står en mindre turell, vardera innehållande sju pipor. Från den stora
turelien ned till de små sidoturellerna löper en frans, och alla tre turelierna krönas av
senbarocka ornament. Under de nedre plana pipfälten och mellan dessa och de övre
finnes likaledes senbarocka ornament (med inslag av begynnande rokoko). Alla orna
ment äro av papier mache. Samtliga pipor l fasaden med undantag av de tolv i de
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Fig. 232. Målning från 1700-talet på läktarens under
sida. S. 251. Foto 1955.
Nlalerci des 18..Jhts. au f der
Unterseile der Empm·e.

Painting from the 18th cent.
on under-side o[ organ gallery.

övre plana pipfälten äro ljudande och höra till Principal 2'. Klaviaturen har (enligt
äldre praxis) svarta undertangenter och vita övertangenter. Undertangenternas fram
sidor äro prydda med pressade ornament i vitt skinn. Orgeln är till sina mekaniska
delar i mycket gott skick och klangen är ypperlig.l Den inköptes i Stockholm 1773 och
är kyrkans första. Vem som har byggt orgeln är f. n. okänt, möjligen kan dess mästare
vara orgelbyggaren och stolmakaren Jonas Ekengren 2 i Stockholm. Den torde vara
Sveriges minsta kyrkorgel. H 217, B 116, Dj 57.
I sakristian finnes en inramad teckning av orgeln med skåpdörrarna bevarade (fig.
234). Orgelbilden omgives av en versifierad beskrivning av orgeln. Under dikten och
bilden finns en avdelning tvärs över tavlan med fotnoter till dikten. Under noterna
äro citerade två strofer, som utgöra avslutningen av A. A:son Hiilphers Afhandling om
1 Orgelns disposition är f. n.: Gedackt 8', Flöjt 4' och Principal 2'.
Principalen går endast till två
strukna f (en oktav saknar pipor), men stämman har tydligen en gång varit komplett. Inne i verket
finns plats för en fjärde stämma, vars pipor avlägsnats vid någon restaurering. Denna stämma har om
fattat 42 toner, varav 31 pipor finnas bevarade i en låda. Vilken denna stämma har varit, kan f. n. ej
bestämmas.
2 JoNAs EKENGREN, f. 1736, t 1793. stolmakare i Sthlm. Efter 1770 verksam som orgelbyggare.
Hans orglar voro synnerligen hållbara. Se JosEF SJÖGREN. Orgelverken i Västerås stift. Sthlm 1952, s. 53.
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Fig. 233. Furuplatta med målningar från 1600-talet. Torde
urspr. ha tillhört taket under läktaren. S. 251. Foto 1955.
Tannenholzplatte mit Malerei
des 17. Jhts. Wahrscheinl. von
der Deckenverkleidung unter
der Empore .

Pine panel with paintings fron1
17th cent. Is thought to have
belonged to the rooring under
the gallery.

:Mttsik {)Ch Instrumenter ..., Westerås 1773, s. 301. - Vers t. v. om orgelbilden: >>På
;gamla ägor Hillersiö /(a) Här står en Brud, en täcker mö, / af ålder Hon med Systrar
:Sin, j wäl Täflar, fast det ingen mins. / Hon minst bland sina systrar är/ Som hennes
;grannar warder när. j Mång Hundra åhr hon ståndit har, / In under Himla-Hwalfwet
]klar, j (b) ur-gammal, står dock som en Dåcka, / och kan med möreksens anden påcka, j
I Tienst Hon är Hos Himla guden; Som Frögdar sig af Denna Bruden,/ Hwar och en
som in i Henne går, j Hans anda Lif och styreka får.>> - Vers t. h. om orgelbilden: >>När
ordets Kraft begynner Klinga, / j Själen, af stor Frögd månd swinga. / Des Bord Har
Dukats j mång åhr, j Säl den Siäl, det rätt niuta får. j Den Brud dock inga Lungor haft,
(c) j Men Likwäl niutit nådens Kraft,/ Hon dem nu fått men någott swaga (d)/ Dock
ingen där uppå må Klaga. j Men wärda Samling, Lilla Hoop / Pärbättra Brudens Lungors
roop (e) j Ty den som medel wet, och Har,/ Till Brudens Lungor inthet spar./ H war gång
wij sända upp wår böön, l wälsignelse skal blifwa Tin Löön.>> - Fotnoter under verserna
och orgelbilden: >>(a) Bruden är Billeshögs Kyrcka. (b) Hon är bygd j 900 Seculo, wid
pass, j eller j 1000-de först i början, af Den Hedniska qwinnan Hillar, med flera hed
ningars hielp j och är swårt at få rätta Ahra-talet, i 1500 Seculo synes här hafwa varit
,ett Litet glt Org:positif./ (c) Här har inthet Orgwärck warit, förrän åhr (d) 1773, den 16

256

FÄRENTUNA HÄRAD

December j om Afton kom det hit j Kyrckan, (E) Lungor är Orgwärck, som kan för
bättras med en Trom- j pets Stämma Som kostar 300 Daler Kopparm:t.>>
Vers t. v. under noterna: >>Men Konstens ädla werck, Som eij bör skattas ringa. j Du
lyfter Själen opp: Du prisar Snillets wigt. j När argors Täcka Liud j wåra Öron Klinga. l
Då wäckas wij till Frögd, och manas till wår Plickt. l Wij muntras at guds Lof j mun
och Hierta föra, j och känna hemlig drift at Herrans wilja göra.>>- Vers t.h. under no
terna: >>Ty bör och orgors bruk j Swenska Zion prisas. l Så länge Pipors Klang får styra
Kyrckans Sång. j Det klämda Hierta skal af Liuwa Toner Lisas, j När nådens dyra Kraft
får Lindra utan twång. l Så främjas menniskowärck, Till Himlens egen Ära, l W år Lust
och fägnad blir, der om at omsorg bära.>> - Längst ner, tvärs över tavlan står
Psalm 150.
DOPREDsKAP
Dopfunt saknas numera. År 1713 (INv.) omtalas en dopfunt av sten med en koppar
kittel uti; INV. 1808 upptager en funt av marmor. Möjligen identisk med den funt av
marmorartad kalksten från 1200-talets andra hälft, som nu finnes i Färentuna kyrka
(jfr s. 134 f). Den eventuella överflyttningen dit torde ha ägt rum vid 1800-talets mitt.
- Dopskål av tenn med två handtag, på tre kulfötter. Enl. stplr utförd 1787 av Sa
muel Weigang, kanngjutare i Stockholm 1776- 1793. LöFGREN I: 3, s. 441. H 9, D 19.
En äldre dopskål har funnits, inköpt 1688 (RÄK.).
D o p f a t av driven mässing. I mitten madonnan med barnet. Runt brättet med
fraktur: i!åten- 5Barnen - 5\omma- '!iU- Wltg. Modernt arbete, skänkt av dr
Robert Brandel, Stockholm (s. 74, not 1). D 58,5.
NATTVARDsKalk av förgyllt silver. På cuppan: BII3ITE, I-liC EST SANGVIS MEUS, MUNDANS VOS
KÄRL
AB OMNI PO(E)ccATO (= Dricken härav, detta är mitt blod, som renar eder från all
synd) . På foten: ANNO 168Q . Enl. stpl i botten utförd av stockholmsmästaren Didrick
Hysing (1676-1715, UPMARK, s. 64 f). Beställdes 1689 (RÄK.), varvid silvret av en äldre
kalk och paten användes (INV. 1688). H 23,5. - Tillhörande paten av förgyllt silver.
beställdes 1689 hos samme mästare som kalken. D 16.
Kanna av silver, inuti och delvis utvändigt förgylld (fig. 235-236). Cylinderformad.
med lock och handtag, tre rikt ornerade kulfötter och tumknopp på locket, som prydes
av en driven framställning av >>Caritas romana>>.l Urspr. avsedd till dryckeskanna. Enl.
stplr i botten utförd av stockholmsmästaren Lorenz Westman (1656- 82, UPMARK, s. 54) .
Åldermansranka, årsbokstaven G (= 1695?). Inskrift: GIFVEN AF AND. GUST. AHLIN:~;
TILL HILLEHSHÖGS KYRKA j DEN 4de APRIL 1852. H 17.
O b l a ta s k av silver, oval, ornerad med fruktknippen i drivet arbete på askens lock
1
<• Caritas Romana », romersk legend om en hängiven dotter, Pero, som besökte sin fader
elset, där denne inspärrats för att omkomma genom svält, och livnärde honom en längre
ken ur sina bröst. Sedan detta upptäckts, benådades fadern. Motivet möter bl. a. redan
konst och har i nyare tid behandlats av olika mästare, bl. a. Rubens. - I Nat.mus. (nr
lock till dryckeskanna m ed samma motiv, en!. stplr tillverkat av stockholmsmästaren
2 ANDERs GusTAF AHLIN, f. 1810, t 1877, arrendator på Väntholmens kungsgård.

Kimon i fäng
tid med mjöl
i pompejansk
278) finns ett
P. Öhr 1678.
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Fig. 234. Teckning av orgeln från 1773. S. 254. Foto 1955.
Zeichnung der Orgel von 1773.

Drawing of organ, 1773.

och liv (fig. 237). I botten stplr av Didrik Hysing (se kalken). Inköptes 1689 samtidigt
med kalken och patenen. H 5, 5, L 11.
Sockenbudstyg bestående av kalk (H 15) och paten (D 10, 5) av silver samt oblatask
av svarvat trä, enkel. Kalk och paten ha stplr E kombinerat med S samt en krona i
botten (Stockholmsmästaren Erik Bengtsson Starin, 1686- 1710, UPMARK, s. 72) .. År
1689 (RÄK.) betalades fodret till sockenbudskalken.
En!. DTJKMAN (s. 175 f) lämnades från Billeshög 1545 >>trenne Chrissmo Kaar (= olje
kar) af silfwer» jämte ett >>Agnus Dei>> och en monstrans av förgyllt silver.
Kannor av tenn: - l. Päronformad med lock, pip och handtag. Inskr.: CARL
LEVFGREN CATHARINA TRANBERG ANNO 1759. EnJ. stplr utförd 1755 av Carl Saur d. ä .,
kanugjutare i Stockholm 1735-81 (LöFGREN l: 3, s. 369, fig. 1). - 2. Som föregående,
med Guds lamm på locket. Stplr: N. A. SANTEssoN (mästare 1839, 1886), COMPOSITION,
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Fig. 235. Kanna av delvis förgyllt silver, tillverkad av stockholms-mästaren Lorenz Westman 1695.
S. 256. Foto 1950.

Kanne von teilweise vergoldetem Silber, gearbeitet
von dem stockholmer Meister Lorenz Westman 1695.

Ewer, parcel-gill silver made by the Stockholm master
Lorentz Westman in 1695.

sTOCKHOLM (LöFGREN I: 3, s. 470), Inköpt 1851? (INv.) H 25. tages en tennkanna på altaret. Finns ej kvar.

År 1688 (RÄK.) upp

Vinbehållare av tenn, 8-sidig, med skruvlock och handtag. Inskr.: DENNA FLASKA
KOMMER HILLERSJÖÖ KIÖRKA TILL. AO 1702. Enl. stplr utförd av Johan Ersson Lang,
kanugjutare i Stockholm 1688- 1721 (LöFGREN 1:2, s. 144; 3, s. 286, fig. 30). H 31.
LJUS

REDSKAP

Ljuskronor av malm eller mässing: - l . Åtta ljusarmar i en krans. Staven krönt av
dubbelörn. 1600-talet. H ca 62. - 2. Sex ljusarmar i en krans. Krönt av dubbelörn.
Inskrift på kulan: KONGL. MA Y:z ASSESSOR I REVISIONS COLL. 0 OCH GENEHAL INSPEC
TORS j BEGRAFNE I RIDDAHHOLMS KYRKIA VNDER N. 0 148 STEN KÖPTO GRAF. 1 LENART
1

Jfr SvK, Stockholm II, s. 698 f.
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Fig. 236. Lock till kannan
fig. 235. Foto 1950.
Deckel zur
Kanne Abb.
2:15.

Lid of ewer
in fig. 235.

Fig. 237. Oblatask av silver, inköpt 1689. S. 256.
Foto 1950.
Oblatendase von Silber,
1689 erworben.
4-604543

Wafer box, silver, bought
in 1689.
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HANSON: KEHSTI:-.1 JAHANS:D.
AH,

l HAFVA

VNDEH

j

ARFVING

SINA FÄDEHSS KIÖPTE GRAF

CHOHEN I HILLES.JÖÖ KYHKIA.

l

SÅ OCH SIN MÖDERNES AHFSHÄTT I FALlOJ
GHAAF DER NÄST BELÄGEN.
AHTSON
IVIY

CEDER.

(= July?)

NATVS.

l OBYT

A.

l JAHAN LEN

A.
0

0

1642. 12.

169.

l BR ITA

.JA COBSD: CEDE R NATA SVEPNÄS A: 0

5 . SEPT

OBYT IN NYBBLA A. 0

1 650 .
1 69 1.

l
l OCH l TH ES JC HVSrHV.
E. G. MATRONA l BRITA SVENSDOTEH l
PÅ NYJ3LA 1664: S. AFSOMNAD. l KONGL.
MA Y: COMISAHIVS l ZACHAHJAS SIMON
4. N 6

l

l

KONGL. MA Y:T CAMMEHEHAHE

.!Al-IAN NILSON:

j. Hela denna inskrift synes vara
anbragt på kulan i flera omgångar,
själva namnen graverade med stora ver
saler, övrig text instansad med ca 2 mm
höga bokstäver. På nedre ringen (ome
delbart över kulan): KONGLI GE. MA Y.z
SON

CAHOLI

11 BERGMÄSTAHE · ÖFVER WES

TEHNORLANDEN · OCH LAPPMARKEI\ · SÅ
OCH WEHMELAND:
LENARTSON

CEDEH

OCH DAAL

l

·

JAHAN

Bl~IGITTA

CEDE H

1 G!J 1 (släkttavla s. 279). På övre ringen:
Fig. 238. Ljuspl åt av m ässin g, 1600-t a lets slut. Foto
1955.

ANNO

1 G91 · NYBBLA · OCH · QVARSTA ·

POSSESORER

OCH L · H · S · K · J · D · CAR

Initialerna åsyfta Lenart Hans
Son och Kerstin JahansDotter (se ovan).
Ljuskronan skänktes tidigast vid Brita
Jacobsdotters begravning 1691. H 60.
Kris tallkro n a. Sex ljusarmar i en krans; två kransar med slipade kristaller, samman
bundna med kristallkedjor. Profan typ. Upptagen första gången i INV. 1808. H 63.
Ljusarm av mässing med två pipor; emellan dem en sköld, med bokstäverna
EOD I Ers. Upptages i I NV. från 1712. L 27.
L j u s plåta r, ett par, av mässing (fig. 238- 239). Mycket praktfulla, med rikt driven
och förgylld ornering (figurer, akantus), besatta med färgade stenar. Ljusmusslan upp
bäres av en gjuten delfin. 1600-talets slut. Möjligen från Svartsjö slott. H 95.
L j u s s t a k a r: - l. Av gjuten malm, med två armar och tre pipor (fig. 258). Ar
marna i drakhuvudform. 1600-talet. H 30, B 27. - 2. Ett par, av gjuten malm. Rikt
B laker ans l\Iessing, E nde
d es 17. Jhts.

Brass sconce, end of 17th
cent.

VI CAP.
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profilerade. Upptagas i INV. 1688. H 53.
- 3. A v tenn, ett par. Rokokoform. Enl.
stplr utförda 1754 av Henning Gustaf
Pschorn, kanngjutarei Stockholm 1751 
1772 (LöFGHEN I: 3, s. 321 och 395). H 22.
- 4. Ett par (fig. 240), med fotplatta av
marmor, rund porfyrpiedestal och därpå
stående bronsfigur. Empire. Skänkta av
kommissarien G. W. Schiitzercrantz1 i
Stockholm 1851 (INv.) H 32.
TEXTILIER
Antependier: - l. Av röd, skuren
och oskuren (italiensk?) sammet i vigg
mönster (fig. 241), 1500-talet.- Till det
samma hör ett altarbrun (fig. 242
244) med halvfigurer inom arkader: i
mitten Anna självtredj e, närmast flan
kerad av Johannes döparen och S. Lau
rentius. Å ömse sidor därom apostlabilder
t. v. sex, t. h. fem. I arkaden längst t. v.
märken efter en försvunnen vapensköld,
ovanför vilken synes övre delen av en
biskopskräkla. I de båda yttersta ar
kaderna t. h. två vapensköldar (fig. 244),
den ena med en snedställd röd mur på
silvergrund, den andra har skölden tvär
Fig. 239. Detalj av fig. 238. Foto 1955.
delad med blått underfält och det översta
Einzelheit von Abb. 238.
Detail of fig. 238.
fältet kluvet i rött och vitt. Broderierna
äro utförda med guld, silver och fler
färgat silke; figurerna av lärft, applicerade på en bakgrund av röd taft med kontur
broderi i guld. Liibeck-arbete, 1490-talet. Brunets L 275, H 29; antependiets L 212,
H 74.
Brunets höga konstnärliga kvalitet gör detta medeltidsbroderi till en verklig dyr
grip. För frågan om brunets härstamning och öden äro de två ovanbeskrivna vapnen
jämte några såsom styvnad under fodret använda papper av största intresse.
Vid en av Agnes Branting och Andreas Lindblom 2 år 1921 verkställd undersökning
av altarbrunet anträffades nämligen bland de papper, vilka inlagts såsom styvnad
1
GusTAF WILHELM ScniiTzERCRANZ, f. 1800, t 1861, bankokommissarie i Sthlm. - G. 1833 m.
CATHARINA ELISABET ÅBOM, f. 1802, t 1857.
2
A. BRANTING- A. LINDHOLM, Medeltida vävnader och broderier i Sverige II, Uppsala och Sthlm
1929, s. 65 f. Vår beskrivning är byggd på detta arbete med komplettering av fil. dr AGNES GEIJER.
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under broderiet, dels mönsterblad, dels
brev och tryck. (Fullständig förteckning
över dessa lämnas i arbetet, angivet i not 2
s. 261). Två brev äro ställda till Mäster
Herman van der Lynden i Liibeck. Det
ena av dessa är från en kanik Peter i Kal
martrakten och innehåller vissa beställ
ningar på kyrkliga textilier, och ger i öv
rigt vid handen att denne var en i Sverige
anlitad leverantör av kyrkliga paramenta.
Breven ha kunnat dateras till omkring
1485. Vidare påträffades ett antal arbets
mönster, vilka tydligen varit använda i
verkstaden för att genom s. k. punsning
överföra teckningen på det tyg, som skulle
broderas. En av mönsterfigurerna (fig. 245,
a) är helt identisk med en apostel som före
kommer såväl på brunet som på ett bro
deri för Linköpings domkyrka. En annan
figur, S. Gertrud (fig. 245, c) har använts
på en mässhake från S. Knuds kirke på
Bornholm (DANMAnKs KIRKER, Bornholm,
s. 194). Genom liknande jämförelser kan
en rätt talrik grupp figurbroderier sam
Fig. 240. Ljusstakar av marmor, porfyr och brons,
manställas, vilkas attribuering till Herman
skänkta 1851. S. 261. Foto 1955.
Leuchter aus :Marmor,
Candlestici<S of marble,
van der Lyndens verkstad i Liibeck torde
porphyry and bronze, pre
Porphyr und Bronze, ge
sented in 1851.
stiftet 1851.
vara oemotsäglig. Bland de påträffade pap
peren fanns även högra hälften av ett av
latsbi:eV, utställt av den påvlige legaten
Raymundos Peraudi och tryckt i Liibeck. Åren 1488- 90 ha dylika avlatsbrev i skilda
varianter försålts i Sverige.
De ovan beskrivna vapnen ha identifierats såsom tillhörande de danska adelssläk
terna Reventlow och Skeel, men det första har även förts av släkterna Kaas och Galskyt,
det andra av släkterna Sandberg och Wiffert. En dansk forskare, fru Gertie Wandel,l
har funnit uppgiften, att Tönne Palnesson Wiffert omkr. 1485 gifte sig med Kirstine
Jakobsdatter (Reventlow) till Brolyck på Fyn och antager, att detta herrskap be
ställt det ståtliga brunet.
Emellertid återstår frågan, hur detta märkliga textilföremål kommit till Uppsverige
och hur det hamnat just i Billeshögs lilla medeltidskyrka. Som en möjlighet skulle
1

G.

WANDEL,

Alterbrun fra Hillersjö i Uppland, i: Tidskr. Haandarbejdets Fremme, 1952, H. 4.
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kunna anföras, att brunet kommit till Svartsjölandet via Tottarna. Den nyssnämnde
Tönne Palnesson Wiffert var kusin till Laurens Axelssons (Tott) förste svärfader Jon
Viffertsson.l Ivar Axelsson Tott (f. ca 1420, t 1495), som sedan 1466 var gift med
konung Karl Knutssons dotter Magdalena, fick 1479 bl. a. Svartsjö län såsom livs
tidsförläning. Han har tidvis bott på Svartsjö och har troligen bl. a. varit donator till
målningsdekorationen i Ekerö kyrka (s. 177). Släktskapen mellan Tönne Palnesson
Wiffert och Ivar Axelsson är dock tämligen avlägsen och med densamma kan man
knappast motivera altarbrunets överförande till Hilleshögs kyrka. En annan möjlighet

Fig. 241. Broderat altarbrun från 1490-talet med tillhörande antependium av röd sammet från 1500
talet. Foto SHM 1921.
Gestickte Altarborte aus den 1490er Jalu·en mit zugehörigen Antependium aus rotem Samt aus dem 16. Jht.

Embroidered altar border from the 1490's, with
accompanying altar frontal of red velvet from the
16th cent.

finns givetvis: att brunet kommit såsom krigsbyte till Sverige. Anmärkningsvärt är emel
lertid att inventarieförteckningarna, som upptaga många andra nu försvunna textilier
(s. 268), lämna inga eller i varje fall mycket oklara uppgifter om detta betydande föremål.
I 1713 års INV. upptas för första gången >>l st. rödt rutigt antependium el:_ altar förhänge af
trip (?) med lappar och bilder uppå>>, en beskrivning som i nödfall skulle kunna accep
teras såsom åsyftande ifrågavarande antependium. 1856 upptages emellertid sannolikt
samma >>altartäcke>> som >>gammalt rödb och 1870 (vrs.) angives detta som sålt. Frågan
när och hur det ifrågavarande antependiet med tillhörande brun kom till Hilleshögs
kyrka måste därför lämnas öppen. Möjligt är, att det tillhört någon annan kyrka och
först sent kommit till Hilleshög. Därför talar bl. a. det faktum, att antependiet är all
deles för stort för Hilleshögs kyrkas trånga kor. - Konserverades 1949 av Pietas. 
2. A v svart sammet med kors i strålkrans och IHS i mitten av silverbroderi. Antag
ligen det antependium, som enl. INV. 1857 skänktes av A. G. Ahlin (s. 256, not 2).
1

Meddelat av fil. dr HANS GILLINGSTAM.
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Fig. 242. Anna självtredjc. Detalj av fig. 24 1. Foto SH\l 1921.
Anna Sclbd ritt, Ausschnitt aus Abb. 241.

Detail of fig. 241.
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Fig. 243. S. L aurentius. Detalj av fig . 241. Foto SHM 1921.
St. Laurcntius, Einzelheit von Abb. 241.

St. Lawrence, detail of fig . 241.
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Fig. 244. Två danska vapen p å brunet fig. 241. S. 261, 262. Foto SHM 1921.
Zwei dänische W a ppen auf der Alta rborte
Abb. 241.

Two D anish coats-of-arms, detail of fig. 241.

Mässhake av svart sammet. Kors på ryggsidan; Jehovahsol på framsidan i silver
broderi. Skänkt nyårsdagen 1851 av arrendator A. G. Ahlin på Väntholmens kungsgård
(s. 256, not 2; jfr antependium nr 2 och silverkannan, s. 256).
Kalkdukar: - l. Av laxfärgad taft med rika guldbroderier i förnämligt utförande
(fig. 246). Duken, som ursprungligen varit större, består nu av fem kvadrater, som hop
fogats med fällsöm. I mitten IHS inom blomkrans, i dukens hörn ornamentala blomster
kvistar, utmed kanterna en blomranka. Duken kantas med en knypplad uddspets.
1600-talet. 68 x 68. - 2. Av fint vitt bomullstyg med bård av liksidiga guldbroderade
ornament (fig. 247). I hörnen hjärtan i plattsöm med symmetriska blomsterkvistar.
Duken uddklippt och avslutad med en kantsöm i guldtråd. Orientaliskt arbete. 1700
talet. 85 x 85. - 3. Av laxfärgat atlassiden med broderier i mångfärgat silke (fig. 248).
Runt kanterna rankmönster med blad och prickar samt i varje hörn årtalet 1806. I
dukens hörn tunna silkestofsar. Skänkt 1806 (INv.) av en anonym givare. 53 x 53. 
Alla kalkdukar konserverades 1949 av Pietas.
Duk (kommunionsduk?) av ljusblå linnedamast med blommönster (fig. 249). I mitten
stort fält med ornamentala blommor. I hörnen kartuscher med ett stående, krönt lejon
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c

Fig. 245. Mönsterblad av papper, använda som styvnad i brunet fig. 241. S. 262. Efter Branting
Lindblom.
Musterblatt aus Papier, als Versteifung in der Altarborte Abb. 241 benutzt.

Paper pattern sheet, used as interfacing in altar·
border shown in fig. 241.

med yxa samt ryska bokstäver CH (<<S>> och da>>). Lejonet utgör staden Jaroslavls1
vapen; bokstäverna åsyfta Savva Jakovlev, som år 1764 förvärvade den ansedda, av
bröderna Zatrapesnov under tidigt 1700-tal i Jaroslavl anlagda manufakturen för duk
tyg i damast. 2 Det är okänt, hur duken har kommit till Hilleshög. 116 X 106. Kon
serverad av Pietas 1949.
Bokpall av svart sammet med silverbroderat IHS i mitten samt silverspets kring
kanten. Skänkt 1843 (INv.) av arrendatorn Abr. Åberg på Hillersjö gård. 30 X 50.
Bokstolskläden: ~ l. Av mörkblå silkessammet med knypplad, gulnad silver
spets i kanten. Grått bomullsfoder. ~ 2. Av svart grovt ylle med silverband (som gul
nat) eller guldband. Shantungfoder.
D y n a till en stol på läktaren (s. 275). A v blå grönskuren och oskuren sammet i granat
äpplemönster. I botten tjock papp samt ytterst läder. I ena änden hänger ned en
1

2

Jaroslavl, ligger 280 km NNÖ om Moskva och är den äldsta staden vid Volga.
E. THORMAN, Utländskt duktyg i damast före år 1800 i svensk ägo, Sthlm 1951, s. 40.
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Fig. 246. Kalkduk (l) av lax färgad taft med guldtJroderi, 1600-talet. S. 266. Foto SHM 1949.
Kelch tuch (l) von lach sfarben em T a ft mit Goldbroderie, 17. Jht.

