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SVERIGES KYRKOR 
föreligger i följande delar i febr. 1959: 

UPPLAND. (7) Band I, h. 1. Danderyds skeppslag, mellersta delen. Pris 6: 60. 
(29) Band l, h. 2. Danderyds skeppslag, östra och västra delen. Pris 13 kr. 
(62) Band I, h. 3. VärmdiJ skeppslag. Pris 16: 50. 
(64) Band l, h. 4. Akers skeppslag. Med register till Bd I. Pris 17: 50. 

(8) Band II, h. 1. Häverö och Väddö skeppslag. Pris 4: 40. 
(50) Band II, h. 2. Bro och Välö skeppslag. Pris 8 kr. 
(58) Band II, h. 3. Fröluna och Länna skeppslag. Pris 12 kr. 
(74) Band II, h. 4. Frösåkers härad, norra delen. Pris 28 kr. 
(75) Band II, h. 5. Frösåkers härad, södra delen. Med register till band II. Pris 32 kr. 
(12) Band III, h. 1. Långhundra härad, norra delen. Pris 15 kr. 
(67) Band III, h. 2. Långhundra härad, södra delen. Pris 12 kr. 
(69) Band III, h. 3. Närdinghundra härad, västra delen. Pris 20 kr. 
(70) Band III, h. 4. Närdinghundra härad, östra delen. Med register till Bd III. Pris 20 kr. 

(1) Band IV, h. 1. Erlinghundra härad. Pris 4: 50. 
(11) Band IV, h. 2. Seminghundra härad. Med register till Bd IV. Pris 17 kr. 
(71) Band V, h. 1. Vallentuna härad, östra delen. Pris 15 kr. 
(72) Band V, h. 2. Vallenluna härad, västra delen. Pris 15 kr. 
(78) Band V, h. 3. Sjuhundra härad, sydvästra delen. Pris 18 kr. 
(80) Band V, h. 4. Sjuhundra härad, nordöstra delen. Pris 18: 50. 
(73) Band VI, h. 1. Fårenluna härad, västra delen. Pris 26 kr. 
(77) Band VI, h. 2. Fårenluna härad, mellersta delen. Pris 20 kr. 
(79) Band VI, h. 3. Fårenluna härad, östra delen. Pris 17 kr. 
(81) Band VI, h. 4. Sollentuna härad, södra delen. Pris 24 kr. 
(82) Band VI, h. 5. l.Sollenluna härad, norra delen. Med register till Bd VI. Pris 24 kr. 
(76) Band VII, h. 1. Bro härad. Pris 26 kr. 

GOTLAND. (3) Band l, h. 1. Lummelunda ting (utom Tingstäde). Pris 4 kr. 
(21) Band I, h. 2. Lummelunda ting (Tingstäde). Pris 5: 50. 
(31) Band l, h. 3. Bro ting. Pris 12 kr. 
(33) Band I, h. 4. Endre ting. Pris 12 kr. 
(35) Band l, h. 5. Dede ting. Med register till Bd l. Pris 10 kr. 
(42) Band II. Rute setling. Med register till Bd II. Pris 16 kr. 
(54) Band III. Hejde setling. Med register till Bd III. Pris 26 kr. 
(61) Band IV, h. 1. Lina ting. Pris 12 kr. 
(66) Band IV, h. 2. Ralla ting, norra delen. Pris 18 kr. 
(68) Band IV, h. 3. H alla ting, södra delen. Pris 20 kr. 

VÄsTERGÖTLAND. (2) Band l, h. 1. Kållands härad, norra delen. Pris 5: 40. 
(4) Band I, h. 2. Kållands härad, sydöstra delen. Pris 4: 50. 

(15) Band I, h. 3. Kållands härad, sydvästra delen. I. Pris 10 kr. 
(16) Band I, h. 4. Kållands härad, sydvästra delen. II. Med register Ull Bd I. 

Pris 10 kr. 
STOCKHOLM.(17) Band I, h. 1. Slorkyrkan. 1. Församlingshistoria. Pris 11 kr. 

(24) Band I, h. 2. Slorkyrkan. 2. Byggnadshistoria. Pris 15 kr. 
(25) Band I, h. 3. Storkyrkan. 3. Inredning och inventarier. Med register till Bd I. 

Pris 20 kr. 
(28) Band II, h. 1. Riddarholmskyrkan. 1. Byggnadshistoria. Pris 20 kr. 
(45) 	Band II, h. 2. Riddarholmskyrkan. 2. Fast inredning, inventarier och gravminnen. 

Med register till Bd II. Pris 38 kr. 
(5) Band III, h. 1. Kungsholms kyrka. Pris 4: 50. 

(10) Band III, h. 2. Hedvig Eleonora kyrka. Med register till Bd III. Pris 14 kr. 
(26) Band IV, h. 1. Jakobs kyrka. 1. Församlingshistoria. Pris 13 kr. 
(32) Band IV, h. 2. Jakobs kyrka. 2. Konsthistoria. Pris 13 kr. 
(40) 	Band IV, h. 3. Johannes kapell och kyrka. S:t Sicfans kapell. Med register till 

Bd IV. Pris 10 kr. 
• (20) Band V, h. 1. Adolf Fredriks kyrka. Pris 12: 50. 

(55) Band V, h. 2. Gustav Vasa kyrka. Pris 5:50. 
(60) Band V, h. 3. Matteus kyrka. Pris 4 kr. 
(23) Band VI, h. 1. Klara kyrka. 1. Församlingshistoria. Pris 12 kr. 
(27) Band VI, h. 2. Klara kyrka. 2. Konsthistoria. Med reg. till Bd VI. Pris 12 kr. 
(41) Band VII, h. 1. Maria Magdalena kyrka. Pris 12 kr. 
(56) Band VII, h. 2. Katarina kyrka. Pris 16 kr. 
(49) Band VIII, h. 1. Bromma kyrka och Västerledskyrkan. Pris 6 kr. 
(83) Band VIII, h. 2. Spånga och Hässelby kyrkor. Pris 26 kr. 
(53) Band IX, h. 1. Skeppsholmskyrkan. Pris 10 kr. 

(Forts. d omslagets 3:e sida) 
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FÖRORD 


En beskrivning av Spå n g a k y r k a påbörjades redan 1921 av dåvarande fil. lic. 
INGEGERD H ENsCHEN. Ett av henne utarbetat manuskript, avlämnat 1922, befinner 
sig i Sveriges Kyrkors arkiv. Det kunde emellertid vid tiden för avlämnandet icke 
bringas till tryckning på grund av de bristande ekonomiska resurser, som under Sve
riges Kyrkors hårda begynnelseperiod starkt begränsade dess tryckningsmöjligheter. 
Först sedan anslagen från Humanistiska fonden fr. o. m. 1947 kunnat väsentligt ökas, 
har det blivit möjligt att återupptaga, fullborda och publicera åtskilliga under en tidi
gare period påbörjade beskrivningar. 

År 1949 kunde således arbetet med Spånga kyrkas beskrivning återupptagas av 
professor ARMIN TuuLSE, som då delvis kunnat bygga på Ingegerd Henschens tidigare 
manuskript. När en grundlig restaurering under ledning av professor Erik Lundberg 
planerades i början av 1950-talet, ansågs det emellertid önskvärt att avvakta resulta
tet av denna och av de mera ingående byggnads- och målningsundersökningar, som 
kunde komma att utföras under restaureringen. Efter dennas slutförande (1953-55} 
nybearbetade Armin Tuulse den beskrivning av Spånga, som här publiceras. 

I undersökningsarbetena i kyrkan hava deltagit fil. lic. RAGNHILD BosTRÖM; fiL 
lic. GuNNAR LINDQVIsT och mag. phil. LYDIA TuuLsE. Yid dessa arbeten i kyrkan 
har vänligt bistånd lämnats av klockaren E. R. ERicssoN. 

Vid bearbetningen av det insamlade materialet har värdefullt bistånd lämnats av 
ett flertal specialister inom de områden, soin beröras i en kyrkobeskrivning, nämligen 
docenten MoNICA RYDBECK, fil. drARON ANDERssoN och fil. lic. RuNE NoRBE~G (me
deltida träskulptur, silver m. m.); fil. dr AGNES GEIJER (textilier); docenten ADOLF 
ScHÖCK t (historia); professor BENGT HILDEBRAND och fil. lic. JAKOB KoiT (person
historia); statsheraldikern GuNNAR ScHEFFER (heraldik); fil. dr BERTIL WEsTER (org
lar); pastor L. M. HoLMBÄCK (klockor); professor SvEN B. F. JANSSON (runstenar). Pro
fessor DAG NoRBERG har haft vänligheten granska latinska inskrifter och deras över
sättning. Till dem alla framföres ett varmt tack för deras betydelsefulla bistånd. 

Vid beskrivningen av den inom Spånga sockens område nyligen uppförda H ä s s e l b y 
kyrka har komminister WILHELM BERGSTRAND visat ett av utgivarna högt uppskat
tat intresse. Han har lämnat värdefulla sakuppgifter och förmedlat viktigt illustrations
material, för vilket vi äro honom tack skyldiga. 

Stockholm och Visby i december 1958. 

SIGURD CuRMAN JoHNNY RoosvAL 



FÖRKORTNINGAR ANVÄNDA I DETTA HÄFTE 

Övriga förekommande förkortningar i överensstämmelse med förkortningsregistret i Nordisk Familje
bok, 3: e upp!. 

AFRITNINGAR = Afritningar av Kyrkor och Kyrko-vapen i Upland. Ms i KB, sign. F. l. 3: a och b. 
Teckningarna utförda åren 1680-1685 av Antikvitetskollegiets tecknare Johan Leitz och Petrus 
Helgonius. -I tryck utgiven av Erik Vennberg under titeln: Johan Hadorphs resor: Afritningar 
af Kyrkor och Kyrkovapen i Uppland 1676-1685, Sthlm 1917. 

ALMQUisT, Frälsegodsen = J oh. Ax. Almquist, Frälsegodsen i Sverige under storhetstiden med särskild 
hänsyn till proveniens och säteribildning. I: 1 o. 2. Stockholm 1931. (Skrifter utg. av Svenska 
Riksarkivet 1.) 

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. 
Dep. = deponerad, deposition. 
DoMKAP. = Uppsala domkapitel och dess arkiv. 
ED hand!. = Ecklesiastikdepartementets handlingar i RA. 
HERDAM. = Upsala ärkestifts herdaminne 1-3. Upsala 1842-45; 4, 1893. 
IHRFORS = E. Ihrfors, Uplandia sacra, 7 bd 1894- 99. Ms i VHAA. 
INv. = inventarieförteckning. 
INv. 1829 = en på grund av en kg!. förordning 17/4 1828 företagen inventering av forntida minnes

märken i kyrkor och på kyrkogårdar. Protokollen, som fördes av prästerna, utskrevos i flera 
exemplar, varav en serie förvaras i respektive kyrkoarkiv och en serie i ATA. 

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. 
LuNDBERG I = Erik Lundberg, Byggnadskonsten i Sverige under medeltiden 1000-1400. Sthlm 1940. 
Ms = manuskript. 
PERINGSKIÖLD = se PER. MoN. 
PER. MoN. 1-X = J. Peringskiöld, Monumenta Sueco-gothorum antiqua et recentia 1-X. Ms i KB. 
PRoT. = protokoll. 
RA = Riksarkivet, Sthlm. 
RÄK. = räkenskaper. 
SBL = Svenskt Biografiskt Lexikon, Sthlm 1918- . 
SD = Svenskt diplomatarium 1- 6 (t. o. m. är 1355) och (ny ser.) 1- 4 (åren 1401- 20). Sthlm 1829 

-1946. 
SHM = Statens Historiska Museum, Sthlm. 
ST. PRoT. = sockenstämmoprotokoll. 
SvK = Sveriges Kyrkor, konsthistoriskt inventarium, utg. av S. Curman och J. Roosval, 1912- . 
Sv. KoNSTNÄRSLEXIKON = Svenskt Konstnärslexikon, Malmö 1952- . 
Sv. RuNINsKRIFTER = Sveriges runinskrifter utg. av VHAA. 
TuuLsE, Hossmo = Armin Tuulse, Hossmo. En försvarskyrka med östtorn, Sthlm 1955. 
UB = Uppsala Universitetsbibliotek, Uppsala. 
UFT = Upplands Fornminnesförenings Tidskrift. 1871-. 
ULA = Landsarkivet i Uppsala. 



UPMARK = Gustaf Upmark, Guld- och silversmeder i Sverige 1520- 1850, Sthlm 1925. 

UPPS. UTST. = Utställningen av äldre kyrklig konst i Uppsala 1918. 

UPPS. UTST. KAT. = Katalogen till Upps. utst. 

VHAA = K. Vitterhets Historie och Antikvitetsakademien, Sthlm. 

Vxs. = visitation. 

ÖIÄ = Överintendents Ämbetet (efter 1918 BST), Sthlm. 

ÖIÄ sk;. = Skrivelser från ÖIÄ till K. Maj:t (inrikescivildep.) i RA. 


I FÖRENING MEDMÅTTUPPGIFTER 

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 S Ö V. 
Silverstämplar tydda enl. UPMARK. 
Tennstämplar tydda enl. LöFGREN. 
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Fig. 51. Översiktskarta över Spånga församling. 


Dbersichtskarte der Gemeinde Spånga. Map of Spånga parish. 




Fig. 52. Spånga kyrka från NÖ . Foto 1957. 


Die Kirche von Spånga von NO. Spånga church from N .E. 




Fig. 53. Kyrkan och prästgärden från S. Foto 1957. 


Die Eirche und der Pfarrhof von S. Church and vicarage from S. 
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Beskrivningen utarbetad av ARMIN TuuLsE, avslutad i maj 1958 

TRYCKTA KÄLLOR: AFRITNINGAR, pl. 126 (kyrkan 1682, Vapen).- KLINGSPOR 2, S. 64 f.- J. 
HENsCHEN, Spånga kyrka. UPPLANDs KYRKOR 26, Uppsala 1949. - E. LuNDBERG, Spånga kyrkas 
restaurering. Stockholms stifts julbok 1955, s. 20 f. -A. LINDBLOM, Profeternas underverk i Spånga. 

Fataburen 1956, s. 111 f. - C. TRoLLE-BoNDE, Hesselby. Arkivalier rörande egendomen och dess 
egare samt Bonde-grafven i Spånga kyrka, Lund 1894. - E. MALMBERG, Hesselby. En gårds historia, 

med efterskriften: Bondegraven i Spånga kyrka, Sthlm 1920.- E. LUNDBERG o. A. LINDBLOM, Spånga 
kyrka, Sundbyberg 1958. 

HANDSKR. KÄLLOR OCH AVB.-SAML.: KB: HADORPHS »ANNOTAT!ONSBOOK>>, opaginerad (beskr. 
av kyrkan, gravkoret m. m.); RANSAKN. I (beskr. av INv.).- ATA: lHRFORS II, s. 177 f. (med 3 akvarel

ler); tre odat. tuschteckningar av K. ARosENIUs (exteriör, dörr och gravsten); !Nv. 1829; handlingar 
rörande kyrkans senaste restaureringar, konservering av INV. m. m.; tidningsurklipp. - BST: Ritning 

till ny tornhuv av AxEL ALMFELT 1823 (laverad); uppmätningsritningar av K. G. SöDERKVIST jämte 



86 STOCKHOLM 

Fig. 54. Detalj av en karta från 1636, visande Spånga kyrka 
med kyrkogården och prästgården. LST. 

Ausschnitt aus einer Karte von Detail of map, 1636, showing 
1636mit der Kirche von Spånga, Spånga church with church
dem Kirchhof und dem Pfarr- yard and vicarage. 

hof. 

restaureringsritningar av GusT. PETTERssoN 1905; förslag till centraluppvärmning 1905; förslag till 
kyrkogårdens utvidgning av K. NoRDENSKJÖLD 1923; förslag till sakristians inredning av E. MILLEs 
1944; förslag till grundförstärkning av N. RoYEN 1948; restaureringsritningar av E. LUNDBERG o. E . 
AUBY 1949-55. - LST: Karta från 1636 av lantmätaren THOMAS CHRISTIERNSSON (A X, s. 4).- UB: 
PALMSKIÖLDSKA SAML. 276, S. 399 f. (beskr. av kyrkan och inv.); ORDINSKA SAML. 39, Upbörden 1531, 
s. 84.1 

K YRKANS ARKIV ALlER (i Stadsarkivet): RÄK. 1605- 1701 (L: l), innehåller även gåvor till kyrkan 
1602- 1631, 1648, 1661- 1732 OCh INV. 1604, 1625, 1645, 1673, 1696, 1702- 1704, 1709-1773, 1766
1773; ST.PROT. (K: l) 1604- 1605, 1625-1636, 1702-1753 (även PROT. för Järf,älla); INV. (N: II) 1604 
(upptager flera numera försvunna INV.), 1625, 1645, 1673, 1696, 1709, 1725-1732, 1746, 1777, 1812; 
VIS.PROT. (N: l) från 1628; SERIES PASTORUM 1564-1813 och ANTECKNING OM GRAVAR i kyrkan 1704
1750 (0: I). - I Sveriges Kyrkors arkiv förvaras en beskrivning över Spånga kyrka, utförd 1922 av 
numera fil. dr INGEGERD HENSCHEN. Denna beskrivning har vid manuskriptets utarbetande delvis 
använts. 

Spånga kyrka omtalas första gången år 1300 i ett brev av ärkebiskopen Nils Allesson datum apud 
Ecc/esiam Spangar anno Millesima Trecenlesimo, jn feslo beale kalerine virginis el marliris, dvs. den 25 
november (SD nr 1331). Tre år senare och även 1319 visiterades Spånga av samme ärkebiskop. Kyrktm 
fick under medeltiden talrika donationer, och då ärkebiskop Hemmings pallium skulle lösas år 1343 

1 Från Spånga lämnades: •>En klocka näst the största ovägin. l Sillf ... X !ode marc l och IIII lodh l 
Penningar ... XXIIII marc. l Tionden III pund, then togh Jens l Matsson och IIII Kopparstakar. • 
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Fig. 55. Kyrkogårdsplan, 1: 2 000. Uppm. J. Söderberg 1956. 


Grundriss des Kirchhofs. Plan of churchyard. 
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INHÄGNAD 

INGÅNGAR 

Fig. 56. Gravvård från 1700. Foto 1957. 
Grabmal aus rotem Tombstone, red 

Kalkstein von 1700. limestone, 1700. 


och avgifter uttaxerades från stiftets kyrkor, kom en 
ovanligt stor summa på Spångas del (SD nr 3754). 
Tingsplatsen låg vid Granby, ej långt från kyrkan, 
vilket ger en antydan om, att Spånga var häradets 
viktigaste kyrka vid sidan av Sollentuna. Spånga bil
dade ett pastorat med Järfälla t. o. m. 1939, s. å. fick 
Spånga en dotterkyrka i Hässelby (s. 209). Spånga soc
ken tillhörde Sollentuna hd intill 1949. Detta år in
korporerades större delen av Spånga i Stockholms stad, 
övriga delar av socknen införlivades med resp. Sollen
tuna köping, Solna stad och Sundbybergs stad. 

Följande i texten omnämnda gårdar och samhällen 
ligga inom Spånga socken: Aku/la, Duvbo, Granby, 
Hägerstalund, Hässelby, Lilla Ursvik, Rinkeby, Risna, 
Råcksta, Stora Ursvik, Tensta och Ulriksdal. 

KYRKOGÅRD 
Kyrkogårdens äldsta delligger S och Vom 

kyrkan (A-B-C-D å fig. 55). 1905 vidgades 
kyrkogården åt S och V, l 923 anlades en ny 
avdelning i NÖ enligt förslag av ark. K. Norden
skjöld. - Den äldre kyrkogården har varit 
omgärdad av en bogårdsmur, lagd av vald och 
kluven gråsten i murbruk. Av denna mur finnas 
vissa partier kvar i N och ö, medan murens 
fortsättning på samma sidor är lagd av grå
sten i kallmur. Materialet torde emellertid här
röra från den mur som revs l 905, då kyrko
gården fick sin ovan omtalade utvidgning. Den 
gamla muren var enligt gängse sätt täckt med 
tak av bräder, vilket borttogs 1812 (sT.PROT.). 
Utvidgningen från l 905 är i V och S omgärdad 
av en häck. Den nyaste avdelningen är i S och 
Ö försedd med kallmur av gråsten, i V och N 
med en häck. 

Kyrkogårdens äldre del har ingångar i N och 
ö, varav den senare är huvudingången. Båda 
hava murade stolpar, uppförda 1787 (sT.PROT.) 
av det tegel som erhölls vid nedrivandet av tre 

äldre stigluckor, jämte en del nytt tegel. stolparna äro vitrappade samt täckas av pyra
midtak av svartmålad järnplåt, krönta av en kula. Grindar av smidesjärn förfärdigades 
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1813 av smeden Törner vid Ulriksdal enl. 
ST.PROT., lika med Klara kyrkogårds V 
grindar. - Angående de stigluckor som 
funnos före 1787 i ö, V och S finns inga 
närmare uppgifter utom att de voro mu
rade av tegel, hade välvda ingångar och 
sadeltak. 

Den nya kyrkogården i NÖ har huvud
ingång i S med stolpar av vitrappat tegel 
och grindar av smidesjärn. stolparna ha 
tak av kopparplåt, krönt av en kula. 

Begravningskapell, invid gamla kyr BEGRAV
NINGSKAPELLkogårdens S gräns. Det är byggt av vit

rappat tegel på en sockel av råhuggna gra
nitblock. Tak av svart järnplåt. Portalen 
åt N är bred och rundbågig, porten av 
brunmålat trä med stora järnbeslag. Granit
trappa. Åt S finnas tre smala rektangu
lära fönster med järnbågar och i bly infat
tade smårutor med dekorativa målningar. 
Från samma sida leder en trappa av cement 
ned till likkällaren. Kapellets interiör är 
vitputsad, tak av trä med enkla dekorativa 
målningar i vitt och blått. Byggnaden upp
fördes år 1905, troligen enligt förslag av 
ark. Gust. Pettersson.! 

Bland äldre gravvårdar på kyrko ÄLDRE GRAV

gården kunna följande framhävas: - l. En 
stele av röd kalksten S om kyrkan (fig. 56). 
Överdelens dubbla voluter innesluta en ull
sax OCh initialerna G F F. Inskrift: HER UND E R LI(GGER) l HANDELSMAN SALY l NIELS 

ANDERSON l KYHL OCH ÖFWER l SKERAREN SALY MR l GEÖRGEN FREDRICK l FRENDT OCH 

DERAs l K: H: SALY KARIN l SUENS DOTTER l RYTING: AO 1700. Gravvårdens H 121. 
2. Gravhäll av grå kalksten strax Ö om vapenhuset. Slät, upptill en inskrift med ver
saler inom rektangulärt fält: DENA STEN HÖRER j HÄRADSDOMAREN CARL lERSON I RIN

KEBY OCH l DES K: HUSTRU CATHA(RINA) l CARLSD: OCH BARN l SAMT ANHÖRIGE TIL l 
ANNO 1767. storlek 199 x 133. - 3. Gravhäll av grå kalksten, s om kyrkan. Inskrift: 
HÄR UNDER HVILAR l BORGAREN OCH ARRENDATORN l AF RISNO GÅRD l I LIFSTIDEN 

1 GusTAF PETTERssoN, f. 1855, t 1933; arkitekt i ÖIÄ, byggnadsråd i BST; var omkring sekelskiftet 

verksam såsom kyrkarestaurator i olika delar av landet. 

Fig. 57. Gravvård från 1932. Foto 1957. S. 90. vÅRDAR PÅ 
KYRKOGÅR-

Grabmal ans rötlichem Tombstone, reddish lime-
Kalkstein von 1932. stone, 1932. DEN 
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ÅREBORNE l ANDERS MATTSON BOMAN l FÖDD D 23 JUNY 1733 l DÖD D 21 JULY1780 l JÄMTE 
ÅREBORNA HUSTRUN l MARIA HELENA JANSDOTTER l FÖDD D 30 OCTOB 1752 l DÖD D (ej 
utfyllt) l DE SOM REDLIGA FOR SIG VANDRAT l HAFVA KOMA TILL FRID OCH VILAS UT l I 
DERAS KAMRAR ESAIAS ... - Lågerhuggen kant. 212 X144. - 4. Gravhäll av grå kalk
sten, S om vapenhuset. Inskrift: WÄRSTA l DIRECTEUREN ERIC LINDGREN l 1793. En 
äldre, numera Överstruken inskrift lyder: INSPEKTOREN l ERIC STRÖMS l GRAV KIÖPT DEN 
20 JULY l ANNO 1715. Mått 238 x 175. - 5. Stele av rödaktig kalksten, SÖ om kyrkan. 
Inskrift: HÄR STOFTET l l TAKSAMMA BARNS l HIERTAN MINNET l AF l F. D. EGAREN TILL l 
HÄGERSTALUNDS GODS l ER. GABR. ÖSTLUND l DÖD 1819 l OCH DESS MAKA l MARIA-EL: 
FÖDD KUGELBERG l DÖD 1820. H 125. - 6. Stele av grå kalksten, Ö om kyrkan. In
skrift: HEDY: CATH: WINGE l FÖDD WALDNER l D. 11 NOV. 1755 l HAR HÄR FUNNIT DET 
HON l FÖRGÄVES SÖKTE VID l LILLA URSVIK - LUGNET l D 7 MAIJ 1821. H. 80. 
7. Stele av rödaktig kalksten, SÖ om kyrkan (jfr nr 5). Inskrift: HÄR HVILA ! HERR 
PER EDBOM l FÖDD D: 12 NOV: 1764 l DÖD D: 1 JUL: 1828 l OCH l DESS K: MAKA l CHRISTINA 
WENNERLIND l FÖDD D 8 MARS 1768 l DÖD D 1 .JULI 1823. l OMHÄGNA MED NATTLIGA 
FRIDEN l DE TRÖTTE O GRAF. I DIN GÖMMA l NÄR NATTEN EN GÅNG ÄR FÖRLIDEN l SKALL 
HERREN SIN AFBILD EJ GLÖMMA. SV. PS: 492 V 11. H 138. 

Bland nyare gravvårdar ansluter sig en stele av rödaktig kalksten till de äldre tra
ditionerna (fig. 57). Inskrift: KYRKVAKTAREN l FRANS GUSTAF l ANDERSSON l * 2. 2. 1852, 
t 14. 2. 1930 l TJÄNSTGJORDE 55 ÅR l l SPÅNGA KYRKA l MAKA l TEKLA ELISABET l FÖDD 
BECKMAN l * 13. 9. 1854, t 3. 6. 1932 l FÖRSAMLINGEN RESTE VÅRDEN. 

KLocKsTAPEL 	 En klockstapel har funnits. Den omtalas första gången 1604 (INv.), då två klockor 
upptagas, hängande i stapeln. Denna stapel revs 1637 och en ny uppfördes samma år. 
Den var enligt uppgifter i RÄK. att döma intäckt. 1701 omtalas dess spånslagning och 
rödfärgning (RÄK.), 1737 skaffades en järnspira till stapeln. Möjligen genomgick den då 
en grundlig reparation. Vid ringningen efter kronprinsen Karl August 1810 blev stapeln 
mycket skadad, vilket efter långa diskussioner ledde till ombyggnad av kyrkans V-torn 
och klockornas flyttning dit 1825. Därefter revs stapeln. Om stapelns läge har man inga 
direkta uppgifter, den finns icke heller angiven på en lantmäterikarta från 1636 (fig. 54). 

KYRKOBYGGNADEN 

KYRKANs Kyrkobyggnaden (fig. 62- 64) består av ett romanskt kärnparti omfattande torn i V 
HuvuDDELAR jämte långhusets tre västligaste traveer; de två östligaste traveerna samt sakristian i N 

och vapenhuset i S härstamma från hög-, resp. senmedeltiden. I Ö ansluter sig till kyr
kan det Bondeska gravkoret från 1667- 73. Ett förvaringsrum i N uppfördes 1953- 55. 