FÖRSVUNNA
TEXTILIER

Chalice cloth, salmon coloured talfeta with gol d
embroidery, 17th cent.

rektangulär flik av samma sammet kantad med ett randigt, 3, 5 cm brett band. Sam
meten har troligen frå n början tillhört en mässhake, möjligen den av >>Blommerat
sammet» som upptages i INV. 1688 (se nedan).
H å v a r: - l. Av svart sammet med silvergaloner, fransar och tofs. Svart svarvat
skaft. På den försilvrade mässingshylsan står 1807, inköpsåret (INv.). Brunt skinn
foder. - 2. Av svart sammet med silvergal oner, fransar och tofs. Försilvrad mässings
hylsa, svart svarvat skaft. 1800-talets början.
Kyrkan ägde tidigare ytterligare en hel rad anmärkningsvärda textilier av vilka
följande upptagas i INV. 1688: »Brandgul Messehaka, Messehaaka af Gröönbleek dam
mersk, Messehaaka af Biorornerat sammet. Dito gröönguhl. Mässesärckar - 2, Altare
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Fig. 247. Kalkduk (2), orientaliskt arbete från 1700-talet. S. 266. Foto SHM 1949.
K elchtuch (2), orientalische Arbeit a u s dem 18. Jht.

Chalice cloth, orienta l work, 18th cent.

kläder uth gamble - 3, Altaredunkar - 3, örnegått eller altare hyende, Handkläder.
Ett åkläde widh fötterna och altare samt två hyender aldeles förnötte.>>
Antependier:- l. Av vit sidendamast med indelning i de båda främre hörnen av
band, på längden randade i gult, gammalrosa och mattgrönt. Naturfärgat linnefoder.
Libraria 1953. - 2. Av grön sidendamast, samma mönster som föregående (Andreas
kors, kors, rosor i romber). De båda banden vid framkanterna i ljusrött och rosa. - 3.
Av svart kläde med kors, omgivet av A och Q broderade med grått, vitt silke samt guld
och silver; naturfärgat linnefoder. - Altarbrun av gul sidendamast med ringkors,
broderi i silke och silvertråd. I mitten Kristi monogram omgivet av stiliserade ax.
Libraria, komp. E.S.W. 1953. Foder av naturfärgat linne. - Altarduk av ljusröd
sidendamast med enkla guldband samt guldfrans. Gult bomullsfoder. Enl. broderad

MOD E HNA
TEXTILIEH
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Fig. 248. Kalkduk (3) från 1806. S. 266. Foto SHM 1949.
K elchtuch (3) von 1806.

Ru NsTENAR

Chalice cloth 1806.

inskr.: GÅVA TILL HILLESHÖGS KYRKA 1939 j AV CONSTANCE GERDES.l j LIERARIA /
1939. - Mässhake av vit silverbrokad med guldband. Blått satinfoder.- Korrna t ta,
flossa i ljusgrått med bård i rödbrunt, gult, svart, grått, gråvitt och blått. I nedre
högra hörnet M(ärtha) G(ahn). Skänkt av Billeshögs kyrkl. syförening på l 930-talet.
164 x 231.
Runstenar: 2 - l. I sakristians yttermurar finnes en i två delar bruten runsten.
Dess övre del finns i N väggen, den nedre delen i V väggen. Inskrift (supplerad): >>Sven
1

CONSTANCE BERNHARDINA GERDES, f. 1861 i Kalmar, änka 1903 efter glasmästare AXEL RUDOLF
GERDES, inflyttade i Billeshög 1940 samt avled därstädes 1945.
2 Efter Sv. RuNINSKR., Uppland I, s. 31 f.
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Fig. 249. Duk av ljusblå linnedamast, ry;;;kt arbete från 1700-talets förra hälft. S. 266. Foto SHM 1949.
·Tuch von lichtblauem Leinendamast, russische Arbeit
aus der ersten Hälfte d. 18. Jhts.

Cloth, light blue linen damask, Russian work, first
half of 18th cent.
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Fig. 250. Del av medeltid a gravhäll av grå k alksten, inmurad i
sakristians tröskel. Foto 1955.
Tcil einer mittelalterlichen Grab
platte ans graue1n I(alkstein, ein
gemauert an der Ti.irschwelle der
Sakristei.

Fragment of mediaeval grave slab
of grey limestonc, m asoned into
vestry dom·step.

lät resa stenarna efter ... , sin fader. Öpir ristade.>>- 2. Övre delen av en runsten ligger i
vapenhusets golv i NÖ hörnet. Inskr.: >>... sin fader. Gud hjälpe hans ande ... >>- 3. I
tornmurens S yttermur finns en runsten invid marken. Inskr.: >>Holmfrid lät resa denna
sten efter Håur (?), sin make. Gud hjälpe hans ande.>> - 4 o. 5. I sakristians Ö ytter
vägg ligga två ristade stenar. Den enas ristning består av ett kors och därunder en
djurbild. Inga runor. - Den andras ristning består av ett kors. - 6. Fragment av en
runsten, som år 1928 anträffades i S kyrkogårdsmuren, nu förvarat i kyrkans vapen
hus. Möjligen har det utgjort en del av den runsten (nr 2), som är inlagd i vapenhusets
golv.
GRAvsTENAR
Gravstenar: - l. Delar av en lockhäll (?)till en grav insatta i en nisch i vapenhu
sets Ö innervägg (fig. 212, s. 232). Möjligen från 1100-talets slutskede (jfr Färentuna, s.
123). - 2. Del av en gravhäll av grå kalksten (fig. 250), inmurad i sakristians tröskel.
Vid ena kanten inskrift med gotiska majuskler av 1300-talstyp: . . . A: INGONIS +.
antagligen [fili]a Ingonis, d. v. s. Ingesdotter. 1 - 3. Av grå kalksten, på kyrkogårdens
V del. Med vackert broskverksornament och änglahuvuden i hörnen. 1600-talets mitt;
årtalet 1812 är sekundärt, äldre inskrift borthuggen? 245 x 168. - 4. Av grå kalksten,
1

Läst och tolkat av fil. dr HARALD WIDEEN.
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Fig. 251. Stock ur gravkammare med inskrift, 1500-talet. Ritning av Erik Lundberg 1921.

Holzstab aus einer Grabkammer mit Inschrift, 16. Jht.

Log with inscription, 16th cent., from grave.

i vapenhuset. I mitten årtalet 1691 och initialerna ANs f MED. 180 x 130.- 5. Av grå
kalksten, i vapenhuset. Inskrift: DENNE :!TEEN OCH .U:,GEHSTAD HÖRER DANE-f MANNEN
ÄRLIGI-I OCH BE ( SKEDEL. BENGT ERLANS f SON, HANS K. _I·IUS'fRU KA- ( RIN :WÅRTE(NjS
DOTTEH OCH(DES ARFVINGAR TILL ... ( UND EH DENNA STEN OCH ( LÄGEHSTÄLLE LIGGER f
MIN SAL. HUSTRUS BEEN (OCH DE ÄHHO SÄLLA SOM/AFGICK FHÅN VÄRLDEN f A0 1704
D. 17 JUNY OM AFTONEN ( PÅ STORA BÖNEDAGEN . Därunder ett bomärke. 210 X 100. 
6. Av grå kalksten, i koret; täckplatta över nedgången till en gravkammare. Järnringar
i hörnen. Utan inskrift. 225 x 140. Denna gravkammare säges 1730 (sT.PROT.) fordom
ha tillhört Prästnibble. Dess ägares namn (s. 279, not l) voro ristade dels på en gravsten,
dels på en lju skrona (nr 2 s. 258). Graven såldes 1752 efter lång tvist till kamrer Nils
Widing.l
Vid r estaureringen 1921 p åträffades en igenfylld g ra vka m m a r e rå gränsen mellan
koret och långhuset. I gravkammatens S del låg en t r ä s t o c k m ed inskuren inskription
(fig. 251): QUIS NOS SPOLIAVEHIT VINDICET DEUS. (= Den SOm kunde komma att för
störa oss, må bli hämnad av Gud.) Stocken torde härstamma frå n 1500-talet och har väl
redan från början varit avsedd för en gr-avkammare. 2 Förvaras nu i sakristian.
Enligt PEHINGSKIÖLD 3 fanns i kyrkan två >>l Y2 qwarter långa på läder målade och på VAPEN
sKÖLDAR
trä klistrade>> v a p e n (fig. 252). På det ena är som vapenbild ett svart sjöblad i vitt fält,
på det andra en röd båt i gult fält. Dessa vapen äro även avbildade i AFRITNINGAH
(fig. 253), där deras plats angives vara >>i körkan på muren». Vapnens form jämte PE
RINGSKIÖLDS beskrivning antyda att man här har att göra med s. k. åminnelsesköldar
av tidig form, möjligen från 1300-talet. 4 Vilka personer, som fört dessa vapen, vet man
ej. Vapnet med båten torde ha tillhört en medlem av Bondeätten. Enligt hittills kända
uppgifter finnas två personer med ett blad i vapnet, som gift in sig i Bondeätten. Dels
Nils Gudserksson, som gifte sig senast 1341 med konung Karl Knutssons farfars faster
1 NILS WIOING, f. omkr. 1678, t 1763, g. 1720 m. ANNA CATHARINA BLANKENHAGEN. Han var slotts
kamrerare vid Drottningholms och U lriksdals kungsgårdar med hovk amrerares titel samt ägde Hillersjö
gård, vars huvudbyggnad han uppfört 1754. - Uppgiften lämnad av förste arkiva rien W. ENBLOM,
Sthlm .
2
Jfr DANMARKS KIRKER, Maribo amt, S. 1357, fig. 13.
3
PER. MoN. II, s. 243. Teckningen är insatt under Skoklosters sn.
• Jfr UTSTÄLLNING AV ÄLDRE KYRKLIG KONST FRÅN STRÄNGNÄS STIFT. KATALOG, Strängnäs 1910,
nr 323, 325- 327.
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Fig. 252. Vapen av läder och trä, s. k. äminnelsesköldar, frän
1300-talet. S. 273. Blyertsteckning, i Per. Mon. II.
Wa p p en a ns Leder und Holz,
sog. Minneschiide des 14. .Jhts.,
B leistiftzeichnung vom Ende
des 17. Jhts.

TAvLon

Coa ts-of-a rms, leather a nd wood,
so-ca lled memorial shields, 14th
cent. After a late 17t h cent .
pencil drawing.

Ingeborg Torelsdotter (t 1391) och vars far och bror förde ett om Hilleshögsritningen på
minnande blad. Dels Sten Lalassons dotter Elin, gift 1414 med konung Karls farfars
syssling F ilip Bonde.l Ingendera hade dock anknytning till Svartsjölandet.
Utom de beskrivna vapnen fanns enl. AFHITN INGAH även ett stort påv e vap e n med
tiara och tofsar (fig. 253), tillhörande påven Innocentius VIII (1484- 92) . Om dess sam
band med kyrkan vet man f. n. ingenting. Ej heller är det känt, om vapnet var målat
på väggen eller plastiskt framställt.
Reli e ftavla av driven mässing, förgylld och försilvrad, framställande Korsnedtag
ningen (fig. 254). I vänstra nedre hörnet inom en lagerkrans bokstäverna P Z, möjligen
åsyftande Paul Zeggin d. ä., f. i Miinchen 1602, t där 1666. 2 Enkel svart ram av eben
holz. 65 x 52. Upptaget tidigast 1808 (INV.).
En tavla med en bild av kyrkans orgel, försedd med en lång text, se s. 254. - Tavla
av driven försilvrad koppar. Föreställer Kristus i Getsemane, efter H. Hofman(?)
Signerad J. F. H. Bouchette 1899. Mahognyram. Dagermått 51 x 40. Skänkt av dr
Robert Brandel, Stockholm (s. 74, not 1).
Billeshögs kyrkas interiör mot Ö (fig. 203), oljemålning på duk av Ludvig Hallstedt
från omkr. 1880. Dagermått 43 X 54. Konserverad 1956 och skänkt till kyrkan av
förste arkivarien Walfrid Enblom, Stockholm.
Kungatal: - l. Gustav III:s tal1771 i enkel resp. förgylld träram. - 2. Karl XIII:s
1
2

Utredning av fil. dr HANs GrLLINGSTAM.
Jfr M. FRANKENBURGER, Miinchener Goldschmiede (1912).
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Fig. 253. T. h. samma vapen som i fig. 252, t. v. ett påvevapen (Innocentius VIII 1484-92) enl. Afrit
ningar.
Rechts die gleichen Wappen wie Abb. 252, !inks ein
Papstwappen (Innozenz VIII. 1484---92). Nach einer
Zeichnung von 1676-80.

Right: same coats-of-arms as in fig. 252; Ieft: the
coat-of arms of Pope Innocent VIII, 1484-92. After
a late 17th cent. pencil drawing.

tal 1817 i krönt förgylld ram. - Minnestavlor av A. Hedengran (jfr s. 32, not l) 4 st.
omnämnas 1713 (vrs.). Finnas ej kvar.
Gustav II Adolfs och Karl XII:s biblar i originalband.
Möbler i sakristian: Bord med massiva, svarvade ben. Omålat. 1700-talet? - Vägg
b o r d av förgyllt trä, halvellipsformat (fig. 255) med marmorerad träskiva. Vacker gusta
viansk slottsmöbeL Inköptes 1820 (RÄK.), möjligen från Svartsjö slott. H 90, L 14. INv. 1713 omtalar ett >>steenboord i Sacristigan med foot och låda under>>. Finns ej
kvar.
S k å p, blåmåla t, med enkel dekor i svartgrönt. Allmogetyp. I nedre kanten årtal
181 ?. - Stol, gulmålad. Rokoko. Upptages från 1808 (rNv.) - Stol av furu, framför
orgeln, med fyra intappade ben och intappad ryggbricka med rikt konturerad kant
och ett utskuret hjärta. Två tappar i ryggstödets övre kant visa att detta har varit
högre. 1700-talet. H 78. Tillhörande dyna av blågrön sammet se s. 267.
Förvaringskista av trä med järnbeslag och ett bultlås. Blåmålad. Inköptes 1870
(vrs.), torde dock vara av äldre tillverkning. H 42, L 95, B 46.
Solvisare av grå sandsten med visare av plåt. Från 1758. Reparerades 1815 (RÄK.),
förvaras f. n. i vapenhuset. 30 x 30.
En f a t tig b ö s s a har funnits vid kyrkogårdens S ingång, avbildad på en oljemål
ning av Ludvig Hallstedt från omkring 1880 (fig. 194). Finns ej kvar.
storklockan (fig. 256-257) har runt halsen en inskrift i ojämna minuskler, lydande:
>>dice · klokke • h ort · gode · unde · si ner • leven · moder · toundehers>> (= denna klocka
tillhör Gud och hans av hjärtat kära moder). På slagringen · >>help · got· unde · maria>>
(= hjälpe Gud och Maria). Halsens plattyska inskrift inledes med en bild av jungfru
Maria och orden skiljas från varandra av cirklar med inskrivna punkter. I början av
5-604543

BIBLAR
MÖBLER

SOLV!SARE

FATTIG

BÖSSA
KLOCKOR
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Fig. 254. Korsnedtagningen. Detalj av tavla av
driven, förgylld och försilvrad mässing, 1600-talet.
S. 274. Foto Upps. utst. 1918.
Kreuzabnahme, Einzelheit
eines Bildes aus getriebe
nem, vergoldeten und ver
silherten Messing, 17. Jht.

The Deposition from the
Cross. Deta il of brass relief,
17th cent.

inskriften på slagringen finnes en liten bild, en S. Mikael, och orden skiljas från var
andra av olika figurer (fig. 257 A).
På kroppen finns i NV ett klockgjutarmärke, ett ))V)> med inskrivet kors. Runt slag
ringen, avbruten av inskriften, går ett ornamentband. Kronöronen äro prydda med
ansiktsmasker. - Klockan torde härstamma från slutet av 1400-talet och är gjuten av
en anonym gjutare, vars märke återfinnes på ett antal klockor i Mälarlandskapen
(Länna, SvK Uppl. II, s. 390, 930; Fellingsbro, Vs.; Mörkö, Sö.) samt på en klocka i
Fjällsjö, Ån. 1 D 121,6 H med krona ca 115, utan krona 91,5.
Lillklockan har runt halsen följande inskrift: soLI DEO GLORIA ANNO 1690. På N
sidan: TILL GVDZ ÄHRA OCH HILLERSJÖÖ l FÖRSAMBLINGZ NYTTA ÄR DENNE l KLÅKKA AF
l Jfr M. ÅMARK, Upplands medeltida kyrkklockor, i: UFT, Bd 9, s. 127 f; DENs.: Timklockan i Stor
kyrkan, i: SvD 14/11 1943; L. M. HoLMBÄCK, Härnösands stifts medeltida kyrkklockor, i: Forum
theologicum VI (1949), s. 126 f. (med utförliga litteraturhänvisningar).
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Fig. 255. Bord, gustavianskt. S. 275. Foto 1950.
Tisch, Ende des 18. Jhts.

CAMMEREN HERR FRIDHICH

l MEYER 1

Table, late 18th cent.

SÅ OCH SINA WÄNNERS TILLHIELP

l

FÖRÄHRAT. 

På slagringen: GLORIA IN EXELSIS DEO. ME FUNDEBAT HOLMIAE MICHEL BADER. 2 (= Ära
vare Gud i höjden. Mig göt Michel Bader i Stockholm.) D 75, H 66.
Klockorna hänga sedan 1785 i tornet. Om klockornas flyttning till tornet be
rättar en inramad beskrivning i sakristian. Texten lyder: >>Byggnings Lista l För Billes
högs församling uppå Kyrcko- l Tornet. åhr 1785. l 1785 den 25 lulii, Togs Klåekorna l
Nid uhr Stapelen för middagen l och Klåekan 5. om aftonen samma Dag, En l måndag;
Iacobi dag, skiöts han neder. l Den 26 lulii: Tisdag skulle Kyrcko Tornet (d. v. s. torn
spiran) l Ned spelas, men misslyckades, Emedan l Lijnorna den dagen sprang 2~ gångor.j
Den 27. onsdag: sprang Linorna för 3d.ie gången l men Klåekan Ett sama dag. den 27
lulii, l Nedspelades det uppå Kyrckogården wid Ett l förskräckeligit Braskande; af den
stora högd l hvilket war för Åskådarena alt för bedröfligt l att se uppå, vid dess stora
hwalfning i Luften. l Hwar wid lag här lämnar Efter-weriden behörig l underrättelse,
hälst det Eij fins den ringaste l Anledning hvad Tid och år det gamla l Kyrckotornet
upbygdes. E: W:Q:I:S. l Den 15 Aug: uphissades Klåekorna i Tornet. l Den 16 dito
Lyftes de j sitt rum. Den 21 Aug: Söndag, l Ringdes de med j Tornet för första gången>>
(jfr s. 230). - År 1713 (vis.) upptages >>l skrifftklocka liten». Den hängde troligen på
korets N sida, där bjälkhålet finns kvar ovanför sakristidörren (s. 227).
1
2

Kamrer FREDRIK MEYER bodde sedan 1675 på Skepparelorpel (Viksund).
MICHEL BADER, klockgjutare i Sthlm 1681-94, kungl. styckgjutare.
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Fig. 256. storklockan, 1400-talets slut. s . 275.
Foto 1950.

Fig. 257. Sektion av klockan fig. 256, 1 : 20.
Uppm. L. !VI. Holmbäck 1950.

I-Iauptglocke, Ende 15.
Jhts.

Schnitt der Glocl<e Abb.

Great bcll , end of 15th
cent.

236.

Scction of bell showa in
fig. 236.

Fig. 257 A. S. Mikael och draken, relief på storklockall
fig. 256. Gipsavgjutning av L. M. Holmbäck 1950.
St. Michael und der Drachen.
Relief auf der Hauptglocke
Abb. 256. Gipsabguss.

St. Michael and the dragon.
Relief on the great bell,
fig. 256. Plastercast.
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Släktsambandet mellan de i inskrifterna på ljuskrona nr 2 (s. 258)
nämnda personerna:
JOHAN NII>SSON,
f. på 1500-talet, kgl. kamrerare,

g. m. BRITA SVENSDOTTER i hennes
l :a gifte (g. 3:o m. Zacl1m·ias Simonsson Falck). Hon innehade Prästnibb/e ( Nybb/a) och Kvar8la
i Hilleshögs sn.
K ER STIN JoHA"-:SDOTTER g. m. LENNART HANs 
soN , assessor i Kammarrevisionen

l

NILs JoHANssoN, adlad ROSENl'J>YCHT, f. 1605,
t 1682. Assessor o. vicepresident i reduktionskol
legium, g. l:o m. MARGARETA HENRIKSDOTTER,
t 1657, begravd 1658 i Hilleshögs k:a

JoHAN L ENN ARTSSON CEDER,
f. 1G42, t 1694. Bergmästare över Västernorr
la nden och Lappmarken samt Värmland och Dal,
g. m. BRITA JAcossnoTTER . f. 1G50, t 1691
Spridda uppgifter om dessa personer finnas i: ELCENSTIERNA III, s. 224 a, VI, s. 480 a , 550 b; ALM
Frälsegodsen I: l, s. 135, not 19; J. A. ALMQUisT, Bergskollegium och Bergslagsstaterna 1637
1 ~57 i Medel. fr. Sv. R iksarkivet. Ny följd II: 3, s. 183. - Utredning av förste arkivarien \V. ENBLOM,
Sthlm.

QU isT,

Fig. 258. Ljusstake av malm, lGOO-talet. S. 260.
Foto 1955.
Leuchter aus Erz, 17. Jht.
Candiestick of bronze, 17th
cent.
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SAMMANFATTNING
I. Gråstenskyrka med kor och absid samt västtorn (fig. 259 A). Hörnkedjor av huggen gråsten ,
kvaderrits på yttermurarna. Öppen (?) takstol i kor och långhus, i absiden hjälmvalv av grä stensflis .
1100-talets tredje fjärdedel. Inventarier: Madonna (fig. 225), helig biskop (fig. 226), fragment av en ro 
mansk lockhäll i vapenhuset (fig. 212).
Il. Vid 1200-talets slut förses kyrkan med kalkmålningar (rester endast i koret, fig. 213- 215). Möj
ligen täckes samtidigt kor och länghus med plant innertak; tornrummet i V får tunnvalv av tegel och
öppnas mot länghuset med en hög båge (fig. 259 B). En fönsteröppning i V torde ha tillkommit under
samma byggnadsperiod (fig. 202). Inventarier: triumfkrucifix nr 1 (fig. 221), dopfunt (numera i Fären
tuna kyrka, fig. 127).
III. Vid 1300-talets slut eller 1400-talets början uppföres sakristian i N, täckt med kryssvalv av
tegel med päronformade ribbor (fig. 259 C.). Inventarier: processionskrucifix (fig. 222), Birgittabild
(fig. 227), fragment av en gravsten vid sakristi-ingången (fig. 250).
IV. 1400-talets förra hälft: Vapenhus bygges i S med tunnvalv av tegel (fig. 259 D .) Blinderingar på
S gavelröstet (fig. 209). Kyrkan välves. Tornet höjes (översta delen av tegel med blinderingar, fig. 206).
Kalkmålningar (fig. 216-218) utföras i kor, långhus och vapenhus, varvid 1200-talsmålningarna över
t äckas. Inventarier: Triumfkrucifix nr 2 (fig. 223); S. Martin (fig. 229); omarbetning av den romansk a
madonnan och biskopen; ståtligt altarbrun (fig. 241-245) från Henrik van der Lynden i Liibeck; stor
klockan (fig. 256).
V. Av 1700-talsreparationer kunna följande nämnas: 1748 - ett fönster åt N och ett i absidens Ö
sida upptages; valven kilas och kalkmålningarna överstrykas; korvalvet förses med gipsornament, ny
1:akstol; 1785-86 tornreparation, nuvarande tornhuv bygges, ljudgluggarna vidgas, klockorna
flyttas från klockstapeln till tornet. Inventarier: predikstol från 1700-talets förra hälft (fig. 230), märk
lig orgel, inköpt i Stockholm 1773 (fig. 231).
VI. Restaurering 1921- 22 under ledning av arkitekterna R. S. Enblom och K. Nordenskjöld. Medel
tida kalkmålningar framtagas av konservator O. Höök; fast inredning och en del lösa inventarier kon
serveras. - 1928 anordnas elektrisk uppvärmning.

ZUSAMMENFASSUNG
I. Feldsteinkirche mit Chor, Apsis und Westturm (Abb. 259 A); Ecklisenen ans behanenen Find
lingen, Fugenritzung der Aussenmauern; offener (?) Dachstuhl in Chor und Langhaus, in der Apsis
Gewölbehelm aus zerschlagenem Feldstein. - Drittes Viertel des 12. Jhts. - Ausstattung: Madonna
(Abb. 225), Heiliger Bischof (Abb. 226), Bruchstiick einer romanischen Grabplatte im Waffenhaus
(Vorhalle) (Abb. 212).
II. Gegen Ende des 13. Jhts. wird das Kircheninnere ansgemalt (Reste nur im Chor, Abb. 213- 215).
Möglicherweise wurde gleichzeitig iiber Chor und Langhans eine flache Decke gezogen; der Raum unter
dem Turm erhält ein Tonnengewölbe aus Backstein und wird zum Langhans hin in einem hohen Bogen
geöffnet (Abb. 259 B). Ein Penster im W muss in der gleichen Bauperiode entstanden sein (Abb. 202) .
Ausstattung: Triumphkreuz I (Abb. 221), ein Taufstein (jetzt in der Kirche von Färentuna, Abb. 127).
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III. Zu Ende des 14. oder Anfang des 15. Jhts. wird die Sakristei im N aufge
fiihrt, von einem Kreuzgewölbe mit Birnstabrippen bedeckt (Abb. 259 C). Aus
stattung: Prozessionskruzifix (Abb. 222), H eilige Birgitta (Abb. 227), Bruchstiick
einer Grabplatte am Sakristeieingang (Abb. 250).
IV . Ein Waffenhaus (Vorhalle) mit Tonnengewölbe aus Backstein wird im
S an gehaut (Abb. 259 D). Blendenmuster im S Giebelfeld (Abb . 209). Die Kirche
wird eingewölbt, der Turm erhöht (oberster Teil in Backstein mit Blendenwerk,
Abb . 206) . Der Chor, das Langhaus und Waffenhaus werden ausgemalt, wobei die
l\Ialereien des 13. Jhts. verschwinden. - Erste Hälfte des 15. Jhts. Ausstattung:
Triumphkruzifix II (Abb. 223), Heiliger Martin (Abb. 229), Umarbeitung der
romanischen Madonna und des Bischofs, stattliche Altarborte (Abb. 241- 245)
von Henrik van der Lynden in Liibeck, Hauptglocke (Abb. 256).
V. N ennenswerte Reparationen im 18. Jht. - 1748: ein Fenster nach N 'und eins
in der O Seite der Apsis; die Gewölbe werden durch Keilsteine gefestigt und die
Ansmalung iibertiincht; das Chorgewölbe erhält Gipsornamente. Neuer Dachstuhl.
1785- 86: die jetzige Turmhaube wird a ufgesetzt, die Schallucken w erden erwei
tert, die Gloeken werden vom Glockenstuhl in den Turm iiberfiihrt. Ausstattung:
Ka11Zel aus der ersten Hälfte des 18. Jhts. (Abb . 230), bemerkenswerte Orgel, in
Stockholm 1773 envorben (Abb. 231).
VI. Restaurierung 1921- 22 unter Leitung der Architekten R. S. E nblom und
J(. Nordenskjöld. Reste der mittelalterlichen Ansmalung werden konserviert. 
1928 wird eine Elektroheizung angelegt.