MATERIAL Materialet i torn och långhus är dels utvald, dels kluven gråsten; sandsten använd för 
omfattningen kring portalen mellan långhus och vapenhus samt kring två romanska 
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Fig. 58. Spånga kyrka år 1682. Lavering av Johan Leitz i AFRITNINGAR. Vapenbilderna: 
i mitten Uppsala ärkestift, omgivet av två Oxenstierna-vapen. 

Die Kirche von Spånga nach einer Zeichnungvon Church from S. 1682. Pen and wash drawing. 
1682. Die Wappenhilder: Erzstift Uppsala, lian- Seal of the Archbishop's diocese, and coats-of

kiert von zwei Oxenstiernaschilden. arms of the Oxenstierna family. 
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fönsteröppningar (synliga på vinden). Tegel förekommer i sakristians, vapenhusets 
samt gravkorets murar, i valv och omfattningar. Utom å gravkoret och förvaringsrum
met är exteriören spritputsad, senast 1953-55, då kyrkan genomgick en grunrUig 
restaurering. Gravkorets och förvaringsrummets murar äro slätputsade och vitkalkade. 
Gravkoret har sockel av grovhuggen sandsten, kyrkans övriga delar vila på undergrund 
av gråsten, tillkommen i samband med en grundförstärkning som genomfördes i sam
band med senaste restaurering 1953. 

TORN I kyrkans exteriör intar V-tornet en dominerande plats (fig. 61). Den kraftiga torn-
kroppen är lika bred som långhuset och är byggd i förband med dess V del. Tornet till
hör sålunda den romanska kärnkyrkan, men dess nuvarande utseende är ett resultat av 
flera senare omändringar. I synnerhet har man gjort starka ingrepp i interiören och vid 
tornkrönet. Emellertid finnas åtskilliga spår kvar från romanska konstruktionsdetaljer, 
vilka tillåta en rekonstruktion av tornets ursprungliga utseende. Numera täckes tornets 
nedre del av ett tegelvalv och förenas med kyrkans långhus genom en bred spetsbågig 
öppning (fig. 73). Denna anordning är sekundär. På tornrummets N och S innerväggar 
finnas rester av anfang till ett tunnvalv (fig. 65), som från början har täckt tornets 
bottenvåning. Vidare synas på V och N väggens innersidor avsatser, vilka skulle kunna 
tolkas som spår av det bjälklag, vilket fanns ovanför tunnvalvet. Upp till tornets övre 
våningar kommer man numera genom en spiraltrappa i muren i NV hörnet. Den börjar 
i bottenvåningen och mynnar ovanför det sekundära tegelvalvet. Trappan är i sin nedre 
del byggd i ett särskilt trapphus i tornrummets NV hörn, men dess fortsättning löper 
inne i tornkroppens NV del och torde säkerligen vara tillkommen samtidigt med denna. 
Man har flera gånger ombyggt trappan- dels när tunnvalvet revs och tegelvalvet bygg
des, dels när klockorna flyttades till tornet 1825 och en ingång till trappan utifrån (från 
V) upptogs (s. 95). Dock finns åtskilligt kvar av det ursprungliga m urverket, där sand
stenskvadrer och gråsten har använts som byggnadsmaterial. Tegel förekommer endast 
i senare ilappningar och ändringar. En liten ljusglugg åt N har omfattning av gråsten; 
numera överputsad. 

Tornrummet ovanför tegelvalvet är stort, dess innermurar visa ytterst jämna ytor 
med valda och kluvna gråstensblock i tydliga, tämligen jämna skiftgångar och troligen 
senare bredstrukna fogar. I V murens mitt finnas stora putsytor, vilka tyda på senare 
ändringar. Möjligen har där ursprungligen funnits en dörröppning, vilket även antydes 
av två järnfragment (gångjärn?), inmurade på motsvarande ställe i tornets V yttermur. 
Denna detalj liksom även torninteriörens ursprungliga utseende och funktioner i övrigt 
skall närmare analyseras nedan, i samband med kärnkyrkans byggnadshistoria. 
I tornets Ö mur en rundbågig öppning med omfattning av gråsten tilllånghusets vind. 
I tornets övre delar finnas inga hål efter bjälklag, vilket antyder, att indelningen från 
början har varit densamma som nu. Murverket visar, att tornkroppen redan från början 
haft sin nuvarande höjd. Vid tornkrönet finnas i gråstensmuren radiellt anordnade 
hål, skodda med tegel av medeltidsformat. Såsom i flera andra Upplandskyrkor (Adelsö. 
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Fig. 59. Kyrkan frän SÖ. Foto 1957. 

Die Kirche von SO. Church from S.E. 


Ekerö, 1-Iilleshög, Lovö och Sollentuna, Sv K, Up VI, s. 12, 166, 229, 444 och 592) kunna 
dessa tydas som ställningshål, vilka tillkommit under senmedeltiden. Ljudgluggar åt S 
och N, parvis anordnade. Tegelomfattningar visa att gluggarna blivit senare vidgade, 
senast troligen 1825, då klockorna flyttades till tornet (s. 95). Svarttjärade träluckor. 

Under senmedeltiden genomgick tornet en omfattande modernisering. Det låga tunn
valvet (av gråsten) ersattes med ett tegelvalv, så att bottenvåningen bildade ett högt 
rum, vilket - troligen samtidigt med valvslagningen - förenades med långhuset 
genom en bred spetsbågig båge (fig. 73). Tegelvalvet i tornet blev hårt skadat vid en 
eldsvåda 1723 och restaurerades grundligt på 1730-talet (sT.PROT.). Valvet har på över
sidan synliga ribbor, men är på undersidan slätt och har form av en flat kupol med sköld
bågar åt alla håll. Hur konstruktionen såg ut från början, vet man ej med säkerhet, men 
åtminstone sköldbågarna torde vara oförändrade. 

Mycket talar för, att den höga, gotiska spira, som är avbildad på en karta från 1636 
(fig. 54), härrör från samma period som tegelvalvet. Även de ovan omtalade ställnings
hålen i tornmurens krön hänga säkerligen ihop med en ny spiras tillkomst. Den gotiska 
spiran brann 1666 och ersattes 1670 (RÄK.) av en vacker barockhuv (fig. 58), bekostad 
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av Anna Christina Natt och Dag (s. 207; TROLLE
BoNoE, s. 394). Även denna spira blev lågornas 
rov, nämligen år 1723, då kyrkan åter härjades 
av en stor eldsvåda. Strax därefter satte man 
igång med en stor reparation, varvid även en ny 
spira byggdes. Om dess utseende har man dock 
inga närmare uppgifter. Såsom ovan nämnts, repa
rerades vid samma tillfälle även tegelvalvet i tor
net. Vidare beslöts 1726 tornets förankring; möj
ligen härröra ankarjärnen på V tornfasadens 
översta del från denna tid. Dessa ankarjärn ha 
formen av siffror 321.1 

V-PORTAL Tornet har haft en V-po.rtal. Om dess ur
sprungliga utseende finnas inga exakta uppgifter, 
ty den har blivit flera gånger omändrad, senast 
1905. Igensattes 1953. Dörren förvaras lös i ma
terialboden. Den är av furuplankor (H 200, B 130, 
fig. 66) och försedd med korslagda järnbeslag. 
Nyckelskylt med liljeformade utsprång tyder på 
medeltida ursprung. Om skylten redan från början 
har tillhört tornets V port, torde denna ha tillkom
mit under medeltiden, möjligen i samband med 
tegelvalvets uppförande, då tornrummet förenades 
med långhuset. De korslagda beslagen ha sin mot
svarighet på vapenhusets port, som torde härröra 
från 1700-talet (fig. 78, s.109). - År 1757 (sT.PROT.) 
omtalas, att dörren i tornets V portal blev myc
ket brandskadad 1723, men dess järn tillvaratogs 

Fig. 60. Ritning till ny tornhuv av Axel och nyttjades som beslag på en ny dörr, som
Almfelt 1823. BST. 

gjordes något lägre än den förra, samtidigt somEntwurf fiir eine Drawing for new 

Turmhaube von Axel tower-cap, by Axel 
 fönstret där ovanför förstorades, för att det skulle

Almfelt 1823. Almfelt 1823. 
bli ljust under läktaren. Fönstret finns ännu kvar; 

det har sedan 1905 rund dageröppning, svartmålade karmar av trä samt antikglas i 
blyspröjsar. 

Tornets nuvarande huv byggdes 1825 enligt ritningar (1823) av Axel Almfelt2 (med 

1 Att siffrorna 321 skulle ange årtalet (1)321 är en föga motiverad, men i Spångalitteraturen ofta 
omnämnd hypotes. Siffrorna äro ej medeltida (jfr I. HENSCHEN, a. a., s. 21). 

2 LoRENTS AXEL FREDRIK ALMFELT, f. 1781, t 1844. Konduktör vid ÖJÄ; kapten i telegrafkåren i 
egenskap av konstruktör 1808. Han var en skicklig figur- och arkitekturritare. Mest känd som poli 
tisk karikatyrtecknare och gravör. 
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Fig. 61. Kyrkan från SV. Foto 1957. 

Die Kirche von SW. Church from S.W. 

mindre ändringar, fig. 60), närmast som följd av att man 1821 beslutat att kassera den 
gamla klockstapeln och uppflytta klockorna i tornet (s. 90). Huven består av en nedre 
del med fall åt alla sidor och däröver en lanternin med pyramidtak, krönt av ett för
gyllt kors på en liten sockel. Lanterninen uppfördes av vitmålat trä med rundbågiga 
ljudöppningar åt alla väderstreck, försedda med tjärade luckor. Under luckorna målade 
barriärer, imiterande balusterdockor. Vid kyrkans senaste restaurering 1953-55 täcktes 
tornhuven helt med kopparplåt. Av övriga ändringar gjorda under samma restaurering 
vid tornet är V-portalens slopande reda;n ovan omtalad. Vidare återöppnades en tidigare 
igensatt ingång till torntrappan, tillkommen 1825. 

I sin nuvarande gestalt bilda långh u s och kor en lång, jämnhög och jämnbred bygg- LÅNGHus ocH 

nadskropp med sadeltak, avvalmat i Ö i anslutning till Bondeska gravkoret (fig. 59). KoR 



sdi!NINGA -A 
Fig. 62. Längdsektion mot S, 1 : 300. Uppm. T. Löfgren 1921, komp!. J. Söderberg 1956. 


Längsschnitt gegen S. Longitudinal seetian towards S. 
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Fig. 63. Plan, 1 : 300. Uppm. J. Söderberg 1956. 
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Innan gravkoret byggdes, hade kyrkan säkerligen ett gavelröste i Ö av obekant utseende. 
Ö gavelväggen är numera vågrätt avslutad med flera skift tegel, mest i renässansförband. 
På gavelmuren två ankarslutar för förankring a v denna vid korbygget rätt illa åtgångna 
mur. I övrigt ter sig långhus och kor nu nästan likadan som på AFRITNINGAR 1682 

YTTERTAK (fig. 58). Då var emellertid yttertaket täckt av spån, och takets Ö röste var krönt av 
ett litet kors. 1905 blevo taken belagda med järnplåt, 1954 med kopparplåt. Takstols
konstruktionen härrör i övervägande delar från 1700- och 1800-talen. Hammarbanden 
svarttjärade, takfoten inklädd med svarttjärade bräder. 

FÖNSTER Fönstren fingo sitt nuvarande utseende vid en restaurering 1825, då två nya fönster
öppningar upptogos i N (ett i korets ö och ett i långhusets V trave) och de övriga vidga
des. Ett fönster V om predikstolen hade tillkommit redan 1651. Alla N-fönster igen
murades 1953- 55. S-fönstren ha träkarmar, utåt svarttjärade, inåt vitmålade. Bly
infattade rutor, delvis med kvarsittande gammalt glas. solbänkar av kopparplåt, till
komna 1953- 55. - Under 1600- och 1700-talen talas flera gånger om reparation och 
förstoring av fönstren. Sålunda beslöts 1778 (sT.PROT.) att fönstren skulle repareras 
nästa sommar och göras nya i så måtto, att alla fyra på S sidan skulle nedhuggas och 
göras lika med varandra. Tydligen hade fönstren då ännu sin senmedeltida form kvar, 
vilket även i viss mån bestyrkes av AFRITNINGAR (fig. 58). I ett av s-fönstren skall 
enligt HADORPH ärkebiskop Jöns Bengtsson Oxenstiernas (1448-67) vapen ha suttit 
(se fig. 58). 

A v kärnkyrkans urspr. fönsteröppningar i S långhusmuren synas två från vapenhusets 
och långhusets vindar (fig. 67-68). De hava sandstensomfattningar, med tydliga 
brandspår på insidan. Dessa fönster voro rundbågiga, ganska smala (yttre ljusöppnings 
H 120, B 38) och med smyg endast inåt. Deras båghjässor ligga ungefär 80 cm under 
murens överkant. Spår på långhusets N vägg i kyrkorummet visa, att det även åt N 
funnits två fönsteröppningar, placerade på liknande sätt som fönstren åt S. 

INGÅNG Ingången från vapenhuset tilllånghuset är den romanska kärnkyrkans ursprungliga 
dörr (fig. 69). Sicto-omfattningar av huggen sandsten, numera överputsade. Portalen 
avslutas av ett tympanonfält, något insänkt i murytan och överputsat. Mot kyrkorum
met är ingången försedd med en rundbågig smyg, vars V del överskäres av valvets vägg
pilaster. I denna pilaster finns en oregelbunden avlång urtagning för att bereda plats för 
dörrens låshus. Nuvarande dörr av brunbetsade, i mönster lagda bräder härrör från 
1953- 55. - Om kyrkans V-ingång se tornet, s. 94. 

INTERiöR Interiören (fig. 70-73) får sin huvudsakliga karaktär av de vackra gotiska tegel
valven och de rika kalkmålningarna, vilka tillsammans med det Bondeska gravkorets 
romerska barock skapa en fascinerande treklang, typisk för Uppsverige. Golvet består 
av kalkstensplattor, lagda 1905, omlagda 1953- 55. I koravdelningen en del gravhällar, 
likaså av kalksten. Före 1905 hade kyrkan tegelgolv, tidigast omtalat under 1600-talet. 
Kyrkorummet är täckt med tegelvalv, tre rektangulära i V delen och två kvadratiska 
i Ö delen (fig. 62-63). De västligaste valven vila på tvåsprångiga väggpilastrar med run
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Fig. 64. Tvärsektioner av kyrkan mot V och Ö samt vapenhussektion mot 
N, l: 300. Uppm. J. Söderberg 1956. 

Querschnitte durch die Kirche nach W End seetians of church towards W. and 
und O sowie Schnitt durch die Vorballe E., and end seetian of porch towards N. 

(Waffenhaus) nach N. 

s~hNING D· D. 

dade hörn samt sköldbågar med likaså avrundade kanter. De östliga valven sätta an 
direkt i muren utan sköldbågar. De äro mera kupiga än valven i V. Ribbor med päron
formad genomskärning, i V delen mera spetsiga än i de två Ö traveerna. Dessa två olika 
avdelningar i kyrkorummet skiljas åt av en bred gördelbåge, den s. k. triumfbågen, som 
bildar gränsen mellan kor och långhus. Om kalkmålningar på valv och väggar se s. 121. 

Äldsta kyrkan (fig. 63, A) bestod av V-torn och långhus som omfattade den V delen ÄLDsTA KYR-

av nuvarande långhus fram till platsen för den breda gördelbågen. På vinden finnas KAN 

ännu på denna plats rester av kyrkans ursprungliga Ö-gavel. Valven i långhuset äro 
sekundära. När långhusmurarna uppfördes, räknade man icke med valv, vilket bl. a. 
bekräftas av murarnas ovanligt ringa tjocklek och de urspr. fönsteröppningarnas place
ring, som icke överensstämmer med traveindelningen. Putsrester på murarnas innersidor 
ovanför valven visa även, att det gamla långhuset antingen hade platt trätak eller öppen 
takstol. 

Till detta långhus anslöt sig i Ö ett smalare kor. Under kyrkans restaurering 1953 upp
täcktes murrester under golvet strax Ö om triumfbågen, vilka kunna tolkas som det 
urspr. korets grundmurar åt N och S (fig. 74). Såsom nedan skall visas (s. 104), var 
kyrkans sakristia byggd intill det gamla koret, vilket innebär, att det sistnämnda har 



100 STOCKHOLM 

Fig. 65. Tornrummets NV hörn, visande trappuppgången 
och spår av ett äldre tunnvalv. Foto 1957. 

NW-Ecke des Turmraums mit N .W. corner of ground floor of 
Treppenaufgang und Spuren tower, showing stairs a nd tra 
eines älteren Tonnengewölbes ces of former cross vantting 

sträckt sig österut ända till sakristians Ö vägg. Om koret var rakslutet eller försett med 
en absid i Ö, vet man ej. Upplandskyrkornas planutveckling under romansk tid talar 
för sannolikheten, att koret i Spånga hade absid. 

Den gamla kyrkans kraftigaste och ur byggnadshistorisk synpunkt intressantaste 
del var V-tornet. Såsom den ovan framlagda byggnadsanalysen visat, hade tornet redan 
från början samma höjd som nu. Bottenvåningen var försedd med ett kraftigt tunn
valv av gråsten, medan de övre våningarna hade bjälktak. Spåren i V muren torde visa, 
att tornet hade en högtsittande ingång i V, analogt med tornet i Sollentuna kyrka 
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Fig. 66. Port som har tillhört kyrkans V portal. Foto 1949. S. 94. 


Tlirflugel vom W-Portal der Kirche. Door earlier in W. entrance. 


(SvK. Up VI, s. 601). Medelst en spiraltrappa i NV hade man förbindelse med botten
våningen och övervåningarna. Systemet visar tydligt, att tornet närmast hade försvars
uppgifter, dvs. att det kunde användas som replipunkt för sockenborna under orostider. 
Sannolikt hade tornet icke någon ingång i bottenvåningen, och var förenat med lång
huset endast med en liten dörröppning. 

Redan tornets försvarsegenskaper ge oss en antydan om, att Spånga äldsta stenkyrka 
måste ha tillkommit under 1100-talets senare hälft, då man på grund av de oroliga 
politiska förhållandena började anpassa även kyrkorna till försvar. Det kraftiga V-tornet 
har ju sin närmaste motsvarighet i Sollentuna kyrka, fastän tornet där ej upptar hela 
långhusets bredd. Ur den synpunkten påminner Spångatornet om utvecklingen i Sve



102 STOCKHOLM 

Fig. 67. Igensatt romansk fönsteröppning i läng

husets SV del, sedd frän vapenhusets vind. 


Foto 1949. 

Vermauerte romanische Blocked-up Romansque

Fensteröffnung aus dem 'vindow-opening in S. W. 
SW Teil des Langhauses, part of nave, viewed from 
vom Dachboden der Vor- attic of porch.

halie her gesehen. 

riges sydligare delar, där t. ex. Bjälbo i 
Östergötland kan nämnas. 1 Även tornets 
spiraltrappa antyder, att man i Spånga 
måste räkna med inslag från sydligare 
trakter, eftersom spiraltrappan är en ovan
lig företeelse i Upplands romanska kyrkor. 
De tämligen tunna långmurarna och nord
fönstren tyda på, att byggmästaren som 
uppförde Spånga kyrka tillhörde den gene
ration som hade kontakt med den ro
manska arkitekturens tidigaste utveckling 
i Sverige. Nordfönstren försvinna senare 
och murarna bli tjockare och grövre. Det 
första berodde dels på de klimatiska för
hållandena, dels möjligen på föreställ
ningen om nordsidan som ondskans sida, 
det andra kan väl förklaras med byggnads
sättets lokala traditioner, med en viss an
passning till större block som byggnads
material. Tidpunkten för dessa förändring
ar kan icke ännu exakt fixeras, men myc
ket tyder på, att 1100-talets sista fjärdedel 
har varit en viktig period ur den synpunk
ten. Spånga kärnkyrka skulle således kunna 
dateras till 1100-talets tredje fjärdedel. 
Även den relativt långa grundplanen visar, 
att man har att göra med söderifrån stam
mande förebilder (LuNDBERG l, s. 258); 
under en senare utvecklingsperiod brukar 
långhuset vara i regel P j2 kvadrat långt, 

1 E. LuNDBERG, Östergötlands romanska lands
kyrkor, i: Meddelanden frän Östergötlands Forn
minnes- och Museiförening 1927-28, s. 51. 

Fig. 68. Övre delen av en romansk fönsteröppning 
i länghusets S mur, sedd frän länghusets vind. 

Foto 1949. 

Obm·teil eines romani Upper part of Roman
schen Pensters in der S esque window-opening in 

Maner des Langhauses, S. wall of nave, viewed 
vom Dachboden des Lang from nave attic. 

hanses her gesehen. 



SPÅNGA KYRKA 103 

medan Spånga uppvisar nära två kvadra
ters längd. 

Såsom ovan nämnts, äro långhus
valven sekundära. Dessa skickligt slagna 
tegelvalv vila på tvåsprångiga väggpilas
trar och sköldbågar samt ha ribbor med 
päronformad genomskärning (fig. 71). Även 
gördelbågarna mellan traveerna ha samma 
profil. Valvkonstruktionen ansluter sig till 
gotiskt byggnadssätt i Uppland under 1300
talet, och troligen härröra Spångavalven 
från denna tid. Dateringen bekräftas bl. a. 
även åv dekorativa, liljeformade rankor 
längs ribborna, vilken dekoration tillhör 
samma grupp som målningarna i Rid
darholmskyrkan (SvK., Stockholm II, s. 
148 f.). 1 Dessarankor ha kommit tilllångt 
innan valvkapporna i långhuset fingo sina 
nuvarande målningar(s.122).- I samband 
med valvslagningen måste även fönster
öppningarna i långhuset förändras, ty de 
gamla fönstrens läge passade icke till trave
indelningen. N-fönstren murades igen, i S 
öppnade man två nya fönster, på samma 
ställen, där långhusets 2 västligaste s
fönster numera äro belägna. Den övre om- Fig. 69. Långhusets s portal, sedd från vapen
fattningen till ett av dessa 1300-talsfönster huset. Foto 1957. 

(det västligaste) har man tagit fram vid ~o~':fi:~g:~ak:(~~~~~~ S.entraf~~~fp~~~~·.viewed 
kyrkans restaurering 1953-55. haus) aus . 

Sakristian iN(fig.63,B,o.64)ärbyggd 
av tegel med synliga ställningshåL Röstet högst upp försett med en liten korsformig 
blindering och därunder en cirkelrund sådan med en liten rektangulär glugg i centrum. 
Yttertak sedan 1954 täckt med kopparplåt, vindskidor av svarttjärat trä med kon
turerade avslutningar (fig. 75). Portalen i korets N mur tegelskodd, rundbågig och 
med vackert profilerad omfattning (fig. 76). Denna portal återupptäcktes vid kyrkans 
restaurering 1953 och rekonstruerades i Ö delen, som blev förstörd, när portalen 1740 
(RÄK.) igenmurades och en ny ingång upptogs Ö om den nuvarande portalen. Dörr av 
furuplankor med järnbeslag härrör från 1777 (RÄK.). Sakristian är åt Ö försedd med 

CARL R. AF UGGLAS, Till kännedomen om det gotiska måleriet i Uppland, i: studier i Upplands 
kyrkliga konst I, Sthlm 1918, s. 26 f. 

LÅNGHUSET 

VÄLVES 


SAKR!STIA 


l 
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Fig. 70. Interiör mot Ö, före restaureringen. Foto 1949. 


Kircheninneres gegen O vor der Restaurierung. Interior towards E. prior to restorations. 


ett stickbågigt fönster med järngaller och åt N med en liten rektangulär glugg med 
tegelomfattning samt en överliggare av furuplankor på insidan. Rummet är täckt av 
tegelkryssvalv med ribbor av samma genomskärning som i kyrkans V del (i det gamla 
långhuset). Mot S en smal sköldbåge. Skvallerhål i NV hörnet igenmurade. I V valv
kappan en bärring. Golv av tegel, omlagt 1946, då sakristians inre restaurerades under 
ledning av ark. Evert Milles. Uppgång till predikstolen, se nedan. 

sakristians valv sträcker sig i S in under korets N mur (fig. 64), vilken sålunda är 
byggd över sakristivalvet, såsom stundom är fallet i stensakristior som urspr. fogats till 
en träkyrka vilken senare ersatts av en stenkyrka. Så har emellertid icke förhållandet 
varit i Spånga; här har sakristian fogats till det ursprungliga, smalare koret, vars grund
murar konstaterades 1953 (fig. 74). När detta kor sedermera ersattes av det nuvarande 
(se nedan), byggdes dettas N mur över sakristians S valvkappa och dennas S vägg 
ersattes av en ny, tunnare mur, placerad inunder den befintliga sköldbågen. Detta 
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Fig. 71. Interiör mot Ö, efter restaureringen. Foto 1957. 


Kircheninneres gegen O nach der Restaurierung. Interior towards E., after restorations. 


förklarar även väggens ringa tjocklek och oregelbundenheten på väggytan mot kyrko
rummet. Till denna vägg överflyttades den förut omtalade profilerade portal, som 
(fig. 76) ursprungligen hade sin plats i gamla korets N vägg. 1 Portalen ansluter sig till 
den uppländska tegelarkitekturen under 1200-talets andra hälft och 1300-talets början. 
Liknande sakristiportaler finnas i Tensta och Vendels kyrkor, den senare invigd år 1310 
(Bo:ETHIUS s. 103). Spångaportalen visar en senare utveckling, med hålkäl och förenklade 
kapitälpartier. På grund av rundbågen får man emellertid icke sätta Spångaportalens 
tillkomst alltför långt in i 1300-talet. Förslagsvis dateras den till 1300-talets första fjärde
del, vilket alltså skulle ge dateringen för hela sakristian, och även för långhusvalven, 
vilka ha liknande ribbor som valvet i sakristian. 

Under nästa byggnadsperiod revs det smalare och lägre romanska koret och kyrkan KYRKAN FöR

försågs med ett nytt kor = det nuvarande, av samma bredd och höjd som långhuset LÄNGEs ÅT ö 

1 Om dessa frågor har förf. haft en givande diskussion med professor ERIK LuNDBERG, Sthlm. 
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Fig. 72. Interiör mot V, före restaureringen. Foto 1949. 


Kircheninneres gegen W vor der Restaurierung. Interior towards W. prior to restorations. 


(fig. 63, D). Såsom ovan sagts, fick sakristian därigenom en ny S-vägg, dit den gamla 
portalen överflyttades (s. 105). Korets murar byggdes betydligt tjockare än långhusets 
och N muren sträcker sig över sakristians S valvkappa. Murtjockleken antyder, att man 
redan från början ämnade täcka koret med tegelvalv. Dessa indelas i två kvadratiska tra
veer och hava ribbor av päronformad genomskärning och starkt kupiga kappor, vilande 
direkt på murarna (fig. 73). Ö traveens Ö kappa är delad genom en transversalribba. 
I S väggens ö del fem rektangulära väggnischer (H 35- 40, B 4-8- 53, Dj 45- 60, fig. 77), 
vilka tycks ha använts som depositorier för rökelsekar, för glödande kol m. m.l En 
liknande nischgrupp finns bl. a. i Vendels kyrka. En nisch i N väggen kan anses ha varit 
förvaringsplats för altarkärl (H 52, B 50, Dj 60). 

Det nya koret fick två fönsteröppningar åt S, på samma ställen som de nuvarande 

1 Jfr R. HAUPT, Geschichte und _Art der Bankunst ·im Herzogtums Schleswig, Heide in Holstein 
1924, s. 424. 
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Fig. 73. Interiör mot V, efter resta,.Jreringen. Fot o 1957. 