Fig. 259.
Kyrkans tillväxt,
l : 1000.
A . Tuulse 1956.
B a uliche E ntwick
lung der Kirche.
Growth of the

church.

SUMMARY
I. Greystone church with chancel, apse and W. tower (fig. 259 A). Quoins in dressed greystones,
ashlar treatment on exterior walls. Open (?) roof-trusses in chancel and nave, in apse 'helmet-vault'
(vaulting in the shape of a half dome or cupola) of small greystones. Third quarter of 12th cent. - In
ventory: wooden figures of a madonna (fig. 225) and a holy bishop (fig. 226), fragments of the lid of a
Romanesque stone coffin in porch (fig. 212).
II. At the end of the 13th cent. the church was provieled with paintedmurals (fragments surviving
on ly in chancel, figs. 213- 215). At the same time the chancel and nave were probably provieled with
a flat ceiling; the tower room (bottom floor of tower) in the W. was furnished with a brick barre!
vault and the' room opened towards nave with a high arch. (fig. 259 B). A window opening in the
W . was probably made in the same period (fig. 202). Inventory: rood No. l (fig. 221), font (now in
Färentuna church, fig. 127).
III. At the end of the 14th cent. or beginning of the 15th, the vestry was added to the N . and
covered with a brick cross v a ulting, the ribs of which were pear-shaped (fig. 259 C). Inventory: processional
crucifix (fig. 222), wooden figure of St. Bridget (fig. 227), fragment of a grave slab masoned into the
vestry doorstep (fig. 250).
IV. First half of 15th cent.: porch added to the S. with brick barre! vault (fig. 259 D). Decorative
hrickwork on S. gable (fig. 209). Church was vaulted. Tower made higher (top part of it with decorative
brickwork, fig. 206) . Painted murals and vaultings (figs. 216- 218) wcre executed in chancel, nave and
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porch, covering the 13th cent. murals. - Inventory: rood No. 2 (fig. 223), St. Martin (fig. 229); recarving
of the wooden madonna and bishop figures; magnificent altar border (figs. 241--245) made by Henrik
van der Lynden of Lubeck, great bel! (fig. 256).
V. Of the 18th cent. restorations, the following may be mentioned: 1748: N. window in nave and E.
window in E. side of apse were made; the vaults were wedged and the painted murals and vaultings
obliterated; the chancel vault was provided with plaster ornaments, new roof-trusses. - 1785- 86:
tower repairs; the present spire was built, the belfry-openings were widened, the bells were moved from
the bell-tower to the tower. Inventory: p ulpit, first half of 18th cent. (fig. 230), remarkable organ,
bought in Stockholm in 1773 (fig. 231).
VI. Restorations in 1921- 22 under the direction of the architects R. S. Enblom and K. Nordenskjöld.
Mediaeval murals and vaultings were revealed by the restorer O. Höök; fixtures and some movable
church furniture were restored. - 1928: electric heating was installed.

Fig. 260. Sänga kyrka och klockstapel frän S. Foto A. Tuulse 1950.
Die Kirche von

S~nga

mit dem Glockenturm von S.

Sånga church and beii tower from S.

SÅNGA I(YRI(A
UPPLAND, STOCKHOLMS LÄN, FÄRENTUNA HÄRAD
STOCKHOLMS STIFT, SVARTSJÖ KONTRAKT
Beskrivningen avslutad i mars 1956.

TRYCKTA KXLLOR: AFRITNINGAR, PI. 88 (kyrkan från SÖ vid tiden 1676-80). - KLINGSPOR 2'
s. 60 f. - CoRNELL-WALLIN, s. 97 f . - THAM, s. 125 f . - A. TuuLsE, Sänga kyrka. Upplands kyrkor
61, Upps. 1954. - SvD 29/5 1902 (ang. målningarna).
HANDSKR. KXLLOR OCH AVB.-SAML.: KB: HADORPHS »ANNOTATIONSBOOK>>. - ATA: MANDEL
GREN, Reseberättelse 1848, s. 99 f; lHRFORS II, s. 646 f. (med 3 akvareller); tuschteckning av vapenhus
dörren, sign. O. S(öRLING) 1880; INV. 1829; Am LINDEGRENs efterlämnade papper med arbetsbeskriv
ning till restaurering 1902; INV. 1914 upptager bl. a. beskrivning av ett nu försvunnet altarskåp; hand!.
rörande bl. a. kyrkans senaste restaureringar samt renovering av lösa inventarier. - BST: Restaure
ringsförslag av Am LINDEGREN 1898 (plan, alla fasader, sektioner mot N, ö och V, läktarplan, källare·
under sakristian, altaruppsats och bänkar i pseudogotisk stil); restaureringsförslag av B. ScmLL 194 7
(orgelläktare, ny bänkinredning, altare i sakristian, plan, läktarplan, sektion mot N, perspektiv mot Ö);
el. värmeinstallation av Älvkarleby kraftverk 1949; kyrkogärdsplan; bårhus av B. ScmLL 1948 (plan
6-604643
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PLAN

Fig. 261. Klockstapel från 1700-talet efter bran
den 1949. Foto Iwar Anderson 1949.
Der Glockenturm aus dem
18. .Jht. nach dem Brand
1949.

Bell tower, 18th cent, after
a fire in 1949.

Fig. 262. Uppmätning av klockstapeln fig . 261,
före branden 1949, 1: 300, uppm. J. Söderberg
1948.
Aufmessung des Glockentunns Abb . 261, vor dem
Brand 1949.

Bell tower, scale dra wing
before the fire in 1949.
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F ig. 263. Kyrkogårdsplan, 1: 2000. Uppm. J. Söderberg 1948.
Grundriss des Kirchhofs.

Plan of churchyard.

SÅNGA KYRKA
och fasader); förslag till återuppförande av
klockstapeln 1949. - UB: NoRDIN fol. 3:
Upbörden 153U
K YRKANS ARKIV ALlER (i ULA): RÄK.
1670- 1858, ST.PROT. fr. O. m. 1797, VIS.
PROT. fr. o. m. 1739; Upps. domkap. E. V:
122 innehåller INV. fr. o. m. 1600-talets an
dra hälft, vidare 10 st. latinska avlatsbrev
i avskrift, Gustav Vasas kvittens 1545
rörande på Stockholms slott levererat silver
från Sänga 2 samt kyrkoherde Johannes
Arenius 3 •>Enfaldig Berättelse om Sänga
och Skå Socknar•> från år 1749. Den sist
nämnda innehåller mycket detaljerade upp
gifter om kyrkan och upptager urlmncl er
rörande Sänga fr. o. m. 1308; vidare ett
band: »Sånga Församblings Kiörkio Book
ifrån Den Föörste May Anno 1670•> inne
hållande bl. a. rNv. 1670-1716 och detalj
erade uppgifter om en restaurering 1687.
I Sveriges Kyrkors arkiv förvaras en
beskrivning av Sänga kyrka utförd som
examensarbete på Konsthögskolan av arki
tekterna B. BoRNSTEDT och H. E. HEJKB
MAN 1943- 44 jämte därtill hörande fotos
och ritningar.
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Fig. 264. Kyrkan från SÖ. Foto 1955.
Die Kirche von SO.
Church from S. E.

Kyrkan är belägen på Svartsjölandet vid
landsvägen Stockholm- Färentuna, på en
höjd nära Igelviken (rest av gammalt Mälarsuncl). Första gängen omnämnes Sänga 1308 i ett jorda
brev (ARENIUS), där en Fru Ingeborg testamenterar jord till kyrkan. Vid samma tillfälle nämnes en
präst Laurentius. Sockennamnet skrevs 1310 och senare Sunga (SD nr 1700); socknen räkn a des 1315
till Brohunclaeri (SD, Acta cameralia, s. 158). Enligt ARENJUs var kyrkan helgael åt Jungfru Maria
1

Frän Sänga lämnades:

»Penningar . ... ...... XXXV II marc
Sillf II Kalkar eth pacificale vogh II !ode marc.
Silf I kalk I lithenn Krona och a nnat smått silf vogh II Ioclemark
Silf I stor Krona och I patena om II !ode marc och III lodtt
Item Silfi aff samma Kyrkio en Skecl I ringh vigh III lodh I qint
Kopar II skpd Il! lispd.
Stora Kloch. slagse for VI skpcl.
Silf I !ode marc VII lodtt.•>
2
Förteckningen upptar följande föremål: •>Ett förgylt monstrantz, en förgylt kalk med paten, en
lijten förgylt Chrona, 3 hwijta Chrismekar.•>

JoHAN (JoHANNEs) ARENIUs, f. 1692, stud. 1709, mag. 1719, kh i Sänga 1726, t 1751. Var mycket
intresserad av landets antikviteter. G. 1:o m. CHRISTINA BOVALLIA; 2:0 m. ENGEL LINDMAN.
3
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Fig. 265. Kyrkan och S stigluckan från S. Foto 1955.
Die I<it-chc und das S I<irchhofsportal von S.

Church a nd S. lichgate from S.

och Johannes döparen; vissa fakta tyda på, att även S. Erasmus särskilt dyrkades (s. 320). Enligt ett
avlatsbrev från 1479 fanns i socknen ett Heliga tre konun gars gille.
För kyrkobyggnaden och dess inventarier har det närbelägna Svartsjö slott! spelat en betyda nde
roll, i synnerhet under 1600-talet. - Sånga är numera moderkyrka till Skå, Färentuna och Hilleshög.
Följ ande i texten nämnda gods, gårdar och byar ligga i Sånga socken: Bromma, Nibble, Sockarby,
S/ockby (Stockaby), Sundby, Svartsjö och Torslunda.
1 Svar/sjö, ett gammalt folkun gagods. I början av 1300-talet kom det genom testamente under Upp
sala domkapitel, men inlöstes av Magnus E riksson och lades under kronan. Ett under medeltiden upp
fört stenhus tillbyggdes av Gustav Vasa, som 1541 där inrättade ett myntverk. Johan III fortsatte
byggnadsarbetena och förvandlade byggnaden till ett ur konsthistorisk synpunkt intressant renässans
slott, som dock brann 1687. Det innehades då av änkedrottning Hedvig Eleonora (t 1715), som stundom
vistades där. En ny slottsbyggnad uppfördes 1734- 39 närmast för drottning Ulrika E leonora (t 1741)
efter ritningar av Carl Hårleman. Detta slott tillbyggdes i början av 1770-talet av C. F . Adelcrantz.
Efter att ha varit drottning Lovisa Ulrikas (t 1782) änkesäte fick slottet förfalla. Se även s. 364, not l.
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Fig. 266. Kyrkan och Ö stigluckan frän SÖ. Foto 1955.
Die Kirche und das O Kirchhofsportal von SO.

Church and E. lichgate from S. E.

KYRKOGÅRD OCH KLOCKSTAPEL
K y r k o g å r d e n (fig. 263) består av en äldre del kring kyrkan och utvidgningar i V
från åren 1832 och 1919. Gränsen mellan den gamla och de nyare delarna markeras av
en rad gamla träd (fig. 263 A-B). Bogårdsmur, i Ö delen av vald, i V delen av sprängd
gråsten i kallmur, har tillkommit i olika etapper. Ursprungligen torde den ha varit mu
rad med bruk och rappad samt täckt med en trähuv. Tidigast omnämnes bogårds
muren 1674 (RÄK.), 1680 köptes kalk till den förfallna muren Ö om S stigluckan. Enligt
ARENrus rappades bogårdsmuren på änkedrottning Hedvig Eleonoras bekostnad på Ö
sidan och reparerades 1687. År 1748 var muren så förfallen, att den måste uppmuras
nästan ifrån grunden, varvid den täcktes med sparrverk, bräder och tegel. År 1774
(vis.) påpekades, att hädanefter skulle enl. kungl. förordningen 1765 bogårdsmur
byggas utan bruk och betäckning av bräder, vilket vore mera praktiskt vid dess un

MUR
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Fig. 267. Detalj av gravsten frän 1628. Foto 1955.
Einzelheit von einem Grabstein von 1628.

sTIGLucKoR

Detail of gravestone, 1628.

derhållan de, då man kttnde reparera blott den del, som var bristfällig. En stor reparation
ägde rum 1797-98 ~ År l832 fick Car~ Janssop i Nibble betalt fÖr anläggning av den nya
muren i V och stensprängning på kyrkogården i samband med dess utvidgning. 1834
rappades muren. Reparationer 1894 och under 1900-talet. - Utmed muren växa lönn
och ask, av vilka en del torde härstamma från en trädplantering, som gjordes år 1846
(RÄK.).
Två stigluckor finnas. Av dessa är den S (fig. 265) av medeltida ursprung, uppförd
av gråsten och tegel, spritputsad, med släta ytor kring hörn och portöppningar. Gav
larna äro försedda med tegelblinderingar i form av insänkta rombiska fält, vilka torde
ge en datering till 1400-talets andra hälft. Tunnvälvd genomgång med sittplatser på
båda sidor. stigluckans tak har varit spåntäckt ända till 1900, då det belades med svart
målad plåt. Allmän reparation 1818, ny ytterdörr 1830. År 1833 lades en ny trappa av
huggen gråsten utanför stigluckan; 1836 spritputsades murarna, och grönmålade säten
sattes in i valvgången.
Den Ö stigluckan (fig. 266) byggdes 1674 på änkedrottning Hedvig Eleonoras bekost
nad. Uppförd av gråsten och tegel, sockel av huggna sandstenskvadrer, antagligen här
stammande från någon äldre byggnad vid Svartsjö slott. Spritputsad, med släta hörn
och lister. Portgången täckt med putsat tegelvalv, halvrunda sittnischer på ömse sidor
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av genomgången. Dubbelporten, panelad och gul
målad, tillkom 1830, då en äldre sådan avlägs
nades. Den sistnämnda lär enl. ARENrus ha kom
mit från Svartsjö slott. År 1836 rappades mur
arna. Taket var från början täckt med tegel,
vilket 1836 utbyttes mot spån och 1900 mot
svartmålad plåt.
En ingång i kyrkogårdens NÖ hörn har enkla
granitstolpar och moderna järngrindar. Grindar
nas överstycken med akantusornamentik ha
dock möjligen tillhårt en äldre grinduppsätt
ning.
Följande äldre gravstenar på kyrkogården
GRAVSTENAR
kunna nämnas: l. A v kalksten, omedelbart V
PÅ KYRKO
GÅRDEN
om vapenhuset. Vackert stenhuggeriarbete. En
kerub i varje hörn, i mitten (fig. 267) ett vapen
omgivet av broskverksornament, kerubhuvuden
och en bevingad dödskalle. Vapnet har kluv en
sköld, i högra fältet tre fioler, i det vänstra, som
är tvådelat, finnas i övre delen tre hjärtan med
Fig. 268. Korets ö fönster. S. 290. Foto
1955.
spetsarna nedåt, och i den nedre delen tre rutor,
O Penster des Chors.
E. window of chancel.
hörnvis ställda. lnskr.: HÄR UNDER LIGGER BE
GRAFVEN S: DIRCH ROLOFSON RAMP FÖD j DER I
HOLAND I BLESGRAF SOCKN j AFSOMNADE DEN 18 NOUMBER /1628. (;UD FORLENE HO
NUM j MÄDH ALLE CRISTROGNA EN j FRÖGDEFUL OPSTANDELSE. Kring kanten bibel
språk. Av vapnet att döma tycks Dirch Rolofson Ramp varit musiker, möjligen vid
hovet på Svartsjö slott. - Stenen har även senare använts, vilket framgår av in
skriften EAS MED /SÅCKARBY j ANNO 1738. 194 X 132. - 2. Av röd kalksten, SV om
den OVanbeskrivna stenen. lnskr.: DENE STEN OCH/ LÄGERSTAD j HÖRER ANDERS j NIL
SON TIL OCH j HANS ARFINGAR 1668 .. 192 X 124.- 3. Av grå kalksten, utanför tornets
nordmur. Lågerhuggen kant. lnskr.: DENNA GRAF j AR (ARR)ENDATOREN j ANDERS
SANBERG j FÖD ÅR 1700 j DÖD ÅR 1757 j SAMT DESS K MAKA j OCH BRÖSTARFWINGAR j
TILLHÖRIG j PHILIPPENS I CAP 2 1 V j CHRISTUS ÄR MITT LI F OCH DÖDEN ÄR MIN VINNING.

224 x 164.
Ö om vapenhuset står en obeliskformad gravvård av grå granit (se fig. 264) med in
skrift: HÄR j HWILAR j PROSTEN l OCH j KYRKOHERDEN j I l SÅNGAOCH SKÅ l FÖRSAMLINGAR j
HERR A. E. GRAN 1 l FÖDD DEN 13 MAIJ 1769 l DÖD DEN 27 NOV. 1843 l WÅRDEN RESTES j
AF NÅGRE WÄNNER. H 154.
1 ADAM E mc GRAN, f. 1769 i Karlskrona, pvgd 1794, kh i Sånga 1812, prost 1830,
ANNA ELISABETH SrLFVERDAHL.

t 1843. -

G. m.
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Solvisare bestående av en kalkstenskub på en fyrsidig balusterdocka av trä, fram
för s ingången. stenen har inhuggna siffror; visaren abruten. På ö sidan inhugget: AO
1718 INF j CF. Initialerna åsyfta möjligen slottssmeden Jonas Flodman och hans hustru
Catharina Flodman, t 1719 (s. 362). Stolpen gjordes ny 1848 (RÄK.). H 125.
KLocKsTAPEL
Klockstapeln (fig. 260) ligger på en liten höjd ca 100m Ö om kyrkan. Den byggdes
år 1949 efter ritningar av l. Anderson och B. Schill och är uppförd som en öppen klack
bock. I sin konstruktion följer denna stapel en äldre sådan, som brann 1949, medan
den reparerades (fig. 261, 262). Den brunna stapeln var sannolikt uppförd under 1700
talets andra hälft som en öppen klockbock, vilken senare inkläddes med bräder. En
ännu äldre stapel omnämnes första gången 1682 (RÄK.), och~ därefter 1694 i samband
med en större reparation. Dess utseende är obekant. Möjligen är den identisk med en
stapel som är avbildad N om kyrkan på ett epitafium från 1584 (fig. 348). Även denna
stapel hade öppen konstruktion.
Bo o
Vid kyrkogårdens NÖ hörn ligger en b o d, rödmålad och med tegeltak. I handling
arna finnes den tidigast omnämnd 1767 i samband med dess tjärning. Reparerades
BÅRHus
helt, rödfärgades och tjärades 1904. - Ett bårhus av vitrappat tegel strax N om
kyrkogården byggdes 1950 efter ritning av arkitekt B. Schill.
soLvisARE

KYRKOBYGGNADEN
PLAN

OCH

MATERIAL

FÖ:-ISTER

En salformad kyrka med V-torn (fig. 270-271) bestående av i V ett romanskt kärn
parti (med torn), i Ö en senare förlängning med sakristia från 1300-talets början samt
ett vapenhus i S från senmedeltiden. Kyrkan är uppförd av vald och kluven gråsten,
med tegel i valv, dörr- och fönsteromfattningar samt i gavelröstenas översta delar.
Ytterväggarna äro spritputsade i gulaktig färg med slät puts på omfattningar, hörn
och sockel. Blinderingar av maskinslaget tegel på korets och sakristians gavelrösten äro
oputsade, tillkomna vid en restaurering år 1902. Tidigast omtalas yttermurarnas rapp
ning 1687 (RÄK.) i samband med en allmän reparation under ledning av murmästaren
Oloff Erikson från Mälsåker. Lennart Dressel gjorde vid samma tillfälle en grå list
kring kyrkan, varvid bl. a. mjölk blandades i färgen. Sedermera omtalas vitlimning
och rappning av exteriören ganska ofta under följande århundraden.
Fönsteröppningarna ha ända fram till 1600-talets senaste del varit små, såsom
synes på AFRITNINGAR (fig. 272). Deras nuvarande rundbågiga form och deras karmar av
smidesjärn härstamma från olika byggnadsperioder. Sålunda omtalas 1687 (vis.), att
fönsterlufterna i koret och under tornet (i ringkammaren, se nedan), som )>tillförende
woro ganska små och mörka, uthwidgades och giordes större)>. I korets Ö-fönster har
man dock bibehållit de inre smygarna i övre delen, såsom kalkmålningar å desamma
visa (s. 319). Vid samma tillfälle omtalas, att lagman Sylvius jämte hustru (s. 364, not 2)
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Fig. 269. Kyrkan från NV. Foto 1950.
Die Kirche von NW.

7-

G04ä43

Church from N.W.
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GLAS
M Å L:'\ I NGATI

förärade >>den stora gallren i främsta lufften i Choret medh glaas och alla behörigheeter>>.
Tydligen åsyftar detta Ö-fönstrets karmar av smidesjärn med plåtrosor i karmarnas
skärningspunkter jämte glas i blyspröjsar, senare kompletterade (fig. 268). - År 1761
och senare förstorades de två östligare S-fönstren och fingo järnkarmar i stil med korets
Ö-fönster. Det västligaste S-fönstret genomgick en liknande förändring, varvid fönstret
kom att skäras av vapenhusets Ö takfall (fig. 264). - Ursprungligen hade kyrkan inga
fönsteröppningar åt N. Av N-sidans 2 fönster upphöggs det Ö 1829, det V 1902. Vid
sistnämnda t illfälle förlängdes även korets Ö-fönster nedåt.
Långhusets Ö sydfönster har färgat glas i blyspröjsar och ornamentala glasmål
ningar i övre delen, allt antagligen från 1878, då alla fönster genomgingo en grundlig
reparation.
Ingång e n frå n vapenhuset tilllånghuset finnes på samma plats som upptagits av
kärnkyrkans ursprungliga portal. Av denna finns dock ingenting i behåll. Den nuva
rande portalomfattningen (fig. 275) är helt gotisk och torde stamma från 1300-talets
förra hälft (jfr s. 306). Formtegelsprofilen är delvis ändrad och överputsad i samband
m ed portalöppningens vidgning 1902. Årtalen 1766 och 1835, som äro målade ovanför
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Fig. 270. Tvärsektioner mot V och Ö, 1 : 300. U ppm. J. Söderberg 1948.
Querschnitte gegen W und O.

INT E mön

Transverse sections towards W. and E .

portalen, syfta på reparationer. Ekimiterade pardörrar från 1902, då den medelti da
dörren (fig. 274) flyttades till vapenhusportalen (s. 308). Denna dörr har ursprungligen
suttit på långhusportalens insida, där gångjärnshakar ännu finnas kvar på V-sidan.
Bomhål i portalsmygens Ö sida.
Det salformade kyrkorummet (fig. 276- 277) präglas numera främst av en rik må l
ningsdekor (s. 312) och en utsökt vacker predikstol (s. 344). G o l v av t rä i bänkkvarteren, i
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Fig. 272. Kyrkan från SO vid tiden 1676-80. Efter Afritningar.
Die Kirche von SO um 1676- 80. Nach einer zeitgen.
Zeichnung.

Church from S. E. ca 1676-80. After a contemporm·y
pen and wash drawing.

ringkammaren och inom altarrundeln; i gång och kor plansten och gravstenar. Alla
golv omlades senast 1949. - År 1688 (RÄK.) reparerades golvet, varvid tegel användes
till korgolvets höjning; 1766 inlades brädgolv, 1835 planstensgolv.
Kyrkorummet är täckt med kryssvalv av tegel. Korvalvets kappor stiga i höjd
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åt Ö (fig. 271), vilket torde kunna förklaras genom att det högtsittande korfönstret i Ö
fanns redan innan valven inslogos och att man ville inarbeta detta i det välvda kyrko
rummet (jfr nedan). Kortravens valv skiljes från nästa valv av en smal ribba, de båda

Fig. 273. Kyrkan från S. Foto 1956.
Die Kirche von S.

Chmch from S.

västliga valven skiljas av en bred gördelbåge. Korvalvet har utom diagonalribbor även
en transversalribba i N- S riktning. Ribborna äro överallt triangelformiga i genom
skärning (en förenkling av den päronformade gotiska profilen) och växa fram direkt ur
muren, utom de två östligare i koret, vilka vila på enkla, klumpiga konsolstenar. De
något kupiga valvkapporna sakna vid väggarna sköldbågar. De vila på urtagningar,
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Fig. 274. S-portalens dörr från 1300-talets förra
hälft (numera insatt i vapenhusets portal, jfr fig.
283). Teckning av O. Sörling 1880.
TOr des S Portals aus
d er ers ten Hälfte des 14.
Jhts. (mm im Portal des
Waffenhauses, vgl. Abb .
283), Zeichnung 1880.

Door, first half of 14th
cent., originally in the S.
n a ve entrance (now in the
pm·ch doorway, cf. fig.
283).

sekundärt upphuggna i väggarnas murverk. Detta, liksom det höga Ö-fönstret (fig. 277)
och spår på vinden efter ett äldre tunnvalv (se nedan), visar, att tegelvalvet är sekun
därt. Endast mot tornmuren i V vilar valvet på en sköldbåge. - På N långhusmuren
finns strax V om det Ö fönstret en tydlig avsättning (se fig. 271, X). Denna behandlas
nedan (s. 303) i samband med kyrkans byggnadshistoria.
Om kalkmålningar på valv och väggar se s. 312.
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Fig. 275. Långhusets S-porta! sedd från vapenhuset. Foto 1951.
Das S Portal des Langhauses vom
Waffenhaus aus gesehen.

S. doorway of nave viewed from
porch.

På Ö gavelröstets insida kan man ovan valvet iakttaga en halvrundel av puts, på S sPÅR Av
sidan mycket tydligt (fig. 278), på den N något sämre skönjbar. Rundeln är jämn \~~::v:~~
och har en markerad kant upptill, vilket allt tyder på att ett t u n n v a l v a v t r ä har
funnits, innan det nuvarande tegelvalvet kom till. Under tunnvalvet och upp mot
detsamma har väggen blivit putsad, varvid kanten uppstått. Man kan även se, hur
putsen nedanför kanten är påstruken med cirkelformade rörelser, följande valvets
båge. Bågens förhållande till korets bredd samt ett hål i muren efter en träkonstruk
tion i bågens S del visar, att valvet varit trepassformat. - På V gavelmurens inner
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Fig. 276. Interiör mot V. Foto 1951.
IGrcheninneres gegen W.

YTTERTAK

TORN

Interior towards W.

sida kan intet spår av en motsvarande putsrundel ses (fig. 279), däremot kvaderrits i
bruksfogarna, säkerligen stammande från kärnkyrkans byggnadstid.
Nuvarande takstolar stamma till övervägande del från 1902. Hammarbanelen äro
dock äldre. De ha gamla inhuggningar, som ej stämma med nuvarande konstruktion.
Takfoten inklädel med gulmålade bräder. År 1902 fick hela kyrkan plåttak, förut hade
den haft spåntak, vilket tidigast omtalas 1681 (RÄK.). Spånslagning och tjärstrykning
av taket nämnas därefter mycket ofta uneler följande århundraden.
Tornet (fig. 269) ligger i förband medlånghusets V gavel. Det är galberat och har två
uppåt avsmalnande ljudgluggar i varje väderstreck. Murverket i tornet är enhetligt
från grund till krön och består av kluvna, delvis tuktade gråstenar i tämligen jämna
skift (fig. 281).
Ringkammaren i bottenvåningen är täckt med ett tunnvalv av tegel. Valvet är se
kundärt; bjälkhål i tornmurarna strax ovanför valvet visa, att kammaren från början
varit täckt med ett bjälktak. I tunnvalvet finnas tre hål försedda med träskoningar
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Fig. 277. Interiör mot ö. Foto 1951.
l{ircheninncres gegen O.