Kircheninneres gegen W nach der R esta urierung. Interior towa rds W. after restorations. 


fönstren. I ett av s-fönstren skall, enligt HADORPH, ärkebiskopen Jöns Bengtsson 
Oxenstiernas (1448-67) vapen ha funnits.l Säkerligen hade koret även en eller flera fön
steröppningar åt Ö, därom saknas dock direkta uppgifter. Om s-fönstrens storlek får 
man en viss föreställning genom bilden i AFRITNINGAR 1682 (fig. 58). 

I samband med det nya korets tillkomst har triumfbågen vidgats. Kyrkorummet 
fick genom dessa åtgärder sina nuvarande proportioner, det blev en stor och ljus kyrkosal, 
med korrummet nästan lika stort som församlingsrummet. Det långa koret är under tiden 
fr. o. m. 1300 en tämligen vanlig företeelse i Uppland och kan måhända delvis förklaras 
med inflytanden från tiggarmunkarnas kyrkoarkitektur. 2 Men dessutom måste för
klaringen till ett sådant byggnadssätt i sockenkyrkor även sökas i liturgiska krav på kyrko
rummets uppdelning under gudstj änst en. Det rymliga koret i landskyrkorna hade ju ingen 

1 Sannolikt samman med ärkestiftets vapen (fig. 58 nedtill). 

2 Jfr A. TuuLsE, Om konstförbindelserna Estland-Finland under medeltiden, i: Finskt Museum 1953. 
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Fig. 74. Romanska korets grundmurar, 1 : 100. Uppm. A. Tuulse 1953. 
Die Grundmauern des romanischen Chors. Foundation walls of Romanesque chancel. 

liknande uppgift som koret hade i de med klosterlivet förknippade tiggarmunkskyrkorna. 
Det är icke heller troligt, att halva kyrkan användes som altarrum, dvs. som sanctuarium, 
vilken byggnadsdel ju alltsedan senmedeltiden har fått en felaktig benämning >>kor». 1 

Ännu så länge känna vi inga direkta uppgifter om denna utveckling ur liturgisk syn
punkt, men med hj älp av några utländska östtornskyrkor kunna vi förmoda, att den 
nämnda planutvecklingen under senmedeltiden delvis anknöt sig till äldre traditioner. 
I östtornskyrkorna disponerades i regel en del av kyrkans Ö del av kyrkans patronus 
som hans privata avdelning, ett s. k. mellankor V om altarrummet (TuuLSE, Hossmo· 
s. 105). Så ungefär kan det ha varit även i senmedeltida kyrkor med långa kor. Det sist
nämndas Ö del användes som altarrum, medan V delen kanske var reserverad åt sock
nens adliga. En korstol med adliga vapen i Veckholms kyrka (Up) ger en antydan 
därom. Dessutom kan ett sådant >>mellankon> ha använts som en direkt efterföljare av 
>>chorus psallentium>>, dvs. det egentliga koret, platsen för kören som sjöng under guds
tj änsten. Även för detta finns belägg, bl. a. i Vendels kyrka, där på korväggen står målad 

1 E. GALL, >>Chor» und >>Altarraum>>, i: Bulletin des relations artistiques France-Allemagne, Mainz 1951. 
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en latinsk inskrift, som i översättning lyder: 
>>Bondtölp! Vad har du här att göra? Här är 
rummet för dem som sjunga och inga andra.>>1 

När byggdes Spånga kyrkas nya kor? Valv
ribborna med päronformad genomskärning an
knyta direkt till gotikens formförråd i Uppland, 
representerat i Spånga kyrkas långhus med 
dess vackra tegelvalv. Emellertid märks en 
skillnad mellan valven i långhuset och koret: 
kapporna äro kupigare i koret än i långhuset 
och ribbprofilen trubbigare. Detta antyder en 
tidsskillnad mellan korets och långhusets valv. 
A v förekomsten av ärkebiskopen Jöns Bengts
son Oxenstiernas vapen (se ovan) att döma kan 

Fig. 75. Nedre delen av sakristians vind
koret dateras till 1400-talets mitt. Även kalk- skida, 1 : 20. Uppm. H. Hansen. 1921. 

målningarna (s. 122) bestyrka denna datering. Untere Endung der Bottom part of vestry 
Stirnleiste am Sakri- barge-board.

Valven i Spångakoret representera sista fasen steidach. 


av den päronformade ribbans utveckling, ty 

fr. o. m. 1400-talets andra fjärdedel använde man i Uppland ganska allmänt band

ribbor, rätvinkliga eller avfasade. 


Vapenhuset utanförSportalen (fig. 64, 80) är i sina nedre delar byggt av gråsten, vAPENHus 

i de övre av tegel (29 x 8, 5 x 13, 5) i munkförband (synligt på gavelröstets innersida). På 
ytterväggarna små rektangulära hål för byggnadsställningar. Gavelröstet har blinde
ringar i form av ett kors, flankerat under tvärarmen av rektangulära nischer, en på 
varje sida. Nederst ett horisontalband. Två små ljusgluggar under korsets tvärarm. 
Strax under korsblinderingen en solvisare av röd kalksten infälld i väggen med årtalet 
1743 samt initialerna I F. Fasaderna spritputsade. Yttertaket sedan 1954 täckt av 
kopparplåt; hammarbanden svarttjärade. Portalen spetsbågig, med två rätvinkliga 
språng. Dörren av svartmålad ek, beslagen med ett rutverk av järnribbor med stora 
runda spikhuvud (fig. 79), möjligen från 1700-talet. Dörring med ornerad buckla på 
fyrkantig plåt med gotiska liljor (fig. 79). Nyckelskylt med rosformade beslag vid hörnen. 
Beslagen från 1300-talets förra hälft ha troligen från början tillhört antingen långhusets 
eller sakristians port. stort stocklås. 

Golvet i vapenhuset av samma slags kalkstensplattor som i kyrkan, lagda 1954. 
I ö väggen en stickbågig nisch (H 200, B 137, Dj 30), en likadan i V väggen nära 
valvet (H 73, B 48, Dj 66). Tegelkryssvalv med gotiska ribbor (päronformad sektion) 
med anfang av kvadratisk genomskärning. I valvhj~ssan en rektangulär slutsten. Val
vet är samtidigt med murarna och har sköldbåge och murpilastrar endast åt N, mot 

H. ALM, Vendels kyrka. Upplands kyrkor I, Uppsala 1947, s. 224. l 
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Fig. 76. sakristians portal. Foto 1957. 

Saluistciportal vom J{irchcnraum gesehen. Vestry doorway. 

kyrkan. Väggarna vitkalkade. Om målningarna i valvet se nedan. Av dessa att döma 
(s. 122) torde vapenhuset ha tillkommit under 1440-talet. 

ToRNRUMMET Såsom redan ovan beskrivits (s. 92), härrör teg.elvalvet i tornrummet från senmedel
F:~~~:s ~~~~tiden (under 1700-talet starkt ombyggt). Samtidigt med valvslagningen förenades 

LÅNGHusET tornrummet genom en bred spetsbågig öppning med långhuset. Dessa byggnadsåtgär
der kunna ej exakt dateras, men mycket talar för, att man har att göra med en fort
sättning av kyrkans modernisering och kyrkorummets förlängning, som tog sin början 
med det nya korets uppförande under 1400:..talets mitt. I samband med denna byggnads
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Fig. 77. Korets SÖ hörn, med depositorier i S muren. Foto 1957. 


SO Ecke des Chors mit Verwahrungsnischcn in der S Maner. S.E. corner of chancel with nich csin S. wall. 


verksamhet försågs tornet med en hög gotisk spira (fig. 54). Därmed fick kyrkan det 
utseende som den hade ända till Bondeska gravkorets tillkomst. 

Ö om medeltidskyrkan är tillfogat det Bondeska gravkoret utformat som en BONDEsKA 

rikt artikulerad centralbyggnad (fig. 81) av utpräglad renässanskaraktär. Det öppnar GRAvKoRET 

sig mot kyrkan med en hög och bred rundbåge. Gravkoret är byggt av tegel och putsat 
med slät, vit puts. Ornamentala delar, såsom inskriptionstavlor, lister, kapitäl och 
pilasterbaser, draperi- och fruktfestoner m. m. äro av blågrå gotlandssandsten, över
struken med ett tunt lager delvis bortfallen oljefärg i samma ton. Sockeln är av rödaktig, 
huggen granit, delvis övermålad med ljusröd färg. Yttertaken äro sedan 1954 täckta 
med kopparplåt, dessförinnan med järnplåt. 

Planen bildar ett grekiskt kors med mycket korta armar (fig. 63). Fasaderna äro upp
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delade i två våningar genom ett kraftigt entable
ment. Båda våningarnas vertikalindelning utgöres 
av doriska pilastrar. I nedre våningens mittpartier 
äro rundbågeställningar insatta, omslutande var 
sin inskriptionstavla krönt av ett vapen med en 
fruktfeston (fig. 82 83). I motsvarande fält i 
övre våningen ett stickbågigt fönster, i fälten på 
sidorna om detta inramade tavlor (utan inskrift). 
Sidofälten i nedre våningen livas endast av ett 
litet draperimotiv under rundbågarnas impostlist, 
som löper runt hela byggnaden. Ovanpå den kors
formiga underbyggnaden höjer sig en åttkantig 
tambur, som bär en kupol. Denna krönes av en 
kort spira, som bär en förgylld båt (Bondevapnet). 
Tamburens hörn livas av lisener, och dess sidor 
äro genombrutna av rundbågiga fönster. Alla föns
ter ha bågar av smidesjärn med gammalt glas i 
blyspröjsar. Mellersta våningens fönsterramar ha 
plåtrosetter i korsningspunkterna. 

De tre tavlorna på nedre våningens mittfält 

Fig. 78. Vapenhusets dörr, 1:40. Uppm. 
H. Hansen 1921. 

bära inskriptioner över riksskattmästaren Gustaf 
Bonde och hans båda fruar. Tavlan åt Ö (fig. 82), 

Die Tlir zur Vorhalle (Wafien
hans) . 

Porch door. med Bondevapnet över, har följande inskrift: 
ILLUSTRISS[IMjO D[OMijNO D[OMijNO j GUSTAVO 

BONDE CAR OL! j F[ILIOj L: B: DE LEYHELA, DO

MINO j DE ESPELUNDA, HESLEBY j TOFTAHOLM GREFSTEE N j ARN!3ERGH ET WINSTORP. j 

sMAE RAE MTIS TUTOR! REGN! j SVECIJE SE NATOR! AD j MINISTRATORf ET THES j AURARIO, 

N E C NON AGADEMilE j DORPATIENSIS CANCELLARIO j ANNO MDCXX DIE I FEBR j NATO 

IN AULA MATERNA j ESPELVND [Aj HAMBURG! DIE j XXV: MAY A 0 er MDCLXVII DENA / TO . 

CONIUGI DULCISS[IMjO QVO CUM j VIXIT ANNOS XIX MENSES VIII (= Åt den vitt
berömde herren herr Gustaf Bonde Carlsson, friherre till Laihela, herre till Espelunda, 
Hesselby, Toftaholm, Gräfsten, Arnöberg och Vinstorp, Hans Kungl. Majestäts för
myndare, Svea rikes råd, styresman och skattmästare, ävensom Dorpats akademis 
kansler, född år 1620 den l febr. på mödernegården Espelunda, död i Hamburg den 
25 maj Kristi år 1667, åt den ömme maken, med vilken hon levde samman 19 år 
och 7 månader). - Tavlan åt S (fig. 83), med Ulfsparre-vapnet över, har följande in
skrift: UT ET ILLUSTRISS[IMjJE MATRO/NiE D[OMijNJE MARilE ELISABETHJE l VLF SPARRE 

ERIC! FILilE NATJE l A 0 MDCXXV DIE XX JUNI! j EIDEM D[OMijNO ILL[USTRISSIMjO GUSTAVO j 
BONDE DIE VIII: DECEMB: A 0 MDCXLIV NUPTJE. QUJE j POST: NATUM FILIUM ERICUM BONDE 

A 0 MDCXLVI DIE X j APRILIS PIE DECESSIT QVI j ET IPSE FILIUS EXPEDITIS j ITALL[I1Ej GER
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Fig. 79. Beslag på vapenhusets dörr. Foto 1957. 

Klopfring- und SchHissellochbeschläge Pittings on porch door. 

an der Ti.ir zur Vorballe (Waffenhaus). 

MAN[11E) ITINERARIBUS l PARISIS A0 MDCLXVII DIE l XXIV JULII OBYT SIMUL-IQVE HOC: 

MONUMENTO l CONDIT[us) QVIESCIT (= Och ävenså åt den Vittberömda husfrun, fru 

Maria Elisabeth Ulfsparre Eriksdotter, född år 1625 den 20 juni, gift med samme herre 

den vittberömde Gustaf Bonde den 8 dec. år 1644, och som efter sonenEriks födelse den 

10 april 1646 stilla avled; vilken samme son efter resor i Italien och Tyskland avled i 

Paris den 24 juli år 1667 och även ligger begraven under detta monument). -Tavlan 

åt N, med Natt och Dag-vapnet över, har följande inskrift: SIBIQVE ET LIBERIS ILLUSTms

s[rMA] l DE: ANNA CHRISTINA PETRI l FILIA NATA A0 MDCXXX DIE l VIII: SEPTEMB: PRJEFATI 

l ILL[USTRIM)I D[OMI)NI GUSTAVI BONDE l CONlUX ALTERA EIDEM A0 MDCXLVII DIE XVI 

SEPTEMIBRIS NUPTA. V FILIORUM l TOTIDEMQVE FILIARUM MATER: II. FILIIS ET IV l 
FILIABUS ADHUC SUPERISTITIBUS VIDUA MOESTISISIMA MONUMENTUM l HOC VIVA F. C. 

(= Samt å t sig och sina barn lät den vittberömda fru Anna Christina Persdotter född å r 

1630 den 8 sept., förmäld med den förutnämnde vittberömde herren Gustaf Bonde år 

1647 den 16 sept. såsom hans andra hustru, moder till fem söner och lika många döttrar, 

4-710023 



114 STOCKHOLM 

Fig. 80. Vapenhuset från S. Foto 1957. 

av vilka ännu två söner och fyra 
döttrar återstå, såsom en djupt 
bedrövad änka resa detta monu
ment medan hon ännu var i livet). 

Gravkorets innerarkitektur (fig. 
84- 85) är rikt artikulerad och 
ger tillsammans med sina minnes
märken och begravningsvapen ett 
ståtligt intryck. Allt detta sam
mansmälter tack vare den ovan
ifrån flödande, mjuka belysningen 
till ett enhetligt monument som 
förtjänar nämnas som ett av de 
vackraste exemplen på stormakts
tidens sepulkralkonst i Mellan
sverige. 

De fyra korsarmarna äro ut
formade som grunda nischer, täck
ta av tunnvalv och arkivolter, 
vilka bilda underlag för tamburen. 
Mellan bågarna pendentiv, prydda 
med rik stuckdekor (fig. 86). Den 

Die Vorhane (Waffenhaus) von s. Porch from s. utgöres av i volutornament in
bundna kartuscher, hållna i övre 

kanten av svävande putti, en på varje sida . De hålla alla i den lediga handen en 
nyckel, riksskattmästarens värdighetstecken. Alla fyra pendentivstuckerna äro lika. 
Över dem sitta kronor och inom kartuscherna spegelmonogram, bildade av initialerna 
G B (= Gustaf Bonde), E (= Elisabeth Ulfsparre) och A P (= Anna Persdotter Natt 
och Dag, s. 207). Tamburen skiljes från rummets nedre del av ett kraftigt entablement, 
dess väggar livas av parvis ställda pilastrar bärande ett övre entablement. Däröver ett 
osmyckat kupolvalv med planeten Mercurius' tecken i hjässan, modellerat i puts och 
med svart konturteckning (fig. 85). Tecknet åsyftar guden Mercurius, köpmännens och 
förvärvets beskyddare, vilket symboliserar Gustaf Bondes verksamhet som riksskatt
mästare. Mot kyrkan öppnar sig gravkoret genom en hög arkadbåge. Uppe i denna båg
öppnings valv en målad inskrift: QUID FUIMUS SCIS, QUID SUMUS VIDES, l QUID ERIS 
NESCIS. l ABI ET NOSCE TE IPSUM (=Vad vi varit, vet du, vad Vi äro, ser du, vad du skall 
bli, vet du icke. Gå och lär känna dig själv). Golvet är av svart, brun och vit marmor i 
ett vackert geometriskt mönster (fig. 84). Mittmotivet är riksskattmästarens insignium, 
riksnyckeln, liggande på ett draperi och krönt av en kunglig krona. - Om minnesmär
ken och begravningsvapen i gravkoret se nedan (s. 187). 
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Fig. 81. Bondeska gravkoret frän SÖ. Foto 1957. 

Der Bondesche Grabchor von SO. Burial chapel of the Bonde family, from S.E. 


Gravkorets tillkomsttid och byggnadshistoria framgår icke direkt i källmaterialet. 
Såsom den ovan citerade inskriften på byggnadens N sida berättar, uppfördes gravkoret 
av Anna Christina Natt och Dag för maken, riksskattmästaren Gustaf Bonde, hans 
första hustru Maria Elisabeth Ulfsparre samt för henne själv och barnen. Det bör ha 
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Fig. 82. Bondeska vapnet samt inskriftstavla på gravkorets Ö vägg. Foto 1957. 

FeJd an der O W and des Grabchors mit Bon Coat-of-arms of the Bonde family and inseri
deschem Wappen und Inschrifttafel. bed tablet on E. wall of burial chapel. 
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Fig. 83. Ulfsparre-vapnet samt inskriftstavla på gravkorets S vägg. Foto 1957. 

FeJd an der S W and des Grabchors mit dem Coat-of-arms of the Ulfsparre family and 

Wappen der Ulfsparre und Inschrifttafel. inscribed tablet on S. wall of burial chapel. 
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Fig. 84. Gravkorets interiör mot ö. Foto 1957. 


Das Innere des Grabchors nach O. Interior of the burial chapel towards E. 


skett tidigast 1667, då Gustaf Bonde dog, och senast 1673, då riksskattmästarens arvingar 
genom en arvsförening av den 28 juni beslöto, att till ett epitafium (s. 181) över denne i 
Spånga kyrka avsätta l 750 dal. smt, varav änkan skulle vidkännas en tredjedel och 
barnen resten. Ar 1682, då Johan Leitz gjorde en ritning av kyrkan (fig. 58), stod grav
koret fullt färdigt. Bilden visar för övrigt, att byggnaden då var försedd med en lanternin 
på kupolen, en byggnadsdetalj som sedan blev avlägsnad (s. 120). 

Gravkoret har sedan länge på goda grunder ansetts vara ett verk av Nikodemus 
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Fig. 85. Gravkorets kupol. Foto 1957. 


Blick in die Kuppel des Grabchors. Dome of the burial chapel. 


Tessin d. ä. I den Tessinska samlingen i Nat. mus. finnas några ritningar, som stå 
nära Spångagravkoret. Dessa ritningar ha av Sm:EN1 antagits vara alternativa, icke 
utförda förslag till ett gravkor för Karl Gustav Wrangel vid skoklosters kyrka. LrLJE
GREN2 framhäver särskilt en av de nämnda ritningarna, som han kallar för Veckholms

l o. SIREN, Gamla stockholmshus II, Sthlm 1913, s. 66 f. 

2 M. LILJEGREN, Stormaktstidens gravkor, Sthlm 1947, s. 166. 




120 STOCKHOLM 

KYRKANS 

SENASTE 

REsTAU

RERINGAR 

UPPVÄRM

NING 

projekt II, dvs. ett alternativförslag till det De la Gardieska gravkoret vid Veckholms 
kyrka. Denna ritning står mycket nära Spångagravkorets arkitektur, dock med den 
skillnaden, att man i Spånga har företagit åtskilliga förenklingar. I sina huvuddrag 
ansluter sig gravkoret i Spånga dock helt till Nikodemus Tessin d. ä:s stil och präglas 
av den klassicistiska barock som utbildats i Italien, Frankrike och Nederländerna, var
ifrån Tessin hämtade inspiration under sin utlandsresa 1651-53.- stuckaturen torde, 
av stilistiska skäl att döma, vara att hänföra till den på 1660-90-talet i Sverige verk
samme italienske mästaren Carlo Carove.1 

Efter kyrkans brand 1723 genomgick gravkoret en omfattande renovering som be
kostades av riksrådet Gustaf Bonde (s. 207). Såsom ovan nämnts, fick kupolen då sitt 
nuvarande utseende. Ursprungligen hade den- såsom Leitz' teckning av år 1682 visar 
(fig. 58)- den på Tessinska Veckholmsprojektet II förutsedda lanterninen, krönt av en 
sockel med riksäpple och kors. - Vid en reparation 1888 uppsattes en skiljevägg av 
vitmålat trä med stora glasrutor mellan gravkoret och kyrkan, men borttogs åter vid 
en reparation l 905. Korets innerväggar vitkalkades l 956. - År 1888 öppnades grav
valvet (som ej öppnats sedan 1764, då riksrådet Gustaf Bonde gravsattes), likaså l 918
1919. Om kistor i gravvalvet, se TROLLE-BONDE s. 400 f. 

År l 905 genomgick kyrkan en mycket hård restaurering under ledning av ark. Gustaf 
Pettersson med Alb. Eldh som konservator. Tornets V portal och fönster ändrades, alla 
golv omlades, kalkmålningarna framknackades och övermålades. Ä ven i inredningen 
företogos vissa ändringar, se nedan. -Under åren 1953-55 restaurerades kyrkan un
der ledning av professor E. Lundberg och ark. E. Auby, med B. Wildenstam som kon
servator. Kyrkan grundförstärktes och fick en ny tillbyggnad i N som förvaringsrum, 
uppförd av slätputsat tegel. Alla tak belades med kopparplåt, ytterväggarnas puts för
nyades. V-portalen igenmurades, sakristians portal från 1300-talet återöppnades och 
rekonstruerades. Golven i kyrkorum och i vapenhus omlades. Kalkmålningarna be
friades från l 905 års övermålning (utom i vapenhuset) och konserverades. Ny altar
anordning, nya öppna bänkar, orgelläktaren borttogs och orgeln sattes på ett podium i 
kyrkorummets V del. Ny belysningsarmatur. Predikstolen befriades från senare över
målning, alla viktigare lösa inventarier konserverades. Fönstren i långhusets N vägg 
igenmurades. 

l 905 fick kyrkan varmluftsuppvärmning med pannrum under sakristian. l 939 anord
nades elektrisk uppvärmning, vilken l 953- 55 ersattes av oljeeldad varmvattensupp
värmning med värmerör under golvplattorna. 

1 RoMDAHL-RoosvAL, Svensk konsthistoria, Sthlm 1913, s. 287. 
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Fig. 86. Gravkorets NV svickeldekoration. Foto 1957. 

stuckdekoration im N\V Kup- N.W. spandrel decoration in 
pelzwickel des Grabchors. burial chapel. 

MEDELTIDA KALKMÅLNINGAR 

Kyrkorummets och vapenhusets valv samt delvis även korrummets väggar äro prydda 
med medeltida kalkmålningar från tre olika perioder. Dessa målningar överkal
kades vid kyrkans restaurering 1739 och framknackades 1905 av Albert Eldh, som 
därefter företog en mycket hård komplettering genom en så gott som fullständig över
målning av de framknackade originalen. Därvid förfors på följande sätt. Sedan de gamla 
målningarna framskrapats, kalkerades alla ornamentala delar som därefter putsades över. 
Kalkeringarnas mönster överfördes sedan på den nya putsytan och uppmålades. Figur
scenerna åter överkalkades ytterligt tunt, så tunt, att de gamla målningarna skymtade 
igenom. Man kunde då måla upp kompositionerna på nytt, varvid de skadade partierna 
kompletterades helt fritt. På detta sätt blevo de ursprungliga figurframställningarna 
delvis helt förvanskade, detaljerna missförstados och ifylldes på måfå, åtskilligt nytt 
tillfogades. Denna övermålning avlägsnades emellertid 1953-55 med mycken omsorg 



122 STOCKHOLM 

under ledning av konservator Bo Wildenstam, utom i vapenhuset och vissa partier på 
korets N vägg. Målningarna konserverades, vilket dock var förknippat med stora svå
righeter, i synnerhet i långhuset, där det gamla målningslagret lidit stora skador i 
samband med de olika eldsvådorna (1666, 1723). 

Målningarna kunna ur stilistisk synpunkt uppdelas till följande tre grupper: 
l. Dekorativa målningar i långhusvalven, dels som geometrisk indelning på ribborna, 
dels som klöverbladsformade >>krabbor» längs ribborna (senare kompletterade). Dessutom 
trappmönster och bladverk på sköldbågarna. Nuvarande färger gult, grått, grönt och 
svart. Denna dekoration bär höggotisk karaktär och har sina motsvarigheter bl. a. i 
Riddarholmskyrkan och i Strängnäs domkyrka.l Målningen torde ha tillkommit under 
1300-talets förra hälft, således strax efter valvslagningen i långhuset (s. 103). - 2. Mål
ningarna i denna grupp äro placerade i långhusets och vapenhusets valv, samt bestå av 
livliga figurscener och dekorativa rankor, vilka dels tillmålats till de höggotiska rankorna, 
dels utgöra fyllnadsornament i valvkappor och på sköldbågar. På V och NV sköldbågarna 
är den höggotiska dekoren övertäckt av rankor från period 2. Färger: grönt, blågrönt, 
rödbrunt och svart. Mästaren till dessa målningar är en stor fabulator, men ur konst
närlig synpunkt en tämligen osjälvständig eklektiker. Detta förklarar även, att figur
scenerna äro tämligen ensamstående i den uppländska målarkonsten, inom vilken man 
icke kan nämna några direkta motsvarigheter till dessa målningar. Figurstilen pekar 
mot 1440-talet såsom målningarnas tillkomsttid, vilket även bekräftas av fyllnads
rankorna, vilka ha sina motsvarigheter bl. a. i Färentuna kyrka (SvK, Up VI, s. 114 f.). 
- 3. Denna grupp omfattar målningar i koret och på triumfbågen. Stilen är litet stel 
och högtidlig med enstaka helgonfigurer eller grupper av statylikt uppradade personer, 
placerade på valv och väggar. De dekorativa elementen i denna grupp äro dels tektoniska, 
dels ytfyllande och utgöras av ribbdekor, blomstersträngar längs bågar och ribbor, 
blommor vid valvhjässor och bågspetsar, bårder mellan olika väggpartier och bladdekor 
vid valvanfangen. Dessutom flera sorters schablonerade rosor och stjärnor. Liknande 
dekoration förekommer även på långhusets S vägg. I färgskalan dominerar ärggrönt, 
rödbrunt och gult. Dessa målningar hava vissa likheter med kalkmålningar i Strängnäs 
domkyrka, Tierp och Håtuna kyrkor, vilka ha daterats till 1400-talets mitt. Då Jöns 
Bengtsson Oxenstiernas vapen funnits både i ett målat fönster (s. 98) och på en gammal 
stol (se s. 158), har man anledning förmoda, att kyrkan under hans ärkebiskopstid 1448- 67 
hade en försköningsperiod. Troligen tillkommo målningarna i koravdelningen strax 
efter dess uppförande (s. 107). 

Målningarnas ikonografiska program är i koret tämligen typiskt för uppländska 
kyrkornålningar under 1400-talet. Såsom i ett stort antal kyrkor framställas även i 
Spångas Ö korvalv evangelistsymbolerna och de fyra latinska kyrkofäderna. I nästa 
trave visas gamla och nya testamentets hemlighetsfulla samband: Abrahams offer som 
förebild till korsfästelsen, Simson dödar lejonet som förebild till Kristus i dödsriket 

1 CARL R. AF UGGLAS, a. a., s. 26 f. 
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Fig. 87. Målningsschema. A. Tuulse 1957. 


Die Einteilung der Malereien. Scheme showing distribution of paintings. 


Qch Jonas utspys av valfisken som förebild till Uppståndelsen. En liknande symbolik 
finna vi även på väggmålningarna, så t. ex. på N väggen, där lejoninnan med sina 
ungar avser att påminna om Kristi uppståndelse. Sedermera har symbolen övergått till 
att även gälla Marias jungfrulighet. Några fragment på N väggen (vid predikstolen) 
visa, att där har varit framställd den mystiska jakten på enhörningen, vilken symboli
serade Kristus inkarnation. De övriga scenerna äro likaledes vanliga i dåtida bildpro
gram, såsom Nådastolen, Korsfästelsen m. m. Bland de framställda helgonen förekom
ma en del nordiska helgon och tiggarmunkarnas ordenshelgon. Det senare kan måhända 
tyda på, att man även i Spånga, liksom t. ex. i Sånga (SvK, Up VI, s. 312 f.) har att 
göra med tiggarmunkarnas predikningar och deras bildspråk som bakgrund till mål
ningarnas program. 

Det V långhusets målningar ha länge varit en ikonografisk gåta. Nu har emellertid 
denna gåta lösts av Andreas Lindblom (a. a., s. 111 f.), som på ett övertygande sätt har 
visat, att målningarna i fråga framställa profeterna Elias och Elisas underverk. Inga 
sammanhängande framställningar av Elias och Elisas historia äro kända i svensk me
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Fig. 88. Målningar i trave I, valvet. Foto 1957. 


Gewölbemalereien in J och I. Paintings in bay I, vaulting. 


deltidskonst, vilket förlänar målningarna i Spånga en särskild betydelse. Även bakom 
denna bildsvit döljer sig den typiskt medeltida symboliken: Elia åtnjöt hos judarna ett 
stort anseende och han betraktades som en förelöpare till Messias, en uppfattning som 
även Jesus delade; Elia var för den kristna kyrkan en symbol för Frälsaren. Under 
medeltiden hade båda profeterna en särskild popularitet på grund av sin karaktär av 
undergörare. 
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Fig. 89. Trave I, mot S. Foto 1957. 

Joch I gegen s. Bay I , towards S. 

FÖRTECKNING ÖVER MÅLNINGARNA 
(numren hänvisa till schema fig. 87) 

Upplösta förkortningar i inskrifterna omgivas med ( ), kompletteringar med [ ]. 

Tr ave I. Valvet (fig. 88): - 1. Evangelisten Johannes' örn. På språkbandet: »Johannes •> . - KYRKORUM

2. Kyrkofadern Augustinus. På språkbandet: •>Augustinus>>. - 3. Evangelisten Lucas' oxe. På språkbandet: MET 
TRAVE

»Lucas•>. - 4. Kyrkofadern Hieronymus. På språkbandet: >>Hieronimus•>. - 5. Evangelisten Marcus' 
I 
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Fig. 90. Trave I, mot N. Foto 1957. 


Joch I gegen N. Bay I, towards N. 


lejon. På språkbandet: >>Mar[cus]•>. - 6. Kyrkofadern Ambrosius. På språkbandet: >>[A]mb[rosi]us>>. 
7. Evangelisten Matteus' ängel. På språkbandet: >>Matheus». - 8. Kyrkofadern Gregorius. På språk
bandet: >>Gregorius>>. - Såväl evangelistsymboler som kyrkofäder äro placerade på veckade molnband. 

N väggen: - l. Lejoninnan med sina ungar (fig. 90). - 2. S. Sigfrid i biskopsornat med kräklan i 
höger hand, nedanför denna hänger ett sudarium (fig. 92).1 I vänster hand en balja med huvudena av 
hans systersöner Unaman, Sunaman och Vinaman. - 3. Aposteln Matlias med yxa. På språkbandet 
fragmentarisk text: >>[et] vitam eternam [amen]•>. Texten utgör sista delen av den apostoliska tros
bekännelsen (och ett evigt liv, amen). Detta ger vid handen, att aposteln Mattias är slutfiguren i en 
nu delvis försvunnen s. k. credoserie, där profeter och apostlar omväxlande på sina språkband hade ett 

Sudarium (av lat. sudare, svettas), katolskt liturgiskt plagg, en vid biskopsstaven fästad torkduk 
som skulle skydda denna för beröring med blotta handen. S. blev med tiden en rikt utsirad paradduk. 

l 
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Fig. 91. Trave l, S väggens mellersta del. Foto 1954. 


Joch I, Mittelteil der S Wand. Bay I, central part of S. wall. 


stycke av credotexten.1 Såsom förteckningens fortsättning visar, måste denna credoserie ha börjat 
på korets ö vägg. 

S väggen:- 1. Korsfästelsen (fig. 89, 91). Mitt över fönstret Kristus på ett T-format kors, försett 
med titulus med de sedvanliga bokstäverna I N R I; t. v. om Kristus en krönt kvinna ridande på en 
häst (till större delen utplånad), med en korsfana i handen (fig. 91). Under fanan ett språkband, där det 
står »Ecclesia•>. Dessutom flera språkband med nästan utplånad text. Bakom Ecclesia stå de fyra stora 
kyrkofäderna Gregorius, Hieronymus, Augustinus och Ambrosius med var sitt namn på språkband. 

B. l. KILSTRÖM, Den apostoliska trosbekännelsen i vår medeltida kyrkokonst, i: Fornvännen 
1952, s. 129 f. 

1 
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Fig. 92. S. Sigfrid. Målning i trave I, N väggen. Foto 1957. 

St. Sigfrid, Wandmalerei in J och I, N. St. Sigfrid. Painting in bay I, N. wall. 
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Fig. 93. Krigare t. h. om mittgruppen fig. 89 (trave I, S väggens högra del). Foto 1954. 

Kriegerschar rechts von der Mittelgruppe auf Abb. 89 Warrior to right of central group fig. 89 (bay I , right 
(Joch I, reellter Teil der S Wand). section of S. wall). 

T. h. om Kristus en kvinna ridande på en halt häst med sänkt huvud. Hon har ögonen förbundna och 
håller i höger hand en bräckt spjutstång med hängande vimpel; i vänster hand ett huvud med horn och 
människoansikte. Från hennes mun utgår ett språkband med ordet >>Mors•> ( = döden). Med all tydlighet 
framställes här Synagogan som Ecclesias antipod. En liknande bild finns bl. a . redan i Herrad von Lands
pergs •>Hortus deliciarum•> från 1100-talets andra hälft, men i Upplands kyrkornålningar kan den räknas 
som sällsynt. Huvudet i Synagogans vänstra hand är tydligen felrestaurerat 1905. På liknande fram
ställningar brukar Synagogan ha en offerbock eller ett bockhuvud i handen1, vilket även antydes av 
hornen på Spångamålningen. Synagogan har bakom sig en hop soldater med spetsiga hjälmar, vilka 
påminna om de hattar, med vilka judarna bruka framställas i medeltida konst (fig. 93). Dessa krigae 

P. WEBER, Geistliches Schauspiel und kirchliche Kunst in ihrem Verhältnis erläutert an einer 
Ikonographie der Kirche und Synagoge, Stuttgart 1894, s. 128. 

5-710023 

l 
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Fig. 94. Målningar i trave II, valvet. Foto 1957. 


Gewölbemalereien in Joch II. P a intings in bay II, vaulting. 


äro utrustade dels med spjut, dels med klubbliknande föremål, påminnande om benknotor. Även detta 
är ovanligt, men har dock enstaka motsvarigheter i Nordens senmedeltida kalkmålningar.1 Säkerligen 
är det ett hån, ty benknotor som mordredskap plägar även djävulen ha i framställningar av skärs
elden och helvetet. T. o. m. Kains åsnekindbåge kan ibland få samma form. Enl. LINDBLOM (Spånga 

1 B. SöDERBERG, De gotländska passionsmålningarna och deras stilfränder, Sthlm 1942, s. 45, 
55; L. WENNERVIRTA, Goottilaista monumentaalimaalausta länsi-suomen ja ahvenanmaan kirkoissa, 
Helsinki 1930, s. 166 f. 

N 
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Fig. 95. Treenigheten. Målning i trave II, ö valvkappan . Foto 1954. 

Die Dreieinigkeit, Malerei in der Ö Gewölbekappe The Trinity. P a inting in bay Il, E . panels of 
von Joch II. vaulting. 

kyrka, s. 25) skulle krigarnas klubbliknande föremål kunna tolkas som stavar, en erinran om det hastiga 
uttåget ur Egypti land. 

2. Erasmus' martyrium. Fragmentariskt. Helgonet framställes liggande, t. h. en bödel, som vindar 
ut hans tarmar. Nedanför finnas spår av en folkrik scen, utan begripligt sammanhang.- 3. Biskop i full 
ornat, med kräklan i vänster och tre runda föremål i höger hand. Möjligen S. Nikolaus.- 4. Munk i 
vit livklädnad och svart mantel, i höger hand en bok(?). Troligen ett dominikanhelgon.- 5. Jakobus 
d. ä. med pilgrimshatt och stav (felrestaurerad som svärd 1905). I höger hand ett språkband med numera 
utplånad text. Figuren har ingått i den ovan omtalade credoserien, på språkbandet har stått: •>Q ui 
conceptus est de Spiritu Sancto, natus est ex Maria Virgine.>> - 6. En grotesk figur under valvanfanget. 
- 7. Målat draperi. 

T r a v e I I. V a l v e t (fig. 94): - 1. Treenighelen eller den s. k. Nddaslolen (fig. 95). På en tronliknande TRAVE n 



132 STOCKHOLM 

Fig. 96. Trave II, N väggen. Foto 1957. 


Joch II, N Wand. Bay II, N. wall. 


stol sitter Gud fader och håller framför sig den korsfäste Kristus. Av den Helige andes duva ovanför 
Gud faders gloria finnas endast obetydliga fragment. Framställningen flankeras av två svävande änglar, 
vilka över pannan ha ett korstecken. - 2. Simson och lejonet. Text på språkband utplånad. - 3. Jona 

utspys av valfisken. Ovanför Jona språkband med utplånad text. - 4. I mitten ett skäggigt, krönt 

huvud, omramat av ett glorieformat språkband med utplånad text. Målningen nedanför huvudet ut
plånad. Mittfiguren flankeras av två män i världslig dräkt, även dessa endast delvis bibehållna. Möjligen 
Kain och Abel bärande fram sina offer till altaret, varöver syns Guds ansikte (LrNDBLoM, Spånga kyrka, 
s. 25). - 5. Abrahams offer. T. v. framställes Abraham och Isaak på väg till offerplatsen, t. h. därom 
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Fig. 97. Trave II, S delen. Foto 1957. 


Joch Il, S Teil. Bay Il, S. sektion. 


själva offerscenen, med Isaak på altaret och Abraham med lyft svärd. Överst synes en ängel, som griper 
om svärdsklingan. Målningen är ganska starkt skadad. 

N väggen (fig. 96): - 1. Jesse rot. övermålningen från 1905 är i detta parti icke avlägsnad. - 2. Le
genden om hur den gamle Josef utsågs till jungfru Marias make. Alla ogifta män av Davids stam fingo 
befallning ått frambära käppar i templet; den vars käpp började grönska och på' vilken en duva satte 
sig skulle få Maria till brud. Framför altaret knäböjer översteprästen. Ovanför denna scen framställes 
Salomos tempel, en sinnebild för Jungfru Marias födelse (LINDBLOM, a. a., s. 27). - 3-8. Fragment av 
stående figurer, en del av dessa försedda med språkband. Troligen tillhöra de en credoserie, som har 
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Fig. 98. S. Göran och draken. Målning i trave II, S väggens V del. Foto 1957. 

St. Georg und der Drachen. Wandmalerei in J och II, S. St. George and the Dragon. Painting in bay Il, W. 
section of S. wall. 

börjat i Ö och vars slutfigur- aposteln Mattias - är målad på Ö travens N vägg. Enligt credoseriens 
gängse medeltida tradition torde här ha varit placerade apostlarna Mattens, Simon och Thaddeus samt 
profeterna Malaki, Sakarja och Hesekiel,l - 9. Fragment av ett slående helgon. - 10. Fragment av en 
ängel med svärd (eller jakthorn?) och två hundar. Med all säkerhet har här framställts jaklen på en
hörningen, dvs. legenden om enhörningen, som, förföljd av jägare och hundar, söker skydd hos jungfru 
Maria. Under senmedeltiden ersattes jägaren av ärkeängeln Gabriel och hundarna fingo förkroppsliga 
de kristliga dygderna (jfr SvK, Up II, s. 457). Scenen skulle symbolisera Kristi inkarnation och bilda 
inledning till hans frälsningsgärning. 

S väggen (fig. 97):- 1. Maria med Jesusbarnet i mandorla, omgiven av musicerande änglar. T . h. 
spår av stående figurer (världsliga representanter). - 2. Manligt helgon i diakondräkt. Övre delen ut
plånad. Troligen ett ordenshelgon. - 3. S. Margareta med kors i höger hand, stående på en drake. 
4. S. Bernardinus av Siena, med ett litet krucifix i höger och en strålomgiven skiva med IHS i vänster 
hand (jfr Sånga SvK, Up VI, s. 326). - 5. S. Göran och draken (fig. 98). - 6. Målat draperi. 

TRIUMFBÅGEN 	 Triumfbågen. N halvan (fig. 99):- 1. Ett kvinnligt(?) helgon i mantel och lång livklädnad. 
Möjligen Maria Magdalena (med smörjelseburk i vänster hand, nästan utplånad). Står på ett invig-

l Jfr KrLSTRÖM, a. a., s. 134. 
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Fig. 99. Triumfbågen, N halvan. Foto 1957. 


N Hälfte des Triumphbogens. Rood arch, N. half. 
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Fig. 100. Triumfbågen, S halvan. Foto 1957. 


S Hälfte des Triumphbogens. Rood arch, S. half. 
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Fig. 101. Målningar i trave III, valvet. Foto 1957. 


Gewölbemalereien in J och III. Paintings in bay III, vaulting. 
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Fig. 102. Elias offer på Karmel. Målning trave III: l. Foto 1954. 

Elias opfert auf dem Karmel, Gewölbemalerei Elias's sacrifice on Mount Carmel. Painting in 
in J och III: I. bay III: I. 

ningskors. En!. LINDBLOM är helgonet möjligen S. Erik. - 2. Henrik (?)1 i biskopsornat och kräkla, 
välsignande med höger hand. Han står på en figur (Lalli?), endast fragmentariskt bibehållen. - 3. S. Bar
bara med torn och palmkvist. - 4. S. Lars med halster och bok. 

S hal van (fig. 100): - 5. Aposteln Johannes med kalk och språkband. På språkbandet frag
mentarisk text: »Passus sub Pontio [Pilato ].•> Figuren har sålunda tillhört den ovan omtalade credoserien. 
Nederst ett invigningskors, liksom på N halvan. - 6. Biskop i full ornat, i höger hand kräkla, i vänster 

Henrik, Finlands nationalhelgon (t 1156), säges ha varit av engelsk härkomst och utnämnts till 
biskop i Uppsala 1152. Han drog jämte Erik den helige ut på korståg till Finland, och då Erik åter
vände, stannade H. kvar för att fortsätta omvändelseverket. Efter ett år fann han en!. legenden sin död 
på Kjulo sjö genom en omvänd hedning, Lalli, som han för mandråp belagt med kyrkligt straff. 

l 



139SPÅNGA KYRKA 

Fig. 103. Baals profeter avrättas. Målning i trave III: 2. Foto 1954. 

Die Propheten Baals werden hingerichtet, Excecution of Baal's prohets. Painting in bay 

Gewölbemalerei in J och III: 2. III: 2. 


bila. Möjligen S. Eskil (enl. LINDBLOM, Spånga, kanske S. Wolfgang).- 7. S. Katarina av Alexandria 
med svärd och hjul. - 8. S. Stefan i diakondräkt, med tre stenar och en bokpåse. 

Trave III. Valvet (fig. 101): Här börjar målningarnas mellersta period, framställande profeterna TRAVE m 
Elias och Elisas underverk efter Konungaböckerna. Enligt ANDREAs LINDBLOM (a. a.) är bildfram stäi
ningen följande: - 1. Elias offer på Karmel (1 Kon. 18: 36-39). Israels barn församlade framför pro
feten, som lyfter sina händer framför altaret, där lågorna flamma upp omkring huvudet på tjuren 
(fig. 102). I NÖ svickeln en jägare med pil och båge. - 2. Baals profeter avrättas (1 Kon. 18: 40). Den 
främste Baalsprofeten är klädd i en praktfull klädnad med bjällror kring hals och midja (fig. 103). 
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Fig. 104. Målningar i trave IV, valvet. Foto 1957. 


Gewölbemalereien in J och IV. Paintings in bay IV, vaulting. 
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Fig. 105. Elias himmelsfärd. Målning i trave IV: 7. Foto 1954. 

Himmelfahrt d~s Elias, Gewölbemalerei in Joch Ascent of Elias to heaven. Painting in bay IV: 7. 
IV: 7. 

På marken ligger ett redan avhugget huvud. En djävul står och tar emot den främste Baalsprofeten. 
T. v. står Elia, längst t. h. bland åskådarna synes konung Ahab. - 3. Elia inför Jsebel (1 Kon. 19: 2). 
Man skymtar profetens ödmjukt krökta gestalt framför Isebel, som sitter på en bred tron, nu nästan 
helt utplånad. Bakom dem stående gestalter. - T. h. om denna scen en förnäm man i audiens hos 
konung Ahab. Å båda sidor flera följeslagare. I SÖ svickeln en ansiktsmask. - 4. Elia i öknen (1 Kon. 
19: 4-8). T. v. ser man profeten liggande med ansiktet mot jorden, t. h. vaknar han upp och lyfter 
sina händer. Bakom hans högra axel står brödet och vattenkruset. 

Trave IV. Valvet (fig. 104): - 5. E/isas kallelse (1 Kon. 19: 19). Elia lägger handen på Elisas axel, TRAVE rv 
där denne går och plöjer. Ytterligare elva män skymta. Längst t. h. kastar Elia sin livklädnad över 
efterföljaren. - 6. Elias sista besök hos profetlärjungarna. Elia och Elisa vid Jordan (2 Kon. 2: 1- 8). 
Fr. v. kommer Elia med ett följe. I skyn ses Gud fader i moln, sittande på förbundsarken och med världs



142 STOCKHOLM 

Fig. 106. Jerikos vatten renas. Målning i trave IV: 8. Foto 1954. 

Das Wasser Jerichos wird gereinigt. Gewölbe Cleansing of the waters of Jericho. Painting in 
malerei in J och IV: 8. bay IV: 8. 

glob i ena handen. Målningens högra del mycket skadad.- 7. Elias himmelsfärd (fig. 105), fortsättningen 
av den föregående scenen (2 Kon. 2: 11-13). T. v. ser man den knäfallande Elisa, som fångar upp 
Elias mantel. I NV svickeln en grotesk figur.- 8. Jerikos vatten renas (2 Kon. 2: 19- 22). I och med detta 
fält börja sålunda Elisas underverk. Man ser honom i spetsen för en skara män och kvinnor. Framför 
flyter floden Jordarr och i bakgrunden reser sig staden Jeriko med sina torn och murar (fig. 106). I NÖ 
och NV svicklarna groteska figurer. 

TRAVE v Trave V. Valvet (fig. 107):- 9. Ahabs och Josafals låg mol Aram. Mika samtalande med Gud 
fader i skyn (1 Kon. 22: 15-37). Sida vid sida stä de båda konungarna i full rustning med bjällror vid 
hals och riddarbälte. I bakgrunden vänta härarna med sina rustningar, fälttecken, lansar och strids
hammare. Möjligen har Ahabs död varit framställd på det förstörda partiet t. v. - 10. lsebels död (2 
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Fig. 107. Målningar i trave V, valvet. Foto 1957. 


Gewölbemalereien in J och V. Paintings in bay V, vaulting. 
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Kon. 9: 30-	 37). Målningen är mycket skadad. T. v. ser man tornet, frän vilket drottningen kastades 
ned. Gestalten i mitten, i helt grön dräkt, bör vara Jehu. T. h . de hundar, som äto upp Isebels kött. 
Av Isebel ser man numera intet utom en hand, som sträckes upp mot pannan på den främsta hunden. 
11. E/isa och den sunemilis/ca kvinnan (2 Kon. 4: 8 f.). Man ser upptill profeten sitta vid ett bord mellan 
kvinnan och hennes man. Hon hade ingen son och önskade en sådan, men hennes man var gammal. 
Elisa spädde att hon skulle fä en gosse, vilket inträffade efter ett är. Han dog emellertid, men äterupp 
väcktes av profeten. Detta visas nere t. h., där Elisa sitter med den sunemitiska kvinnans son i famnen . 
- T. v. står en elegant klädd man med ett riddarbälte framförElisa och hans lärjungar. Scenen fram
ställer möjligen härhövitsmannen Naaman från Damaskus, som botades från spetälska av Elisa (2 
Kon. 5: l f.). - 12. E/isa och den tappade yxan (2 Kon. 6: l f.) . Omedelbart efter undret med Naaman 
berättas, hur profeten och hans lärjungar gingo ned till Jordan för att hämta var sin timmerstock för 
att därmed bygga ett boningshus. Under arbetet föll ett yxjärn i vattnet. Profeten kastade ned ett 
stycke trä i floden på platsen i fråga, och - järnet flöt upp. Denna scen tycks ha varit framställd på 
valvkappans högra hörn, där man ser en man, huggande med en stor yxa. De övriga syssla antagligen 
med timmerkörning. - T. v. om denna scen ser man E/isa inför en konung. Möjligen framställes här, 
hur Elisa uppenbarar den arameiske konungen Ben-Radads fälttågsplaner för den israelitiske konungen 
Joram, Ahabs son. Detta berättas i 2 Kon. kap. 6 omedelbart efter undret med yxan. 

vÄGGARNA I Av målningarna på väggarna i trave III-V finnas endast några fä rester bevarade. I trave III står 
TRAVE III- v på SÖ valvpilastern en man med grinande ansikte pekande uppåt, liksom ville han rikta uppmärksam 

heten på berättelsen i valvet. I samma trave finnas på S länghusväggens sköldbåge svarta, raka strålar, 
vilka av ANDREAs LINDBLOM gissningsvis identifieras med det regn, som tack vare Elias bön faller över 
Israels land. Regnsträlarna skulle sålunda ansluta sig till scenen på valvfält 2 (Baals profeter avrättas). 
I trave IV finns på NÖ sköldbågen en liten (naken?) människofigur, invävd i rankorna. I övrigt finns 
på väggarna endast några fragment av rankornament, bl. a. även i en fönstersmyg, framtagen 1953- 55. 
Dessa rankor äro samtida med korets målningar. 

VAPENHUSET 	 I v a p e n h u s e t finnas målningar endast i valvet i form av slingor som fyllnadsornament och figur
scener i Ö valvkappan (fig. 108). Dessa målningar, som tillhöra samma period som målningarna i lång
huset (trave III-V), äro icke befriade från 1905 års övermålning. Figurscenerna äro följande: 
1. Madonnan med skyddsmanteln (Maria mater omnium). Madonnan är framställd som den apokalyptiska 
kvinnan, stående på en månskära med ansikte. Under hennes mantel knäböja skyddssökande människor. 
Motivet var under medeltiden särskilt omtyckt av cisterciensermunkarna, men även av tiggarmun
karna.' - 2. Mannaregnet. Kompositionen är delvis påverkad av Biblia Pauperums Kristi Himmels
färdsscen. - 3. Enoch upptages till himmelen. Enligt Biblia Pauperum. - 4. Moses och den brinnande 
busken. Enligt Biblia Pauperum, starkt förvanskad 1905. - En!. LINDBLOM (Spånga kyrka, s. 20 f) 
visas på scen nr 4 hur aposteln Johannes pinas av kejsar Domitianus genom att sättas i en kittel, medan 
nr 3 visar hur Kristus uppenbarar sig för Johannes på ön Patmos. 

På V väggen fanns före restaureringen 1905 svaga spår av målning, bl. a. en klocka . Enligt en (odaterad) 
beskrivning av JoHNNY RoosvAL i Sveriges Kyrkors arkiv: >>En figur stiger på en stege upp mot en 
kyrkklocka som hänger i en ställning. En röd djävul synes hänga sig fast vid stegen.» Av denna målning 
är nu ingenting kvar. På ett foto från 1905 i ATA synes endast klockan. 

1 H. CoRNELL, Dominikanskt inflytande på den nordiska bildkonsten under 1400-talet, i: Tidskr. 
för konstvetenskap 1917, s. 106, samt i Utst. af äldre kyrklig konst i Hernösand 1912, Sthlm 1914, 
s. 76-81. 
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Fig. 108. Målningar på vapenhusets ö valvkappa. Foto 1957. 


Gewölbem alereien in der Vorballe (Wa ffenha us), Ö Kappe. Paintings in E. pa nels of porch vaulting. 


INREDNING OCH LÖSA INVENTARIER 

Al tar et består av en kraftig bordskiva, vilande på 4 råhuggna block med inhuggna ALTAR ANORo

evangelistsymboler, allt av svensk vit marmor. Utfört 1955 enligt förslag av prof. Erik NIN G 

Lundberg, i samverkan med skulptören Ivan Jakobsson. Altarring med glesa smäckra 
balusterdockformade kolonnetter tillkom samtidigt med altaret. - Före 1953 var altaret 
murat av tegel med skiva av trä och på framsidan en träskärm med fyllningar, dekore
rade med förgyllda gipsornament. 1800-talet (fig. 110). 

Altarprydnaden utgöres av ett krucifix, flankerat av sörjande Maria och Johan
nes (H 80); figurerna av krederat och förgyllt trä stående på grönmålade markplattor 

6 - 710023 
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Fig. 109. Altarkrucifix. Träskulptur från 1697 av Burchardt 

Precht (?), numera i SHM. Foto Cederqvist 1917. S. 148. 


Altarkruzifix, Holzplastil' von Altar crucifix. Carved wood by
Burchardt Precl1t (?) 1697, jetzt Burchardt Precht (?), 1697; at 
in Statens Historiska Museum. present in the State Historical 

Museum. 
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Fig. 110. Altaranordning före restaureringen. Figurerna av Precht (se fig. 111), 
krucifixet här ovan trol. av Carl Ahlborn. Foto 1949. 

Altaraufbau vor der Restaurierung. D er Altar arrangements prior to restorations. 
Kruzifixus wahrscheinl. von Carl Ahlborn, Christ figure probably by Carl Ahlborn, 
die Begleitfiguren von Burchardt Precht (?). flanking figures by Burchm·dt Precht (?). 
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(fig. 109-111). Profilörerna härröra från en kalvariegrupp, vilken tillkom 1697 som en 
gåva av herrskapet Bonde på Hässelby. Enligt INV. 1829 omgavs foten till korset av 
trenne vapen under en grevlig krona >>genom hvilken korset uppreser sig ifrån ett berg 
med sina höjningar och sänkningar, som lärer varit måladt i brons, men är nu grönt. 
Nedanför kanten af detta berg, inemot altarbordet står 16. E.M.B. C.B. M.G.G.S. 97>> 
(= Eleonora Margareta Brahe, Carl Bonde, Maria Gustava Gyllenstierna 1697, s. 207). 
På 1800-talets mitt såldes krucifixet till ornamentbildhuggaren C. Ahlbornl, som 
skänkte det till SHM (inv. nr 3162). Figuren av björk har varit helt förgylld, men senare 
överstruken med vitt. Övermålningen dock senare avlägsnad (fig. 109). Korset svart. 
Figurens H 78, korsets H 149. Det ovan beskrivna berget finnes icke i museet. Som er
sättning för den urspr. mittbilden uppsattes under 1800-talets mitt ett annat krucifix, 
möjligen skuret av Ahlborn. Detta krucifix ersattes 1955 av en gipskopia av det ur
sprungliga krucifixet. Det sistnämnda liksom Maria och Johannes äro skickligt skurna 
och visa tydliga släktdrag med Burchardt Prechts stil. Möjligen äro de egenhändiga ar
beten av denne bildhuggare. Jfr krucifix i Hjärneska koret i Bromma (s. 39 o. fig. 27). 