Interior towards E.

(fig. 280). Dessa hål äro ursprungliga och ha varit avsedda för klocklinor. Kyrkan torde
således under en viss tid haft tre (små) klockor i tornet. Bingkammaren ligger i samma
plan som kyrkorummet i övrigt och är numera förenad med detta genom en svagt
spetsbågig öppning. De skrovliga väggarna vid öppningens valvanfang visa, att anord
ningen i sin nuvarande form icke är ursprunglig. Från början var öppningen mellan kyr
korummet och ringkammaren säkerligen mycket mindre, men har någon gång senare
vidgats för att få mera utrymme för åhörare. - Vid restaureringen 1902 genombröts
tornmuren bakom läktaren och ett övre tegelvalv slogs i tornets inre (fig. 271). Det så
lunda uppkomna nya rummet i tornet avdelades med en N-S vägg till plats för orgelns
bälg.
I båda tornvalven finnas hål, genom vilka man på stegar kan stiga upp till tornets
övre del, resp. till kyrkvinden (ingången dit är sekundärt uppbruten och tegelskodd).
Ovanför tornvalven finnas två bjälklag, men hål i tornmurarna för bjälkändar tyda
på att bjälklagen från början haft andra lägen. Vid ljudgluggarna finnas tre hål och
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Fig. 278. Spår efter ett trätunnvalv på Ö gavel
röstets insida. Foto 1951.
Spuren eines Holztonnen
gewölbes an der Innen
seite des ö Giebelfeldes.

Traces of a timber b a rre!
vault on inside of E. gable
pitch.

Fig. 279. V gavelröstets insida. Foto 1951.
Innenseite des W Giebelfeldes.

Inside of W. gable pitch.

två gamla ekbjälkar, en av dessa med inhuggningar. Även allra överst sitta tre kraftiga
ekbjälkar kvar. De uppåt avsmalnande ljudgluggarna äro murade av gråsten och
hava rundbågiga avtäckningar av gråstensblock. - Luckor av svarttjärade bräder.
Den nuvarande tornspiran (fig. 269) härstammar från 1730 och byggdes efter ett åsk
nedslag den 2 augusti samma år. Kyrkan hade då just genomgått en grundlig renovering
varvid även spiran >>förbättrades>>. Om detta berättar bl. a . en minnestavla av tennplåt
(16,5X21) i sakristian följande: ANNO 1729 DEN 29 JULII BLEF DETTA TORN SOM AL
DELES WAR FÖRFALLIT, FÖRBÄTTRAT AF BYGGMÄSTAREN OLOF RANING GENOM DÅ WA
RANDE PASTORJS MAGISTER JOHANNIS ARENII BESTYRKANDE, SAMT KYRCKOWÄRDEN
CARL ERICHSSONS UTI EKENÄS. På tavlans nedre kant: E. GERINGIUS 1 FECIT. Tavlan
skänktes (rNv.) av apotekaren i Stockholm Christ. Molitor. 2
I samband med den sist beskrivna reparationen upptäcktes i en av kulorna vid >>öf
wersta tornspetsem en kopparplåt hopvecklad, i vilken låg en av ärg till hälften förtärd
papperslapp med följande text: >>1587 blef thetta Torn upbygt Pastor A-s Haq-i 3 och
1 ERIK GERINGIUs, f. 1707, t 1747. Kopparstickare, brukspredikant vid Vällinge i Salems sn 1737,
komminister i Jakobs och Johannes församl. i Sthlm. Har utfört mänga porträtt, titelblad, kartor m. m.
i kopparstick. Se SvK, Sthlm IV, s. 361, 367.
2 CHRisTOPHER MoLlTOR d. y., f. 1691, t 1736. Han innehade efter sin far och farfar apoteket Ängeln
i Sthlm och ägde en avsevärd boksamling (A. LEVERTIN & C. F. V. ScHIMMELPFENNIG, Sveriges apa
tekarhistoria I, 1910, s. 53). Uppgift lämnad av SBL.
3 A-s Haq-i åsyftar ANDREAs HAQUINI, kh i Sänga. Han är troligen identisk med den Andreas Ha
quini, som under 1520-talets slutskede var kanik i Linköping och spelade en viss roll i den svenska
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Fig. 280. Valv i ringkammaren med hålen till klocklinorna. Foto 1956.
Gewölbe im Turmuntergeschoss mit
Löchern fiir Glockenstränge.

Vaulting in bellringer's room, with
holes for the bell ropes.

Fig. 281. Murparti i tornets inre. Foto 1951.
Mauerteil im Turminneren.

Detail of wall in the tower.
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Fig. 282 . sakristians ingång sedd från koret.
Foto 1950.
Sakristeieingan g vom Char
a us gesehen.

Vestry doorwa y v iewed
from chancel.

Kyrkiowärner Ma- i Torslunda och P- i Stockaby>> (ARENIUS). Detta torde avse den
spira som är avbildad i AFR ITN INGAR (fig. 272). Spiran beskrives emellertid 1728 av ARE
NJUs som >>en kort trinder huf, spetzen med koppar beslagen, thet öfriga med Ekspåm.
Denna beskrivning passar illa ihop med fig. 272. När sedan 1728- 29 den ovan beskrivna
reparationen genomfördes, revs den gamla spiran ej helt, utan förbättrades och för
höjdes. Även efter åsknedslaget 1730 följd es den gamla formen - den nuvara nde
tornavslutningen har sålunda anor från 1500-talet.
reformationens historia såsom en a v katolicismens sist a förkämpar. Han förpliktade sig 1548 till eva nge
lisk hållning, men ansågs av Gustav Vasa ändock behöva st ä llas under upp sikt. Hölls därför i förvar
på Gripsholm , tills h an 1554 åter lovade att bli vid den rätta eva ngeliska lära n. När And reas Haquini
kom till Sånga, vet man ej, men antagligen skedde det först efter kyrkoherde Bengt Tynesons död
1584. Han måste redan d å ha varit en mycket gammal man. Möjligen kom han till Sånga genom Johan
III:s förmedling. Det var på denna konungs initiativ som det närbelägna Svartsjö slott moderniserades
på 1580-talet (s. 286, not 1). Jfr HJ. H oLMQU isT, Reformationstidevarvet 1521- 1611 , i Svenska kyr
k ans historia 3, Sthlm 1933, s. 330.
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F ig. 283. Vapenhu set s portal (jfr fi g. 274- 275). Fot o 1956.
·wa ffenha usp orta l (vgl. A bb. 274- 275).

P orch door wa y (cf. fi g . 274- 275).

K yrkans äldsta bevarade delar åt erfinnas i tornet, i V gaveln samt i N långhusmu
rens V del, fram till muravsättningen vid X i andra traven (fig. 271). Långhusets S vägg
är i V delen tunnare och blev tydligen ombyggd i samband med kyrkans förlängning åt
Ö (se nedan). Från början anslöt sig troligen till långhuset i Ö ett smalare kor, möjligen
m ed absid. Den ursprungliga planen torde ha haft ungefär det utseende, som fig. 357 A
visar. År 1692, vid murning av gravar i kyrkan, tog murmäst aren därifrån bort )>stora
stenan> (nÄK.) , möjligen grundmurar till det äldre koret. Tornet hade förbindelse med
lå nghuset endast genom en smal dörröppning i ringkammarens Ö vägg. R ingkammaren
v ar från början täckt av platt trät ak (s. 298) . Ä ven kyrka n i övrigt torde urs pr. haft
plant innertak av trä (eller öpp en t akstol). Ingång fanns på samma plats som den nu
varande S-portalen. Av fönst eröppningarna kan ringkammarens fönst er (fig. 269) ha
a nor från k ärnkyrkans tid.

ÄL DSTA
KYRKAN
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F ig. 284. Valven mot V. Foto 1956.
Gewölbe gegen W.

FÖHLÄNG
N JNG ÅT Ö

The vaultings towards W.

Sånga ursprungliga kyrka tillhörde den romanska kyrkotyp, som var försedd med
smäckert V-torn efter förebild av S. Pers i Sigtuna. Grannkyrkan i Billeshög tillhör
samma grupp (s. 230). Av de bevarade delarna att döma har den äldsta kyrkan i Sånga
till sina proportioner överensstämt med kyrkan i Billeshög (fig. 196). Tornets galbering
och de uppåt avsmalnande ljudgluggarna i Sånga tyda på inflytelser även från S. Olofs
kyrka i Sigtuna. Dessa fakta tillåta en datering av Sånga kyrka till 1100-talets sista
fjärdedel (jfr TuuLsE, Hossmo, s. 88 f.). Sånga kyrka torde ha tillkommit nästan sam
tidigt med Billeshögs eller möjligen något senare än denna.
Såsom ovan framhållits, har kyrkan senare blivit förlängd åt Ö. I samband med dessa
arbeten revs det gamla koret och långhusets S vägg för att bättre kunna förena den
nya bredare delen med gamla V-partiet. Man har tydligen börjat utvidgningen vid
N muren och därvid bibehållit det gamla koret, medan byggnadsarbetena pågingo,
vilket bl. a. bekräftas av den ovan omtalade avsättningen vid X å långhusets N mur
(s. 303, fig. 271). När det nya Ö-partiets murar blivit färdigbyggda, revs det gamla koret
och långhusets s mur, den nya s-muren byggdes något tunnare än den gamla kyrkans
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Fig. 285. Målningar i trave I, valvet. S. 318. Foto 1955.
:\Ialerei im J och I, das Gewölbe.

Painted vaultings in bay I.
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Fig. 286. Ängel med pinoredskap och 30 silverpenningar. Målning i trave 1: 14. S. 318. Foto 195.5.
Engel mit Marterwerkzeugen und 30 Si!bergroschen,
1\Ialerei im J och I: 14.

Angel with instruments of torture and 30 silver coins,
bay I: 14.

murar och anlades något snett på grund av de ovan omtalade förhållandena . I den nya
s-muren byggdes den nuvarande gotiska s-portalen (fig. 275) på ungefär samma plats,
där det romanska långhuset haft sin portal.
Såsom fönsteröppningarnas placering på S sidan visar (fig. 271), var ingen valvindel
ning påtänkt i den förlängda kyrkan. I Ö delen täcktes kyrkorummet av ett trätunn
valv med klöverbladsformad genomskärning (s. 297, fig. 278). Hur taket i V delen tedde
sig i samband härmed, är ovisst - kanske nöjde man sig där en viss tid med platt
trätak. Att en skillnad har funnits mellan dessa delar, bekräftas av frånvaron av spår
efter tunnvalv på V innermuren. Måhända sammanhänger även härmed den ovanliga
förekomsten av den breda gördelbågen mellan långhusets andra och tredje trave från Ö.
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Fig. 287. S. Ambrosius och S. Augustinus. Målningar i trave I, S kappan. S. 318. Foto 1955.
St. Ambrosius und St. Augustinus, l\Ialerei in Joch I,
S Kappe.

St. Ambrose and St. Augustine, bay I, S. section.

Kyrkans förlängning jämte trätunnvalvet torde ha tillkommit vid 1300-talets bör
jan. Dateringen styrkes bl. a. av s-portalen, som har sina motsvarigheter i Gottröra
och Odensala kyrkor (SvK, Uppland III, s. 133 samt IV, s. 62). Även kyrkans triumf
krucifix härrör från denna tid (s. 344).
Måhända förenades även under samma period ringkammaren med långhuset genom
en bredare båge och försågs med tunnvalv av tegel (jfr Hilleshög, s. 226). De tre hålen i
valvet för klacklinor tyda på att kyrkan haft tre klockor, vilka av tornets mått att
döma måste ha varit tämligen små. Detta sakförhållande ger anledning till att sätta
ringkammarens valv snarare till tidigt 1300-tal än till en senare period, då klockorna i
regel blevo större och man icke alltid höll fast vid det heliga tretalet.
8 - 604543
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I samband med kyrkans förlängning åt Ö uppfördes en sakristia i N. Ingång från
kyrkan genom en rundbågig och ensprångig dörröppning (fig. 282). Öppningens övre
del blev igenmurad i samband med sakristigolvets sänkning (se nedan). Dörr med målad
ekimitation; nyckelskylt och ring medeltida.
sakristian är täckt av kryssvalv med enkla ribbor av kantställda tegel, som torde ge
dateringen 1300-talets början (jfr sakristian i Fresta kyrka, SvK Uppland V, s. 152).
Bärringar för klädstänger i alla valvhörnen. Golv av bräder, omlagt 1902, då en källare
under sakristian täcktes med betongvalv och inrättades till pannrum för varmlufts
uppvärmning. Ursprungligen låg golvet ca 20 cm högre, vilket muravsatser i N och S
bekräfta. I samband med golvets sänkning ägde även den ovan omtalade ändringen
av sakristidörren rum. Fönstret mot Ö vidgades 1755 (RÄK.), varvid glasmästare, snic
kare och smed från Drottningholm fingo betalt för arbetet. Järngaller vid insidan
uppsattes vid samma tillfälle. Takstolarna lagades 1734 och 1760 (RÄK.); plåttak från
1902. Tidigare hade sakristian spåntak.
Såsom ovan framhållits äro valven i kyrkorummet sekundära. Den breda gördelbågen mellan kyrkans andra och tredje trave (österifrån räknat) tyder på, att där
eventuellt har varit en gräns mellan två byggnadsperioder. Kanske sträckte sig trä
tunnvalvet endast över koret och när man började med valvslagningen, genomfördes
denna i första hand i kyrkans V del. Något senare ersattes då även trätunnvalvet i Ö
delen av stenvalv, varvid detta anpassades till det högtsittande korfönstret från tunn
valvets tid (fig. 277).
Den 27 april 1431 (ARENrus) beviljade ärkebiskop Johannes Gerechini 40 dagars
avlat åt alla, som ångra sig och bikta sig, som antingen genom arbete eller andra kär
leksgåvor räckt hjälpande händer till det pågående byggnadsarbetet i denna kyrka
(•>omnibus paenitentibus et Confessis, qui pro fabrica ejusdem Ecclesiae, quae jam prae
manibus habetur, sive cum laboriciis, sive aliis Charitatis impendiis manus porrexerint
adjutrices XL dies indulgentiarum simpliciter elargimun>). Under 1430-talet höll man
sålunda på med byggnadsarbeten i Sånga, och mycket tyder på, att kyrkan under
denna tid fick även sina valv i kor och långhus. Valven ansluta sig till den allmänna
utvecklingen i Uppland, där höggotiska valvformer från 1300-talet leva kvar ända till
1400-talets förra hälft (jfr Färentuna kyrkas valv från 1440-talet, s. 106). När valvslag
ningen i Sånga avslutades, vet man ej; kalkmålningarna (s. 315) ge en övre gräns till
omkr. 1470. Arbetet kan sålunda ha tagit en lång tid i anspråk, vilket i sin mån kunde
bekräfta det ovan framlagda antagandet om två olika byggnadsperioder för valven.
Vapenhuset i S (fig. 273) ligger ej i förband med långhuset. Dörröppningen är rund
bågig och ensprångig. Dörren (fig. 283) av rödmålade furubräder har vackra järnbeslag
samt nyckelskylt och ring från 1300-talets förra hälft (jfr portarna i Järfälla och Spånga
kyrkor, Sollentuna härad, Uppland). Dörren har ursprungligen tillhört kyrkans S-portal
mellan vapenhuset och långhuset (s. 292) och flyttades till sin nuvarande plats 1902.
Kraftigt stocklås med stor nyckel. - Vapenhuset är täckt av ett tegeltunnvalv med
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Fig. 288. Profeter och apostlar på korets S vägg. S. 319. Foto 1955.
Propheten und Apostel auf d er S W and des Chores.

Prophets and apostles, S. wall of chancel.

vederlag i Ö och V, en valvtyp som förekommer även i grannkyrkorna i Billeshögs
(s. 232) och Pärenturras vapenhus (s. 113 f.). Ett runt kryphål i valvets S del för upp till
vinden. Om kalkmålningarna på valvet se s. 328. I Ö väggen en nisch (H 110, B 135.
Dj 60), troligen för en skulptur, se nedan. Tegelgolv från 1835, omlagt 1902. Takkon
struktionen härrör delvis från 1700-talet, kompletterades 1902; takbetäckningen även
här plåt. - I ett avlatsbrev från 1455 (ARENIUS) omtalas en Mariabild i kyrkans vapen
hus (>>in porticu Ecclesiae parochialis Sunga>>). Kyrkan hade således redan då ett vapen
hus, sannolikt det nuvarande, som mycket väl kan tänkas ha tillkommit i direkt an
slutning till det ovan omtalade valvslagningsarbetet (s. 308). ·
På bilden i AFRITNINGAR (fig. 272) synes en mindre byggnad i hörnet mellan vapenhusets Ö och långhusets S vägg. Den består av en rektangulär byggnad, vilken på stolpar
uppbär ett pulpettak, som ansluter till långhusmuren. Någon byggnadsgrund har vid
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Fig. 289. Guds lamm, profeter och apostlar. Målningar på korets Ö vägg,
N hälften ( ~ trave I: 1, 3, 4, 9, 10, 11). S. 318. Foto 1956.
Gottes Lamm. Propheten und Apostel,
Malerei auf der O Wand des Chores,
N Hälfte ( ~ J och I: 1, 3, 4, 9, 10, 11).

'Agnus Dei', prophets and apostles.
i\lurals on E. wall of chancel, N. half
( ~ bay l: 1, 3, 4, 9, 10, 11).
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Fig. 290. Pelikan med sina ungar, profeter och apostlar. Målningar på korets
Ö vägg, S hälften ( = trave I: 2, 7, 8, 12, 13, 14). S. 318. Foto 1956.
Pelikan mit seinen Jungen, Propheten
und Aposteln. l\ialerei auf der O Wand
des Chores, S Hälfte ( = J och I: 2, 7, 8,
12, 13, 14).

Pelican feeding its young, prophets and
apostles. Murals on E. wall of chancel,
S. h,alf.
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grävningar ej påträffats (BoRNSTEDT-HEINEMAN). Byggnaden synes hava varit upp
förd av trä. Liknande utbyggnader har enl. PERINGSKIÖLD funnits vid kyrkor i Väster
götland (t. ex. i Björsäter, Väring), av HARALD WmEEN 1 tolkade som en tidig typ av
gravkor. Troligen har så varit fallet även i Sånga. Som en annan möjlighet kan tänkas,
att byggnaden i fråga använts som benhus. För dess datering finnas inga fasta håll
punkter; det västgötska materialet pekar på 1600-talet.
Utom de ovan nämrida större renoveringarna under 1600- och 1700-talen genom
gick kyrkan 1900-1902 en omfattande och ganska hård restaurering under ledning
av arkitekten Agi Lindegren. 2 Fönster, dörrar, tak och gavlar renoverades eller gjordes
helt nya, likaledes en del av inredningen. Kalkmålningarna framtogas och komplette
rades (s. 317). De tidigare kaminerna ersattes med varmluftsuppvärmning och ett pann
rum anordnades i sakristians källare med ingång på dess V yttersida. - Senast restau
rerades kyrkan l 949 under ledning av arkitekten B. Schill och konservator S. Dalen.
Golvet i kyrkorummet omlades, sluten bänkinredning byggdes, läktaren utvidgades.
Målningarna rengjordes och befriades i möjligaste mån från l 902 års övermålning.
Kyrkan fick elektrisk värmeanordning.

MEDELTIDA KALKMÅLNINGAR
Kyrkorummet och vapenhuset prydas av kalkmålningar med figurala framställ
ningar omgivna av rik ornamental dekoration. I de figurala scenerna har man i huvudsak
följt det i de uppländska 1400-talsmålningarna gängse schemat. Sålunda finnas på
korets väggar uppradade apostlar och profeter med var sitt språkband (fig. 288). Kompo
sitionen påminner om den s. k. credoserien; dock visa de fragmentariskt bibehållna
texterna, att man ej har använt den apostoliska trosbekännelsen som förlaga. I kor
valvet äro de fyra stora kyrkofäderna avbildade jämte änglar med Kristi pinoredskap
samt språkband med de fyra evangelisternas namn. I mellersta traven visas på väggarna
scener ur Kristi levnad och lidande (fig. 298- 303), medan i valvet framställes S. Eras
mus' martyrium (fig. 291-295). V travens målningar åskådliggöra Kristi offerdöd (fig.
306- 308). Dessutom helgonbilder.
Den intressantaste sviten finns i vapenhuset framställande de 15 tecken, som
ansågos förebåda världens undergång (fig. 315-316). Serien är tämligen sällsynt i
Norden 3 och torde säkerligen hänga samman med tiggarmunkarnas predikoverksam
1

H.

Några gravhustyper i Sverige under 1600-talet, Rig 1952, s. 45.
LINDEGREN, arkitekt, f. 1858, t 1927. Bland hans nybyggnader märkas Gustav
Vasakyrkan i Sthlm (fullb. 1906) och den i fornnordisk stil utförda träbyggnad, som inrymmer Bio
logiska museet (1893). Han har lett många restaureringar av svenska kyrkor, bl. a. Västerås domkyrka
och Mariakyrkan i Sigtuna. Han var slottsarkitekt på Drottningholm.
3 Utom i Sånga förekommer denna svit i Uppland endast i Övergrans kyrka. Målningarna i över
gran äro visserligen överkalka-d e, men en beskrivning från 1725 av kh Johan Hammarin, övergrans
WmEEN,

2 AuousT (Am)
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Fig. 291. Målningar i trave II, valvet. S. 320. Foto 1955.
l\1alerei im J och II, das Gewölbe.

Painted vaulting in bay II.
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Fig. 292. S. Erasmus inför domaren. Må lning i trave II: 1. S. 320. Foto 1951.
St. E rasmus vor d em R ichter, :VIalerei in Joch II: 1.

St. Erasmus b ef01·e his judge . Bay Il: 1.

het.l Att dominika ner och franciskaner spelat en viss roll i Sångas målningsprogram ,.
framgår även därav att en rad av deras ordenshelgon äro avbildade i V t raven (Fran
ciskus, Petrus Martyr, Bernardinus av Siena).
Den dekorativa utsmyckningen består dels av gotiska bårder såsom ramverk till de
kyrkoark . L I: 1 i ULA visar, att målningarna där h a de samma karaktär som i Sånga. I Västma nland
fi nn as de 15 teck nen i Sala landsförs. !<yrka. Jfr även en svit i Svmrdborg kirke (DANMARKs KmKEH,
Prmsto a mt 2, s. 823 f.) .
1
Åt skilligt av dessa förest ällnin gar torde emellertid gå tillbaka på sibyllinska orakelspråk frå n sen
antiken; jfr B. B rscHoFF, Die lateinisch en Ueberset zungen und Bearbeitungen aus den Oracula Sibyllina
(för den na hänvisning har förf. att tacka prof. DAG NoRBERG, Sthlm). Under h ela m edeltiden profeterade
man om världens undergång, och i litteraturen finn as tillräckliga bevis på att naturkatastrofer och
historiska händelser, kombinerade med citat ur b ibeln (framför allt Joh. upp. och Matt. 24), gåva
närin g åt denna tro. U nder 1400-talet återspeglas detta främst i tiggarmunkarnas botpredikningar.
Närm a re hä rom se E. \VADSTEIN, Die eschatologische Ideengruppe Antiehrist , Weltsabbat, \Veltende,
Weltgericht, Leipzig 1896, s. 8 f.; P. JEssEN, Die Darstellung des Weltgerichts bis a uf ll1ichela ngelo,
Berlin 1883.
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Fig. 293. S. Erasmus iklädes den glödande rustningen. Målning i trave II: 2. S. 320. Foto 1951.
St. Erasmus wird die gHihende Rllstung angelegt,
Malerei in J och II: 2.

St. Erasmus being arrayed in •·ed-hot m·mour. Bay II: 2.

figurala scenerna, dels av uppväxande stjälkar utmed valvribborna, dels av det s. k.
kedjemotivet (fig. 285) i korvalvets och V valvets hjässlinjer. Dessutom rankverk, me
daljonger, schablonerade rosetter och fåglar. Kedjemotivet och stjälkarna vid ribborna
hänvisa målningarna i Sånga till den s. k. Tierpsgruppen.l Närmast Sånga stå mål
ningarna i Österlövsta kyrka från 1468, i Roslagsbro kyrka från 1471 (SvK Uppland II
s. 138 f.) och i Nykyrko i Finland från 1470. 2 Detta torde tillåta en datering av Sånga
målningarna till tiden omkr. 1470. De starkt inramade scenerna i mellersta valven äro
unika i den s. k. Tierpsgruppen och visa släktskap med den senare utvecklingens verk
under 1400-talets sista fjärdedel. Emellertid finnas i Sånga även äldre stildrag, i synner
het i vissa figurala framställningar, vilket dock kan bero på äldre förlagor. Framför allt
1
CoRNELL-WALLIN, s. 97 f.; B. SöDERBERG, Svenska kyrkornålningar från medeltiden, Sthlm 1951,
s. 230 f.
2
L. WENNERVIRTA, Gootilaista monumentaalimaalausta Länsi-Suomen ja Ahvenanmaan kirkoiss a,
i: Finska Fmf tidskr. XXXVIII. Helsingfors 1930, s. 145 f.
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F ig. 294. S. Erasmus kokas . Målning i trave II: 3. S. 320. Foto 1956.
St. Erasmus wird gekocht, Malerei in J och II: 3.

St. Erasmus b eing boiled. Bay II: 3.

passionsscenerna visa, att mästaren använt grafiska blad från 1400-talets mitt, men
även delvis Biblia pauperum,l vars motiv dock blivit starkt ändrade. Medaljongerna
på gördelbågen påminna om liknande motiv i Färentuna kyrka från 1440-talet (s. 114 f.).
Måhända har mästaren varit inspirerad av Färentunamålningarna, som en längre tid
stått färdiga, när man omkring 1470 började med arbetet i Sånga.
Sångamålningarna ha haft samma öde som de flesta målningar i Upplands kyrkor.
År 1687 har prosten Cruzelius2 låtit )>rappa kyrkia- och tornmuren utantill, äfven innan
med hwitlimskalk öfwerstrukit altsammans, att där nu intet tecken finnes till någon
målning, allenast att här och där lyser fram något rödt» - såsom tillståndet beskrives
1

Biblia pauperum, de fattigas bibel, se SvK Uppland III, s. 235, not 3.
stud. 1677, mag. i Åbo 1679, kh i Sånga 1685, riksdagsman 1697,
kontraktsprost 1698, t 1717. - Anklagades 1701 av riksänkedrottningen, att han utan hennes vet
skap understått sig inviga den nyligen reparerade Skå kyrka med särdeles ceremonier, och henne ett
nytt namn tillägga (HERDAMINNE). Konsistoriet bad om nåd för honom, och han gav 2 tunnor säd
till socknens fattige.
2 NrLs CRUCELIUS (CRUZELrus),
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Fig. 295. S. E rasmus' tarmar vindas upp. Målning i trave II: 4. S. 322. Foto 1951.
St. E ra smus' Därme werden aufgewunden, Malerei in
Joch Il: 4.