RELIKSKRIN Relikskrin av förgyllda, graverade och emaljerade kopparplattor på ekstomme 
(fig. 112- 115). Emaljen utförd såsom gropemalj. 2 Skrinet är utformat som en tornlös, 
med sadeltak täckt kyrkobyggnad, på mitten försedd med ett markerat tvärskepp. 
Det står på fyra djurfötter. Taken krönta av en takkam, sirad med liljor inom genom
brutna rundlar. Kammarnas ändar äro något utdragna över gavlarna; de hava sannolikt 
avslutats av (numera avbrutna) djurhuvud el. dyl. Över takkrysset ett kors med lilje
formade ändar. 

Skrinets beklädnad är utförd av stora kopparplattor, som helt täcka de skilda fälten. 
Varje fält omgives av en röd bård med rader av utsparade, rosliknande, gyllene fyrpass. 
Innanför bårderna en mörkblå emaljgrund, mot vilken avteckna sig förgyllda figurer 
m. m., vilkas teckning är utförd medelst gravyr med enstaka detaljer i olikfärgad emalj. 
På den långsida, som utgör skrinets huvudfasad (fig. 112), är hela tvärskeppspartiet 
fyllt av en frontalt stående, välsignande Kristusfigur, medan de båda angränsande lod
räta fälten upptagas av var sin sittande evangelist (dock utan symboler); i vartdera av 
de båda takfälten synes en svävande, mot Kristusbilden vänd, tillbedjande ängel. Bakom 
samtliga dessa figurer ett ljusare horisontalt band med delvis arabiserande bokstavs
ornament. Ytorna täckas i övrigt av rankor med blommor och blad. -På den motsatta 
(bakre) långsidan ses å tvärskeppspartiet Jungfru Maria, stående i orantpose (fig. 113). 

1 CARL AHLBORN, f. 1819 i Braunschweig, t 1895 i Sthlm. Ornamentsbildhuggare. Han utförde 
ornament bl. a. för Sthlms slott, i teatrar i Sthlm och Göteborg, och var flitigt verksam för den 
svenska konstslöjden. I »Illustrerad teknisk tidning» 1871 publicerade han en uppsats om •>Den götiska 
stilen, använd inom konstindustrien•>. Sv. KoNSTNÄRSLEXIKON I, s. 35. 

2 Gropemalj ( email champleveJ åstadkommes genom att emaljen gjutes i med gravstickel gräv
da fördjupningar i metallgrunden. stundom förgyllas mellanrummen, varvid man antingen får för
gyllda figurer mot färgad botten eller tvärtom. 
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Fig. 111. Sörjande Maria och Johannes. Träskulpturer av Burchardt Precht (?)från 1697. Foto 1957. 

Trauernde Maria und Johannes, vergoldete Holzplastik Sorrowing Mary and John, earved wooden figures by 
von Burchardt Precht (?) 1697. Burchardt Precht (?), 1697. 

Denna långsidas ytor äro i övrigt dekorerade med rader av mörkblå, guldkonturerade 
rundlar, var och en innehållande en fyruddig stjärna. På vänstra kortsidan är fram
ställd S. Gereon1 med lansfana och sköld (fig. 114). Genom en rundbågig öppning i 

S. Gereon, romersk härförare i en thebansk legion på 318 man. Avrättades tillsammans med 
sina följeslagare omkr. år 300 i Köln på grund av att de hade övergått till kristendomen och höllo fast 
vid sin bekännelse. Liken kastades i en brunn, på vilken senare byggdes en gravkyrka, S. Gereons 
kyrka i Köln. S. Gereon är ett i Rhenlandet mycket populärt helgon. 

1 
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Fig. 112. R elikskrin av förgyllda och emaljerade kopparplattor. Rhenländskt arbete från 1100-talets 
andra hälft. Numera i SHM. Foto SHM 1944. S. 148. 

Reliquienschrein aus v ergoldeten und emaillierten Kup Reliquary of enamened and gilt copper. Rhineland 
ferpla tten. Rheinländische Arbeit ans der zweiten work, seeond half of 12th cent. At present in the State 
H älfte des 12. Jhs. Jetzt in Statens Historiska Museum. Historical Museum. 

den högra kortsidan hava relikerna införts i skrinet (fig. 115). Rhenländskt arbete från 
1100-talets senare hälft, möjligen utfört i Xanten.1 Skrinet kan räknas till de märk-

Enl. J. BRAUN, Die Reliquiare des christlichen Kultes und ihre Entwicklung, Freiburg i. 
Br. 1940, s. 183, skulle Spångaskrinet härstamma från Limoges. Även CARL R. AF UGGLAs delar samma 
åsikt (Medeltiden jämte kyrklig konst från nyare tid, i: Tiotusen år i Sverige, Sthlm 1945, s. 292 f.). 

- Emellertid torde skrinet enl. muntligt uttalande av flera framstående forskare (A. W ErXLGÄRT
NER, K. H. CLASEN) vara av rhenländskt ursprung. I Xanten finns bl. a. ett skrin från 1100- talet med 
S. Gereons bild, vilken räknas som den äldsta framställningen av detta helgon (jfr DIE KuNsTDENK
MÄLER DER RHEINPROVINZ I: 3, Diisseldorf 1892, S. 131). 



SPÅNGA KYRKA 151 

Fig. 113. Bakre långsidan av relikskrinet fig. 112. Foto H. Andersson 1928. 

Hintere Längsseite des Reliquienschreins Abb. 112. Rear view of reliquary in fig. 112. 


ligaste kyrkainventarierna från romansk tid i Sverige. L 31, 5, B 12, H 23 (till gavel
nockarna). Befinner sig nu i SHM (inv. nr 3028), dit det såldes 1862. Att döma av upp
gifterna i INV. har skrinet ända till 1862 stått på högaltaret. 

Nådastolsframställning av ek (fig. 116). Gud Faders händer, som hållit ett MEDELTIDA 

krucifix och den heliga andens duva, äro försvunna. All färg saknas. 1400-talets slut. TRÄ

SKULPTUR 

H 64, B 33. - Troligen utgör denna bild resten av den >>gl. Altartaflan, med gl. Munk
förgylning>>, som vid nuvarande altaruppsatsens tillkomst 1697 uppflyttades till N 
korväggen, där den satt till 1823. Då borttogs den vid ett fönsters insättande och var 
redan då >>förlorad>> och >>obruklig>>. Möjligen har som flyglar till altarskåpet hört >>2 st. 
långa taflor» i vapenhuset, vilka 1812 såsom >>förlorade>> avfördes ur inventariet. 
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Fig. 114. Vänstra kortsidan av relikskrinet fig. 112, med framställ
ning av S. Gereon. Foto H. Andersson 1928. 

Linke Giebelwand des Reliquien Left-hand end of reliquary in fig . 
schreins Abb. 112 mit Darstellung 112, showing representation of St. 

St. Gereons. Gm·eon. 
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Fig. 115. Högra kortsidan av relikskrinet fig . 112, med öppning till 
relikerna. Foto H. Andersson 1928. 

Rechte Giebelwand des Reliquien Right-hand end of reliquary in fig. 
schreins Abb. 112 mit Öffnung fiir 112, showing the opening of the re
die Reliquien. Das Tiirchen verloren. ceptacle. 

Blick auf den Holzkern. 
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Fig. 116. Nädastolsframställning, träskulptur frän 1400-talets 
slut. Foto 1949. S. 151. 

Darstellung des Gnadenstuhls, Representation of the Trinity,
Holzplastik (Eiche) aus dem Ende earved wood, end of 15th cent. 
des 15. Jhs. wahrscheinlich aus 

einem Altarschrein. 
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Fig. 117. Karl Knutsson Bonde. Detalj av fig. 118. Foto 1942. S. 156. 

Karl Knutsson Bonde, König von Karl Knutsson Bonde, king of Sweden 
Schweden 1448- 57 und 1464-65. 1448- 57 and 1464- 65. Detail of fig. 
Die Figur von Abb. 118 ohne Sockel. 118. 
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I Bondeska gravkoret står, på ett postament av grågrönmarmorerad kalksten en 
oljemålad gipskopia från 1700-talet (H 66) av den bekanta Gripsholmsbilden av 
Karl Knutsson Bonde, utförd på 1480-talet av Bernt Notke (fig. 117-118). 
Spångakopian är i motsats till Gripsholmsoriginalet komplett, i det att händerna finns 

Fig. 118. Karl Knutsson Bonde. Gipsavgjutning 
från 1700-talet efter Bernt Notkes skulptur på 
Gripsholm. Postamentet från 1744. Foto 1957. 

Karl Knutsson Bonde. Karl Knutsson Bonde. 
Gipsabguss des 18. Jhs 18th cent. plaster east of 
nach Bernt Notkes Holz Bernt Notke's wood
plastik auf SchloLl Grips carving in Gripsholm
holm. Postament von 1744. Palace. Pedestal 1744. 

kvar. 1 Formerna stå ganska nära origi
nalet, med undantag för vissa ömtåligare 
detaljer (uppnäsan, otydlighet i återgivan
det av ytmönstret). Målningen i olja är 
summarisk och tung. - Postamentet har 
formen av en grov balusterdocka med rek
tangulär genomskärning (fig. 118). På tre 
sidor sitta medaljonger i relief med vapen 
- åt sidorna riksvapnet Tre kronor, på 
framsidan Bonde-vapnet. Nedanför me
daljongen på höger sida läses: HANG BASIN l 
ERIGI CURAVIT l GUSTAVUS BONDE l COMES 
ET SENATOR REGN! l ANNO MDCCXLIV (= 
denna bas lät Gustav Bonde, greve och 
riksråd, uppställa år 1744). På vänstra 
sidan står: IN EFFIGIEM MAGNI j CAROLI 
CANUTI FILII l SUECIJE, GOTHIJE ET NOR
VEGIJE l REGis (=för bilden av den store 
Karl Knutsson, Sveriges, Götes och Norges 
konung). Postamentets H 111. 

Predikstol av snidat, marmorerat och 
förgyllt trä, består av korg med underrede 
och ljudtak (fig. 119). Korgen är rektan
gulär, med avfasade hörn, vilka liksom 
fälten äro nedtill utsvängda och avslutas 
av en bred vulst. På korgen snidade de
korationer, bestående av palmer och ro
cailler samt på framsidan kalk, lans och 
isopsstängel korslagda. Under det karnis
svängda underredet sitter en stor knopp. 
Bokbrädet understödes av två kerubhu

l J. RooSVAL, Riddar Sankt Göran i stock
halms Stora eller Sankt Nicolai kyrka, Sthlm 
1919; S. WALLIN, Karl Knutssonsstatyetten på 
Gripsholm, i: Kyrkainredning för herremän, Sthlm 
1948, s. 187 f. 
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vuden. - Ljudtaket har vid kanten en 
lambrequin med tofsar och krönes av ett 
kors på ett klot; korset är omringlat av en 
orm. På ljudtakets framsida två ängla
huvud omgivna av moln. I innertakets mitt 
en stor gyllene sol. Predikstolen och ljud
taket är marmorerade i grönt-brunt-grått, 
alla ornament äro förgyllda. 

Predikstolen beställdes för kyrkan år 1758 
av bildhuggarna Gerdman1 och Schmaltz för 
en summa av 1700 daler. Emellertid torde 
Gerdman ensam ha svarat för arbetet, ty 
1759 betalade församlingen 24 daler åt 
honom >>för det han lidit af Schmaltz, som 
intet står at bringas til redighet» (RÄK.). 
Uppgången till predikstolen från sakristian 
genom muren anordnades samtidigt. Vid 
kyrkans restaurering 1953- 55 avlägsnades 
en övermålning från 1905 och predikstolen 
konserverades. - En äldre predikstol såldes 
1775. Om dess utseende saknas uppgifter. 

Vid sidan av predikstolen sitter på en 
järnten ut ifrån väggen en ängel hållande ett 
timglas av snidat, målat och förgyllt trä. 
Troligen samtidigt med predikstolen. Figu
rens H ca 45, timglasets H ca 25. - Ett 
äldre timglas såldes samtidigt med gamla 
predikstolen 1775. Det omtalas första gången 
1673. 

Nummertavlor: - l. Av svartmålat 

l OLoF GERDMAN, f. 1691, t 1765 i Sthlm. Bild
snidare. Omnämnes första gången 1731 som lär
junge till Burchardt Precht, vars stillänge domine
rade hans arbeten. G. var flitigt anlitad för kyrkliga 
dekorativa uppgifter och har framför allt under 
åren 1737-1760 utfört altaruppsatser och predik
stolar för olika mellansvenska kyrkor. Sv. KONST
NÄRSLEXIKON Il, s. 283. - Om predikstolen i 
Spånga se även CARL R. AF UGGLAs, Mäster Magnus 
Granlund (Kult och Konst 1905) och I. HENsCHEN, 
i Sv. slöjdfören. tidskr. 1918. 

PREDIKSTOL 

TIMGLAS 

NUMMER

TAVLOR 


Fig. 	119. Predikstol från 1758, utförd av bild
huggaren Olof Gerdman. Foto 1957. 

Kanzel von 1758, gear- Pulpit constructed in 1758 
beitet von dem Bildhaner by carver Olof Gerdman. 

Olof Gerdman. 
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BÄNKAR 

trä med förgylld ram, vars över- och under
stycken äro rikt snidade med rocailler, 
akantusartade blad och blomsterfestoner 
(fig. 120). Den omtalas första gången 1777 
(INv.), men torde vara samtidig med pre
dikstolen. H 116. - 2. A v svartmålat trä, 
rektangulär, med enkel förgylld ram. 1700
el. 1800-talet. H 68. 

Öppen bänkinredning av omålat och 
fernissat trä tillkom 1953-55 enl. förslag 
av prof. EmK LuNDBERG. De bänkar som 
då avlägsnades, härrörde från 1700-talets 
mitt och voro av samma utseende som 
bänkarna i Järfälla kyrka (SvK, Up VI, 
s. 552). l 905 hade man emellertid avlägs
nat dörrarna, men konstruktionen i övrigt 
var orörd. - Fasta stolar vid korets 
långväggar med blå marmorering och guld
lister härröra likaledes från kyrkans res
taurering l 953-55; ritade av prof. Erik 
Lundberg. - HADORPH omtalar en medel

Fig. 	 120. Nummertavla från 1700-talets mitt. tida stol med Jöns Bengtsson Oxenstier
Foto 1957. nas vapen, troligen det som avbildas i 

Nummerntafel aus der Mitte Hymn-board, mid-18th 
des 18. Jhs. cent. 	 AFRITNINGAR (fig. 58). Inga närmare upp

gifter finns om denna stol, men troligen 
rör det sig om en biskopsstoL 

LÄKTAnE Orgelläktaren borttogs 1953-55 och orgeln placerades på ett podium i kyrkans 
V del. Den läktare, som avlägsnades, härrörde från 1800-talet. Den blev nästan helt 
ombyggd vid kyrkans restaurering 1905. En läktare omtalas 1666 i samband med en 
reparation.- Kyrkans nuvarande orgel är byggd 1957 av Marcussen och Son, Aabenraa, 
Danmark, under ledning av firmans nuvarande chef, Sybrand Zachariassen. Fasaden 
återgår i sin moderna utformning på det tidiga 1600-talets fasadtyp, med ett mittparti, 
omgivet av lägre plana pipfält med ljudande pipor av huvudverkets Principal 8 fot. 
Till huvudfasaden hör ett ryggpositiv i modern utformning, där Principal 4 fot står 
främst. Orgeln består av 25 stämmor, mekanisk traktur och slejflådor fördelade på 
huvudverk, ryggpositiv, bröstverk och pedalverk. (Koppel anbragta mellan huvud
verk-ryggpositiv, huvudverk-bröstverk.) Till bröstverket hör en jalousisvällare. 

Kyrkans första orgel, ett positiv med 6 stämmor, skänktes av ryttmästaren Kaulbars 
på Risna 1666.1 1678 ägde en större reparation rum, likaså 1689. Efter kyrkans brand 

1 Torde vara identisk med JOHAN K;\ULBARS, adlad 1653 VON KAULBARS, f. 1621 i Pommern, t 1693, 
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Fig. 121. Fragment av dopfuntcuppa, 1200-talet. Foto 1949. 

Bruchstii.ck einer Taufsteinscuppa , 13. J h. Fragment offont how!, 13th cent. 

1723 ombyggdes orgeln 1747 genom orgelbyggaren Hedlund. Denna orgel såldes 1853 
med fasad och läktarbarriär till Lohärads kyrka (jfr SvK, Up V). Den nuvarande 
orgelns föregångare byggdes 1856 av orgelbyggaren Gustaf Andersson, Stockholm, 
och renoverades 1906 av Åkerman & Lund. 

Fragment av dopfuntscuppa av grå kalksten (fig. 121). I mitten en människa- DOPREDsKAP 

figur med stort huvud, mycket rustikt utformad. A v fragmentet att döma har cuppan 
varit fyrpassformad. 1200-talet. H 22, L 55. - Under hela 1600-talet omtalas en gam
mal kopparkittel i funten. - Den nuvarande dopfunten av sandsten tillverkades 
1943 enl. ritningar av guldsmeden A. Karlström (Spånga). Funten består av en enkel 
cuppa på hög fot, försedd med en vulst. H 98. 

Dopställ av snidat, målat och förgyllt trä, på fyra volutfötter med akantusdekor. 
På sidorna guirlander. Skivan har en insänkning, passande till en dopskål, skänkt av 
greve Gustaf Bonde och hans hustru Vivika Trolie 1758, se nedan. Dopstället torde ha 
tillkommit vid samma tillfälle och är möjligen gjort av O. Gerdman (jfr predikstolen). 
Fanns 1922, obefintligt 195 7. 

Dopskålar av silver:- l. Oval form, rokokostil med veckformiga räfflor (fig. 122). 
Å skålens ena sida årtalet 1758 samt Bonde- o. Trolle-vapnen, syftande på donatorerna, 
riksrådet greve Gustaf Bonde och hans hustru Vivika Trolie (s. 207). På motsatta sidan 
en Jehovahsol. Enligt stplr utförd 1758 av stockholmsguldsmeden Jonas Thomasson 

begr. i Storkyrkan i Sthlm; 1657 ryttmästare vid ett kompani av Upplands ryttare. G. 1658 1:o m. 
BEATA L EUH U SE N, som ägde Risna sät eri i Spånga. 

http:Bruchstii.ck
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Fig. 122. Dopskål av silver från 1758. Foto 1957. S. 159. 
Taufschale ans Silber von 1758. Silver christening bowl, 1758. 

Renarrder (1749- 81, UPMARK, s. 124). H 13, L 31, B 21. - 2. Rund. I botten ett skepp 
i drivet arbete. Enl. stplr utförd 1941 av A. Karlström (Spånga). Materialet till skålen 
utgöres av silversnusdosor, hopsamlade inom socknen av kyrkoherden Axel Gevalli. 
Skålen skänktes 1943. D 40. - En dopskål av tenn omtalas 1625. Den var en gåva av 
>>pastoris änka>>; okänt vem denna var. Förlorad 1731. 

NATTVARDS Kalk av förgyllt silver (fig. 124). På cupparr äro ingraverade Bonde- o. Trolle-vapnen 
K.l<RL OCh ÖVer dem följande inskrift: TRENNE HERRANS KALCK ÄR GIFVEN TILL SPONGA KYRCKA 

l AF R. R. GREFVE GUSTAF BONDE, l OCH THESS HUSFRU GREFVINNA BONDE FÖDD TROLLE, 
1743; l MEN FÖRNYAD OCK TILLÖKT AF FÖRENEMDE FRU 1798. Enligt stplr är foten till
verkad 1743 av stockholmsmästaren Olof Blidberg (1741-42 [44] UPMARK, s. 116), 
Cuppan 1798. H 24, D 12,5.- Paten av förgyllt silver (fig. 123). Kring brädden en 
ingraverad inskrift i minuskler: >>hostia + sacra + ihesus + anime + est hic + optimus 
+ esvs +sancta rnaria + ora: p[ro nobis]>> samt ett ringkors. (=Den heliga hostian 
Jesus är själens bästa spis. Heliga Maria bed [för oss]). I patenens botten graverat: 
Kristusansikte med korsgloria, omgivet av ett fyrpass inom en större rundel. Omkr. 
1500. D 16. 

Vinkanna av silver, inuti förgylld. Päronformad, med snås, handtag och lock (fig. 
125). Broskverksornament. Graverad inskrift på livet: ERBÅRNE : ocH : WELA[K]TA[D ]: 
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Fig. 123. Paten av förgyllt silver från omkr. 
1500. Foto SHM 1953. 

Fatene aus vergoldetem Silver-gilt paten, circa 1500. 
Silber um 1500. 

Fig. 124. Kalk av förgyllt silver från 1743, för
nyad 1798. Foto 1957. 

Kel ch aus vergoldetem Silver-gilt chalice, 1743, 
Silber von 1743, erneuert renovated 1798. 

1798. 

BENGT : MÅNSSON :l RÅ(D]MAN1 : HAFER: GIFIT: DENA: KANA: TIL: l SPÅNGA: CIÖRCIA. 

Enl. stplr av Mikael Pohl d. ä. (Sthlm 1655- 1698, UPMARK, s. 53). H 29. 

Oblatask av silver, rund (fig. 126), inuti förgylld och med två förgyllda ränder 
utanpå. Locket i rikt drivet arbete med naturalistiska blommor och blad. Enl. INV. 

given av Johan von Kaulbars (s. 159, not l) och nämnes första gången 1673. Inga stplr. 
D 13,5, H 7,5.- Före denna asks tillkomst förvarades oblaterna i en målad ask. En råd

1 BENGT MÅNssoN och den nedan omnämnde JosEP MÅNssoN äro av allt att döma två bröder 
Bengt och Joseph Månsson, som vororådmän i Sthlm. Bengt dog 1667, Joseph levde till1682. Uppgift 
lämnad av SBL.- Bengt Månsson hade under en viss tid skatterättighet på skattehemmanet Hässelby 
i Spånga sn (TROLLE-BoNDE, a. a., s. 371). 

'7-710023 
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FÖRSVUNNA 


NATTVARDs


KÄRL 


LJUSREDSKAP 


Fig. 125. Kanna av silver från 1600-talet. Foto 

1957. s. 160. 


Silberne Kanne ans dem 17. Jh. Silver ewer, 17th cent . 


Fig. 126. Oblatask av silver från 1600-talet. Foto 

1957. s. 161. 


Silberne Oblatendose ans Silver wafer box, 17th cent. 

dem 17. Jh. 

man Josep Månsson (s. 161, not l) skänkte 
mellan 1673 och 1696 en annan mindre 
oblatask av silver, som sedan antagligen 
kom att tillhöra sockenbudstyget. Finns ej 
kvar. 

Sockenbudstyget består av kalk, 
paten och oblatask av silver, inuti förgyllda. 
Av stplr äro tre kronor och årsbokstaven 
K ( = 1768) lika på alla pjäserna, mästar
stplr på kalken IMBB, på patenen och as
ken ME (= Johan Mattias Blomborg, 
Stockholm, UPMARK s. 141). Kalkens H 
14, 5, patenens D 8. 

Äldre sockenbudstyg omtalas. Av dem 
var kalken, som åtminstone under 1600
talets början var gemensam för Spånga och 
Järfälla, jämte dess paten, av silver. Här
till hörde en liten tennflaska. Oblatask av 
silver tillkom genom donation av rådman
nen Josep Månsson, se ovan. År 1745 om
talas en liten silverflaska, vars förgyllning 
gått förlorad. Den användes till förbättring 
av kalken (se ovan). -- Bland andra för
svunna silverföremål må nämnas en m o n
strans på altaret, omtalad senast 1696. 
En förgylld credentz, gåva av eller tes
tamente efter Peter Fuchs (t 1668, s. 191, 
not l); den omtalas 1673 som bortsåld. 

Ljuskronor av malm: - l. Åtta ljus
armar i en krans. Staven krönt av en dub
belörn och avslutad av en kula. Enligt in
skrift på en plåt under kulan skänkt av 
WÄLB. IACOB . AF l STROWAN . l ROBERT
SONs . TIL . l TENSTA . OC . l ERFVINGAR l 
A: 1652 (s. 169). H ca 90. - 2. Åtta ljus
armar i en krans. Rik dekoration med 
bucklor, blommor m. m. Inskrift på en 
hängande sköldformig plåt: GUD TIL ÄRA 
OCH SPANGA l KYRKIA TIL PRYDNA . ÄR j 
TENNA LIUS CRONA FÖR l ÄRAD AF M . 
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Fig. 127. Ljusarm av mässing (nr 7), skänkt 1698. Foto 1957. 

Leuchterarm aus Messing, gestiftet Brass candle-bracket, presented 1698. 
1698. 

ANDERS l LARSON . BROMAN l OCH HANS K • HUSTRU • H • ANNA • l LOCKMAN . HUILKA • 

HAR l HAFVA SIN • GRAF • OCH • LA l GERSTAD • ANNO 1695 l DEN 12 DECEMBRIS. H ca 
85. - 3. Tolv ljusarmar i två kransar. Krönt av en dubbelörn. 1600-talstyp, delvis 
renoverad. H ca 70. - 4. Sex ljusarmar i en krans. Krönt av en dubbelörn. H ca 50. 
Hänger i Bondeska gravkoret. - 5. Åtta ljusarmar i en krans. Lika många prydnads
armar med reflexblommor. Musselformiga droppskålar. Krönt av en dubbelörn. Inskrift 
på en hängande plåt: FÖRÄRAD l TILL DENNA KYRIKIA AF SKRÄDDAIREN l HER JOHAN l 
FORSMAN l DEN 24 JUNY l 1755. Inskriftsplåten kantad med rocailleornament. H ca 75. 

L j u sarmar av driven och punsad mässing: - l. Ett par nästan lika, med mönster 
av bucklor. Den större skänkt enligt inskrift 1647 AF JOEN BENGTSON HAMMARNINVS. L 60 
resp. 55. - 2. Ett par, nästan lika, med mönster av bucklor. Fäste för inskriftsplåt. 
1600-talet. L 45. - 3. Med fiskblåseformade bucklor. 1600-talet. L 55. - 4. Dekorerad 
med blomsterornament. Fäste för inskriftsplåt. 1600-talet. L 55. - 5. Fyra st., något 
mindre och enklare än de föregående och sins emellan endast föga varierande. Inskrifts
plåtar utan inskrift. 1600-talet. L 30- 35.- 6. Av samma typ som de andra, men slät. 
L 45. - 7. Ett par, med tre armar (fig. 127); på väggplatta och droppskålar bucklor 
och allehanda blommor och djur i drivet och punsat arbete. Inskrift på en sköld av plåt: 
ANNO 1698 DEN 24 DECEMBR. ÄR DENNA l LIUSARM FÖHÄHRADT l TILL, SPÅNGA KYRKIA, 
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AF H l ANDERS BROMAN l OCH HAINS K. HUSTRU DYGDE SAM=IMA MATRONA ANNA 

LOCKMAN. (jfr ovan, ljuskrona nr 2). L ca 40. - 8. Ett par, med tre vridna armar. Stor 
väggplatta, mönster av stora bucklor, kretsar av löpande djur m. m. 1600-talet. L ca 
55. - 9. Med vridet skaft. Ornamenten bestå av blommor och djur. Inskriftsplåt utan 
inskrift. 1600-talet. L 45. - 10. Ett par, enkla. 1700-talet. L 16. 

Ljusarmar av gjuten malm: -l. Ett par, mycket enkla, med S-formade armar. På 
predikstolens bröstvärn. 1700-tal?- 2. Ett par, vardera för två ljus, av gjuten och cise
lerad malm. 1700-talets början? 

Ljusstakar: - l. Ett par, av driven, försilvrad mässing. Vridet skaft, rikt stor
blommigt mönster. 1600-talstyp. H 22. - 2. Ett par, av driven, försilvrad mässing. 
Vridet skaft, storblommigt mönster, nästan likt föregående. 1600-talstyp. H 29. - 3. 
Ett par, av driven, försilvrad mässing. Rakt skaft, med mönster av blommor. 1600-tals
typ. H 28. - 4. Av gjuten malm, med fyra pipor i rad. Omnämnes i INV. 1696. H 35.
5. Av gjuten malm, med tre pipor i rad. Godronnerade droppskålar. 1600-talet, senare 
omgjord. H 31.- 6. Ett par, av silver. Med 8-kantiga, fasetterade skaft. Inga stplr. 1600
talsmodell. H 24. - 7. Ett par, av silver. Svagt avsmalnande skaft. Gåva 1955 av 
Spånga första kyrkliga ungdomskrets. Stplr PLS (= Samuelsons Silversmedja), S. Erik, 
kontroll, S, E 9 (= 1955). H 31. 

Lykta av vitmålat trä, glas och järnplåt, sexkantig. H 46. Hänger i vapenhuset. 
1800-talet? 

Ljusampel av mässing och grönmålad plåt. Ornament i form av sfinxhuvud upp
bära ljuspiporna. Tre upphängningskedjor. Empire. 

Modern armatur för elektrisk belysning, ritad av prof. Erik Lundberg, tillkommen 
vid kyrkans restaurering 1953- 55: -l. Fem par lampetter i långhuset, av koppar och 
mässing. Bestå av koniska strålkastare med genombrutna kanter samt lamphållare 
fästade i en spiral emot reflektorernas mitt. - 2. Fyra st. lyktformade lampetter 
av koppar och mässing, uppradade på järnställningar i koret. - 3. Ljuskrona med 
tre armar av smidesjärn uppbärande försilvrade lamphållare och solfjädersformade 
reflektorer. I långhusets V trave. 

TEXTILIER 	 A n t e p e n d i e r: - l. A v guld- och silverbrokad med guldfärgad atlasbotten (fig. 128). 
Mönstret långsträckta vågor av lilje- och pionlika blommor i silver med volutaktiga 
guldblad. Kring sidor och nedre kant ett brett guldband i sicksackmönster. Gåva av 
familjen Bonde på Hässelby 1697 (jfr mässhake nr 1). L 220, H 107. - 2. Av svart 
kläde med J ehovahsol och årtalet 1796 i silverbroderi. Svart silkesfrans. Konserverat 
1919 (Pietas).- 3. Av röd sammet med röda silkesfransar och en i guld broderad bård. 
Gåva av godsägaren A. Paulsson och maka 1906. -Alla dessa antependier blevo obruk
liga när det nuvarande altaret tillkom 1953- 55. Detta prydes endast av en altarduk 
av linne samt en nedhängande, sydd spets av typ >>point de Venice>>, ca 1700; möjligen 
en modern kopia (fig. 129). Gåva 1955. 
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Fig. 128. Detalj av antependiet nr 1 av guld- och silverbrokad, skänkt 1697. Foto SHM 1919. 

Einzelheit von dem Antependium aus Gold- und Silber- Detail of altar hanging, gold and silver brocade, pre
brokat, gestiftet 1697. sented 1697. 

Mässhakar: - l. Av samma slags guld- och silverbrokad som antependiet (nr l) 
från år 1697, tillkommet samtidigt med detta såsom gåva av familjen Bonde på Hässelby. 
Mässhaken är sammansatt av flera hopskarvade stycken. Kors av guldgaloner på ryggen 
och på framsidan. L 120 resp. 82. Konserverad 1919 (Pietas). - 2. Av svart sammet, 
kantad med silverband. På framsidan Jehovahsol, på baksidan ett kors samt en silver
plåt med årtalet 1788 och bokstäverna A. R. j S. E. S. - Omändrad 1905. H 122 resp. 
105.- 3. Av röd sammet med foder av rött siden. Kring kanten en bred slät guldgalon. 
På framsidan Jehovahsol, på baksidan ett kors, omvirat med en törnekrans och om
givet av strålar. Omkring 1800. Konserverad 1945 (Pietas).- 4. Av violett sidendamast 
med violett crepe de chinefoder. På ryggen kors i guldbroderi med något rött. På fram
sidan IHS. Modern. - 5. A v creme-färgat siden, rombmönster och kors m. m. i mång
färgat broderi och applikation. Gult shantungfoder. Libraria l 944. - 6. A v grönt ylle 
med applicerat kors av linne. Guld- och silkesbroderi. Grönt shantungfoder. Ersta 
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Fig. 129. Sydd venetiansk spets av barocktyp, sannolikt modern kopia. 

Foto 1957. S. 164. 


Genähte venezianische Spitze von Ba- Venetian Jace, baroqne style, probably 

rocktyp, wahrscheinl. moderne Kopie. a modern reproduction. 

paramentavd. 1949. - Till mässhakarna nr 3- 6 finnas moderna stolor1 av linne i 
grönt, resp. rött och violett. 

Kalkkläden: -l. Av rosafärgat siden, med foder i samma färg. Broderad Jehovahsol 
i mitten, guldband och guldfrans i kanten. 1700-talets senare del. 62 x 62. - 2. A v röd 
sammet med applicerade broderier, utklippta ur ett ännu bevarat kalkkläde av vitt 
siden från 1788. Renoverat 1905. Kring kanten en guldspets. 48 x 48. 

B o k d y n a. Å den ena sidan ett rikt broderi av guld och silver, delvis i relief på vitt 
siden med symmetriska blommor, diagonalt återkommande. 1600-talets mitt; av profant 
ursprung (fig. 130). Baksida av röd sammet med IHS IGF MBs AO 1714 i silverband. 
Silverfrans runt kanten. 46 x 36. Konserverad 1919 (Pietas). 

Håvar: - l. Av brun, urspr. röd sammet med guldgaloner, fransar och tofs. Brunt 
skinnfoder. Mässingsholk, svarvat skaft. 1700-talet? Renoverad 1940 (Libraria). - 2. 
Av svart sammet med silvergaloner, fransar och tofs. Brunt skinnfoder. Försilvrad 

Slola, prästerligt plagg, består av ett ibland nära 3 m långt och ca decimeterbrett band av tyg 
i liturgisk färg, som lägges över prästens nacke och fram över skuldrorna, varifrån stolan faller rakt 
ned eller korsas över bröstet. Symboliserar Herrens ok. Har från början haft en praktisk uppgift och 
var urspr. en hoplagd svetteduk. 

l 
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Fig. 130. 	 Bokdyna av broderat atlassiden, skänkt 1714. Foto SHM 1919. 

Buchkissen 	aus brodierter Atlasseide, Book-cushion, embroidered satin, presented 
gestiftet 1714. 1714. 

mässingsholk 1700-talet. Inskrift på holken: C. SCHERPING, RÅDMAN I STOCKHOLM.1 Re
noverad 1940 (Libraria). 

Kyrkvaktarrock av blå vadmal med röda 'uppslag (fig. 131). Blått linnefoder. 
Mässingsknappar. 1800-talet. Konserverad 1919 (Pietas). 

Mattor: - l. Blå, med svart, rödbrunt och grågult. Komponerad av Märta Måås
Fjetterström, inköpt 1955 i samband med kyrkans senaste restaurering. I koret.- 2. En 
ljusblå matta, sydd med korsstygn av damer i församlingens syförening 1937. Avsedd 
till brudmatta, nu på sakristians golv. 

Kyrkan var förr rik på textilier. INv. från 1600- och 1700-talen upptaga antependier, FöRsvuNNA 

altarkläden, pällar, hyenden m . m., i olika material och broderier, mest tillkomna som TEXTILIER 

skänker. INv. 1604 nämner bl. a. l gl. röklin2, l korkåpa med en förgylld knapp och 
1 CARL ScHIJERPING, f. 1671, t 1756. Kärnnär i Sthlm, rådmans fullmakt 1725. Flyttade som

maren 1751 efter branden från Sthlm till R1kksta gård i Spånga sn och sedermera till prästgården 
därstädes, där han dog 1756 och begravdes i Spånga kyrka.- G. 1:o 1693 m. ANNIKA KINMAN t 1714, 
2:o 1717 m. JOHANNA WIEDERHOLT VON W EIDENHOFVEN i hennes 3:e gifte, t 1730-t., 3:0 1737 m. 
MAGDALENA ToUTIN i hennes 2:a gifte, t 1743. - STOCKHOLMS RÅDHUS OCH RÅD. Festskrift, Sthlm 
1915, s. 207 f. 

2 Röklin, möjl. av tyska Röcklein - liten rock - är ett katolskt prästerligt plagg, ej nödvändigt 
av liturgisk karaktär, gjort av vitt linne, sällan av dyrbarare material. Ett kort, rakt nedhängande liv
plagg, som i Sverige avskaffades vid Uppsala möte 1593. 
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två små knoppar. - 2 förgyllda silverspännen (hörde antagligen till kåpan). - l grön 
mässhake, l mässhake som Johan i Dufbola (Duvbo) förärade till församlingen, röd och 
sprängd (=broderad) med guld; l gammal grön mässhake. Denna förteckning utvisar, 
att ännu 1604 funnos kvar mässkläder från medeltiden. Även 2 halsband, möjligen 
stolor, förekomma på 1600-talet. 

RuNsTENAR Runstenar:1 -l. Påträffad 1871 i grunden till sakristians Ö vägg, togs fram 1925 
och restes på kyrkogården, SÖ om kyrkan. Inskrift: >>Hjälmvid och Torbjörn, Gunn
björn och Halfdan, de reste denna sten efter sin broder Ulv och sin fader Björn och sin 
br oder Blåkåre.>> - 2. Har suttit inmurad i långhusets S vägg, under tredje fönstret 
från vapenhuset räknat. Den togs ut år 1936 och restes på S sidan av tornet. Inskrift: 
>>Anund lät resa stenarna ... sin fader, och Kättelvi efter sin man.>> - 3. Påträffades 
1953 i kyrkans N grundmur, 12m Ö om tornets NV hörn. Restes 1955 Som långhuset. 
Inskrift: >>... Knut och Torgisl och Östen de reste stenen efter Björn, sin fader. Snare 
högg.>> - 4. Fragment, var försvunnet sedan l 902, återupptäcktes l 953 under vapen
husets golv. Inskrift: >>... Peter lät ...>>- 5. Fragment, funnet omkr. 1920 vid anlägg
ningen av den nya kyrkogården. - 6. Fragment, funnet l 937 på kyrkogården. Inskrift: 
>>... Sigvat läto resa ...>>- 7. Fragment, funnet 1910 nära kyrkogårdens Ö mur. Inskr.: 
>>... resa stenen ...>> - S. Fragment, funnet vid kyrkogårdens N ingång 1953. Inskr.: 
>>... stenen efter ... >> 

GRAvsTENAR Gravstenar (numren hänvisa till planen fig. 63): - l. Gravhäll av rödbrun sandsten 
(fig. 132). Trapetsformad. Stenen har sannolikt urspr. legat som lockhäll över en grav
kista . På mitten ett enkelt inristat kors med ett långt skaft. I själva mitten på korset 
ett djupt, avlångt hål. Celsius2 förmodar, att det >>torde warit brukat till smörielse 
kaan>. Längs stenens kanter en runinskrift: >>... de läto göra minnesmärket efter ... >> 
Hällen är av samma karaktär som de runristade gravhällarna från Norrsunda (SvK, Up 
IV, s. 49 f.), Odensala och S. Per i Sigtuna. Enligt ett muntligt meddelande av professor 
Sven B. F. Jansson, torde den härröra från 1100-talets senare del. Har förr legat i sakri
stidörren, sedan 1924 i vapenhuset. L 122, B (över korsmitten) 74. - 2. Av brun sand
sten, trapetsformad. Har troligen liksom den föregående stenen från början varit lock
häll över en gravkista. Prydd med ett kors jämte cirklar, grunt inristade (fig. 133).3 

Stenen har redan tidigt tilldragit sig uppmärksamhet, bl. a. i RANSAKNINGAR från år 
1682: >>Uthom kyrkiodören finnes en sten med ett stuort Kårss, ther under förmenas 
liggia någon af dhe framfarne Heeliga.>> Förvaras numera i vapenhuset. 1100-talets 
andra hälft? L 163, B 84 resp. 52.- 3. Av kalksten. Lockhäll av samma typ som nr l 
och 2, dock utan ornament och inskrift. 1100-talets slutskede? Övre delen borthug
gen. Nuvarande L 150, B 83 resp. 63. Förvaras i vapenhuset. - 4. Av grå kalksten. 

1 En!. Sv. RUNINSKR. VI, s. 85 f. och SvEN B. F. JANssoN, Uppländska runstensfynd, i: Fornvän
nen 1953, s. 266 f. 


2 O. CELsiUs, Svenska runstenar II, s. 467; Sv. RuNINSKR. VI, s. 86 f. 

3 Jfr CARL R. AF UGGLAs, Pater peccavi ... , i: Fornvännen 1935, s. 77 f. 
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Fig. 131. Kyrkvaktarrock av blå vadmal med röda uppslag, 1800-talet. Fram- och bak
sidan. Foto SHM 1919. S. 167. 

l{irchendienerrock aus blauem Loden mit roten Beadle's greatcoat, blue frieze-cloth with red fac-
Aufschlägen, 19. Jh., Vorder-und Riickseite. ings, 19th cent. Front and back views. 

Inskr.: HER VNDER HVILAS S HENDRICH j ANDERSSON HANS K MA SKIEPZjCAPETEIN HVILKEN 

I HERRA/NOM AFSOMNADE 1629 DEN 2 FEBRUARII. I koret. 96 X 110.-5. Av grå kalksten, 
i koret (fig. 134). Inskrift: DIESER STEir:< VND STELLE MIT DEM j GEWALBE DARVNTER GERu

RET l DEM EDLEN EHRENVESTEN VND l HOCHGELARTEN H D IACOBO VOM l STRVAN ROBERT

SON01 K M ARCHIAITRO VND LEIBMEDICO SAMPT SEINIER LIEBEN GEMAHLIN DER EDLEN l 
JAKOB RoBERTssoN av frih. ätten R. till Strovane i Skottland, f. 1566, hov- och livmedikus hos 

Gustaf II Adolf 1614, natural. svensk adelsman; livmedikus och arkiater hos drottning Kristina 1645, 
t 1651. Han ägde Tensia gård i Spånga sn. - G. 1:o 1620 m. MARGARETA BLOMEN, t 1646, 2:o m. ANNA 
SEITSERF i hennes 1:a gifte (hon var 2:o g. m. läkaren Petrus Schallerus, adl. Gripenflycht, se SvK, Up 
VI, s. 776, not 1). Av döttrarna var CHRISTINA JAKOBINA g. 1641 m . landshövding JoHAN GERHARDs
soN GRAAN, MARIA ELEONORA 1649 m. PETER FuCHS VON BUHLENSTEIN (s. 190, not 1). 

1 
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Fig. 132. Gravhäll (nr 1) med runinskrift, 1100- Fig. 133. Gravhäll (nr 2) frän 1100-talets senare 
talets senare del. Foto ATA. S. 168. del, 1: 20. Uppm. H. Hansen 1921. S. 168. 

Grabplatte mit Runenin Grave-slab with runic in Grabplatte aus der zweiten Grave-slab, latter half of 
schrift, zweite Hälfte des scription, latter part of Hälfte des 12. Jh., grober 12th cent. Sandstone. 

12. 	Jh. 12th cent. Reddish-brown Sandstein. 

Jimestone. 


VND VIELTVGENTSAMEN F MARGRIETA BLOMEN VND BEYDER IHREN l ERBEN ZV. l ANO 

Mncxxxxui. Ovanför inskriften inom ovala insänkta fält fyra vapen, vilka äro fr. v. räk
nat: l. Robertsons fädernevapen (jfr hans begravningsvapen, s. 187); 2. Hans möderneva
pen - Ramsay; 3 och 4. Dessa vapen som visa en (med halsband försedd) hund resp. en 
bock, kunna ha tillhört Jakob Struan Robertsons till namn och ätt okända farmor resp. far
fars mor.l Mått 200 x 160. - 6. Av grå kalksten, i koret. I mitten ett vapen med en gås 
samt initialerna OESG ( = Oluf ErikSon Gåse) inom en oval lagerkrans, omgiven av fyra 
änglahuvuden (fig. 136). Över och under kransen två inskriptionsfält, det övre liggande 
ovalt, inom lagergirland, det undre med raka sidor. stenens hörn upptagas av rundlar 
med bladrosetter i vars mitt järnringar äro fästade. Inskrift i övre fältet: CHRISTVS l 

1 Utredning av Riksarkivets heraldiska sektion. 
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Fig. 134. Gravsten (nr 5) från 1643 över livmedikus Jacob von Struan 

Robertson och hans familjemedlemmar. Foto 1957. S. 169. 


Grabstein von 1643, grauer Kalkstein. Gravestorre 1643. Grey limestone. 

msvs l SALVATOR l MEVS (Kristus Jesus min frälsare). Inskrift i nedersta fältet: HÄR 

LIGGER BEGRAFVEN WÄLL. OCH NVMERA l S. SLOTSSECRETERARE OLVF ERICSON j GÅSE 

SOM l STOCKHOLM HÄRRANOM l AFSOMNADE DEN 2 IVLY ANO 1666. l HVARS FADER WAR 

FORDOM KYRKtOIHERDE I DENNA FÖRSAMBLINGH.1 Runt om, fr. V. upptill åt höger: 

ROM. 14. SIVE VIVAM SIVE MORlAR DNI SUM lOMNIA CUM DEO l (= (Ty leva Vi Så leva Vi för 

Herren, och dö vi så dö vi för Herren.] Evad vi leva eller dö höra vi Herren till). PHIL. 1. 

CHRISTUS ÄHR MIT LIF OCH DÖDEN ÄHR l MIN WINNINGH. 205 X 140. - 7. Av röd kalksten, 

i koret. I mitten oval lagerkrans inom ett nedsänkt, lägerhugget fält. Inom kransen en 

kalk, initialerna H B H samt ett bomärke, allt i relief. Stenens kortsidor upptagas av två 

upphöjda, släta fält, det ÖVre med inhuggen inskrift: HIC REQVIESCUNT OSSA VIRI REVdi AC 

DOCTISSi DNI HAIQUINI B. HELSINGI PASTORIS PER XXVII ANNOS IN SPÅNGA l NATI AO 

MDXCIII MENSE DECEMB: DENATI AO MDCLXXI DIE l 26 OCTOB. lETATIS A. STJlE LXXVIII 

UT ET CASTISSlE : CONIUGIS j BRIGITTlE NICOLAI FILilE EIDEM NUPTlE AO MDCXXXII l 
QVlE MATER VI LIBERORUM A. MDCXLIX DECESSIT l CUIUS ALTERA CONIUNX CASTISS: 

1 ERICH ERIC! GÅsE, kh i Spånga 1631-44, sedan i Färentuna (SvK, Up VI, s. 147, not 1), t 1647.
Om övriga medlemmar av släkten Gåse se SvK, Up Il, s. 381 f., 791, not 1, s. 796, Up IV, s. 415. 
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ELISABETA j ERIC! IPSI IN MATRIMONIUM 

COLLOCATA AO MDCLI j MATER IV LIBERO

RUM VIVA CUM DUOBUS j FILIIS TOTlDEM

(QUE) FILIABUS AB UTRO(SQUE) MATRI -j 
MONIO SUPERSTITIBUS IN MEMORIAM DE

FUNC/TORUM HOC MONlMENTUM(!) F. C. ( = 

Här vila benen av den vördnadsvärde 

och höglärde mannen Herr Håkan Bart

holdi Helsing, pastor i Spånga under 27 

år, född år 1593 i december månad, död år 

1671 den 26 oktober i sitt 78:de år liksom 

ock hans dygderika hustru Birgitta Nils

dotter gift med honom år 1632, moder till 

6 barn, avliden år 1649. Hans andra hustru 

den dygderika Elisabeth Eriksdotter, för

enad med honom i äktenskap år 1651 och 

moder till 4 barn, lät under sin livstid 

jämte två söner och lika många döttrar 

ur det föregående äktenskapet göra detta 

monument till minne av de avlidna). Kring 

stenens kant lä~eS: DOCTI FULGEBUNT QUASI 

j SPLENDOR FIRMAMENT! ET QUI AD IUSTI

CIAM j ERUDIUNT MULTOS SICUT j STELLJEFig. 135. Detalj av gravstenen (nr 9) över Elisabeth 
von Senftleben, Johannes Paulus Hofman och 

IN PERPETUAS JETERNITATES. DAN. 12 V 3Maria Catharina Nuding. 1699. Foto 1957. 

Einzelheit von einem Grab
stein von 1699. Rötlicher 

Detail of gravestone 1699. 
Reddish limestone. 

(=De förståndige skola lysa såsom himme
Kalkstein. lens sken, och de som hava undervisat 

många till rättfärdighet, såsom stjärnor i 

evigheters evighet). 230 x 140. -8. Av grå kalksten, i vapenhuset. I övre hörnen kerub

huvuden, i nedre timglas och dödskalle. I ett ovalt mittfält omgivet av lagerkrans initi

alerna A B A L och spegelmonogram, bildat av samma initialer. Ovanför mittovalen in

skrift: DENNA STEEN OCH j LÄGER STADH HÖRER MIGH j ANDERS LARSSON BROMAN MIN K: j 
HUSTRU ANNA ANDERSDOTTR LÅGK/MAN (s. 163) OCH WÅR ENDA DOTTR F. ELISABETHA 

BROMAN TILL: ANNO 1694. Nederst: AF HWAD I WÄRLDEN ÄR j OCH FÖR j ALL FLIT OCH 

MÖDA, WIJ DETTA ENjDAST BEER, LÅT ROLIGT BLAND DHE j DÖDA, WÅR LEMMAR HWIJLA 

SIGH, SÅ l NIUTER DU OCH ROO, NÄR MÖRKA j GRAFWERS TJÄLL SIST BLIFIWA SKALL DITT 

BOO. Kring kanten: CHRISTUS ÄR MITT LIF OCH DÖDEN MIN WINNING. PHILIP. 1. V. 21· 

Mått 245 x 160. - 9. Av rödaktig kalksten, i koret. På stenens mitt, i ett nedsänkt 

ovalt fält ett vapen med en fisk och ett djurhuvud (fig. 135) samt över vapnet namnet 

ELISABETH VON SENFTLEBEN. Över OValen: IOHANNES l PAULUS HOFMAN (s. 175), under 

ovalen: MARIA CATHARINA j NUDING MORTUA 20 OCTOB: l 1698 SEPULTA 4 DECEM. Runt 
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Fig. 136. Detalj av gravsten (nr 6) över Oluf Ericson Gåse, t 1666. Foto 
1957. s. 170. 

MittelfeJd eines Grabsteins von 1666, 
grauer Kalkstein. 

Detail of gravestone 1666. 
stone. 

Grey lime
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kanten: GUD SIGNE DEN DESSES BEEN EY SKRINGAR UNDER DENNE STEEN. 215 X 150. 
l O. A v grå kalksten, i koret. Mitt på stenen en kalk i relief, däröver inskrift: PASTORI IN 

SPONGA ET GIERFELLA j MERITISSIMO ET DISTRICTUS l CIRCUMIACENTIS PRJEPOSITO VIGI

LAN-ITISSI(MO), PLURIMUM REVERENDO, DOCITISSIMO l QVI DOMINO, DNO OLAVO JOH. 

PÅLK1 l MARITO (DUM) VIVERET, SVAVISSIMO, HOC l MONU(MEN)T(UM) AEDIFICARI, 

LAPIDEMQUE l IMPONI (CURA)VIT CONIUNX MOESTISSIMA •.• SARA KRAFT(= Åt den för
tjänstfullaste kyrkoherden i Spånga och Järfälla den allra vaksammaste prosten över 
omgivande trakt, den höglärde herren herr J o han Pålsk, vilken, då han levde var den 
ömmaste make, lät hans kära hustru Sara Kraft bygga detta monument och ombesörja 
stenens påläggande). Nedtill läses: EN TROGEN HERDE, SOM FÖR RIORDEN l FLITIGT 

WAKAT l I 28 ÅHR, ÄR DETTA RUM l BEIAKAT, l DY GÖR MAN SIG DÄTT HÅPP l ATT NU 

HANS DÖDA BEEN l MÄD RO l FÅ HVILA SIG SÖTT INUNDER l DÄNNA STEEN. Inskrift 
kring kanten: ACH TU GODE OCH TROGNE TJÄNARE, ÖFWER EN RINGA TING HAFWER TU 

WARET TROGEN, lAG SKALL SÄTTIA TIG ÖFWER MYCKET: GACK IN I THIN HERRAS GLÄDJE. 

MATTH: 25- v. 21. I hörnen: upptill kerubhuvuden, nedtill timglas och dödskalle. 205 x 
145. -11. A v grå kalksten, i koret. I mitten ett runt fält med lagerkrans och initialerna N s. 
Upptill inskrift: DENNE STEEN OCH l LÄGERSTÄLLE HÖRER l DANMANEN JORAN NILSON l 
OCH HUSTRO BRITA ANDERSIDOTTER SAMT DERAS l BRÖST:ARFVINGAR TILL l ANNO 1705. 

Lägerhuggen kant, rundlar i hörnen. 184 x 120. - 12. A v grå kalksten, i vapenhuset. 
I mitten en vapensköld med två korslagda pilar, därunder: DEN 23. DECB l 1734 (fig. 
137). Vapnet liknar arrvapen nr 52, tillhörande Claes Andersson till Wik (s. 193). Två 
korslagda pilar med spetsarna uppåt förekomma även i släkten Dahlepils vapen, dock 
i delad sköld och med en beväpnad arm på hjälmen. 2 210x90.- 13. Av rödbrun 
kalksten, i koret. Inskrift: DENA GRAF OCH STEN HÖRER l MATS ANDERSSON TIL l ANNO 

l 766. 134 X 84. - Om äldre gravvårdar på kyrkogården se s. 89. 
EPITAFIER Epitafier:- l. Över jungfru Anna Jacobsdotter från Hässelby, t 1640. Oljemål

ning på duk i enkel svart träram (fig. 138). Jungfrun knäböjer framför den korsfäste 
med hoplagda händer; i bakgrunden ett landskap med en stadsvy (Jerusalem). Längst 
ned inskrift inom en kartusch: HÄR LIGGER BEGRAFUEN DYGDESAM OCH GUDFRUCHTIGE 

JUNGFRU ANNA JACOBS DOTTER. AFFSOMNADE I HERRANOM PÅ HÄSLEBY UTHI NOVEMBRI 

MÅNAD ANNO 1640. GUDH FÖRLÄNE HENNE MEDH ALLA CHRISTTROGNA EEN FRÖGDEFULL 

UPSTÅNDELSE PÅTHEN YTERSTA DAGHEN. Nederst står: RENOVERAT DEN 28 JULIJ ANNO 

1762 AF M ÅKERMAN CAMERERARE. Dagermått 70 x 43. - 2. Över kyrkoherde Håkan 
Bartholdi Helsing (jfr gravsten nr 7, s. 171) och hans familj (fig. 139). Oljemålning 
på duk, i enkel träram. Tvådelad. I översta delen ser man kyrkoherde Håkan Bartholdi 

1 0LAUS JoHANNIS PÅLSK, stud. 1644, pvgd 1655, kommin. i Veckholm 1659, kh i Spånga 1673, 
"t 1700. 