The bO\vels of St. Erasmus being wound up. Bay II: 4.

av ARENIDs 1749. Målningarna framtogos år 1902 i samband med kyrkarenoveringen
under Agi Lindegrens ledning. Restaureringsarbetet utfördes av dekorationsmålaren
Wilhelm Pettersson. A v ett yttrande av denne (ATA) framgår, att >>överkalkningen till
största delen är afknackad av byggmästarens folk, hvadan en stor del blifvit skadat
och måste som föreskrifvet var restaureras. Detta bestod deri att konturerna upphjelp
tes, och färgerna påbättrades med tunn kalklasyr och de lagade ställen kompletterades
med bladornering der figurgrupperna var helt borta. En del bårdar samt det löpande
draperiet omkring kyrkan ersattes med nytt der det var helt borta.>>
Genom dessa åtgärder förlorade målningarna givetvis en stor del av sitt dokumen
tariska och konstnärliga värde. Mycket i desamma är nytillkommet. Detta gäller med
all säkerhet draperimålningen i ringkammaren under tornet, vilken ursprungligen sak
nade kalkmålningar. En del felaktiga kompletteringar ha även utförts. År 1949 borttogs
en del av övermålningen och de sålunda blottade originalmålningarna konserverades
av S. Dalen. - Målningarna äro utförda i kalkfärg på torr grund. Färgerna äro rödbrunt
(caput mortuum), gult (ockra), grönt, blått till blågrått, svart och vitt.
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Fig. 296. Målningsschema. A. Tuulse 1956.

Ubcrsicht iiber die Ansmalung der Kirche.

Scheme of panited murals and vaulting.

FÖRTECKNING ÖVER MÅLNINGARNA
Siffrorna hänvisa till schema fig. 296.
Upplösta förkortningar i inskrifterna omgivas med ( ), kompletteringar med [J.
TRAVE I

Trave
Valvet: (fig. 285). 1. .iingel med språkband: >>s(an)ct(u)s mattheuS>>. 2. Ängel med språkband:
>>s(an)ct(u)s johannes>>. - 3-4. Blommor. - 5. Ängel med språkband: >>sanctus lucas>>. - 6. Ängel med
språkband: >>S(an)ct(u)s marcus>>. - 7-8. Blommor. - 9 . .Angel med ris och kors. På korset törnekrona
och spik.- 10. Ängel med gissel, kolonn och rep. - 11. S. Augustinus i grön biskopsdräkt, med kräkla
och bok. På språkbandet: >>s(an)ctus: agustinus>>. - 12. S. Ambrosias i grönmönstrad biskopsdräkt,
med bok och kräkla. På språkbandet: »s(an)ctus ambrosius>> . - 13. Ängel med lans, isopstängel och
svamp. - 14. Ängel med hammare, lång samt silverpengar på en kollektbricka (fig. 286). - 15. S. Gre
gorius i grön påvedräkt med korsstav och bok. På språkbandet: >>s(an)ctus gregorius>>.- 16. S. Hiero
nymus i gul (gulnad) kardinalsdräkt, med lejon. På språkbandet: >>s(an)ct(u)s iheronimus>>.
ö väggen: (fig. 289- 290). 1. Guds lamm med korsgloria och korsfana (grönt kors på röd botten). - 2.
Pelikan med sina ungar. - 3. Profet. Möjligen har där stått: »s(anc)t(u)s malachias propheta>>. - 4. Ja
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Fig. 297. Gubbansikte målat i trave II: 5 omkring ett s. k.
skvallerhäL S. 322. Foto 1951.
Greisengesicht, in J och II: 5
ein Tropfloch gemalt.

lllU

Old-man's face painted a round
a so-called gossip-hole (hale in
the funnel-shaped earner of a
vault. Il' the rain comes in
through a hole in the roof, the
rain water con1es down into the
church and tells about it).

kobus d. y . med bok och svärd (felrestaurerat, borde vara tygvalkarstån g). På språkbandet: •>s(an)ct(u)s
iak[obus] minor». - 5. (i fönstersmygen) Profelen Esaias. På språkbandet: >>Esaias: spiciu(n)t o(m)i(n)es
ad me ... >> ( = människorna blicka mot mig ... ). - 6. (i fönstersmygen) Johannes evangelisten med
kalk och orm. Överst: >>s(an)ct(u)s iohannes evange(list)a». - 7. Profelen Joel. På språkbandet: »loel
mors ..rro mor ... » (resten utplånad). - 8. Judas Taddeus . Attributet felrestaurerat som lans, borde
vara klubba. På språkbandet: >>s(an)ct(u)s iudas teteus ... •>. - 9. Andreas med snedkors. På språkban
det: »[sanctus and]reas ap[osto]l(u)s>>. - 10. Profelen Hesekiel. På språkbandet: >>Esekiel propheta». 
11. Filippus med kors. På språkbandet: »sanctus philippus ap[osto]l(u)s».- 12. Profelen Jeremia. På
språkbandet: •>Jere[mia proph]eta>>. - 13. Bartholomeus med kniv och bok. På spräkbandet: »s(an)ct(u)s
barthol[omeu]s [apostolus] ... >>. - 14. Välklädd man i världsliga kläder, med vänster hand höjd, lik
som pekande på de framställda apostlarna och profeterna. - Korets Ö-fömter har under senare tid
blivit förstorat nedåt (jfr s. 292). Genom denna åtgärd förstördes troligen minst två figurer i nedersta
registret, kanske Petrus och Paulus, som icke finnas med i apostlaserien.
S väggen: (fig. 288). 1. Profelen Amos. På språkbandet: >>Amos [propheta]•>. - 2. Jakob d. ä. med klubba
(felrestaurerad, borde vara pilgrimsstav) och snäcka. På språkbandet: >>S(an)ct(u)s iacob maion>. 
3. Profelen Sefanja. På spräkbandet: »Zephanias•>.- 4. Tomas med vinkelhake. På språkbandet: •>[Sanc
tus] thomas ap[os]t[olu]s•>. - 5. Profelen Daniel. På språkbandet: »Daniel educit nos dehi(n)c laceis
uestris p(ro)ph(et)a meus» ( = Min profet Daniel leder Eder härifrån från Edra bojor).- 6. Simon med
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Fig. 298. Bebådelsen. Målning i trave Il, N väggen. S. 322. Foto 1956.
Verklindigung, Malerei in Joch II, N \Vand.

The Annunciation. Bay II, N. wall.

såg. På språkbandet: > s(an)ct(u)s simonis ... emonem>> (antag!. felrestaurerat).- 7. Profelen Hosea.
På språkbandet: >>O sea ... >>(resten nästan utplånad). - 8. Mallias med bila. På språkbandet: >>s(an)ct(u)s.
matheus(l)>>,
TI\AVE II

Trave II

Valvel: (fig. 291). 1. S. Erasmus i biskopsdräkt föres av två beväpnade knektar fram till en domare, som
håller en uppslagen bok i vänster hand, pekande med höger hand på uppslaget (fig. 292). Vid domarens
högra sida en barhuvad krigare med svärd (i skidan). - 2. Den glödande järnskjortan och hjälmen på
drages Erasmus av knektar med tänger och båtshake (fig. 293). 1 - 3. Erasmus kokas i gryta (fig. 294).
Scenen förekommer även i Edebo kyrka (Sv K Uppland Il, s. 852), men är i övrigt mycket sällsynt i
Mellansverige.
1
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Fig. 299. Kristus vid 12 års ålder i templet. Målning i trave Il, N väggen. S. 323. Foto 1951.
Der zwölfjährige Christus im Tempel, Malerei in Joch
II, N Wand.

Christ in the temple when he was twelve years old.
Bay II, N. wall.
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Fig. 300. Nattvarden. Målning i trave II, S väggen. Foto 1955.
Das Abcndmahl, 1\Ialerei in J och Il, S W and.

The Last Supper. Bay Il, S. wall.

En av bödlarna häller kokande beck över honom; i förgrunden en man med bälg och en annan med en
säck (kolaren?). Under huvudfältet 4 änglar med harpa, fiol, luta och handorgel (fig. 294). - 4. Tre
män veva upp inälvorna ur Erasmus (fig. 295). Överst ett språkband med inskrift: >>S(an)cte erasme
martir dei preciose ora p [ro J nobic(!)•> ( = Helige Erasmus, Guds ädle martyr, bed för oss.) - 5. Gubb
ansikte med fingrar i mungiporna (fig. 297). Munnen omfattar ett dropphäl i valvkappan, ett s. k. skval
lerhäLl
N väggen: l. Bebådelsen (fig. 298). På spräkbandet: >>Ave rnafria gra)cia plena dominus tecmm ( = Hell
1
Dropphål, s. k. skvallerhäl förekomma i de flesta medeltidskyrkor. De sitta alltid nederst i en valv
svickel, går helt igenom denna och mynnar i botten på de trattformiga mellanrum, som ä vinden bildas
mellan valvtraveerna och yttermuren. Ifall det regnar in genom yttertaket på kyrkvinden, samlas
regnvattnet i det trattformiga mellanrummet och rinner ned i kyrkan genom dessa häl, som sålunda
>>skvallra>> om att taket läcker och behöver reparation.
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Fig. 301. Kristus i Getsemane. Målning i trave II, S väggen. Foto 1955.
Christ in Gethsemanc. Bay II, S. wall.
Christus in Gethsemane, Malerei in J och Il, S W and.

dig Maria full av nåd, Herren vare med dig). Något ändrad efter Biblia pauperum. - 2. Krislus vid
12 års ålder i templet (fig. 299). Baldakinarkitekturen återgår i något ändrad form till samma fram
ställning i Biblia pauperum.
S väggen: l. Nattvarden (fig. 300, bilden stympad i samband med fönstrets förstoring). - 2. Gelse
mane (fig. 301). På språkbandet har stått en inskrift en!. Mattens 26: 39 •>Pater mi, si possibile est,
transeatame ealix iste>> ( = Min fader, om det är möjligt, så gånge denna kalk ifrån mig). Av inskriften
återstår endast ett litet fragment (•>... tra(n)seat a me ... »). - 3. Judaskyssen (fig. 302). I mitten
Kristus och Judas, t. h. Petrus, som huggit av Malcus' öra. En krigare t. v. bär en lans med fana (färger:
blått-vitt-gult-grönt-brunt). - 4. Kristus inför Pilatus (fig. 303).

Gördelbågen mellan trave II och III (fig. 304-305).
l. Krislus i bröstbild. -

2. Fem visa jungfrur. - 3. Fem fåvitska jungfrur. -Jungfrurna ha krona på
huvudet och lampa i handen, uppåtvänd hos de visa och nedåtvänd hos de fåvitska; de senare ha fa l
9-60454

Fig. 302. Judaskyssen. Målnin g i trave II, S väggen . S. 323. Foto 1955.
Der .Judask uss, i\Ialerei in Joch II, S Wand.
The Kiss of J u d as. .Bay II, S. wall.

Fig. 303. Kristus inför P ilatus. Målning i trave II, S väggen. S. 323. Foto 1955.
Christus vor Pilatus, !VIalerei in Joch II, S ' Vand.

Christ bef01·e Pilate. Bay II, S. wall.

Fig. 304. Två vi sa jungfrur, S. Sebaldu s och S.
Birgitta. Målningar på bågen m ellan tra ve II och
III, N hälften. S. 323. Foto 1956 .

Fig. 305. Tv å fåvitsl<a jungfrur, S. Eligins och S ..
Helena. Målningar p å b ågen mellan trave II och
III, S h älften. S. 323. Foto 1955.

Zwei w eisc Jungfrauen, St.
S ebaldus und St . Birgitta,
Mal erci a u f d em Gurtbogen
zwischen Joch II und III,
N 1-Iä lfte .

Zwei törichte Jung frauen,
St. Eligins und St. H elena,
i\Ia lerei au f dem Gurtbogen
zwischen Joch II und III,
S. 1-Iälfte.

Two
Seba ld
:vJurals
bay II

wise vh·gins, St.
and St. B ridget.
on a rch b etween
a nd III, N . h a lL

Two foolish vil·gins, St.
E ligins and St. H elen a .
Murals on arch b etween
bay II a nd III, S. half.
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Fig. 306. Korsbärandet. Målning i trave III: 1. Foto 1951.
Kreuztragung, Ma lerei in Joch III: 1.

Christ bearing the Cross, Bay III: 1.

!ande krona . Samtliga bröstbilder i runda medaljonger, förenade med länkar. - 4. S. Eligius, (fig. 305),
smedernas skyddshelgon, med bok i vänster hand och tång med spik i höger hand. - 5. S. Helena med
bok och kors. - 6. S. Sebaldus (fig. 304) med pilgrimsstav och kyrkomode!J.l - 7. S. Birgitta sittande
med uppslagen bok vilande på en pulpet (fig. 304).
'TRAV E

m

Trave III

Valvel: 1. Korsbärandel (fig. 306). - 2. S. Laurenlius med halster (fig. 309). På språkbandet: •>Sanctus
laurentius•>. - 3. S. Slefanus (fig. 310) med rökelsekar och bok. På språkbandet: •>S(an)ct(u)s staffam.
- 4. Fastspikandel på korset. - 5. Dominikanerhelgonet Petrus Marlyren (fig. 311) med en kniv in
huggen i hjässan. I vänster hand en dolk (som höggs i hans bröst) och i höger hand en stav, på vilken
:är trädd en krona. - 6. Franciskanerhelgonet S. Bernardinas av Siena (fig. 312), bär i vänster hand en
rund, av solstrålar omgiven tavla på vilken bör hava stått IHS och i höger hand ett vaxljus(?), fel
restaurerat, liksom även hans dräkt. - 7. Korsfästelsen (fig. 307). Till vänster om korset Maria och
1 Jfr P. HEINTZ, Primitive Holzschnitte. Einzelbilder des XV. Jahrhunclerts, Strassburg i. Els.
1913, pi. 30.
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Fig. 307. Korsfästelsen, omgiven av S. Sigfrid och S. Eskil. Målningar i trave III, N valvkappan.
Foto 1951.
Krcuzigung mit St. Sigfrid und St. Eskil, l\Ialerei in
Joch III, N Gewölbekappe.

The Crucifixion, flanked by St. Sigfrid and St. EskiL
Bay III, N. section.

Johannes, till höger en turbanprydd man (överstepräst), som pekar mot Kristus samt en krigare. På
språkbandet har stått en inskrift en!. Matteus 27: 54 >>Vere Filius Dei erat iste>> ( = Förvisso var denne
Guds son). Inskriften endast fragmentariskt bibehållen och delvis felrestaurerad (•>Quere•>l). På den tur
bankläddes plats bör ha framställts vaktens hövitsman, som fällde de citerade orden. - En tämligen
unik detalj ur ikonografisk synpunkt är att titulus ( = korsets överskrift) med de sedvanliga bokstäverna
i n r i är fästad vid en uppstående ten på det s. k. egyptiska korsets tvärarm. - 8. S. Sigfrid med
systersönerna Unamans, Sunamans och Vinamans huvuden i en balja. På språkbandet: »S(an)ct(u)s sig
fridus>>. - 9. S. Eskil i biskopsornat med kräkla. På språkbandet: >>S(an)ct(u)s eskillus•>. - 10. Ned
tagandet från korset (fig. 308). - 11. S. Botvid (fig. 314) med fisk och yxa. På språkbandet: >>S(an)ct(u)s
bohtwidius•>. - 12. S. Franciskas (fig. 313) med ris och bok. På språkbandet: >>Sanctus franziscus•>.
Figuren sannolikt starkt förvanskad 1902. - 13. Centaur med klubba och svans. - 14. Sjöjungfru
med två fiskar (felrestaurerad, skall vara en kluven fiskstjärt på sjöjungfrun).
N väggen: l. Flykten till Egypten (fig. 317). Efter N-fönstrets upptagande återstår endast Josef ledande
en åsna. - För övrigt är intet bevarat å väggarna i trave III.
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Fig. 308. Nedtagandet frå n korset. Målning i trave III: 10. S. 327. Foto 1951.
Kreuzabnahmc, Malerei in Joch III: 10.

VAPENI-IUSET

The Deposition from t he Cross, Bay III: 10.

Vapenhuset
Målningarna äro an b ragt a på det rundbågiga tunnvalvet ovanför dess a nfa ngslinjer. De ä ro upp.
byggda i två regist er på ö och V sidan om valvets hjässlinje (fig. 315- 316). Scenerna skildra de 15 tec
k en, vilka a nsågos förebåda världens undergång. 1. Inledningsbilcl: Hieronymus nedskrivande profetian om
de 15 förebuden. 1 Ovan bilden står: •> lheroni(mus) h ec signa ante diem extremum monit ventura•> ( = Hie
ronymus framhåller, a tt dessa tecken skola komma före den yttersta dagen). - 2. Försia tec/cnel: Havet
stiger upp som en mur. Text: »Prima die mare in al[tum sur] get quaclrag[int ]a [die]bus•> ( = Den
första d agen skall havet resa sig i höjelen under 40 dagar).- 3. A ndra tecknet: Havet sjunker tillbaka.
Texten utplånad. - 4. Tredje tecknet: Fiskarna föra stort larm och hoppa fru stande upp ur h avet .
Texten nästan utplå na d, oläslig. - 5. F järde tecknet.· Jorden och h avet torka ut (brinna). Text: •>Qua rta
die a quaru(m) uniuersitas et m ar e arclebunt» ( = Den fjärde dagen skall allt vatten och havet brinna).
- 6. Femte tecknet: Träelen svettas blod och fåglarn a samlas p å fälten, men äta och dricka icke. T ext:
•>Quinta die plante suda(n)t sanguine(m) tu(n)c (con)gregabu(n)tur o(mn)ia volatilia i(n) ca(m)p[um] •>
( = D en femte dagen svettas örterna blod. Då skola alla fåglar församla sig på fältet). - 7. S jälle tecknet:
Husen störta samman och brinna. Text: >>Sexta die castra ruent et ab sole fla(m)me ignee surgent»
1

Jfr CoRNELL-WALLIN, s. 97 f.; de latinska t ext erna ä ro tydda av prof. DAG NoRBERG, Sthlm.
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Fig. 309. S. Laurentius. Målning i trave III: 2.
S. 326. Foto 1955.

F ig. 310. S. Stefan. Målning i trave III: 3. S. 326.
Foto 1955.

Sl. Laurentius, Malerei in
.Joch III: 2.

St. Stephan, Ma ler ci in
.Joch III: :~ .

St. Lawrence, Bay III: 2.

St. Stephen. Bay III: 3.

Den sjätte dagen skola borgarna störta samman och från solen skola eldslågor stiga upp ). 
8. Sjunde tecknet: Stenar regna från himlen. Texten utplånad. - 9. Attonde tecknet: Stor jordbävning.
Utplånad, 1902 ersatt med slingor. Text ovanför fältet: >>Octena die causat terre motum [m a )gnum et
genera [l) em>> ( = Den åttonde dagen förorsakar stor och allmän jordbävn in g). - 10. Nionde tecknet:
Människorna komma fram ur hålor där de gömt sig undan stenregnet. Texten utplånad. - 11. Tionde
tecknet: Jordytan slätas ut. Text: »Decima die terra equabitur et col[les in pul)verem>> ( = Den tionde
dagen skall jorden utjämnas och bergen förvandlas till stoft). - 12. Elfte tecknet: De döda komma upp
ur sina gravar. Så gott som helt utplånad och övermålad med slingor. Text: >>Undecima die sepulcra
mortuorum patebunt et eoru(n)de(m) ossa ad res[ur]ge(n)du(m) desup[er] sta [bunt) >> ( = Den elfte
da ge n skola de dödas gravar öppna sig och deras ben ligga uppe till uppstå ndelsen). - 13. To/f/e tecknet :
Stjärnorna falla till jorden. Text: >>Duodeci(m)a die stelle de cela cade(n)t [d ]eleta igneas comas exse
spargent» ( = Den tolfte dagen skola stjärnorna gå under och falla från himlen . De skola sprida eldkvastar
efter sig). - 14. Trettonde tecknet.· Allt levande dör. Text: >>Tredeci(m)a die no(n) du(m) mortui morien
tur ut cu(m) mortuis resurecturi disponentur» ( = Den trettonde dagen skola de dö, som ännu ej ä ro
döda, för att de skola uppstå och ställa upp sig tillsammans med de döda). - 15. Fjortonde tecknet.·
Jord och himmel brinna upp. Text: >>Decima q(ua)rta die ardebit terra cu(m) celo et fiet celu(m) novu(m)

( =
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F ig. 311. P etru s Martyren. Målnin g i trave III: 5.
s. 326. Foto 1951.

Fig. 312. S. Bernm·d inus av Siena. Målnin g i lrave·
III: 6. S. 326. Foto 1951.

Petru s iVIartvr, Malerei in
J och· J l l: 5.

St. Bernha rdin us von Siena, illalerei in J och III: 6.

St. P e ter the 1\lar tyr. Bay
III : 5.

St. Bernardine of Siena ..
Bay III: 6.

SÅNGA KYRKA

331

Fig. 313. S. Franciskus. Målning i trave III: 12.
S. 327. F oto 1955.

Fig. 314. S. Botvid. Målning i trave III: 11. S.
327. Foto 1951.

St. Franziskus, Malerei in
Joch III: 12.

St. B otvid,:\falereiinJoch
111: 11.

St. Francis. Bay III: 12.

St. Bolvid. Bay JII: 11.

8

Fig. 315. Målningarna i vapenhuset, Ö sidan (scenerna 1- 8). S. 328 . Foto 1951.
Malerei im \Vaffenhaus, O Seite (die Szenen 1- R).

Murnls in pm·ch , E. side.

13

9

14

15

16

10

11

12

Fig. 316. Målningarna i vapenhuset, V sidan (scenerna 9-16). S. 328. Foto 1951.
illalerei im Waffenhaus, W Scite (die Szenen 9- 16).

:\!mals in porch , \V. side.
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Fig. 317. F lykten till E gypten, fragment. Målning i trave
III, N väggen. S. 327. Foto 1951.
Die Flucht nach Ägypten,
Bruchstiick, Malerei in Joch
III, N Wand.

The Flight into Egypt, fragment. B ay III, N. wall.

et terra nova par [i te ]r cristallo>> ( = Den fjortonde dagen skall jorden brinna jämte himlen och det skall
bli en ny himmel och en ny jord likt kristall). - 16. Ytlersta domen. Scenen är framställd på ett för se n
med eltiden typiskt sätt. I mitten Kristus som världsdomare; ur hans mun utgå rättvisans svärd och
nådens lilja. T . v. Maria, t . h . Johannes döparen. Framför Johannes fötter ett fyrfotadjur, som med all
säkerhet torde vara en felrestaurering från 1902. Från början torde där ha legat huvudet och fötterna
av det lejonskinn, som Johannes brukar ha på axlarna.' Texten ovanför bilden: »Qui(n)ta deci(m)a
die a(n)geli tuba cane(n)t ex inde mortui o(mn)es ad iudiciu(m) resurge(n)b> ( = Den femtonde dagen
skola änglarna blåsa i basun. Därpå skola alla döda uppstå till domen).
På N väggen till höger om ingången till kyrkorummet finnes avbildad en biskop med biskopsmössa
och kräkla (fig. 275). Överst nymålade slingor och en fisk, den sistnämnda möjligen rest av en nu
utplånad scen ovanför ingången (Kristoffer?).
1 Jfr M. GEISBERG, Geschichte der deutschen Graphik vor Diirer, Berlin 1939, pi. 20; enligt J. BRAUN
(a. a., s. 369) skulle djurhuvudet framför Johannes' fötter symbolisera synagogan.
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Fig. 318. Altaruppsats skänkt 1690. Foto B. Bornstedt och
H. E. Heineman 1943.
Altar, gestiftet 1690.

Altar decorations, presented in 1690.

INREDNING OCH LÖSA INVENTARIER
Det nuvarande altaret uppmurades 1899 och försågs 1900 med en ny skiva av Yxhultsmarmor. - Sedan 1902 står på altaret ett medeltida triumfkrucifix, se nedan.
Innan denna anordning kom till, stod på altaret en u p p s a t s (fig. 318), skänkt till
kyrkan av lagman Johan Sylvius (s. 364, not 2) år 1690. Denna altarprydnad utgjordes
av tre målningar i en arkitektonisk omramning, bestående av en jonisk kolonnställ
ning, uppbärande ett förkroppat entablement. Över detta en kölbåge, krönt av Kristus
på världsklotet. Kolonnerna grönmarmorerade, frisen svart, ramverket i övrigt hållet i

ALTAR
ANORDNI)IG
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Fig. 319. Rekonstruktion av det medeltida altarskåp, i vilket fig. 320- 324 varit uppställda. S. 338 .
A. Tuulse 1956.
Rekonstruktion des mittela lterl. Altarschreins, in
w elchem die 1-Iolzplastiken Abb. 320- 324 standen.

Reconstruction of the mediaeval triptych in which fi gs .
320- 324 were placed.

vitt och guld. Mittpartiets tavla (fig. 318) - olj emålning på trä - framställer Kristus
på korset, med sörj ande Maria och Johannes. Förgylld ram (1140 x 100). På predellan
en målning (60 X 170) framställande Kristus i Getsemane. I det kölformade överstycket
Kristi gravläggning. På entablementet inskription målad med guld: MONOMENTUM
HOC TEMPLO SÅNGEN SI SACRUM E SSE VOLUIT JOHANNES S IL V IUS VERMELANDIAE NOMARCHA
ANNO 1690 (= Detta minnesmärke har Johan Sylvius, Värmlands lagman, velat helga
åt Sånga kyrka år 1690). På överstyckets baksida står följande inskrift målad med
svart: TAFLAN RENOVERAD l RAMEN FÖRGYLD OCH l MÅLAD I JUNI M ÅNAD 1837. l AF
MÅLAREN C. G. SJÖBLOM.

Sångauppsatsen är ett tämligen enkelt arbete, dess överstycke i form av en kölbåge är
mindre vanligt i Sverige. - Efter 1902 stod altaruppsatsen intill 1940-talet på Sånga
folkskolas vind, men har därefter sönderplockats. Mittavlan (fig. 318) hänger nu i sakri
stian, den krönande Kristusfiguren i koret, alla övriga delar kvarligga på skolhusets
vind.
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Fig. 320. Marias och Elisabets möte. Figurer från medeltida
altarskåp. S. 340. Foto SHM 1953.
Begegnung Marias mit E lisabeth,
Holzplastik von einem mittel
alterlichen Altarschrein.

The Visitation. Figures fr om me
diaeval triptych.
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b

c

Fig. 321. Träskulpturer från medeltida altarskåp: a) Evangelisten Johannes; b) evangelist eller ordens
helgon; c) Paulus (?). Foto 1955 .
Holzplastik a us einem mittelalterl. Altarschrein .
a) Eva ngelist Johannes, b) Evan gelist oder Ordensh eiliger, c) Paulus (?).

FIGURER UR
MEDELTIDA
ALTARSKÅP

Figures from mediaeval triptych: a ) St. John the
E vangelist; b) Evangelist or Order Saint; c) St. Paul("!).

Kyrkan har ägt ett m e d eltida a ltar skåp av vilket numera endast en rad skulp
turer finnas kvar (fig. 319-324), nämligen en större grupp (H 112) och 11 mindre figurer
(H 48) . Alla äro skurna i ek och ha kvar svaga spår av kredering, förgyllning och färg.
Mantlarna ha varit förgyllda med blått foder, kläderna röda och gröna, håret svart,
ansiktsfärgen ljus. Figurerna konserverades 1949 av S. Dalen och äro nu uppställda i
sakristian. Om altarskåpets utseende, innan det sönderplockades, får man en viss
föreställning genom äldre beskrivningar. Skåpet fanns kvar i starkt skadat skick ännu
så sent som 1917, 1 då en s. k. snabbinventeringsrapport av G. MuNTHE anger, att i
mitten fanns en grupp upptagande hela höjden, på varje sida två figurer ovanpå var
andra; i varje dörr har varit fyra figurer fördelade i två vå ningar. Corpus H 183, B 129.
År 1749 lämnar ARENIVS följande beskrivning av skåpet, som då hade sin plats i vapen
huset: >>Där äro många Bilder. Mitt uti Taflan äro 2ne stora bilder, som utwisa Mariae
l Under åren 1902- 1903 erbjöd sig församlingen vid flera tillfällen att sälja altarskåpet till VHAA
som emellertid icke visade sig intresserad av köpet (ATA).
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Fig. 322. Träskulpturer från medeltida altarskåp: a) Petrus(?); b) Anna självtredje; c) Maria Magdalena.
Foto 1955.
Holzplastik aus cinem mittelalterl. Altarschrein. a) Petrus ('1), b) Anna Selbdritt, c) Maria Magdalena.

Figures from mediaeval triptych : a) St. Peter ("?);
b) St. Anne with Virgin and Child; c) St. Mary Mag
dalene.

och Elisabets hälsning, där man uti en diupare ingrafning i hwarderas lijf seer begges
foster. Uti Mariae !if står Barnet oprätt, men hos Elisabet har Johannes genom sitt
språng i moderlifwet fallit på knä, och uplyfter sina händer. De andra bilder kiänner
iag icke. Somliga se ut som Påfwar och Biskopar, somliga som flintskalloge och rakade
Munkar, blädande i böcker. H.iddaren st Jöran på draken, och Printzessan, som han
ifrån drakans macht befriade, står och där med sitt Leek-Lamb. En ung person med
glob i handen och crona på hufwudet. En qwinna med. ett barn på hwardera armen,
thet ena nakot med en liten glob i handen, thet andra klädt och krönt. En karl med
kalk i handen. En qwinna med en smörjelse burk i handen. En med mössa, wijd hwil
kens fötter ligger et afhuggit hufwud med en hand. Et qwinfolk med crona på hufwudet
står där ock, hållandes på sin högra arm et barn med crona på hufwudet, och i den
wänstra handen en Kyrka med torn. Om thet här skall betekna J: Maria, såsom con
servatrix Ecclesiae Sunga, in cujus honarem fuerit consecreta, wet iag intet.>>
Hur skulpturerna voro placerade i skåpet, vet man sålunda ej exakt, utom att den
10- 604543
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b

c

Fig. 323. Träskulpturer från medeltida altarskåp: a) S. Hedvig av Schlesien; b) S. Barbara; c) S. Erik.
Foto 1955.
Holzplastik von einem mittelalterl. A ltarschrein. a) St.
Hedwig von Schlesien, b) St. Barbara , c) St. E rik.

Mediaeval sa ints from triptych: a) St. Hedvig of
Silesia; b) St. Barb ara; c) st. E rik.

stora gruppen stod i corpus mittparti. skulpturernas utformning och ikonografi tillåter
emellertid följand e gruppering (numren hänvisa till schemat fig. 319): l. Marias och
Elisabets möte (fig. 320). I fyrkantiga utskärningar synas bådas foster. I Marias liv
står barnet upprätt, medan hos Elisabet Johannes fallit på knä upplyftande sina händer.
Motivet är mycket sällsynt i Norden.! - 2. Evangelisten Johannes med kalk (fig. 321 a).
- 3. Evangelist (?) med bok (fig. 321 b). Figuren har ett karakteristiskt ansikte. Möj
ligen kan den förest älla ett ordenshelgon, exempelvis S. Dominicus. - 4. Apostel
(Paulus?) med bok i höger hand (fig. 321 c), vänster hand med attributet (svärd) avslagen.
-5. Apostel (Petrus?) (fig. 322a). Höger hand avslagen, attributet(nyckel) i vänster hand
bortkommet. - 6. Anna själv tredje (fig. 322 b). - 7. Maria Magdalena med smörjelse
kruka (fig. 322 c). - 8. S. H edvig av Schlesien (fig. 323 a) med en kyrkmodell i vänster
hand. Tornet nu borta, men det fanns kvar 1749 enligt ARENIUS. Enl. samma källa hade
1
En liknande grupp från 1500-talets början finnsiLapin kyrk a, Finland. Närmare se C. A . NoRDMAN,
Keskiaikaisia veistoksia Satakunnasta, i: Suomen museo LVII (1950), s. 65.

341

SÅNGA KYRKA

a

b

Fig. 324. Träskulpturer frän medeltida altarskåp: a) S. Henrik; b) S.
Erasmus(?). Foto 1951 resp. 1955.
Holzpla stik von einem mittela lter l.
Alt arschrein a) St. Heinrich, b) St.
Erasmus(?).

Figures from mediaeval triptych: a ) St.
Henry: b) St. Era smus( ?).

hon på högra armen >>et barn med crona på hufwudeb>. Det sistnämnda kan tolkas som en
liten Mariabild vilken S. Hedvig brukar ha som attribut vid sidan av kyrkmodellen. 
9. S. Barbara med torn i höger hand (fig. 323 b). - Placeringen av de fyra sistnämnda
figurerna kan tänkas även på annat sätt; att de alla stått i vänstra flygeldörren tycks
emellertid vara tämligen plausibelt. - 10. S. Erik med riksäpple i vänster hand (fig. 323 c);
höger hand (med spiran) avslagen. - 11. Biskop Henrik (fig. 324 a) med bonden Lallii
under sina fötter (av ARENIUS felaktigt tolkat som >>et afhuggit hufwud med en hand>>,.
se ovan). - 12. Här stod antagligen den av ARENIUS beskrivna S. Göransbilden. Denna
finns ej kvar. - 13. Helig biskop (fig. 324 b). Attributet i vänster hand borta. Möjligen
är det S. Erasmus, som dyrkats särskilt i Sånga (jfr kalkmålningar och s. 344). - Ä ven
här, liksom på vänstra flygeln kan en annan inbördes kombination tänkas. - Skåpets
och figurernas mått antyda, att ovanför varje fält har funnits baldakiner, ungefär i
stil med ett altarskåp från 1400-talets andra hälft i Östra Silfbergs kyrka (SvK, Da
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Fig. 325. Triumfkrucifix från omkr. 1300, numera på altaret. S. 344. Foto 1950.
Triumphkruzifix um 1300, jetzt auf dem Altar.

Rood, ca 1300 now on altar.
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Fig. 326. Detalj av fig. 325. F oto 1951.
E inzelheit von Abb. 325.

Deta il of fig. 325.

larne I, s. 448), där figurerna ha samma komposition som i Sånga. Fig. 319 visar ett
rekonstruktionsförsök med användande av de bevarade figurernas fotografier.
I ett brev daterat den 7 maj 1472 (ARENIUS) utlovar ärkebiskop Jakob Ulfsson avlat
åt alla, som läsa böner och tända ljus inför kyrkans altartavla (>>tabula summi altaris>>),
vilken liksom kyrkans övriga bilder skola hållas i ständig vördnad. Detta synes kunna
innebära, att kyrkan vid denna tidpunkt nyligen fått sitt altarskåp, som således skulle
ha tillkommit i direkt anslutning till kyrkans renovering och målningsdekorens full

344

TRIUMF
KRUCIFIX

FÖRSVUI\1\A
TRÄSKULP
TUHEH

PIIEDIKSTOL

FÄRENTUNA HÄRAD

bordande (se ovan). Även figurernas stil talar för, att skåpet tillkommit under 1470
talets början. Skulpturerna äro med stor sannolikhet tillverkade i Jordarr Målares
verkstad i Stockholm. 1 Mittgruppen, som i konstnärlig kvalitet höjer sig betydligt över
flertalet av de övriga, är sannolikt ett verk av Jordarr själv, medan sidafigurerna äro
utförda av en eller två medhjälpare. Samma förhållande kan konstateras i Sollentuna
kyrka's altarskåp, även det ett arbete från Jordans verkstad.
Triumfkrucifix (fig. 325-326) av krederad och målad ek, sedan 1902 på högaltaret.
Kristusfiguren starkt övermålad, höftklädet nyförgyllt; korset grönt, kanterna bruna
med schablonerade svarta ornament. På korsändarna rektangulära inramade fält med
evangelistsymboler i förgylld relief. Vackert arbete från tiden omkr. 1300. Krucifixet
genomgick antagligen en renovering 1484, då det i ett avlatsbrev, utfärdat detta år a v
ärkebiskop Jakob Ulfsson talas om >>de consecratione Stae Crucis ecclesiae Sunga (= in
vigning av det heliga korset i Sånga kyrka) . En fotografi tagen före restaureringen 1902
visar, att Kristi sår voro försedda med blodkaskader; dessa kunna mycket väl tänkas
ha tillkommit under 1480-talet. - När krucifixet 1902 flyttades till sin nuvarande plats,
restaurerades det ganska hårt av artisten C. R. Forsslund. Blodkaskaderna avlägsnades,
korset försågs med träfot, evangelisten Johannes' symbol vid korsets fot nygjordes.
Figur och kors övermålades helt. Korsets H 300, B 180, figurens H 125.
Enligt ARENrus fanns 1749 i bårhuset en Mariabild, sittande med Jesusbarnet i
knät. Torde vara identisk med en Mariabild, som i ett avlatsbrev från 1455 säges vara
uppställd i vapenhuset och som, jämte en bild av S. Silvester skulle hållas i vördnad
(>>imagines Beatae Mariae Virginis in porticu Ecclesiae parochialis Sunga et Sancti
Silvestri Ecclesiae ejusdem>>, jfr s. 309). I ett avlatsbrev från 1472 (se ovan) omtalas en
bild av S. Erasmus. Alla dessa skulpturer äro nu försvunna och upptagas ej heller i
bevarade äldre inventarieförteckningar.
Predikstolen (fig. 327- 330) av snidat, fernissat och delvis målat trä består av en
polygonal korg på pokalformad fot, trappa och ljudtak. På korgens fält i blindarkader
skulpturer av förgyllt trä framställande de fyra evangelisterna med deras symboler.
Fälten flankeras av pilastrar. I övrigt äro korgens ytor fyllda med en rik ornamentik i
intarsia av ljusgult trä mot mörkbrun botten av ek resp. av mörkbrunt trä mot ljus
gul botten i vartannat fält. Intarsiaornamentiken innehåller många figurala motiv 
där förekomma hela små genrescener med jägare, hundar, hjortar, vinghästar och
allehanda groteskfigurer, utförda på ett elegant och fantasirikt sätt. På ett av korgens
fält står i intarsia: ANNO 1635. Taket krönes av en skulptur av konung David med
harpan (H 55), stående i en med rik broskornamentik stöttad bågställning (fig. 330).
Runt ljudtakets fris löper en inskrift i intarsia: OS MENTEM ET LINGVAM TV BONE IESV
HEGE NOSTRAM (= Du gode Jesus styr vår mun, vårt sinne och vår tunga). Såväl taket
som korgens nedre kant äro försedda med broskverkornament.
1 Jfr R. NoRBERGs uppsats om äldre kyrklig konst i: Stockholms stift i ord och bild, Sthlm 1946,
s. 244; AnoN ANDERssoN, Jordan Mälare - en stockholmsmästare på 1400-talet, i: SvD 6/8 1953.
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Fig. 327. Predikstol från 1635. Foto 1956.
Kanzel von 1635.

Pulpit, 1635.
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Fig. 328. Predikstolskorgen fig. 327. Foto 1951.
Kanzelkm·b (vgl. Abb. 327).

Rostrum of pulpit shown in fig. 327.

Enligt RABEN s. 86 f. härstammar predikstolen från Liibeck, där panelen under orgeln i
S. Ägidienkirche är en motsvarighet till Sångapredikstolen. Detta arbete är utfört av
Michael Sommer 1625, och enl. HABEN skulle även predikstolen i Sångavara ett egen
händigt arbete av Sommer, importerat till Sverige} Evangelisterna i bågfältell ha sina
motstycken på en predikstol från 1630 i Strö kirke, Fredriksborgs amt i Danmark.
Såsom det infällda årtalet visar, utfördes Sångas predikstol 1635. När den kom till
Sånga kyrka, vet man däremot ej. Möjligen prydde den från början slottskapellet på
Svartsjö och skänktes till Sånga någon gång under 1600-talets andra hälft. David med
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harpan är mycket ovanlig att finna som ljudtakets krön på en predikstol. Den för när
mast tanken på en orgelfasad. Emellertid torde ljudtaket vara tillverkat av samma
mästare som korgen. Det hela är ett vackert prov på senrenässansens snickarkonst i

Fig. 329. Detalj av fig. 328. Foto 1955.
Einzelheit von Abb. 328.

Detail of fig. 328.

Nordeuropa. - Enligt AnENIUS genomfördes 1687 en omfattande reparation av slotts
snickaren och målarmästaren Lenart Dressel, som bl. a. fernissade predikstolen. År 1714
gjordes en ny trappa upp till korgen. Även korgens underrede torde härröra från denna
tid. År 1836 renoverades predikstolen, varvid skulpturen blev >mphjelpt och inståndsatt».
År l 902 utsattes den för toning, målning samt förgyllning av figurer och ornament.
Målningen utfördes av artisten C. R. Forsslund.
Timglas på snidad träfot i form av en obelisk på fyra klot, krönt av ett kors. Stammen mörkgrön, ornamenten förgyllda. Skänktes 1687 (RÄK.) av lantmätaren Nils

TIMGLAs
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Herling.l H 73. - Ett äldre timglas omtalas 1673, av vilket nu finns bevarat en plåt
ställning för fyra glas med endast ett halvt glas kvar. I senare tid har ett glas på det
yngre timglaset ersatts med ett från det äldre.
sXNKAR
Sluten bänkinredning med enkla fyllningar, målade i brunt, gult m. m. (fig. 276)
tillkom under restaureringen 1949, då de pseudogotiska öppna bänkarna från 1899 av
lägsnades. Dessa bänkar föregingas av en sluten bänkinredning, som tillverkats 1683
och 1691 av slottssnickaren Mäster Jöns Andersson och slottssmeden i Stockholm
Mäster Mathias (RÄK.). Förbättrades 1705 och målades 1767. I samband med golvets
omläggning 1835 gjordes bänkarna lägre; de främsta bänkskärmarna mot altaret för
sågas med >>tjänligt vackert gallen> (RÄK.). Denna bänkinredning eldades upp efter
restaureringen 1902!
I kyrkan har funnits särskilda bänkar för konungen och drottningen som ibland
vistades på Svartsjö. Dessa bänkar omtalas senast 1724 (RÄK.) i samband med mål
ning.
INv. 1672 upptager en mässbänk, halvnött med sina >>handlappan>. - År 1689
(vis.) ansägo både pastor och församlingen det lämpligt, att de unga gossarna skulle
stå framme i koret för att lära sig sjunga, och då därvarande kvinnabänkar inkräktade
på utrymmet beslöt man taga bort dem, helst som såväl kyrkolagens 5te punkt som
kungl. resolution för prästerskapet vid 1660 års riksdag i Stockholm förbjuder >>Sådant
stool byggiande i choret och annat hinderligit».
NUlllliiERNummertavlor: - l . Av snidat trä, grågrönmålad. Överstycke i form av en kartusch
TAVLOR
jämte band- och akantusornament i regence-stil. Siffror av förtent järnplåt. 1700
talets början . H 90. Förvaras på Sånga folkskolas vind. - 2- 3. Ett par ovala, i snidade
och förgyllda ramar. Den ena köptes 1838, förgyllda nummer därtill skänktes av en
hr Erling på prästgården; den andra köptes 1839, för att begagnas på vänstra sidan av
altaret. H 87.
ORG EL
Läktaren (fig. 276) uppbäres av fyra kolonner, barriären har enkla fyllningar med
LÄKTARE
gula fält och rödbruna lister. Sitt nuvarande utseende fick läktaren under senaste re
staurering l 949, då den utvidgades något åt Ö och barriären fick tresidigt bruten
kontur. I dess konstruktion ingå mindre partier från en läktare, som byggdes 1682
och därefter ändrades flera gånger (i synnerhet 1834, 1885 och 1902).- Orgeln har förut
tillhört Lovö kyrka, dit den skänktes av Gustav IV Adolf år 1797. Den byggdes med
åtta stämmor av hovvaktmästaren och orgelbyggaren P. N. Forsberg i Stockholm.
År 1834 blev den ombyggd av Pehr Zacharias Strand. 2 Till Sånga kom denna orgel
1 NILs HERLING blev 1679 student i Uppsala, avlade lantmätarex. 1688, blev ord. lantmätare i
Gripsholms och Svartsjö län 1692 och dog 1703. Han var troligen son till borgmästaren i Eskilstuna
Sven Eriksson Herling (V. EKSTRAND, Sv. landtmätare 1628- 1900, Sthlm 1896-1903, s. 87; J. LAGER
HOLM, Södermanland-Närkes nation 1595-1900, s. 91). Uppgiften lämnad av SBL.
2
PEHR ZACHARIAS STRAND, f. 1797, t 1844, orgelbyggare, son till orgelbyggaren Peter Strand i
Sthlm. Erhöll orgelhyggarprivilegium 1824. Var sin tids främste orgelbyggare i Sverige.
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Fig. 330. Kung David. Predikstolens ljudtak fig. 327. S. 344, Foto 1955.
König David am Schalldeckel der Kanzel (vgl. Abb. 327).

King David. On sounding board of pul
pit shown fig. 327.

först 1884. Den har f. n. sex stämmor. Fasaden (fig. 276), målad i grönt och guld, är upp
byggd enligt gängse typ omkr. 1800. - Före den nuvarande orgeln ägde kyrkan ett
orgelverk, om vars beskaffenhet intet är närmare känt. År 1850 (RÄK.) betalades emel
lertid orgelbyggaren Lundström och en revisor Udden för uppsättning och transport av
en orgel och 1856 för orgelns reparation. Denna orgel tycks ha varit kyrkans första, ty
1848 (vrs.) uppmuntrar ärkebiskopen till anskaffande av ett orgelverk, vilket då sak
nades. Om denna första orgels senare öden är intet känt.
Dopfunt (fig. 331-333) av sandsten i två stycken. UttömningshåL På den cylindriska noPREosKAI'
delen av cupparr en rik ornering av i cirklar ordnad remflätning med i mönstret inkomponerade stiliserade fantasidjur. På cuppans avskuret koniska underdel bildas arkader
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Fig. 331. Dopfunt av sandsten, mellansvenskt arbete frän 1100-talets slut. S. 349.
Foto 1950.
Tanfstein, mittelschwedische Sandsteinarbeit
vom Ende des 12. .Jhts.

Sandstone font, central Swedish work, end of
12th cent.

av remflätning, inneslutande stiliserade plantor och djur. Fotstycket är försett med
fyra utstående huvud, därav ett av människa och ett av gumse. Orneringen röjer släkt
skap dels med gotländsk stenskulptur, dels med textilier och metallarbeten från ro
mansk tid. Funten torde vara ett mellansvenskt arbete från 1100-talets slut och tillhör
samma grupp som funtarna i Bro (SvK Uppland VII, s. 30 f.), Järfälla och Litslena (Up.)
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Fig. 332 a-b. Detaljer av fig. 331. Foto 1956.
Einzelheiten von Abb. 331.

Details of fig. 331.
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samt Ytterselö (Sö.).l H 90, cuppans D 65. - INv. 1672 omtalar en >>Skåål i Funten
till Döpelse och Christningz watn». 1697 skänktes av Anna Knochen (s. 354, not l) en
förgylld dopskål. Ingendera finnes kvar.
NATTVAR DSKÄRL

Kalk av silver, inuti förgylld. Inskr.: TILLHÖR SÅNGAKYRKA 1849. Enl. stplr utförd
1849 av Johan Petter Ahlforss, mästare i Strängnäs från 1822 (UPMARK, s. 637). H 22.
-Tillhörande paten från 1849 och med samma stplr som kalken. D 12.
Kanna av silver, inuti förgylld; päronformad med lamm på locket. Enl. stplr utförd
1758 av Kilian Kelson (Kiellson), mästare i Stockholm 1746-71 (UPMARK, s. 121).
Köptes 1758 (RÄK.). H. 30. - Oblatask av silver, oval. Med lamm på locket samt
inskr.: TILLHÖR SÅNGAKYRKA 1849. Stplr som kalken. H 7, L 10,5.- Sked av förgyllt
silver. Inskr.: TILLHÖR SÅNGAKYRKA 1849. Stplr som kalken. L 16,5.
Vinbehållare av tenn, 8-kantig, med skruvlock och handtag. Inskr.: KÖPT 1817.
Inga stplr. H 31. - INV. 1672 upptager ett tennstop och en tennflaska med 2 kann
rum . Finnas ej kvar.

BOHTSTULET
SILVER

Samtliga år 1849 inköpta silverföremål avsågo att ersätta äldre sådana, som bortstulits vid ett inbrott 1848. Dessa voro: en förgylld kalk med paten, kalken enl. PEI~.
MON. III försedd med inskr.: THENNE KALKEN LODT TURE TROLLE GIORE OCH GAF
HANUM TILL SANCTE JÖRGEN ANNO DOMINI MDXIX (= 1519); 2 oblatask av silver
skänkt 1648 av fru Elisabeth Falck (se nedan), beskriven som drivet arbete; en kanna,
drivet arbete. INV. 1883 upptager en sockenbudskalk med paten, som nu ej heller
återfinnes i kyrkan.

BHUDKRONA

Brudkrona av förgyllt silver med ädelstensimiterande glasbitar. Enl. stplr utförd
1850 av J. P. Ahlforss, Strängnäs (se kalken).

LJusREDsKAP

Ljuskronor av mässing:- l. Åtta ljusarmar i en krans. Staven, krönt av en dubbel
örn, avslutas med en kula. På kulan ingraverat: SWEN MONSON FALK CHRISTINA HANS
DOT[TE)R ANNO 1648 (jfr S. 362, gravsten 5). På andra sidan: KÄMNEREN LARS LITSBERG
ELISABET SVENSDOT[TER) FALK ANNO 1680. Elisabet Svensdotter Falk var änkedrott
ning Hedvig Eleonoras fatburshustru; vid Elisabets begravning förbättrades kronan,
som tidigare hade förärats till kyrkan av hennes föräldrar (RÄK. 1680). H 65. - 2. Sju
ljusarmar (en saknas) i en krans. På kulan inskrift: BEFALNINGSMAN PÅ SWARTSIÖ
GUSTAF HEND. GREIP: CHRISTINA OLLENGREN: ANNO 1679. H 60. - 3. Sexton ljus
armar fördelade på två kransar. staven krönt av ängel med palmkvist, avslutad av
1 J. RoosvAL, Ytterselö-funten-ett arbete af en från Lund påverkad gottländsk verkstad i: Sträng
nässtudier II, Sthlm 1913, s. 17 f.
2 TuRE TROLLE (son till den store jordadrotten Arvid Trolle), f. omkr. 1490, i tjänst hos ärkebiskopen
i Lund 1513; bodde 1517 på Bergkvara, Småland; flydde under Gustav Vasas befrielsekrig till Dan
mark. Riddare vid konung Fredrik I:s kröning 1524. Atervände till Sverige samma år; riksråd 1534,
t 1555 på Bergkvara. - Han hade, så vitt nu är känt, inga förbindelser med Sånga sn. Hur kalken
hade kommit till Sånga och till vilken kyrka den urspr. skänktes, är obekant.
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Fig. 333 a-b. Detaljer av fig. 331. Foto 1956.
Einzelheiten von Abb. 331.

Details of fig. 331.
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kula med följande inskrift:

GUDH TILL ÄHRA

SÅNGA KYRCKIO TILL PRYDNAT ÄR DENNA
CRONA FÖRÄRRAT AF ANNA KNOCHEN 1 AN
NO

TEXTILIE H

16D3. H 110.

L j u s k r o n a av kristall på mässingsställ,
med sex ljusarmar i en krans. Skänkt 1857
(vrs.) av kyrkvärden And. Andersson i
Sockarby. H 100. Hänger i sakristian.
Ljusarmar, ett par, av driven mässing.
Åttkantig väggplatta, armen försedd med
skaftring. 1600-talet. Omnämnas tidigast
1672 (INv.) sittande vid predikstolen. Reno
verade 1902. L 30.
Ljusplåtar: - l. Ett par, av driven
och punsad mässing. Ovala, med hjärt
format överstycke, Kring kanten stiliserade
blomsterornament samt bucklor. Nämnas
tidigast 1681 (INv.). H 79. - 2. Sex st. av
delvis försilvrad mässing (fig. 334). På mitt
fälten naivt graverade stadsbilder (öster
ländska?), ramverk och överstycken med
drivna blomsterornament. Inköpta 1689
(RÄK.). H 78.
Ljusstakar: - l. Ett par av mässing
med spiralvridna skaft. Inskr.: CHRISTINA
HANS DOTTER ANNO 1669 (se ljuskrona 1).
H 35. - 2. Av gjuten mässing, fyrarmad
med krigarestatyett på mittstaven (fig.
Fig. 334. Ljusplåt av mässing, 1600-talet. Foto
1956.
335). Nämnes första gången 1672 (INv.),
Blaker aus 1\[essing, 17.
Sconcc of brass, 17th cent.
då den stod på altaret. H 42. - 3. A v
J h t.
gjuten mässing, tvåarmad, för tre ljus.
1600-talet. H 35. -- 4. Ett par (fig. 336) av
försilvrad mässing med drivet blomsterornament på foten och det vridna skaftet. Inskr.:
JOH. BILINGGREN 2 DEN 24 DECEMBER 1778. H 29. 5. Ett par av försilvrad mässing,
tvåarmade. Rokokoform. Köptes som ersättning för två silverstakar av samma form,
som stulos omkr. 1900. H 42.
Antependier:- l. Hopsatt av olika vertikala våder (fig. 337), av vilka tre stamma
från en senmedeltida korkåpa, varav först gjorts en mässhake vilken i sin tur använts
1
2

ANNA KNOCHEN lär en!. ARENrus under Karl XI:s tid ha varit barnmorska vid hovet.
JoHAN BrLLINGGREN ägde Sundby gärd i Sänga sn. Närmare uppgifter om honom saknas.
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Fig. 335. Ljusstake av gjuten mässing,
1600-talet. Foto 1950.
Leuchter aus Mcssing
guss, 17. Jht.

Candlestick, east
brass, 17th cent.

till antependiet. Å dess mittvåd är
applicerat ett kors, sammanfogat av
korkåpans figurbroderier (fig. 338).
I dess mitt Kristus på korset jämte
sörjande Maria och Johannes (möj
ligen från kåpans clipeus); på högra
korsarmen Mathias med yxa, på vän
stra Paulus med bok och svärd; på
korsstammen Petrus med bok och
nyckel jämte en nu utplånad figur.
Nederländskt broderi från omkr.
1500. Korset är applicerat på en våd
av blå sammet från samma tid, en
ovanlig variant av granatäpplemöns
ter. Två sidavåder av samma mate
rial och mellan dessa delar slätt gult
atlassiden, vilket liksom de gula
mönstrade sidenbanden kring bro
derierna troligen stamma från 1750,
då enl. RÄK. två gamla mässhakar
färgades i Stockholm och ändrades
till altarkläde. Konserverat av Pietas
1950. H 96, L 226, korsets H 90. - 
2. Brokad, rött ripssiden med guld
inslag i renässansartat mönster. 1600
talet (fig. 339). Möjligen identiskt
med ett antependium omnämnt i
I NV . 1681. Konserverat av Pietas
1950. 103x248. - 3. Av blommigt,
troligen franskt rokokosiden med

Fig. 336. Ljusstake av mässing, 1600-talet.
Foto 1951.
1\Tessingleuchter,
Jht.
11 -

60454.1

17.