2 Av denna släkt hade H ENRIK DAHLEPIL jordegendomar i Sydsverige, han dog ogift i januari 
1734. I vårt fall kan dessutom en ANDERs DAHLEPIL nämnas; han var kornett vid Upplands tre
männingskavalleriregemente och tog avsked 1719. - Utredning av fil. lic. JAKOB KoiT, Sthlm. 
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med sina två hustrur, fem söner och tre döttrar 
knäböja i tvenne rader allt efter storlek å ömse 
sidor om ett krucifix. Under bilderna av sönerna 
står fr. V.: BARTHOLDUS H., PETRUS H., IOHANES 
H., LAURENTrus H.; under bilden av kyrkoherde 
Håkan Bartholdi står HAQUIN(us) H. - Under 
kvinnobilderna fr. V.: BRITA H. D., GUDHLIN H. D., 
ELISABET H. D., H. ELISABET. E. D., H. BRITA N. D. 
De två sistnämnda äro Håkan Bartholdis hus
trur, nämligen Birgitta Nilsdotter, gift med ho
nom 1632, död 1649, och Elisabet Eriksdotter, 
gift med honom 1651 (jfr gravsten nr 7). På epi
tafiets nedre del läses: PHIL. 1. CHRISTUS ÄR MITT 
LIJF OCH DÖDEN ÄR MIN WINNING . l I nENE SA
KERSTEJA LIGGIA BEGRAFNE VÖRn: OCH VÄLL: H: 
HÅKANS l BARTHOLni, HELS: I nESSE FÖRSAMB
UNGAR KYRKIOHERnES l (en tom rad) j ÄLSKE
LIGE K: HUSTRU FORDO(M) GUnF(RUKTIGA) OCH 
nYGn(ESAMMA) MATRO(N)A H: B: N: n: (=Hustru 
Birgitta NilsDotter) l soM I HERRANO(M) AFSOM
(N)AnH(E) 4. JU(L)I A(NNO) 1649. OCH SÖNER n : 
BARTHOL:Inus OCH JOHAN: HAQ(UI)NI STRISB: (?) 
SOM 1651: 19 JuN(IJ) ocH 52: 17 JAN: Epitafiet 
är tydligen uppsatt efter 1652, då Håkan Bart
holdis första hustru Birgitta Nilsdotter och sö
nerna Bartholdus och Johan voro döda. Mål
ningen torde emellertid ha blivit kompletterad 
senare, möjligen efter Håkan Bartholdis död. 
Såsom uppgifterna på gravstenen nr 7 visa, hade Håkan Bartholdi 12 barn, av 
vilka 8 voro döda vid faderns frånfälle. Detta stämmer även med antalet av barnen 
(8) på epitafiet. Vad den ovan citerade texten på epitafiet beträffar, så blev denna 
tydligen icke kompletterad efter den andra sonens död 1652. Målningen står myc
ket nära en liknande framställning på ett epitafium över kyrkoherde Erich Gåse i 
Färentuna kyrka (SvK, Up VI s. 146). Epitafiets mått 120 X90.- 3. Över bokhållaren 
Johannes Paulus Hofman (f. 1633, t 1699) och hans hustru Maria Catharina Nuding 
(fig . 140-141). Av målat trä. Det består av ett övre halvrunt fält med en dödskalle 
och utplånad inskrift samt en tavla i två avsatser, den övre smalare (48 x 68) än den 
nedre (70 x 59). På avsatsen mellan övre och nedre delen och på en konsol där bredvid 
står t . h . en putto på ett bevingat klot, utsågad i trä och målad. Han håller i vänster 

Fig. 137. Gravsten (nr 12) frän 1734, 1: 20. 
Uppm. H. Hansen 1921. 

Grabstein von 1734, Gravestone 1734. Grey 
grauer Kalkstein. limestone. 
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Fig. 138. Epitafium (nr 1) över Anna Jacobsdotter, t 1640. Foto 1957. S. 174. 


Epitaphium von 1640. Memorial picture, 1640. 


hand en skål med såpbubblor, i höger hand ett blåsrör.1 Motsvarande figur till vänster 
saknas. Inskriften lyder: EPITAPHIUM l DISCE MORI VIVENS, MORIENS UT VIVERE POSSIS l 
- SUMMA SAPIENTIA EST ASSIDUA MORTIS MEDITATIO. l - PERPETUUM HOC FlEDUS EST 

MORTIS. l QUOD MORIERIS l E RGO l MEMENTO MORI. l l LA MAGIOR COSA Cl SHA DA FARE E 

En putto som blåser såpbubblor förekommer även stundom i 1600-talets gravskulptur. Jfr C. 
FEHRMAN, Diktaren och döden, Sthlm 1952, s. 311. 

1 
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Fig. 139. Epitafium (nr 2) över kyrkoherde Håkan Bartholdi och hans familje

medlemmar, omkr. 1650. Foto 1957. S. 174. 


Epitaphium um 1650. Memorial picture, circa 1650. 


L' ANIMA TUA DA SALVARE. l MENSCH DElNER JAHRE zAkL NOCH EH DU WARST GEBOHRN l 
'2 3 4 5 

IST OBEN ABGEZEHLT. HIERZUTHUN UND ABZ!EHEN l VERVIELFÄLTIGEN UND VERTHEILEN 
4 5 

IST VERLOHRT. l WO GOTT NICHT ZEHLT, GIEBT, NIMT, VERMEHRT, VERTHEILT DIE ZEIT l 
DIE DICH ZUR RECHNUNG ZEUCHT HIN NACH DER EWIGKEIT. l DRUMB MUSST DU SUND UND 

SCHAND NOCH HIER BEY ZEITEN FLIHEN. l BEDENCK DEN ANFANG DER NUR ZEHLT UND 

BRINGET QUÄHLEN l ZIEH DENN DEN FORTGANG AB, SO BLEIBT NUR THRÄNEN BROD l DAS MIT

8-710023 
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Fig. 140. Epitafium (nr 3) över bokhållaren Johannes Paulus Hof
man (t 1699) och hans hustru. Foto 1957. S. 175. 

Epitaph mit deutscher Inschrift um 1699. Memorial tablet, 1699. 

TEL WIRD VERMEHRT MIT LADTER ANGST UND NOHT l THEIL WAS HERAUSSER KOMT, DIE 

RECHNUNG KAN NICHT FEHLEN l DEIN LEBEN WIRD ZUR BIDT, DER AUSGANG IST DER TOD. l 
1. NUMERATIO 2 ADDITIO 3 SUBTRACTIO, 4 MULTIPLIC: 5 DIVISIO + REGULA DE TRY. Il 
ALSO STEHT ES IN DER WELT WANDERSMAN (spegelvända bokstäver!) Il HERR NUN LASSEST 

DU DEINEN DIENER IN FRIEDE FAHREN DENN l LEICHTEST MEINE AUGEN HABEN DEINEN 

HElLAND IM GLADBEN GESEHEN. l ICH HÖRET EINE STIME VON HIMEL ZU MIR SAGEN: 
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Fig. 141. Detalj av fig. 140. Foto 1957. 


Obere Hälfte des Epitaphs Abb. 140. Detail of fig. 140. 


SCHREIBE. SELIG SIND DIE l TODEN DIE IN DEN HERREN STERBEN VON NUN ALT. JA, DER 

GEIST SPRICHT, DASS SIE RUHEN l VON IHRER ARBEIT, DENN IHR WERCKE FOLGEN IHNEN 

NACH . APOCALYPSIS 14. l l THE RÄTTFÄRDIGAs ÅMINNELSE BLIFWER UTHI WÄLSIGNELSE 

PÅ JORDEN BLAND MENNISKIOR I HIMMELEN HOOS GUD . l l GUDI TILL ÄHRA, DETTA HELIGE 

HERRANS HUUS TIL PRYDNAD, HAR l DETTA MED EGEN HAND WÄLBETRODDE BOOKHÅLLA

REN JOHANNES PAULUS l HOFMAN, ATT ÅT SIG OCH SIN KÄRE MAKA, DEN EHREBORNE 
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OCH GUDÄLSKANDE MATRONA l MARIA CATHARINA NUDING TIL EN CHRISTLIG IHOGKU

MELSE, NÄR DERAS KROPPAR l EFTER ETT ÄRRBART LEFWERNE, GUDELIG WANDEL OCH 

SALIG DÖD HWIJLA UNDER JORDEN. DERAS SIÄLAR LEFWA I EWIG SIGNAD HOOS GUD J 

HIMMELEN. DERAS EHRE NAMN OCH l RYCHTE BLIFWER J TÄNCKWÄRDIG ÅMINNELSE SÅ 

LÄNGE KONST OCH DYGD, EHRBARIHET OCH GUDSFRUCHTAN ÄLSKAS BLAND MENNISKOH 

I WEHLDENE. l SCHIPSI HOC MONOMENTUM 1ETATIS ME1E 64. DEPICTUM 1697. NAT. 20 

ocTOB. 1633 DENAT, 3·sEPT. l 1699 (= Jag har författat detta äreminne vid 64 års ålder, 

målat det 1697. Född den 20 okt. 1633, död den 3 sept. 1699). ETT GODT MINNE BLIFWER 

EWINNEHLIGA. l O. DÖD! HURU VÄL GÖR TU EMOOT THEM TORFTIGA? THEM THER SVAG 

OCH GAMAL ÄH: THEM I l (ALLA SORG LIGGER) OCH HAFWEH DOCH INTET BÄTTRE TIL AT 

HOPPAs ELLER VÄNTA. SYR. 41 CAP. - Inskriften är ett intressant exempel på barock

tidens förgängelsemeditationer, med traditioner från föregående sekler.1 I vårt fall 

ha de olika metaforerna blandats på ett egendomligt sätt. Dessutom gör sig författarens 

tänkesätt som bokhållare i hög grad gällande i inskriftens början. - 4. Över löjtnanten 

Petter Ljung2 och hans hustru. Oljemålning på trä, i rikt skulpterad och målad ram i 
Prechts stil (fig. 143). Målningen framställer Petter Liungh, iklädd stånddrabantens 

uniform med blå rock, svart hatt, vitt krås, bruna handskar. På rocken broderade initialer 

H E R S (= Hedvig Eleonora, Regina Sveci::e) under en kunglig krona. I höger hand 

håller han en bardisan med bruna, blå och gula fransar. Nederst t. v. hänger på en lans 

en ringkrage med Karl XII:s namnchiffer. - Ramen är vitmarmorerad, med gröna och 

försilvrade ornament. Överst en kartusch, omgiven av lager med röda bär. Inskrift: 

GUDI TILL ÄHHA SPÅNGGAl KYHCKIA TILL PRYDNAD OCH MIN SAHL. l HUSTHU CHHISTINA 

THÖNEH TILL ÅMINNELSE ÄR l DETTA EPITHAPHIUM AF LIEUTNAMPTEN SEDEHIMEHRA 

HENNES KONGL. MAIJ~ DRABANT l PETTER LIUNGH l FÖHÄHHAT. På en inskriftstavla 

t. V.: NATUS l AO 1648 2 SEPTEMB. l PS. 143. V. 10 l (LÄR MIG) l GIÖHA EFTER TITT (BEHAG) 

TY TU ÄST MIN l GUD TIN GODE ANDE l FÖRE MIGH PÅ EEN l IEMN WÄGH. På inskrifts

tavla t. h.: FECIT l ANNO 1704 l PS: 90. V. 12. l LÄT OSS BETÄNCKIA ATT l WIJ DÖÖ MÅSTE 

PÅ l DET WIJ MÅGE l FÖRsTÅNDIGE l WARDA. H (med ramen) 240, B 200. - 5. Över 

fru Ingeborg Olofsdotter (f. 1645, t 1707). Oljemålning på duk (fig. 142). En mycket 

förenklad och fri kopia av Rubens >>Lansstöten».3 Enkel svart ram. Text på bildens 

l Jfr C. FEHRMAN, a. a., s. 365 f. 
2 PETTER LIUNGH, f. 1648, i" 1710, bodde på stora Ursvik i Spånga sn, som han år 1692 anges ha re

dan i 10 år brukat på livstids frihet (TROLLE-BONDE, a. a., s. 354, not 1, 368). - Han torde vara iden
tisk med Petter (Per) Johansson Ljung, vilken antogs 1674 som musketerare vid Johan Jacob Hastfehrs 
kompani av livgardet; 1676 nämnes han som rotemästare och 1678 som korporal vid nämnda kompani. 
I 1679 års rulla har han avancerat till rustmästare, 1680 är han fältväbel vid Bernhard von Liewens 
kompani av livgardet och står kvar som sådan i 1684 års rulla. År 1685 utnämnes Ljung till löjtnant 
vid Västmanlands regemente, från vilken tjänst han får avsked 1689. - Uppgifter lämnade av Kungl. 
Krigsarkivet. 

3 PETER PAUL RusENs' (1577-1640) målning »Lansstöten• (>>Le coup de lance•>) är tillkommen 1620 
och hänger i Antwerpens museum. Jfr även SvK, Up I, s. 496 o. 588. 
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Fig. 142. Epitafium (nr 5) över Ingeborg Olofsdotter, t 1707. Målningen 
är en fri kopia av Rubens' >>Lansstöten>>. Foto 1957. 

Epitaph von 1707. Das Gemälde eine Memorial picture, 1707. It is a free 
freie Kopie nach dem »Lanzenstoss, von copy of Rubens' "Thrust of the Lance". 

Rubens. 

nedre Vänstra hörn, målad SOm gravinskrift: TIL VÄHLFÖRTIENT ÄHREMINNE EFFTER 
SAH. HUSTRU INGEBORG OLOFSDOTTER FÖDDER AO 1645 OCH DÖDDE 1707. Dagermått 
87 x70. 

I Bondeska gravkorets Ö nisch är uppställt ett gravmonument över riksskatt- ausTAF BoN

mästaren Gustaf Bonde (fig. 144- 146). Monumentet består av en porträttbyst i vit DEs GRAv-
MONUMENT 

marmor av riksskattmästaren, iklädd en veckrik, kring halsen draperad mantel, vars 
foder är mönstrat i ett barockbrokadmönster. Porträttbysten är placerad på ett posta
ment av svart och vit marmor, vars karnissvängda kant är skulpterad med akantusblad. 
Vid bägge sidor av postamentet sitta nakna sörjande putti, den ena blickande klagande 
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Fig. 143. Epitafium (nr 4) över löjtnanten Petter Liungh och hans hustru, 1704. 

Foto 1957. S. 180. 


Epitaph von 1704. Memorial picture, 1704. 
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Fig. 144. Riksskattmästaren Gustaf Bondes gravmonument, antag!. ett 
verk av N. Millich från 1670-talet. Foto 1957. S. 181. 

Grabmonument des Reichsscha tz Sepulchral monument of Lord High 
meisters Gustaf Bonde wahrscheinl. ein Treasurer Gustaf Bonde, presurnably 
Werk von N ikolaes Millich aus den executed by N. Millich during the 

1670er Jahren. 1670's. 
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Fig. 145. Putti, detaljer av fig. 144. Foto Iwar Anderson 1942. 


Putti, Ausschnitte von Abb. 144. Cherubs, detail of fig. 144. 


mot höjden, den andra med sänkta ögon. De sitta på små kuddar och stödja armbågen 
mot bystens underlag. De beskrivna skulpturerna vila på ett mittparti, som har formen 
av en stor sarkofag, med ett framspringande inskriftsfält, där det läses: BONmus HOC 

POSUIT CINERES l HOC MARMORE VULTUS l QVEM VETVIT FATUM VIVERE l FAMA MORI l 
NATURA INGENIUM FOHS STEMMATA l VITA LABORES l PUBLICA RES PLAVSVS l SED DEDIT 

ASTRA FIDES (= Bonde här satte ned sin aska och uppställde sin marmorbild, ödet 
förbjöd honom leva men ryktet förbjöd honom dö. Naturen gav honom snille, hans 
levnadslott höga anor, livet vedermödor, staten äreställen, men tron gav honom himmel
riket). Själva sarkofagen är av gråådrig marmor med vita kantlister, dess lock samt 
inskriftstavlan är av svart marmor. Över inskriftstavlan sitter en emblemgrupp- palm, 
lager och ett timglas - i vit marmor. Ett par ymnighetshorn flankerade den från början, 
men numera är det vänstra av dessa borta. Monumentets sockelstycke är av svart 
marmor med en tvärlist av vit marmor; nederst på sarkofagsfoten är fastsatt en i vit 
marmor skulpterad dödskalle med benknotor. Porträttbystens H 85, putto H 50, sockeln 
H 214. 

Det Bondeska gravmonumentet är ett framstående konstverk från stormaktstiden. 
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Fig. 146. Porträttbyst av riksskattmästaren Gustaf Bonde, detalj 
av fig. 144. Foto B. Walden 1939. 

Bildnisbiiste des Reichsschatz- Bust of Lord High Trea surer Gustaf 
meisters Gustaf Bonde, Ausschnitt Bonde; detail of fig. 144. 

von Abb. 144. 

Material (moir beige)> och vit marmor), behandling och figurstil äga ett direkt motstycke 
i Flemingska monumentet i Sorunda kyrka av den kände Antwerpenbildhuggaren 
Nicolaes Millich. Även Bondemonumentet kan med tämligen stor sannolikhet attribueras 
till samme mästare, eller åtminstone till hans verkstad. Arbetet måste vara utfört 
efter 1673 - detta år avsatte nämligen Gustaf Bondes änka Anna Christina Natt och 
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Fig. 147. Gravkorets interiör mot SÖ. Foto 1957. 


Das Innere des Grabchors gegen SO. Interior of burial chapel towards S.E. 


Dag och övriga arvingar en summa till ett minnesmärke över honom (s. 118). Enligt 
BERTIL WALDEN kan dateringen förslagsvis vara 1673-76 eller eventuellt efter 1676, 
i vilket fall monumentet förfärdigats i Antwerpen samtidigt med Flemingsmonumentet,l 

B. WALDEN, Nicolaes Millich och hans krets, Sthlm 1942, s. 122 f. 1 
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Fig. 148. Begravningsvapen på gravkorets NÖ vägg. Foto 1957. 


Totenwappen an derNOWand des Grabchors. Funeral batchments on N.E. wall of burial chapel. 


Alla väggar i gravkoret (fig. 84, 147-148) äro fullhängda med begravningsvapen, BEGRAv

som vanligt av snidat, målat och förgyllt trä. Utom två begravningsvapen (nr 1-2) NrNasvAPEN 

tillhöra de fyra olika grupper, härrörande från fyra olika begravningar av Bondeättens 
medlemmar, nämligen riksskattmästaren Gustaf Bonde och hans söner Erik, Axel och 
Carl (.,. 207). Till huvudbaneren för de tre förstnämnda höra även nästan fullständiga 
serier av anvapen, medan till Carl Gustafssons huvudbaner hör tvenne anvapensträd, ett 
med fäderne- och ett med möderneanornas vapen. Vapnen äro i beskrivningen här 
nedan genomgående numrerade, varvid numren hänvisa till schema fig. 149-150. 

l. Huvudbaner för Jacob von Struan Robertson (s. 169, not 1), t 1652 (fig. 151). Vapen
sköld~n av trä, med en ängel nedtill. Hjälmtäcke av målad plåt. Inskriftskartusch 
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Fig. 149. Gravkorets ö och N väggar: Vapenschema. A. Tuulse och J . Nommik 1957. 

Obersicht iiber die Wappenaufhängung an der O und E. and N. walls of burial chapel, showing scheme of 
N Wand des Grabchors. hatchments. 
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G 

Fig. 150. Gravkorets S vägg samt kupolen. Vapenschema. A. Tuulse och J. Nommik 1957. 
"Obersicht iiber die Wappenaufhängung an der S W and S. wall of burial chapel and dome, showing scheme of 

und in der Kuppel des Grabchors. hatchments. 
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Fig. 151. Huvudbaner (nr 1) för Jacob von Struan Fig. 152. Huvudbaner (nr 2) för Peter Fuchs von 
Robertson, t 1652. Foto Ch. Ehrnsten 1912. S.187. Biihlenstein, t 1668. Foto S. Wallin 1922. 

Totenwappen von 1652. Chief hatchment, 1652. Totenwappen von 1668. Chief hatchment, 1668. 

saknas. - 2. Huvudbaner för Peter Fuchs von Blihlenstein1 (fig. 152). Under vapnet 
en kartusch med följande inskrift: DER HOCHFURSTL: DURCHLEUCHTIG K. K. K. HEHREN j 
••• AUGUSTI UNDT HERREN PHILIP PFALTZGRAFFEN EEIM j REIN • • • AUCH HERHEN 

FRIDERICH LANDTGRAFFEN ZU HESSEN j (H)OCHEETRAUTER GERElMER RATH HOF UNDT 

LEIB MEDICUS DER j WOHLEDELER VESTER UNDT HOCHGELARTER HERREN PETER j FVCHS. 

VON EUHLENSTEIN GEBOREN IN NURENBÄRG AO j 1612 DEN 16 JULIJ SELIG VORSCHIEDEN 

IN STOCKHOLM j AO 1668 DEN 6 MAY. H 110. 

3. Huvudbaner för riksskattmästaren Gustaf Bonde(fig.153, s. 207). Inskrift: sJE RJE MTrs. 

REGNIQUE SVECIJE SENATOR ATQ. THESAVjRARIUS MAGNUS, IVDEX PROVINCIALIS OSTROGO

TIJE: NEC NOjDORPATIENSIS AGADEMilE CANCELLARIUS ILLVSTRISS. EXCELLENTISSIMUSQUE. 

DOMINUS. DNS GVSTAVUS EON/DE. LIER EARO IN LAIIHELA, DYNASTA IN ESPEjLUND,. 

HESLEEY, TOFTAHOLM ARNÖBERG j ET VINSTORP. NATUS IN AULA MATERNA j ESPELUND 

PETER FucHs, adlad FucHs voN BuHLENSTEIN, f. 1612 i Niirnberg, t 1668 i Sthlm. Drottning 
Maria Eleonoras livmedikus samt svensk adelsman 1653. - G. 1649 m. MARIA ELEONORA RoBERTSSON 
voN STRUAN, dotter av arkiatern Jakob Robertsson och hans 1:a fru Margareta Blomen (s. 169. 
not 1). 

1 
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IV. FEBR1 ANNO MDCXX HAM /Bt.JRGI XXV 

MA Y AN° MDCLXVII j MORTVS. ( = Hans 

Kungliga Majestäts och Sveriges Rikes 

råd, riksskattmästare, lagman i Öster

götland, kansler över Dorpats akademi, 

högvälborne herren herr Gustaf Bonde, 

friherre till Laihela, herre till Espelund, 

Hesselby, Toftaholm, Arnöberg och Vins

torp, född å mödernegården Espelund den 

4 febr. år 1620, död i Hamburg den 25 maj 

1667). H 210.- Anvapenserie, fullständig, 

m ed 16 vapen.l 

Fäderne: - 4. Bonde: HERR TORD BONDE 

TILL TRANii.BERG BORDSIÖ OCH HESTRIJDH 

RIDD: f s. R . RÅD. - 5. Ingrid Amunds

dotte rs vapen, en stövel: FRU INGIERD HR 

AMUND l TORSTEN SONS TILL FÄDERSTORN j 
OCH MANNEUlK RID: l OCH . •• R. j R. DOTT. 

- 6. Posse: HERR AXEL POSSE TILL HELLE

KIJSS j TONA OCH SÅTENÄÄS RIDDAR j S: R: 

RÅDI-l DROTTNIN GUNILA MOR/FADER. -

7. Forstenaätten: FRU ANNA AXILLSDOTTER 

HERR l AXILL MATZSON TILL HELLEIUS OCH j 
SVIJNSTORP RIDD j OCH S. R. RÅDI-l j DOT

Fig. 153. Huvudbaner (nr 3) för riksskattmästaren. 
Gustaf Bonde, t 1667. Foto 1957. 

TER. - 8. Bååt: HERR HINDRICK ÄRLANSON Totenwappen von 1667. Chief hatchment, 1667. 

BÅÅT TILL j FYLINGERUM OCH FLIJSHULT 

RIDDR: j S RÅDH OCH LAGMAN j ÖFWR OSTERI GIÖTHLAND. - 9. ROOS av Ervalla: FRU 

ELIN WLFSDOTTER ROOS, HERR WLF l PÄRSON TIL ERVALLA OCH SWÄNEBY l RIDD: S. R. 

RÅDH ocH LAG/MAN ÖFR NÄR/ KIE, DOTTER. - 10. Lillie. Inskriftskartusch saknas (Knut 

Ande rsson Lillie av Ökna).- 11. Stjernskylt: FRu MÄRTA STIERNSKYLT H: JÖRAN f HAN

soNs TILL RÅHNÄS OCH MALijSTADH S R RÅDH: j DOTTER. 

Möderne: - 12. Oxenstierna: (HERR) CHRISTER BENGTSON OXENSTJÄRN j TILL MÖRBY 

OCH STENINGE j ••• RIDD. S. R. RÅDH. - 13. Sehested (fig. 154): FRU ANNA SEESTEDH 

HERR POjWL SEESTÄDHS AF HÅLSTEN l R!DD DOTTER. - 14. Trolle: HERR ERIK TROLLE 

TILL LAGNÖ l OCH EKHOLM RIDD: S. R. l RÅDH OCH LAGMAN OFR l NÄRIKIE. - 15. Gyllen-· 

stierna: FRU KARIN GYLLENSTIERNA HER l ERICK ERICKSONS, TILL FUGLEUIK l OCH 

WINSTORP RIDD: l OCH S. R. j RÅDH, DOTT. - 16. Bielke: H ERR ERIK TURESON BIÄLKE / 

TILL BENHAMMAR RIDD: j S. R. RÅDH. - 17. Bese: FRU GUNILLA BES(E) H ERR JOHAN BEj(SE)S

1 Obs. att numren hänvisa till placeringsschema fig. 149-150; de angiva således icke ordningsnum-
mer inom anvapenserierna. 
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Fig. 154. Anvapen (Forstena-ätten, nr 19 och Sehested, nr 13, tillhörande huvudbaneret i fig . 153) för 

riksskattmästaren Gustaf Bonde. Foto Ch. Ehrnsten 1919. S. 191. 


Ahnenwappen 1667, zu dem Totemvappen Abb. 153 Ancestral hatchments, 1667, belonging to batchment 

gehörig. in fig. 153. 


TILL H ÄREDSÄTER OCH BE(EN j HAMMA)R RIDD: OCH S R l RÅ DHS DOTjTER . - 18. Posse: 
H ERR AXILL PÅSSE TILL HELLEKIS j T UNA OCH SÅTENÄS RIDD SR j R ÅDH DROTTN(NG GUN / 

NILLAS MOR/ FADER (jfr nr 6). - 19. Forstenaätten (fig. 154): FRU ANNA AXILS DOTTER, 

H ERR j AXILL MATZSON TILL H ELLEIUS j OCH SVINSTORP: R IDD: l OCH S j R RÅDH j DOTTER 

(jfr nr 7). 
20. Huvudbaner för Erik Gustafsson Bonde (fig. 155, s. 207). Inskriftskartusch sak

nas. Enl. (NV. 1829 stod där att Jäsa: THEN H ÖGVÄLBORNE HERRE, HERR ERIK BONDE 

GUSTAFSSON, FRIHERRE TILL LAIJHELA, HERRE TILL ESPELUNDA OCH GREFSTEN, ÄR FÖDD 

I STOCKHOLM (DEN 10 APRIL ANNO 1646) OCH l HERRANOM SALIGT AFSOMNADE UTHI 

PARIS l FRANKRIKE DEN 24 JULIJ ANNO 1667, NÄR HAN SIN TYSKA OCH ITALIENSKA RESA 

FULLÄNDAD E. H 154. - Anvapen, ofullständig serie om 15 vapen, med inskriftskar
tuscher. 

Fäderne: - 21. Bonde: H. JÖNS TILL TRANEBERGA ... RIDD ... ÖFVER WESTERGIÖTH

(LAND) ••• DERSAMMASTÄDES • •• - 22. Posse: FRU MÄRTA PÅSSE HERR AXEL PÅSSES 

TILL j HELLEKIS OCH TUNA, RIDDARES OCH S (R R) DOTTER. - 23. Bååt. - 24. Li!lie. 
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Fig. 155. Huvudbaner (nr 20) för Erik Gustafsson Fig. 156. Huvudbaner (nr 37) för Axel Gustafsson 

Bonde, t 1667. Foto 1957. Bonde, t 1675. Foto 1957. 


Totenwappen von 1667. Chief hatchment, 1667. Totenwappen von 1675. Chief hatchment, 1675. 