Tirass candlestick, 17th
cent.
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mönster av band och rosenbuketter på smalrandig cremefärgad botten. 1700-talets
mitt. Konserverat av Pietas 1950.
Mässhakar: - l. Av röd sammet med ett kors av knypplade guldspetsar samt
smala guldband. På fodret applicerat: 1. B. D 1677. Initialerna åsyfta Ingeborg Bengts
Dotter, gift med lagman Sylvius (s. 364, not 2). Mässhaken skänktes av maken till minne
vid hennes bortgång 1677 (RÄK.). H 122 resp. 73. - 2. Av svart sammet. På framsidan

Fig. 337. Antependium av blå sammet och gult atlassiden m ed senmedeltida broderier från en kor
kåpa. S. 354. Foto SHM 1949.
Antependium aus blauem Samt und gelber AtlasAltar frontal, blue v elvet and yellow satin, with late
seide n1it spätrnittelalterlichen B roderien v on eincn1
Charmantel.

n1ediaeval einbroideries frmn a cope.

IEsvs, krona och palmkvistar, på ryggen kors och årtalet 1693 i silver. Skänkt jämte
en mässkjorta till kyrkan av änkedrottning Hedvig Eleonora 1693 (se s. 286, not 1).
H 114, resp. 73. - 3. Av silverduk med ett krucifix applicerat på ryggsidan (fig. 356).
Den i silver broderade Kristusbilden är skickligt utförd i mycket hög relief. På fram
sidan Jehovahsol. Skänkt av pärlstickaren Paul Kroeli och hans hustru M. Militz år
1700 (ARENIUs). Konserverad av Pietas 1949. H 118, resp. 90. - 4. Av svart sammet
med Jehovahsol på framsidan och kors av breda silverband samt bokstäverna 1. B. A. B.
på ryggsidan. Initialerna åsyfta Johan Billinggren (s. 354, not 2), jämte hans hustru
(Anna?), vilka skänkte mässhaken 1793 (INv.). H 123, resp. 117.
Slingat bälte (s. k. cingulum) för mässkjortan. Knuten nätvävnad av vit silkestråd
hoprullad och försedd med knutar med 40- 50 cm avstånd, avslutad vid båda ändar
med långa snörtofsar. 1600-talet? L 2,60.1
1 Ett likn ande slingat bälte finns bl. a. i Njutångers k y rka (Hs.), se A.
svenska kyrkor från äldre tid till 1900, Sthlm 1920, s. 78 f.

BRANTING,

Textil skrud i
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Fig. 338. Senmedeltid a broderier frå n en korl, å pa, d et alj av fi g. 337, numera på ett antependium
Fot o 1956.
S pä tmitlelnlterliche B rodericn von cinem Chormnntcl,
E inzelhcit von Abb. 337, jctzt a uf cincm A ntep endium.

Late mcd iacva l cmbroidcrics from a copc, d e ta il of
fig. 337 , now on an a lta r frontal.

Kalkkl ä d e n: - l. Av vitt atlassiden (fig. 340). I mitten stiliserade blommor, brode
rier i fin guldtråd och flerfärgat silke. Kring kanten ett småmönstrat band samt en bred
knypplad guldspets. 1700-t alet. F odret av rosafärgat, småmönstrat siden. 31 x 31. - 2.
Av två olika slags siden i ljus färg (fig. 341). Broderier i plattsöm, stjälk- och kedj estygn
i flerfärgat silke. I mitten inom en blomkrans en sittande kvinna med ankare (Hoppet).
Kring kanten en knypplad likuddig silverspets. Fodret av tunt vitt siden. 1700-talets
slutskede? 42 x 42. - 3. Av röd sidentaft med guldbroderier i relief. I mitten Jehovah
sol, i hörnen resp. druvklase, lagerkvist, sädesax och palmblad. Kring kanten guldfrans.
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Fig. 339. Detalj av antependium (2). Brokad i rött silke och guld. 1600-talet. S. 355. Foto SHM 1949.
Einzelheit eines Antependiums (2). B roka t in roter
Seide und Gold, 17. J h t.

Dctail of altar frontal. Red silk and gold brocade,
17th cent.

Fodret av röd taft. Å fodret broderat: FÖRÄRAT TILL SÅNGA KYRKA ÅR 1831 AF SOPHIE
STOCKMAN. 50 x 50. - Alla kalkdukar renoverades 1942 av Libraria.
H å v a r: - l. A v röd sammet med guldgaloner, frans och tofs. En klocka på skaft
hylsan. 1700-talet. - 2. Av svart sammet med silvergaloner, frans och tofs. Två silver
klockor på skafthylsan. Köpt 1782 (RÄK.). Båda håvarna renoverades Hi37 av Li
braria.
FÖRSVUNNA
INv. 1672 upptager följande textilier, de flesta numera försvunna: >>Ny Mässe Haaka
TEXTILIEH
af Rödt Sammeth medh Guld snöre ythprydd. Der till Ny Mässesärk med 4 Sammetz
klappar1 uthstofferad. Mässe Haaka aff Brunt Sammeth halfnött. Dito aff hwitt athlask.
Noch aff hwitt Dammersk gammalL Item aff ... (ej utskrivet). Mässe Särk half nött
medh Sine handklappar. Altardvek halfnöt medh knyttningh kringh . Altar kläde med
kappa och förgylta knappar af Rödt Sijden. Duuk på Skijffwan med Swarta Sömade
1 Dessa >>4 sammetz klappar», resp . >>handklappar>> åsyfta möjligen besättningar av något färgat
material, s. k. >>parurae», med vilka mässkjortans ärmar ofta voro ornerade. Se A. BHANTING, a.a. s. 68 f.
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Fig. 340. Kalkkläde (1) av vitt atlassiden med
broderier i guld och flerfärgat silke. 1700-talet. S.
357. Foto SHM 1942.
Chalice cloth, white satin
Kelchtuch ans weisser
Atlasseide mit Broderien with embroideries of gold
and particoloured silk.
in Gold und mehrfarbiger
Seide (1), 18. Jht.
18th cent.
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Fig. 341. Kalkkläde (2) av ljust siden med
broderier i flerfärgat silke. 1700-talet. S. 357.
Foto SHM 1942.
Kelchtuch ans liebter
Seide mit Broderien in
mehrfarbiger Seide (2).
18. Jht.

Chalice cloth, light silk
with embroideries of
partkolonred silk. 18th
cent.

Lijster. Dito Duuk medh Sömade och knytningh. Brud Stoolz kläde af brokatt Tygh.
Skinn Dyna in haerrio(?) om 2 alnarz längd . . . Lijkpäll eW Båårkläder större och
mindre medh frantzer.>>
Oljemålningar: 1-3. Tre stycken på duk, ungefär lika stora, i svarta träramar,
föreställande: Jesus visas för folket (fig. 342), gisslingen (fig. 343) och törnekröningen
(fig. 344). Utförda av en och samme konstnär vid 1600-talets slut varvid den franske
konstnären Jaques Callot's gravyrer till >>La petite passion>> begagnats som förlagor. 1
Originalens höjdformat har dock omgjorts till breddformaL Äro möjligen de i INV.
omtalade >>Billinggrens tavlor>>; Bilringgren (s. 354 o. 356) skall under 1700-talets andra
hälft ha skänkt tavlorna till kyrkan; vilket år är dock obekant. Tavlorna restaurerades
senast 1949 av S. Dalen. Dagermått 115 x 81 resp. 112 x 83.
4. Frälsaren med törnekrona, oljemålning på duk i förgylld ram. Upphängd mellan
predikstolens korg och ljudtak (fig. 327). Skänkt 1847 av prostinnan Anna Elisabeth
Gran (s. 289, not 1). Restaurerad 1940. Storlek 69 x 58.
5. Maria och Magdalena vid Jesu kors, mezzotintogravyr i förgylld träram. Sign.:
Joh. Jac. Ridinger sculpt. Joh. El. Ridinger 2 excud. H 65, B 50.
1 Uppgiften lämnad av Hofrat Dr Phil. A . WEICHSLGÄRTNER, Gtbg, och intendenten KJELL Bo
SLÖM (t 1953). - Jfr J. LmuRE, Jaques Callot, Paris 1927.
2 JoH. ELIAs RmrNGER, målare och grafiker, f. 1698 i Ulm, t 1767 i Augsburg. Hans son J oH. JAKOB
RIDINGER, kopparstickare, f. omkr. 1736 i Augsburg, t 1784 i samma stad.
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Fig. 342. Jesus visas för folket. Oljemålning från 1600-talets slut efter J. Callot.
S. 359. Foto 1951.
Jesus wird den1 Volkc gezeigt, Ölgemälde vo1n
Ende des 17. Jhts. nach .J. Callot.

Ecce ho1no. O il painting, end of 17th cent.,
alter J. Callot.

Porträtt, olja på duk: - l. Kyrkoherde Cruzelius (fig. 346), iklädd prästdräkt
och bläddrande i en bok. På bokuppslaget står: CHRISTIANE, ESTO l CRUZELIUS l QVEM
ENIM DI l LIGIT DOMINUS HUNC CASTIGAT (= Kristne, må du vara såsom Cruzelius. Ty
den Herren älskar, den agar han.). Inskriften åsyftar möjligen hans konflikt med riks
änkedrottningen år 1701 (s. 316, not 2). 106 x 80. - 2. Kvinna iförd svart och vit hätta,
svart klänning med vit isättning samt guldkedja och guldarmband. Framställer för
modligen Cruzelius' maka. 100 x 78. -Båda tavlorna konserverades l 940 av S. Dalen.
GnAVMINNEN
Gravstenar:- l. Av rödaktig kalksten, N om altaret. Utan inskrift, försedd en
dast med ett bomärke (fig. 345). 1500-talet? - 2. Av grå kalksten, i mittgången. lnskr.:
DN:

GEORG GULICH 1 MEGAPOLIT

ADOLPH! DUCIS MEGAPOL 2

l

HOLMlAM VOCATUS
TUMULARI VOLDIT

l

1 PER

l THEOL

ET IURISPRUD

DOCTORATQUE

X ANNOS FIDUS PRAEFECTUS

lAl

IV NON: X B R : AO CI::JDCL OBIIT AETAT: SUAE
CUl HOC

l

DNI POPULARES

l

l

DNI

l

GOSTAVI

SACRA REGlA MAIEST:

l

XLII

l

ET

l

HEIC

M: IACOBUS TANCKEN A CONCIONIBUS

1 En viss GEORGlUs GuLEKE \Vismariensis blev inskriven såsom student vid universitetet i Ro
stock i maj 1621. Troligen identisk med den å gravstenen nämnde Georg Gulich.- Uppgiften lämnad
av SBL.
2 GusTAF AnoLF, hertig av Mecklenburg Giistrow, f. 1633, t 1695, son till hertig Johan Albert II,
t 1636.
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Fig. 343. Gisslingen. Oljemålning från 1600-talets slut efter J. Callot. S. 359. Foto
1956.
Gcisselung. Ölgemi.i lde vom Ende des 17.
Jhts. nach J. C:allot.

Christ scourgcd. Oil painting, end of 17th
cent ., a ft er .J. Callot.

Fig. 344. Törnekröningen. Oljemålning från 1600-talets slut efter J. Callot. S. 359.
Foto 1956.
Dornenkrönung, Ölgemälde vom Ende des
17. Jhts. nach J. Callot.

The Crown of Thorns. Oil painting, end of
17th cent., after J. Callot.
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AULLICIS l ET l H LANGERMANN GENERAL AUDITOR l FIERI l FEGERUNT
(=Herr Georg Gulich Mecklenburgare, teologie och juris doktor och
under 10 år en trogen handledare åt herr Gustav Adolf, hertig av
Mecklenburg, av Kungl. Maj:t kallad till Stockholm. Han dog den 2
december år 1650 i sitt fyrtioandra levnadsår och ville begravas här.
Hans landsmän, herrar hovpredikanten Jacobus Tancken och gene
ralauditören H. Langermann läto göra denna vård åt honom.) 172 x
93.
- 3. Av rödaktig kalksten, i mittgången. Inskr.: JOHAN JANSSON
Fig. 345.
Bomärke på
STEN l HUGARE HANNA IAKOBSDOTTER l H MARGRITA JAKOBS l DOTTEH
gravsten av röd
ANNO 1665. 182 X 96. - 4. Av grå kalksten. Inskr.: DENNA STEEN l
aktig kalksten
från 1500-talet(?).
OCH LÄGERSTADET TILL l HÖRER BEFALLNINGZMANE(N) UPPÅ SWART
1: 10. s. 360.
SIÖÖ
SLOTT WÄLBETRODDE GUSTAF MATZO(N) SAMPT HANS KÄRE l HUS
S. Curman 1955.
TRU
OCH
ARFWINGAR HVARU(N)DRE DHERAS 5 BARN, 3 SÖNER OCH 2 l
Hausmarke auf
einem Grabstein
DÖTRAR
LIGGIA
BEGRAFNE l ANNO 1665. 195x145. - 5. Av rödaktig
von rötlichem
Kalkstein, 16. Jht.
kalksten, vid predikstolen. Inskr.: HÄR u[NDER] H[ VILAR] HER l SVEN
Owner's mark on
MÅN:S: OCH l H: KIRSTIN HANS D l A 1669 (jfr S. 352, ljuskrona 1). 190 X
gravestone, reddish
limestone, 16th
148. - 6. Gravsten till större delen täckt av altarringens trägolv.
cent.
Endast en kant med uthugget ornament (hörnrosetter och meander
ranka) är synlig. 1600-talet. Möjligen över Johan Sylvius och hans
familjemedlemmar, vilka hade sin gravplats invid altaret (s. 367).- 7. Av grå kalk
sten i mittgången. I hörnen timglas, dödskalle och keruber. Inskr.: mc TUMULUS
DOCTI ET UENE l RANDI CONTEGIT OSSA l PASTORIS POPULl SANGENSIS l TEMPORE
MULTO l SKÅDENSISQUE SIMUL DIUINO l DOGMATE PASTI l JANNIS CLOVERI 1 SOCIAE l
THALAMIO IUCUNDAE l BIRGITTAE QUONOAM QUAM l LUND COGNOMEN AVITUM l DIXIT ET
AMBORUM FAMAM l EST DIGTURA UETUSTAS l QVI l NATUS AO 1624 DENAT(Us) 1684 l NATA
AO 1633, DENATA 1684 (=Denna sten täcker benen av den lärde och vördnadsvärde
kyrkoherden i Sånga och på samma gång under lång tid i Skå församling J ohannes
Ooverus, som närdes av Guds ord, och hans hulda maka Birgitta, som förut kallade sig
med fädernenamnet Lund. Bådas rykte skall historien omnämna. Han föddes 1624
och dog 1684, hon föddes 1633 och dog 1684.) 200 x 148. - 8. Av rödaktig kalksten i
mittgången. I mitten en sköld omgiven av två joniska kolonner, i hörnen evangelist
symboler. Texten utnött. Möjligen över Nicolaus Kylandrus, död omkr. 1689, som enl.
RÄK. ligger begraven >>på gången gint emot dörren». 202 X 122. - 9. A v grå kalksten,
i koret. Stenen är försedd med bild av en hammare och två korslagda nycklar. Rundlar i
hörnen. Inskr.: IHS l UNDER THENNE STEN l LIGGER BEGRAFWEN SALIG SLATZ l SMEDEN
MÄSTER IONAS FLODMAN l TILLIKA MED SIN KÄRA MAKA HUSTRUN l CATHARINA ERICKZ
DOTTER l SALIGE ÄRO THE DÖDE SOM I HERRANOM l DÖÖ APOC ... 14 V l AO 1719. 210 X 141.
- 10. Av grå kalksten, i mittgången. I hörnen stjärnor, timglas och dödskalle. Inskrift:
1 JoHANNEs ERicr CLOVERus, f. 1624, stud. 1642, pvgd 1652, kh i Sånga 1672, t 1684. Från C:s tid
:stammar Sångas äldsta kyrkobok. - G. m. BRITA LUND, kh-dotter från Nysätra, f. 1633, t 1684.
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Fig. 346. Porträtt av kyrkoherde Cruzelius och hans hustru. S. 360. Foto S. Dalen 1942.
PortJ·ait of the Rev. Nils Crnzelius (t 1717) and his wife.

Porträt des Pfan·ers Cruzelius und seiner Frau.

DENNA STEN OCH GRAF
HEHRANOM AFSOMNADE
KRUTEN

l

l

MACKT AF HÄR

1]

HÖRER TRACTEUREN

1750

SOM SALIGEN AFLED ÅR

SLÄC[KTE TILL SL]ÄCKTE

KET

l

ÅHH

l

i

DEN

10

17

D1

l

IULIUS

HERR LARS RUDBERG

l

OCH DESS KÄRA MAKA

l

HWILCKE[N] l

l

MARGAHETHA

SAMPT DE[RAS] ARFWINGAH TILL

SKALL ALDRIG HUBBAS ELLER SELIAS

l

l

IFRÅN

UTA[N HÅLLAS] VID

l DET CON[TR]Ac[T HWILC
HÄHMED l HANDLAR [KAN

I KYRCK[IAN AF] OS [LÄMNADE] MEDEL EFTER

KIÖHCKIOBOKEN FINNES. D[EN SOM] ANNORLUNDA

Vidare följer bibelspråk en!. Es. 26, V. 20.
212 x 148. Om Rudberg se även hans epitafium, s. 367. - 11. Av grå kalksten, grovt
tuktad yta. Saknar inskrift. Spår efter hörnringar. 236 x 148. - 11. Mitt för ingången.
I mitten ett bomärke och initialerna N.L.B. Texten i övrigt mycket fragmentariskt bi
behållen. Endast [WÄLACH]TAD OCH WÄLBETRODDE MAN OCh HVILKE[N] I HERRANO[M]
AFSOMPNADE THEN . • . kan läsas.
En!. IHRFORS fanns i kyrkan en gravsten med bomärke och inskr.: HIER LIGT BEGRA
BE[N] GYLTHE ÅGESDOCH[TER] AO 1655. I RÄK. 1689 omtalas, att trädgårdsmästaren
på Svartsjö slott Sven Bjugge2 betalt gravplats i koret. Gravstenen fanns ännu kvar
ICKE]

1
2

UNDWIKA GUDS HÄMD OCH STHAF.

Ej utfyllt, stenen tydligen huggen före hustruns död .
SvEN BJUGGE (BmGGE), trädgårdsmästare vid Svartsjö, inspektor på Kungsladugården och hä

364

FÄRENTUNA HÄRAD

omkr. 1870, då den beskrevs av KLINGSPOR. Den hade e n lagerkrans på mitten och
namnen Sven Bjugge och Elisabet Gertner men saknade årtal. Numera obefintlig.
Epitafi e r. - l. Över kyrkoherde Bengt Tyrresson (fig. 347), bestående av e n på trä
pannå målad, inramad tavla och därunder ett inskriptionsfält. I förgrunden Tynesson
m ed tre döttrar och tre söner, tillbedjande den korsfäste. I molnen synes Gud fader.
I bakgrunden t. v . en kyrka m ed runt(?) torn (fig. 348), bogå rdsmur m ed stiglucka i Ö
jämte en klockstapel N om kyrkan. Måhända är Sånga k y rka framställd, i så fall torde
en förväxling med Skå ägt rum i fråga om tornet. T. h. synes en vik och ett slott med
runt hörntorn, som har krenelering m ed halvrunda avslutningar (fig. 349). Runt bygg
naden en p alissad. Med stor sannolikhet torde slottet framställa Svartsjö sådant det
såg ut under äldre Vasatiden.1 Byggnaderna nedanför kyrkbacken torde tillhöra
prästgården. Under målningen inskrift: J:COR: 15 f THETTA FÖRGENGELIGHA MOSTE
IKLÄDRA SIGH j OFÖRGENGELIG(HET) OCH TH(ETTA) DÖDHELIGHA MOSTE j IKLÄDRA SIGH
ODÖDLIGH(ET] OSEE 13 j MEN IAGH VIL FÖRLOSA THEM VTHV(R] HELVETE OCH HIELPA j
THEM IFRÅ(N] DÖDHEN. SPES MEA VNICA CHR(ISTU)S (= Kristus ä r mitt e nda hopp)
j H;\R LIGER BEGRAFWEN THEN GVD FRVGTIG MAN HÄR/ BÄNGT TYNESON MED 3 SINA
SÖNER OCH 3 DÖTRAR GVD j TERAS SIELAR BEVARE TIL EVIG TID THEN 10 MARSII AO 15 8 4.
- Om Tyneson (i HERDAMINNE felaktigt kallad Tyreson) berättas (ARENrus), att han
med tre söner och tre döttrar skulle ha drunknat i viken mellan Svartsjö slott och
prästgården. Hans efterlevande anhöriga ha sedan låtit uppsätta minnestavlan. Denna
är av största intresse och ett av de ganska få bevarade prästepitafierna från 1500
talets andra hälft i Mellansverige. Renoverat 1940 av S. Dalen. 160 x 75. - 2. Över
Johan Sylvius och hans första hustru Ingeborg Bengtsdotter (fig. 350).2 Oval trätavla
med akantus och lagerkrans i grisaille kring kanten. Tavlan är på längden uppdelad av
två inskriptioner i guldbokstäver. På den vänstra hälften, med små bokstäver: B.M.s.(?)
JOHANNES SILVIUS j VIR · PIUS REGI " FIDUS j PROBATUS (QUE) • RECTI.TENAX j PROCUL ·
PRAVIS · SECULI · ART! j BUS CUNCTIS · GRATUS • NEMINI j MOLESTU5 j QUI · POSTQUAM · JUVE j
NJLIBUS · ANNIS " PER · LITERARUM · STUDIA j ANIMUM " FORMASSET' PRIMAM' REGINAE j
CHRISTINAE · IN CANCELLARIA ' REGlA OPERAM j NAVAVIT INDE LEGATO 'EXTRAORD · IN.
GAL j LIAS · SECRETARII · DIGNATIONE' COMES · MOX i REGIMINIS · LIVONICI' SECRETARIUS ·
radets fogde. Säges av ARENJUs ha varit »en man af medel, godt förstånd och stort minne•>. Enligt
samma källa säges han vara Anna Knochens (s. 354, not 1) måg.
1 Om Suarlsjö sloll under äldre Vasatiden se C. ErcHHORN, Svartsjö slotts byggnadshistoria, SFT 7
(1889); S. KARLING, Svartsjö slott. Ett bidrag till dess historia, i: Festskrift till Axel L. Romdahl, 1930.
2 JoHAN SYLVIUS, lagman m. m., f. 1620, t 1690. Ägde Bromma gård i Sånga sn. G. 1:o m. INGE
BORG RINMAN, f. 1623, t 1677, dotter av slottsfogden på Vadstena slott Bengt Bengtsson t ill Skage
strand; 2:o 1679? m. ELisABET SvART, i hennes 2:a gifte, t 1685, dotter av assessorn Sven Svart och
Kristina Bure; 3:o 1686 m. KRisTINA STIERNHIELM, f. 1643, t 1728, dotter av den bekante skalden,
vetenskaps- och ämbetsmannen Georg Stiernhielm och Cecilia Bure (s. 370, not 1). - Sonen GusTAF
f. 1648, t 1689, kornett vid Lichtons reg. (se s. 370); JoHAN, ABEL jämte två döttrar MARGARETA dogo
som unga.
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J' COR..:i 5
TH:TIAfOOf\WLHA• tvOIII • iKLÄil-\A ~ iGH ·
OFrnGEN:JlK.HS· OCH T~ DODHfllGH\·MOSTE

IKLA.Il-kSKiH OIXUfUGI ~ ()S[[' l )
ME WJH ·VlL fORL.OSA. ·TifM •VRV•ftLVETHX}H·OCLPA
l Hf'-1 IFDA OODH:N
SFfs·MEA ·VNicA·CHRS
HAJ\: liGER· BHiRAFWI .11-fN.(Nf).flt'GiiG·
BANGT·TYN'50N · M:D·j·siNA·SÖiil\o<XH ·5·• JUI~tw.·'-'tn
lE ·sia BEVAAE·TiL·Evki ·Tio ·11-€N40-M4Rlill-f.r " '

Fig. 347. Epitafium över kyrkoherde Bengt Tynesson, t 1584.
Foto SHM 1939.
Epitaph flir Pfarrer Bengt Tynesson
(t 1584).

Sepulchral tablet to the Rev. Bengt
Tynesson, t 1584.
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Fig. 348. Sånga kyrka och kyrkogård (?). Detalj av fig. 347.
S. 364. Foto 1956.
Die Kirche von Sånga mit dem
l{irchhof ( ?), Einzelheit von
Abb. 347.

DEIN

l PRINCIP!·

Sånga church and churchyard(?),
detail of fig. 347.

HEREDIT • CAROLO • GUSTAVO

l A·

SECRETIS ·TUM· IN· SUPREMO • JUDI

f

l PER DECEM TERRITORIA • PRIMAE •
l REGIUS ·TANDEM • WERMELANDIAE l
NOMARCHA • UT • SEMPER • VITAE l EMENDATISSIMAE • ITA · CONSTANTIS l TRANSITUS •
EXEMPLUM • PRAEBUIT l JI JUN: MDCXC VIXIT • ANNOS l LXX • CINERES • LAPIS • AD
· PEDES l ALTARIS • TEGIT • QVOD • MORTALE l FUlT • PERliT • PARS • ALTERA l COELO •
REDDITA· FIT • MAJOr:t l AC GLORIOSORl BONAM· VOLUNTATEM l HABEMUS • MAGIS • PEREGRI j
NAR! • A(D) CORPORE • ET. l PRAESENTES • ESSE • AD l DOMINUM 11 COR: 5.v.8. - På den
högra hälften, med stora bokstäver i kursiv: FAEMINA l NOBILIS, PIETATE l VIRTUTE AC
OPTIMIS j MORIBUS CONSPICUA, l DNA INGEBORG SYLVIA, .BENEDICT! FILIA DE SKAGEI
STRAND, CUM QVATVOH LIBE l HIS SUIS, JOHANNE ET A l BELE FILIJS, FILIABUS VEHO l
MAHGAHETIS DUABUS,EIUSDEM l NOMINIS SYLVIJUS,VOCEM EX l PECTANS HEDITUHI SALVA l
TORIS JESU CHHISTI, SUB l LAPIDE AD PEDES ALTA l HIS QVIESCIT, NATA DIE l 19 DECEMBRIS.
ANNO l 1623 ·DIEM SUPRE l MUM OBIJT ANNO 1677 DIE 12 APRILIS (=Johan Sylvius, en
CIO • REG • HOLM • ASSESSOR • DE HINC • PER
INSTA(N)

l TIAE • JUDE X

(sic!)

• SIMUL(QUE) • TRANSLATOR

from man, sin konung troget tillgiven och beprövad, ihärdig i det rätta, hållande sig
avlägsnad från tidens alla onda anslag, älskad av alla och besvärlig för ingen; vilken,
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Fig. 349. Svartsjö slott (?). Detalj av fig. 347. S. 364. Foto 1951.
Das Schloss Svartsjö(?), Einzelheit
von Abb. 347.

Svartsjö Castle(?). Detail of fig. 347.

sedan han under ynglingaåren utbildat sina anlag genom vetenskapliga studier, först
tjänstgjorde i kungliga kansliet under drottning Kristina, ansågs sedan värdig att leda
en beskickning till Frankrike och utnämndes strax därpå till sekreterare i Livländska
styrelsen, och därefter till arvprinsen Karl Gustafs handsekreterare samt därefter
till assessor i Kungliga Hovrätten i Stockholm öch sedan under 10 år lanidornare i
första instansen och tillika kunglig tolk, och slutligen lagman i Värmland. Liksom
hans liv alltid varit det mest klanderfria, så visade han även ett exempel på den största
ståndaktighet i döden den 2 Juni 1690, efter en levnad av 70 år. stenen invid altaret
täcker hans aska. Det som var dödligt hos honom övergår till stoft, men den andra
delen går till himlen och blir större och ärorikare. l Kor. 5: 8. - Den välborna hustrun,
utmärkt genom dygd och de renaste seder, Fru Ingeborg Bengtsdotter av Skagestrand
tillika med sina fyra barn, sönerna J ohan och A bel, och tvenne döttrar, bägge med
samma namn Margareta Silvius, avbidar här vår Frälsares Jesu Kristi kallelse, vilande
vid altarets fot; född den 19 Dec. 1623, avgick hon med döden den 12 April 1677).
Epitafiet hängde 1829 (INv.) i koret, >>på vänstra sidan om altaret». Förvaras numera
på folkskolans vind. H 185.
2. Över traktören vid Drottningholm Lars Rudberg (t 1750, s. 363) och hans hustru
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Fig. 350. Epitafium över Johan Sylvius, t 1690, och hans första hus
tru. S. 364. Foto 1955.
Epitaph fiir Johan Sylvins (t 1690)
Sepulchral tablet to Johan Sylvius
und seine erste Frau.

(t 1690) and his first wife.

Greta Krutenia (fig. 351 ). Av snidat, målat och förgyllt trä. Överst två kerubhuvuden
med strålknippen, nederst en bevingad dödskalle, vid bägge sidorna lagerguirlander. På
det svarta mittfältet text med guldbokstäver: HERREN BEVARAR VÄHL DE FROMMAS
BEEN AT ICKE

l ET

WID DROTTNINGHOLM, I LIFSTIDEN HÖG
BERG TILLIKA
KIÖP

l TA

l FIN
l OMGÅ TY HAR TRAKTEUREN

SÖNDERBRUTIT WARDER SOM DAVID FÖRSÄCKRAR SIG MEN MAN

NER OFTA AT MÅNGA CHRISTNA GANSKA WÅRDSLÖST DER MED

MED

l

SIN

l

KIÄRA MACKA

WÄLACHTAD NU HOS GUD SALIGE LARS RUD
ME.

GRETA

KRUTENIA,

ICKE ALLENAST SIN

GRAF I SÅNGA KYRCKIA BELÄGEN PÅ STORA GÅNGEN, STRAXT

l NEDANFÖR

HÖG
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Fig. 351. Epitafium över Lars Rudberg,
S. 367. Foto 1951.
Epitaph flir Lars Rudberg
(t 1750).

TIDEN FÖR-

l

l

l

BEFÄSTA UTAN OCK FORAHRT TILL

DALER KOPPMT PÅ THET INGEN MÅ UNDERSTÅ SIG I FRAM

ME. CHHISTINA CHARLOTTA RUDBEHG GIFT
FREDHIC DEGEN ÄGA

PÅ

l

l

KAN

l

MED KONGL. WAGNMACKAREN HERH JOHN

NU TILLSAMMAN EN SON, LAHS FHEDHIC DEGEN OCH EN DOTTEH

GARETHA LOVISA, OCK DEHI

GRAFWEN

l .Ä.RO
l TIDEN .Ä.RO EN ENDA DOTTER

SÄLIA RUBA ELLER ANDRAS LIJK I GRAFVEN NEDSÄTTIA ÄN DE SOM

SALIG RUDBERGS R.Ä.TTA BRÖSTARFWINGAH HVILCKA NU FÖH

MAR

1750.

Sepulchral tablet to Lars
Rudberg, t 1750.

KORSTRAPAN PÅ THET FASTASTE LÅTIT MURA OCK
BEM-TE SÅNGA KYRKIA 300

t

l

FRAMTIDEN SKULLE BETAHFWA NÅGON

AF OFWANNEMBDE

SUMMA

l TAGAS

l

REPARATION

PENNINGAR THERTILL FÖHDEN
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SCKULL EFTER DEN FÖRSTA l PENNINGEN MED DEN SIDSTA RICHTIT ÄR TIL KYRCKIAN f
ERLAGD, SÅ ÄH JAG l ANSEENDE TILL THENNA THERAS l SIDSTA SLUT OCH EEGlÄRAN
FÖRANLÅTEN AT KIÄRLI l GEN ANHÅLLA HOS MINE RESPECTIVE EFTERTRÄDARE l I ÄMBETE
THE TÄCKTES FÖR DENNA GHAF HÅLLA HAND OCK l WÅRD. TILL YTTEHMEHA VISO VAH
DER DETTA MED EGEN HAND UNDERSCHIFVIT l ÅHR 1751 DEN 24 APRIL JOH. ARENIUS
P(ASTOH). L(OCI). SÅNGA OCK SKÅ. Epitafiet är skickligt snidat och är möjligen ritat
av Jean Eric Rehn. Hänger i vapenhuset. H 190.
Begravnings va pen.- 1. Plan kontursågad träsköld (fig. 352). På gult fält är målad
en röd stiliserad ros på en stjälk med gröna blad. Stången målad med stigande band i
gult och rött. Hjälmtäcket har varit av järnplåt; numera äro endast några fragment
kvar. Ingen inskrift. Vapnet tillhör tydligen ätten Roos . 1600-talets förra hälft. Det
omtalas tidigast 1749 (AHENIUS), då det hängde i koret. Förvaras numera på folksko
lans vind . Sköldens H 50, stavens L 237. - 2. Över Georg Stiernhielm1 (fig. 353) till
Vasula i Livland och Stiernlund, f. 1598, t 1672. Skölden har i mitten en sexuddig
förgylld stjärna och krönes av en hjälm med två plymknippen, som bära en stjärna.
Hjälmtäckets bladdekor har en tämligen ovanlig utformning, ty den växer upp från
inskriftstavlan under skölden . På denna står: FOHDOM KONG L. MA YTZ TROO MAN OCH
l KHIIGS RÅÅDH DEN EDLE OCH WÄLB: GEORG STIERN- l HJELM TILL WASYLA OCH STIEHN
LUND FÖDD ÅHH 1598 den l 7 AUGUSTIJ OCH l HEHRANOM SALIGEN AFSOMNAD: l l STOCK
HOLM DEN 22 APHIL ANNO 1672.-3. Över lagmannen Johan Sylvius (s. 364, not 2),
f. 1620, t 1690 (fig. 354). I rött fält tre strömmar; överst en bevingad hjälm, över vilken
en hand håller en bergsmanshammare. Hjälmtäcke med rika akantus- och lagerorna
ment. På inskriftsfältet står: KONGL. MAYTZ TROO MAN OCH LAGMAN ÖFFWER WEHM
LAND, DEN EDLE OCH WÄLB: HERR JOH. SILVIUS, ÄHR FÖDD ANNO 1620, UTI CARLSTAD l
WEHMLAND HELGA TREFALDIGHET OCH l SALIG l AFSOMNADE l HEHRANOM DEN 2 JUNII
1690.- 4. Över kornetten Gustaf Sylvius till Skagestrand (s. 364, not 2), f. 1648, t 1689
(fig. 355). Inskriften avnött. Vapnet är egendomligt nog av en typ, som var bruklig om
kring 1650-talet. Förvaras numera på folkskolans vind. H 90.
Tre minnestavlor, stuckna av Ambr. Hedengran (s. 32, not 1), till åminnelse av
1 GöRAN OLOFssoN, adlad GEORG STIERNHIELM, skald, vetenskaps- och ämbetsman, kallad den
svenska skaldekonstens fader och känd för sin djupa lärdom och mångsidiga bildning, f. 1598, t 1672.
Blev 1630 hovrättsassessor i Dorpat, adlades 1631, 1648 president i Dorpats hovrätt och riksantikvarie;
1649 riksarkivarie, 1661 krigsråd. - G . . m. CECILIA BUREA, f. 1603, t 1663.
Georg Stiernhielms kvarlevor hade ett underligt öde. Efter jordfästningen stod hans kista ända till
1688 kvar i Klara kyrkas likhus, Stockholm, ty familjens ekonomiska ställning omöjliggjorde inkö
pande av en ståndsmässig grav i denna kyrka. Ar 1686 gifte sig hans dotter Christina med lagman Johan
Sylvius (s. 364, not 2). Denne ägde gravplats i Sånga kyrka, där det fanns rum även för svärfaderns
kista. Vilan där blev dock ej lång: år 1797 upptogs kistan ur gravkammaren för att lämna plats för en
då vid Svartsjö herrgård avliden fru Lör (MANDELGREN). Stiernhielms kista ställdes i kyrkans material
bod, där den bortstals 1835. Vid förhör framkom, att tjuvarna hade tänkt låta göra om kopparkistan
till brännvinspanna. - Jfr även P. WIEsELGREN och G. HELLsTRÖM. Personalierna över Stiernhielm,
i: Svio-Estonica, Tartu 1937, s. 75 f.
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Fig. 352. Begravningsvapen med ätten Roos' vapen,
1600-talet. Foto 1955.
Totenwappen mit dem W ap
pen des Geschlechtes Roos,
17. Jht.

Funeral hatchment with the
coat-of-arms of the Roos
family. 17th cent.

Karl XI:s begravning 1697, av segern vid Narva 1700 och av återställandet av reli
gionsfriheten i Schlesien 1707. Av en fjärde tavla finnes endast ramen kvar. Förvaras i
tornrummet bakom läktaren.
K ungatal i förgyllda ramar, hänga på läktaren: - l . Gustav III:s tal1771 och 1772.
- 2. Karl XIII:s tal 1810 och 1817.
Minnestavla av tennplåt, se s. 300.
INv. 1672 upptager följande böcker: >>Stoor Ny Swänsk Biblia aff Drott: Christine
tryck 1646. Dito Gammal: Biblia nogh ijlla Faren. Ubsala Psalm och Evangelij book.
Hand book af Gambl. Tryckett. Sångbook till Kyrie och andre Sånger Tryckt.>> Finnas
ej kvar. - Enl. ett odaterat INV. från 1600-talet fanns ett >>Bibelskrin på altaret öfwer
draget med inskrevne historier, och en dyna därpå med gullspetzar.>> Närmare uppgifter
om dessa föremål saknas.
Av möbler i sakristian märkas: ett bord, omnämnt första gången 1687, enkelt ar
bete; ett par stolar tillhörande bordet; en spegel med svartmålad ram och målade guld
ornament på ramen, skänkt 1846 av kyrkvärden Anders Procherus i Stockby.
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Fig. 353. Begr avningsvapen över skalden Georg Stiernhielm,
S. 370. Foto 1955.
Totenwappcn flir den Dichter Georg
Stiernhielm (t 1672).

t

1672.

Funeral batchment for the farnous
Swedish poet Georg Stiernhielm,
t 1672.

K i s t o r: - l. Järnbeslagen, med tre lås. Har varit målad med gråblå färg. Omtalas
tidigast 1672 (INv.). H 48, B 52, L 70. - 2. Enkel träkista utan beslag, med hål i lo cket
för penningar. Handtag på kortsidorna samt lås med nyckel å framsidan. Omtalas som
fattigkista 1681. H 37, B 47, L 68. - 3. J ärnbeslagen, med tre lås (två hänglås, ett
inbyggt). Handtag å båda kortsidorna. Omtalas tidigast 1753 (INv.). H 51, B 50, L 76.
lNv. 1686 upptager »l spanskt Röör att vpväckia Fålcket medh.)> Finns ej kvar.
Votivskepp omtalas i INv. 1686: )> l skiep som Plägar hängas vnder taaket.)> Finns
ej kvar.
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Fig. 354. Begravningsvapen över Joh a n Sylvius, t 1690. S. 370 . Foto
1955.
Totenwappen fiir .Johan Sylvius
(t 1690).

Funeral batchme nt for J ohan Syl
vius, t 1690.

Sammanringningsstav. Hak, nedåt avsmalnande stav av fernissad furu med
ett nyckelhålsformat hål i den övre ändan, avsett att användas för stavens upphängande
på en spik eJ. dyl. Ristad inskrift: SÅNGA SAMMANRINGN IN GSSTAF. 1800-talet. L 114,
B upptill 5, nedtill 3. - Användes såsom ett slags budkavle mellan socknens gårdar,
som turvis hade att ombesörja sammanringningen.
Som ett kuriosum kan slutligen nämnas, att 1808 (sT.PROT.) behandlades frågan om
anskaffande av en >>från Engla nd hemförd rökningsappareil till anstrucken och för
skämt lufts renande, som genom Collegie medici försorg nu är att tillgå i Stockholm.>>
Dylik apparat anskaffades dock ej.
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Fig. 355. Begravningsvapen över Gustaf Sylvius, t 1689.
S. 370. Foto 1955.
Totenwappen fi.ir Gustaf Sylvius (t 1689).

KLOCKOR

Funeral hatchment for Gus
taf Sylvius, t 1689.

Två klockor hänga i stapeln. Båda klockorna ha exakt samma inskriptioner. Runt
halsen: GLORIA IN EXELSIS DEO ET IN TERRA PAX HOMINIBUS BONA VOLVNTAS ANNO
1660 (=Ära vare Gud i höjden, frid på jorden, till människorna ett gott behag. År
1660). - På slagringen: LAETATVS SVM IN HIS QVAE DICTA SVNT MIHI IN DOMVM DOMINI
IBIMVS STANTES ERVNT PEDES NOSTRI IN ATRYS TVIS IERVSALEM (=Jag har glatt mig
över det som sagts mig: Vi skola gå till Herrens Hus. Våra fötter skola stå i Dina går
dar, Jerusalem}. Därefter en relief: två symmetriskt ställda hjortar. (fig. 355 A). - stor
klockans D 103, H 94; lillklockans D 91, H 85. - Klockorna äro med största sanno
likhet gjutna av klackgjutaren Johan Meyer1 i Stockholm.
1

JoHAN MEYER, son till Gerdt M., kungl. styckgjutare, verksam i Sthlm 1660- 1679.
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F ig. 355 A. Ornament med hjortar. R elief på tv å klockor, gjutna 1660 av
Johan Meyer i Stockholm. Gip savgjutning av L. M. Holmb äck 1950.
Orn an1e nt n1it 1-Iirschen. Reli e f aur zwe i
G locken , 1660 von Joha n Meyer in Stock
holnl gegossen . Gibsa bguss .

Orn ~nncnt s

with st ags. l~e li e f on two bells,
east by .fohan Meyer of Stockholm in 1660.
Plast e rcctst.

Fig. 356. Krucifix p å mässhake nr 3,
skänkt å r 1700 av pärlstickaren Kroell.
S. 356. Foto 1951.
Kruzifix a uf d em
Messgewa nd Nr. 3,
1700 von dem Per
lensticker I(roell ge
schenkt.

C ntcifix on chasub le,
presenled in 1700.
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SAMMANFATTNING

Are=-:
Si=---····

·d
Fig. 357. Kyrkans
till växt, 1 : 1000.
A. Tuulse 1956.
Bauliche Entwicklung
der l{irche.
Growth of the chmch.

I. Gråstenskyrka med galberat V-torn och smalare kor, troligen med absid
(fig. 357 A). Innertak av trä, sannolikt plant. Tillhör den romanska kyrkotyp
med smäckert V-torn, som hade S. Pers i Sigtuna V-torn som förebild. 1100
talets sista fjärdedel. Inv.: rikt skulpterad dopfunt från 1100-talets slut
(fig. 331-333).
II. Kyrkan förlänges åt Ö (fig. 357 B). Trepassformat trätunnvalv i Ö delen,
plant innertak i v delen? s-portal med gotisk omfattning (fig. 275). sakristia
med kryssvalv av tegel uppföres i samband med förlängningar. Ringkammaren
i V-tornet öppnas mot långhuset och förses med tunnvalv av tegel. Hål för
klocklinor (fig. 280) i detta valv visa, att tre små klockor hängde i tornet.
1300-talets början. Inv.: triumfkrucifix (fig. 325).
III. Ribbvalv av tegel slås i kyrkorummet. Vapenhus uppföres i SV,
täckt med tunnvalv av tegel (fig. 357 C). Byggnadsarbetena påbörjas under
1430-talet, avslutas omkr. 1470, då kyrka och vapenhus prydas med kalkmål
ningar (fig. 284-317), tillhörande den s. k. Tierpsgruppen. Deras bildinnehåll
torde vara inspirerat av tiggarmunkarnas predikningar. Inv.: träskulpturer
från 1470-talet (fig. 319- 324), tillhörande ett altarskåp från Jordan Målares
verkstad, Stockholm. Broderier från en senmedeltida korkåpa (fig. 337- 338).

IV. Tornspiran nybygges 1587, 1729 höjs den och efter ett åsknedslag 1730 återställes den till samma
utseende (fig. 273). Ett litet gravkor av trä och av tidig typ har en tid funnits i vinkeln mellan långhus
och vapenhus (fig. 272). På 1680-talet restaureras kyrkan, varvid bl. a. muralmålningarna överkalkas.
Inv.: predikstol från 1635 (fig. 327-330), antagligen ett arbete av llibeckmästaren Michael Sommer.
Altaruppsats (fig. 318), skänkt 1690 av Johan Sylvius. Epitafier (fig. 34 7-351) och begravningsvapen
(fig. 352- 355) bl. a. över Georg Stiernhielm. Klockor från 1660 (fig. 355 A).
V. Restaureringar: 1. År 1900- 1902 under ledning av arkitekten Agi Lindegren. Fönster, dörrar,
tak och gavlar renoveras eller göras helt nya, likaledes en del av inventarierna. Kalkmålningarna fram
tagas och kompletteras hårt av W. Pettersson. - 2. År 1949 under ledning av arkitekten B. Schill
med S. Dalen som konservator. Nya slutna bänkar, orgelläktaren utvidgas, medeltida träskulpturer
konserveras och kalkmålningarna befrias från 1902 års övermålning. El. uppvärmning.

ZUSAMMENFASSUNG
I. Feldsteinkirche mit sich nach oben verjlingendem W Turm und schmaJerem Chor, wahrscheinlich
mit Apsis (Abb. 357 A). Im Inneren eine - vermutlich flache - Holzdecke. Dem romanischen Kir
chentyp mit schtankern W Turm zugehörig, der den W Turm der St. Peterskirche in Sigtuna zum Vor
bild hatte. - Letztes Viertel des 12. Jhts. - Ausstattung: Taufstein vom Ende des 12. Jhts. in reicher
bildhauerischer Gestaltung (Abb. 331- 333).
II. Die Kirche wird nach O verlängert (Abb. 357 B). Der O Teil durch eine Holztonne mit dem Durch
schnitt eines Dreipasses bedeckt, im W Teil wohl eine Flachdecke. S Portal mit gotischer Einfassung
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(Abb. 375). Die Sakristei mit Kreuzgewölbe aus Backstein wird im Zusammenhang mit den Verlänge
rungen aufgefiihrt. Das Untergeschoss des Turmes wird zum Langhaus hin geöffnet und erhält ein
Tonnengewölbe aus Backstein. Löcher fiir Gloekenstränge (Abb. 280) in diesem Gewölbe zeigen, dass
drei Gloeken im Turm hingen. - Beginn des 14. Jhts. Ausstattung: Triumphkreuz (Abb. 325).
III. Rippengewölbe aus Backstein werden im Kirchenraum geschlagen. Ein Waffenhaus (Vorhalle)
wird im SW errichtet und mit einer Backsteintanne gedeckt (Abb. 357 C). Die Bauarbeiten, die während
der 1430er Jahre begannen, werden um 1470 beendet, wo Kirche und Waffenhaus eine Ansmalung (Abb.
284- 317) erhalten, die man zur sog. Tierpsgruppe rechnet und deren Thernatik von den Predigten der
Bettelmönche angeregt worden sein muss. Ausstattung: Holzplastiken aus den 1470er Jahren (Abb.
319-324), die zu einem Altarschrein aus Jordans des Malers Werkstatt in Stockholm gehörten. Bro
derien von einem spätmittelalterlichen Chormantel (Abb. 337- 338).
IV. Die 1587 neu erbaute Turmspitze wurde 1729 erhöht und nach einem Blitzeinschlag 1730 in der
selben Form wiederhergestellt (Abb. 273). Ein kleiner Grabchor aus Holz - ein fruher Typ - befand
sich friiller in der Ecke zwischen Langhans und Waffenhaus (Abb. 272). In den 1680er Jahren wurde
die Kirche restauriert, wobei die Ansmalung iibertiincht wurde. Ausstattung: Kanzel von 1635 (Abb.
327-330), vermutlieb eine Arbeit des Liibecker Meisters Michael Sommer. Der Altar (Abb. 318), eine
Stiftung von Johann Sylvius von 1690. Epitaphien (Abb. 347- 351) und Totenwappen (Abb. 352- 355)
u. a. fiir Georg Stiernhielm. Gloeken von 1660 (Abb. 355 A).
V. Restaurierungen: l) 1900- 1902 unter Leitung des Architekten Agi Lindegren. Fenster, Turen,
Dach und Giebel werden renoviert oder ganz neu angefertigt, ebenso ein Teil der Ausstattung. Die
mittelalterliche AusmaLmg wird von W. Pettersson freigelegt sowie unzulässig ergänzt. - 2) 1949
unter der Leitung des Architekten B . Schill mit S. Dalen als Konservator. Das geschlossene Gestiihl
wird wieder eingefiihrt, die Orgelempore erweitert, die mittelalterliche Plastik einer Konscrvierung
unterzogen und die Ansmalung von den Zutaten von 1902 befreit. Elektroheizung.

SUMMARY
l. Greystone church with W. tower with entasis (e. g. the tower walls are convex), and narrow chancel,
probably with an apse (fig. 357 A). Wooden, probably flat ceiling. Belongs to the Romanesque church
type with slender W. tower, which bad its prototype in the W. tower of St. Peter's church in Sigtuna.
Last quarter of 12th cent. - Inventory: richly earved font, end of 12th cent. (figs. 331- 333).
Il. Church was lengthened to E. (fig. 357 B). Wooden trefoil vaulting in E. part, flat ceiling in W. part
(?). S. doorway with Gothic mouldings (fig. 275). Vestry with intersecting brick vaulting was built at

the same time as the lengthening. The bellringer's chamber in vY. tower was opened towards nave and
furnished with a brick barre! vaulting. Holes for the bel! ropes (fig. 280) in this vaulting show that
three small bells hung in the tower. Beginning of 14th cent. - Inventory: rood (fig . .325).
III. Brick r ib vaulting was made in the interior of the church. Porch was erected in S.W., with brick
barre! vaulting (fig. 357 C). The building work was started during the 1430's and finished ca 1470,
w hen church and porch were decorated with painted murals and vaultings (figs. 284- 317) belonging to
the so-called Tierp group. Their theme is supposed to be inspired by the preachings of the mendicant
friars. - Inventory: Wood cm·vings, from the 1470's (figs. 319- 324), belonging to a triptych from
the workshop of Jordan the Painter of Stockholm. Embroideries from a contemporm·y cope (figs. 337
-338).
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IV. A new steeple was built in 1587; this was made higher in 1729, and after being struck by lightening
in 1730 was reduced to its original shape (fig. 273). A small wooden crypt, early in type, was for some
time situated in the corner between nave and porch (fig. 272). In the 1680's the church was restored,
when among other things the murals were obliterated. - Invcntory: pulpit from 1635 (figs. 327- 330),
probably made by the Lubeck master Michael Sommcr. Altar decorations (fig. 318), presented in 1690
by Johan Sylvius. Sepulchral tablets (figs. 347- 351) and funeral b atchments (figs. 352- 355), including
one for the poet Georg Stiernhielm. Bells, 1660 (fig. 355 A).
V . Restorations: l. In 1900-1902 under the direction of the architect Agi Lindegren . Windows, doors,
roofs and gable ends were renewed or entirely remade, as was also the case with part of the co ntents.
Murals were revealed and roughly completed by \V. Petterson . - 2. In 1949 under the direction of the
architect B. Schill with S. Dalen as restor·er. New, closed p ews, organ gallery widened, mediaeval wooden
figures restored and murals freed from the covering of paint of 1902. Electrical heating.

(Forts. fr ån omslagets 2:a sida)
DALARNE.

(6)
(9)
(37)
(52)

Band
Band
Band
Band

I, h. 1. Leksands och Gagnejs tingslag. Pris 4: 50.
I, h . 2. Falu domsagas norra tingslag. Pris 12 kr.
I, h. 3. Falu domsagas södra tingslag. Med register till Bd l. Pris 16 kr.
II, h. 1. Falun. Pris 12: 50.

ÖSTERGÖTLAND. (13) Band I, h. 1. Bunkekinds härad. 1. (Askeby, Svinstad). Pris 14 kr.
(14) Band I, h. 2. Bunkekinds härad. 2. (Vårdsberg, Örtomta). Pris 13 kr.
(43) Band II. V reta kloslers kyrka. Med register till Bd Il. Pris 15 kr.
VÄRMLAN D. (18) Band I, h. 1. Grums härad, norra delen. Pris 9: 50.
(19) Band I, h. 2. Grums härad, södra delen. Pris 6: 50.
BLEKINGE. (22) Band
(36) Band
(51) Band
(59) Band
(65) Band

I, h. 1. Ostra härad. Pris 13 kr.
I, h. 2. Medelsta härad. lVled register till Bd I. Pris 14 kr.
II. Bräkne och Listers häraden. Med register till Bd II. Pris 13 kr.
III, h. 1. Fredrikskyrkan i Karlskrona. Pris 5 l<r.
III, h. 2. Trefaldighetskyrkan eller Tyska kyrkan i Karlskrona. Pris 8 kr.

MEDELPAD. (30) H. 1. Njurunda och Sköns tingslag samt Sundsvalls stad. Pris 10 kr.
(47) H. 2. Indals, Ljustorps och Västra Domsagans tingslag. Med register. Pris 16 kr.
DALSLAND. (34) Band l, h. 1. Sundals härad. Pris 10 kr.
SKANE.

(38) Band I, h. l. Kävlinge kyrkor i Harjagers härad. Pris 2: 50.

GÄSTRIKLAND. (39) H. l. Gäole stads kyrkor. Pris 10 kr.
(44) H. 2. Landskyrkorna. Med register. Pris 17 kr.
NÄRKE. (46) Band l, h. 1. Orebru stads kyrkor. Pris 12 kr.
(63) Band I, h. 2. Orebro härad. Pris 20 kr.
SMÅLAND. (48) Band l. Jönköpings och Ruskvarna kyrkor. Med register till Bd I. Pris 8 kr.
BOHUSLÄN. (57) Band I, h. 1. Västra Hisings härad. Pris 8 kr.
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