Svårläst inskrift. - 25. Oxenstierna (fig. 157). Svårläst inskrift. - 26. Trolle: FRU 

BEATA TROLLE HER ERICK TROLLES TILL l LAGNÖ OCH EKHOLM, RIDDER S. R. RÅDH l OCH 

LAGMANs ÖFWER NÄRIKS l DOTTER. - 27. Bielke (fig. 157). Inskriften utplånad. - 28. 
Posse: FRU MERTA POSSE HERR AXILL POSSES j TILL HELKIJS OCH TUNA RIDDARES OCH l 
SWERIGES R. RÅDS DÅTTER. 

Möderne (svårlästa, uppsatta i kupolen): - 29. Ulfsparre. - 30. Stjernbjelke. - 31. 
Ribbing. - 32. Stenbock (saknas, endast kroken finns kvar). - 33. Oxenstierna. 
34. Trolle. - 35. Gera. - 36. Färla. 

37. Huvudbaner för Axel Gustafsson Bonde (fig. 156, s. 207). Inskrift: DEN HÖGVÄL

BORNE HERRE HR AXEL BONDE GUSTAFSON l FRIJHERRE TIL LAYHELA, HERRE TIL ESZP

LUNDA OCH ARNEBÄRG, FÖDDER j UTHI STOCKHOLM DEN 5. DECEMB: AO 1655 OCH I HERRA.I 

NOM SAHLIGEN AFSOMNADE UTHI PARYS DEN 1313 AUGUSTIJ j ANNO 1675 (felrestaurerat 
som 1676). H 164.- Anvapen, fullständig serie med 16 vapen, med inskriftskartuscher, 
där det står FÄDERNE resp. MÖDERNE samt nummer. Fäderne: - 38. Bonde (1).- 39. 
Posse (2). - 40. Bååt (3). - 41. Lillie (4). - 42. Oxenstierna (5). - 43. Trolie (6). 
44. Bielke (7, fig. 158).- 45. Posse (8).- Möderne:- 46. Natt och Dag (1). -47. 
Gyllenstierna (2).- 48. Gylta (3).- 49. Krumme (4).- 50. Stenbock (5). - 51. Lejon
hufvud (6). -52. Claes Andersson till Wik (7, fig. 158). -53. Catarina Hansdotter (8). 

9-710023 
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Fig. 157. Anvapen (Bielke nr 27 och Oxenstierna, nr 25, tillhörande huvudbaneret i fig. 155) för Erik 
Gustafsson Bonde. Foto Ch. Ehrnsten 1919. S. 192, 193. 

Ahnenwappen von 1667, zu dem Totenwappen Abb. Ancestral hatchment, 1667, belonging to hatchment in 
155 gehörig. fig. 155. 

54. Huvudbaner för Carl Gustafsson Bonde (fig. 159, s. 207), det största av alla vapnen. 
Det sitter placerat strax över riksskattmästarens gravmonument. Vapnet är grevligt 
(Carl Bonde upphöjdes till greve år 1695). Lövverket kring skölden är mycket rikt; 
nästan dolda i detsamma stå som sköldhållare tvenne leoparder. Inskriptionskartuschen 
flankeras av två flygande putti. Inskrift: KONGL. MAIJ:TTS j HÖGTBETRODDE MAN RÅDH, 

OCH PRJESIDENT J DORPTZ HOF RÄTT J/ LIJFLANDH, SAMPT EXTRAORDINAIRE AMBASSA

DEUR j PLENIPOTENTIAIRE OCH MEDIATEUR' j VIDH FREDZ TRACTATEN SOM 1697 SLÖT 

PÅ RIJSWIJK I HÅLLAND1 SÅSOM OCH VID HÖGST j SAHL. KONUNG CARL DEN XI: HÖGLOFL: 

Vid fredskongressen i Rijswijk 1697 tjänstgjorde Sveriges representanter CARL BoNDE och NrLs 
LrLLIEROT som medlare mellan å ena sidan Frankrike, å andra sidan Nederländerna, England och Spa
nien. Genom den fred, som slöts, ändades det s. k. pfalziska tronföljdskriget 1688-97. -Efter fredens 

1 
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Fig. 158. Anvapen (Claes Andersson till Wik, nr 52 och Bielke, nr 44, tillhörande huvudbaneret fig . 
156) för Axel Gustafsson Bonde. Foto Ch. Ehrnsten 1919. S. 193. 

Ahnenwappen von 1675, zu dem Totenwappen Abb. Ancestral hatchment, 1675, belonging to batchment in 
156 gehörig. fig. 156. 

I ÅMINNELSE RIDDARE ORDRES l ÖFVERLEFWERERANDE I LONDON OCH ÄNGELAND l DEN 

HÖGVÄLBORN HERRE l GREF CARL BONDE' l GREFWE TILL BJÖRNÖÖ FRIJHERRE OCH HERRE 

TILL HÄSLEBY GRÄFSTEN TOFFTAHOLM TÖRISIÖ l WÄSBY OCH RESITZA ETC l ÄHR FÖDD I 

STOCKHOLM AO 1648 D. ll. OCTOBER OCH SAHL. AFSOMNAT J SAMMA l ORTH EMELLAN 

D. 16. OCH 17. DECEMBER KLOCKAN l 10OM NATTEN AO 1699.- Anvapnen äro desamma 
som i Axel Bondes anvapenserie. De äro sammanförda på två anträd. A v dessa har 
fäderneträdet formen av en palm (nr 55) och mödernet av en lager (nr 56). H utan bär
stång ca 235. Strax ovanför roten sitter en mussla, där ovanför inskriftsband med resp. 
FÄDERNE och MÖDERNE. I själva kronan sitter huvudvapnet, därunder på stammen 
sitta anvapnen parvis, 8 på varje träd (fig. 84, 148). 

Begravningsfana, s. k . blodsfana av röd, numera urblekt sidendamast, från riks
skattmästaren Gustaf Bondes begravning 1667 (fig. 160). Målad med ett lövverksom
givet Bondevapen i huvudsakligen rött, grönt och gult. Ovanför vapnet bokstäverna 
[G] B F T. Konserverad 1929. Mått: 52 x 60. Den tillhörande stången rödmålad. 

avslutande reste Carl Bonde till England för att såsom ambassadör hos konung Vilhelm III äterlämna 

insignierna till Karl XI:s strumpebandsorden efter dennes död. 
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Fig. 159. Huvudbaner (nr 54) för Carl Gustafsson Bonde, t 1699. Foto 1957. S.194. 


Totenwappen von 1699. Chief hatchment, 1699. 


Fanstänger för begravningsfanor, 6 st. (fig. 161), svartmålade, fyra ha spetsar av 
förgylld plåt. Små rester av svarta fanor med guldbokstäver. 1600-talet. L 285- 537. 

stamträd över Bondeätten, olja på duk, sitter på gravkorets N vägg (fig. 162). 
Det är upprättat av Johan Peringskiöld1 och troligen från. början målat av honom 

JOHAN PERINGER (adlad PERINGSKIÖLD 1693), f. 1654, t 1720. Anställdes i Antikvitetskollegiet 
1680, assessor där 1689, sekreterare och antikvarias i Antikvitetsarkivet (=riksantikvarie) 1693- 1719. 

1 
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Fig. 160. Den s. k. blodsfanan från riksskattmästaren Gustaf Bondes begravning 1667. Foto H. Anders

son 1929. S. 195. 


Totenfahne von 1667. Funeral banner, 1667. 


själv. Sedermera ommålat. stamträdet börjar bland gudar och gudinnor i sagotiden 
och visar även för historisk tid ingen större tillförlitlighet. På en obelisk t. v. om stam

- P. var en skicklig tecknare och gravör. Han gjorde omfattande resor inom Sverige och hopbragte 
betydande antikvariska samlingar på olika områden. Bl. a. skapade han ett stort antikvariskt-topo
grafiskt arkiv (PER. MoN.), nu förvarat i K B. Han utförde även omfattande genealogiska forskningar, 
vilkas resultat förvaras i RA och Riddarhusets arkiv. Genealogierna äro dock ofta ganska fantasirika 
och godtyckliga. Se V. GöDEL, Riksantikvarieämbetet, Sthlm 1930. 
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TAVLA 

PORTRÄTT 

Fig. 161. Fanstänger från 1600-talet, den andra 
från höger med den s. k. blodsfanan från 1667 

(fig. 160). Foto 1957. S. 196. 
Fahnenstangen des 17. Banner staffs, 17th cent., 

Jh., die zweite von rechts the seeond from right
mit Totenfahne von 1667 with funeral banner, 1667 

(Abb. 160). (fig. 160). 

trädet står inskrift (fig. 163): FLOREAT / 

ILLUSTRISSIMA FAMILIA j BONDERlANA CUl 

ABOREM (!) GENEALOGIGAM j EX VARIIS AN

TIQUITATUM MONUMENTIS j COLLECTAM j 
HUNMIME (?) EREXIT. ANNO CHRISTI 1693 j 
JOHAN PERING, j RENOVATA ET AUCTA j AO 

1749. Inskrift i ovalen snett t. h. under obe
lisken: KARL BONDE. j HÖFWIDSMAN I s(?) 
ALUND SOM j UTHUR SLAGET I NORIGE (?) 
FÖRSKAF/FADE, DEN DÅ FL YCHTIGE KON: 

SWEN j (ESTRI?)DESON TIL DANMARK WID 

ÅHR 1066 (?)j DYT HAN SEDAN KALLAD BLEF 

OCH AF KON/UNGEN MED ANSENLIGIT GOTS 

FÖRLÄN/TER ••• TIL EN STOR OCH FÖR

NEM j MAN GIÖRDER, OCH MED ANNAT j 
FÖRNEMT GIFFTA FÖRSED ÖWERGI/FWANDES 

SIN FÖRRA HUSTRU. Tavlans H 314, B 160. 
T a v l a, den törnekrönte Kristus, olj e

målning på duk. Bröstbild, händerna fjätt
rade med ett rep. I ena handen ett vassrör. 
Enkelt arbete. Torde vara identisk med den 
>>Christi bild skjänckt af Fru Grefwinnan 
Loewen på Akulla>> som först omtalas 1777. 
Hängde enl. INV. 1829 i Bondeska grav
koret, emellan övre och nedre etagen, mitt 
för kyrkan. Dagermått 90 x 70. Svart ram. 

Porträtt: - l. Intill år 1863, då de 
flyttades till Vibyholm, voro på gravkorets 
väggar upphängda en del oljemålningar, 
porträtt av medlemmar av familjen Bonde. 
-2. Porträtt av O. B usch, kh i Spånga-Jär
fälla 1912-1939. Olja på duk, sign. Olle 
H j ortzberg 1943. Dagermått 59 x 53. 

Följande i INV. 1709-1812 upptagna 
tavlor äro nu försvunna: >>Himmelriket och 
Helvetet», en större tavla målad 1698, men 
borttagen omkr. 1812; >>1:st. Conterfait om 
Adam och Eva på qvinfolcks-sidan wid 
läcktaren; 2:st små taflor wid läcktaren på 
sidsta pelaren. - 2:st. långa taflor i wapn
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Fig. 162. stamträd över Bondeätten, upprättat av Johan Pe
ringskiöld 1693. Foto 1957. S. 196. 

Stammbaum des Geschlechtes Ancestral tree of the Bonde Iine, 
Bonde, aufgestellt von Johan by Johan Peringskiöld, 1693. 

Peringskiöld 1693. 
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huseb>. De sistnämnda tavlorna tillhörde troligen från början ett medeltida altarskåp 
(s. 151). 

Tre s. k. Hedengranstavlor (SvK, Up VI, s. 32, not l) omtalas 1709 (INv.). Senare 
tillägges en tavla om den schlesiska religionsfriheten med svart ram. Finnas ej kvar. 

mvERSE En solformad, strålomgiven skiva av snidat, målat och förgyllt trä. Har möjligen 
utgjort en s. k. hjässbricka, avsedd för något av valven? D ca 60.- Karl XII:s 
bibel1703 med sedvanliga beslag.- Gustaf III :s tal1771 och Karl XIII: s tal 
1817 i förgyllda ramar. - Av äldre möbler i sakristian märkas en länstol av ek med 
vridna ben, klädd med skinn. 1600-talets senare del. H 120. 

Förvaringskistor:- 1. Av ek, med täta järnbeslag (H 56, L 277, B 62). Omtalas 
första gången 1746 (rNv.). Förvaras i sakristian. - 2. En liten järnbeslagen offerkista 
med två hänglås (H 29, L 65, B 34). 1700-talet? I vapenhuset. 

KLOCKOR Klockorna hänga sedan 1825 i tornet (s. 92). storklockan har på v sidan följande 
inskrift: KOM FRÄLSTA HJORD! l OCH HÖR DET ORD, l SOM KAN DIT HJERTA NÄRA, j FÖR
SAMLENS, FOLK! l DER FRIDENS TOLK, l FÖRKUNNAR JESU LÄRA. SV. PS. NO 372 V. 1. 

På Ö sidan läses: OMGJUTEN I STOCKHOLM l AF l SAM. CH. GRÖNVALL1 l PÅ l SPÅNGA 
KYRKAS BEKOSTNAD. l ÅR 1832. - D 122,5. H 115.- storklockans forna utseende be
skrives i INV. 1829 sålunda: >>Emot öfra Kanten: Gloria in excelsis Deo, et in terra pax 
hominibus. Der efter ornamenter rundt omkring. Midt uppå Klockan stå följande Vapnar 
och inskriptioner midt emot hvarandra inom Guirlander. På Östra sidan: Bondeska 
Vapnet med öfverskrift: Den Ädle och Välborne Herre, Herr Carl Bonde (s. 207) till 
Bergsjö och Finseholm S. R. Råd, President i det Konungsliga Berg-Ämbete, så och 
Lagman i Carelen. Södra sidan: Gyldenhjelmska Vapnet, med öfverskrift: Herr Carl 
Carlsson Gyldenhelm2 Friherre till Bergqvara, Herre till Sundbyholm och Casby, 
Riddare, S. R. Råd, Admiral och Lagman uthi Småland. Norra sidan: Struanska Vapnet 
med öfverskrift: Jacobus a Struan Robertsone Schotus (s. 169, not 1). På Wästra sidan: 
Gloria in excelsis Deo. Psalm. XCV. Jubilemus Deo salvatori nostro. Me fecit G. M. 
sumptibus Ecclesire Spongensis Anno Domini 1647. Agente ibidem pastorem Haquino 
Bartholdi Helsingo (= Ära vare Gud i höjden. Psalm 95. Låtom oss jubla inför vår 
frälsare. Mig gjorde G[ert] M[eyer] 3 på Spånga kyrkas bekostnad Herrans år 1647 då 
Håkan Bartholdi Helsing verkade som pastor därstädes). Emellan de sistnämnda på 
nordvästra sidan: Wilhelm Ygeby (?), hvilket namn tyckes sedermera efter gjutningen 
vara med en stamp inhugget med mindre bokstäfver.>> 

1 SAMUEL CHRisTOPHER GRÖNWALL, klackgjutare i Sthlm, verksam 1825-1838. Mästare ca 1830, 
t 1839. Son till klackgjutaren C. F. GrönwalL 

2 CARL CARLssoN, naturlig son av hertig Karl, sedermera konung Karl IX, adlad friherre GYLLEN
HIELM, f. 1574, t 1650. Fältmarskalk 1616, överkommendant i Novgorod s. ä., riksräd 1617, riksamiral 
1620, en av Kristinas fem förmyndare 1633-44. Ägde Hässelby gärd i Spånga sn. - G. 1615 m. 
CHRISTINA RIBBING, f. 1593, t 1656. 

3 GERDT MEYER, kungl. styckgjutare i Sthlm, verksam 1643-56. Mästare 1636, t 1664. Fader till 
kungl. styckgjutare Gerhard Meyer d. ä. 
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Fig. 163. Detalj av fig. 162. Foto 1957. 

Einzelheit von Abb. 162. Detail of fig. 162. 

Lillklockan (fig. 164) har runt halsen ett alfabetiskt bokstavsband, där det gotiska 
minuskelalfabetet, bl. a. upptagande 3 olika former av bokstaven s bredvid varandra,. 
upprepas flera gånger. Bokstäverna )>zyx)> äro konsekvent stupade. Inskriftsbandet av
gränsas uppåt av ett gotiskt ornament och nedåt av en rundstav. På kroppen finnes i 
NV årtalet 1583 (fig. 165) samt 8 små stiliserade blommor. :Nära slagringen finnes på 
kroppen i SV en liten fransk lilja. D 92, 8. H med krona 89, utan krona 72, 9. 
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Fig. 164. Lillklockan, 1583. Uppm. 1 : 20. L. M. Fig. 165. Lillklockan: Detaljer efter avklappning, 
Holmbäck 1950. S. 201. 1:4. L. M. Holmbäck 1950. S. 201. 

Kleine Gloeke von 1583. Small hell, 1583. Kleine Glocke. Einzelheiten Small hell. Details of 
nach dem Abdruck. rubbing. 

På grund av att årtalet lästs som 1383 har denna klocka ansetts vara en av Upplands 
äldsta klockor. Ingen tvekan kan dock råda om att årtalet måste läsas som 1583.1 
Mot detta årtal talar, att klockan är av utpräglat senmedeltida typ samt att inskriften 
är utförd med gotiska minuskler. Inskrifter, som består uteslutande av meningslöst 
uppradade bokstäver, äro icke direkt sällsynta på medeltida klockor. Enligt gammal 
folktro utgjorde alfabetet ett skydd mot onda andar. Ett eller flera alfabet, placerade 
på klockorna, som i sig själva ansågos vara förhatliga för mörkrets makter, förstärkte 
dessas kraft. 

Enligt klockforskaren, pastor L. M. HoLMBÄCK skulle Spångaklockans gåta möjligen 
kunna lösas på följande sätt. En avgjord skillnad föreligger mellan de elegant formade 
bokstavstyperna och de valhänt formade siffrorna i årtalet. Då man vet att ytterligt få 
klockor götos i Sverige under åren 1535-1590 är det kanske icke omöjligt att någon 
metallgjutare, kanon- eller grytgjutare, kommit över några gamla matriser från någon 
av de klockgjutarverkstäder, som voro verksamma i Stockholm i början av 1500-talet. 
Då denne gjutare (som förmodligen icke var läskunnig) fått en förfrågan om han ville 
åtaga sig en (om-?)gjutning för Spånga, har han åtagit sig detta, format klockan ungefär 
som den gamla, gjort >>inskriften>> genom att helt enkelt gjuta av de gamla matriser 
han hade i sin ägo och delat upp alfabetet ungefär hur som helst. Årtalet har han emel
lertid varit nödsakad att modellera på fri hand. Ingen som helst tvekan råder om att 
siffrorna i årtalet äro gjutna på samma gång som klockan. 

Sanctusklocka- >>en liten klocka uti kyrkan, är nu uti prästgårdem-omtalas 
1604 (INv.). Finns ej kvar. 

1 M. ÅMARK, Upplands medeltida kyrkklockor, i: UFT XXXVIII, s. 138. 
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I. Romansk gråstenskyrka med V-torn och smalare, antagligen 
absidförsett kor (fig. 166 A). Tornet med tunnvalv i bottenvåningen 
användes som refugium. Till de övre tornvåningarna ledde en trappa 

A~ :::~}\ 
i NV muren. Långhuset omfattade de tre västligare traveerna och 
hade antingen plant innertak eller öppen takstol. Två rundbågiga 
fönsteröppningar åt S (fig. 67-68) och lika många åt N. Ingång i 
SV (den nuvarande, fig. 69). 1100-talets sista fjärdedel. 

Inv. : Relikskrin, rhenländskt arbete från 1100-talets senare hälft 
·~)J 

(fig. 112-115). Dopfuntsfragment, 1200-talet (fig. 121). 

II. Långhuset förses med kryssvalv av tegel med ribbor av päron
formad genomskärning (fig. 166 B). Dekorativa kalkmålningar i form 
av liljeformaile rankor längs ribborna (fig. 101). 1300-talets första 
fjärdedel. - Samtidigt med · valvslagningen i långhuset uppföres 
sakristian i N, täckt av tegelvalv som i långhuset. Från denna tid 
härrör även portalen mellan kor och sakristia (fig. 76), senare flyttad 
till nuvarande plats, då kyrkan fick ett nytt kor (se nedan avd. IV). 

III. Vapenhus i S (fig. 166 C). Tegelvalv med gotiska ribbor, spets

SAMMANFATTNING 


bågig ingång, blinderingar på gavelröstet. - Kalkmålningar i vapen
husets valv (fig. 108) utföres av en mästare som samtidigt dekorerar 
långhusets valvkappor med figurala kalkmålningar, framställande 
profeternas Elias och Elisas underverk (fig. 101- 107). 1440-talet. 

Fig. 166. Kyrkans tillväxt.
IV. Långhuset förlänges med två traveer åt ö med en ny kor A. Tuulse 1957. 

avdelning täckt med tegelvalv av nästan samma utseende som lång Grundrissent- Growth of the 
husets valv (fig. 166 D). sakristians portal flyttas till nyuppförd wicklung der church. 

Kirche.
vägg mellan det nya koret och sakristian. 1400-talets mitt. Tornets 
bottenvåning täckes med ett kryssvalv av tegel och förena3 med 
kyrkorummet medelst en bred spetsbågig öppning (fig. 73). Portal i V? - Den nya koravdelningens 
valv och väggar samt triumfbågen dekoreras med kalkmålningar (fig. 87- 100). Även målningsdekoren 
i långhuset kompletteras. Senare hälften av 1400-talet. 

Inv.: Nådastolsframställning av ek (fig. 116), troligen ur ett altarskåp från 1400-talets slutskede. 
Paten av förgyllt silver, omkr. 1500 (fig. 123). 

V. Ett gravkor för riksskattmästaren Gustaf Bonde och hans familj uppföres ö om koret mellan 1667 
och 1673 (fig. 81-86) sannolikt efter ritningar av Nieodemus Tessin d. ä., stuckdekoren (fig. 85- 86) av 
den italienske mästaren Carlo Carove. -1670 ny tornhuv (tig. 58) som ersatte en hög gotisk spira (fig. 54). 

Inv.: skulpturgrupp på altaret (fig. 109- 111) möjligen av Burchardt Precht. Gustaf Bondes grav
monument (fig. 144-146); troligen av Antwerpenbildhuggaren Nicolaes Millich. Fullständiga serier av 
begravningsvapen (fig. 151-159); epitafier (fig. 138-143) och textilier (fig. 128, 130). 

VI. Stor reparation och restaurering efter en eldsvåda 1723. Gravkorets kupol får sitt nuvarande 
utseende, V-torn förses med en ny huv. Muralmålningarna överkalkas 1739. 

Inv. : Predikstol (fig. 119), utförd 1758 av bildhuggaren O. Gerdman. Silverföremål (fig. 122, 124- 126), 
textilier. 

VII. Ny tornhuv, byggd 1825 efter ritning av Axel Almfelt (fig. 60). Samtidigt verkställes en allmän 
restaurering av kyrkan. 
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VIII. Härd restaurering 1905 under ledning av ark. Gustaf Pettersson med A. Eldh som konservator. 
Kalkmålningarna framknackas, övermälas och kompletteras. Omändring av inredningen. Varmlufts
uppvärmning. - 1953-55: restaurering under ledning av prof. E. Lundberg och ark. E. Auby med 
B. Wildenstam som konservator. Kyrkan grundförstärkes och förses med en tillbyggnad i N. Alla tak 
täckas med kopparplåt. V-portalen igenmuras, sakristiportalen frän 1300-talet äteröppnas. Kalkmål
ningarna befrias frän 1905 års övermålning. Ny altaranordning, nya öppna bänkar. Orgelläktaren slopas. 
ny orgel, uppställd på ett podium i tornets bottenvåning. Konservering av viktigare inventarier. 

ZUSAMMENF ASSUNG 


l. Romanische Feldsteinkirche mit W Turm und schmalerem, vermutlich apsidenversehenen Chor 
(Abb. 166 A). Der Turm mit Tonnengewölbe im Erdgeschoss wurde als Refugium verwandt. Zu den 
oberen Turmgeschossen filhrte eine Treppe in der NW Mauer. Das Langhaus umfasste die drei west
lichen Joche und besass entweder innen eine flache Holzdecke oderoffenen Dachstuhl. Zwei rundbogige 
Fensteröffnungen nach S (Abb. 67-68) und ebensoviele nach N. Eingang im SW (der jetzige, Abb. 69). 
Letztes Viertel des 12. Jh. 

Ausstattung: Reliquienschrein, rheinländische Arbeit aus der zweiten Hälfte des 12. Jh. (Abb. 112
115). Taufsteinsfragment, 13. Jh. (Abb. 121). 

Il. Das Langhaus wird mit Kreuzgewölben aus Backstein mit Birnstabsrippen versehen (Abb. 166 B). 
Die Rippen begleiten dekorative Malereien in Form von lilienförmigen Ranken (Abb. 101). Erstes Viertel 
des 14. Jh. - Gleichzeitig mit der Einziehung der Gewölbe im Langhaus wurde die Sakristei im N auf
gefiihrt. Aus dieser Zeit rilhrt auch das Portal zwischen Chor und Sakristei her (Abb. 76), das später an 
seinen jetzigen Platz verlegt wurde, als die Kirche einen neuen Chor erhielt (siehe unten IV). 

III. Die Vorhalle (Waffenhaus) im S (Abb. 166 C) wird mit Backsteingewölben mit gotischen Rippen, 
spitzbogigem Eingang und Blendnischen im Giebelfeld errichtet.- Gewölbemalereien (Abb. 108) werden 
von demselben Meister ausgefilhrt, der gleichzeitig die Gewölbekappen des Langhauses mit figuralen 
Malereien versieht, welche die Wundertaten der Propheten Elia und Elisa darstellen (Abb. 101- 107). 
1440er Jahre. 

IV. Das Langhaus wird mit einem neuen Chorabschnitt um zwei J oche nach O verlängert, ilberdeckt 
von Backsteingewölben fast desselben Aussehens wie die Gewölbe des Langhauses (Abb. 166 D). Das. 
Portal der Sakristei wird in die neuerrichtete Wand zwischen dem neuen Chor und der Sakristei ilber
tragen. Mitte 15. Jh. Das Turmerdgeschoss wird mit einem Kreuzgewölbe aus Backstein gedeckt und 
mittels einer breiten spitzbogigen Öffnung mit dem Kirchenraum vereinigt (Abb. 73). Portal im W? -
Der neue Chorabschnitt sowie der Triumphbogen werden an Wänden und Gewölben ausgemalt (Abb. 87' 
- 100). Auch im Langhaus werden die Malereien ergänzt. Zweite Hälfte des 15. Jh. 

Ausstattung: Darstellung des Gnadenstuhls aus Eiche (Abb. 116), wahrscheinlich aus einem Altar
schrein vom Ende des 15. Jh. Silbervergoldete Fatene um 1500 (Abb. 123). 

V. Ein Grabchor fiir den Reichsschatzmeister Gustaf Bonde und sein Geschlecht wird zwischen 1667' 
und 1673 ö vom Chor aufgefiihrt (Abb. 81-86), wahrscheinlich nach Zeichnungen von Nicodemus. 
Tessin d.Ä., der stuckdekor (Abb. 85- 86) starumt von dem italienischen Meister Carlo Carove. -
Neue Turmhaube 1670 (Abb, 58) welche die gotische Spitze ersetzte (Abb. 54). 

Ausstattung: skulpturengruppe auf dem Altar (Abb. 109-111), vielleicht von Burchardt Precht. 
Gustaf Bondes Grabmonument (Abb. 144-146), wahrscheinl. von dem Antwerpener Bildhauer Nicolaes. 
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Millich. Vonständig erhaltene Reihen von Totenwappen (Abb. 151-159); Epitaphien (Abb. 138- 143) 
und Textilien (Abb. 128-130). 

VI. Groile Reparation und Restaurierung nach einer Feuersbrunst von 1723. Die K uppe! des Grabchors 
·erhält ihr jetziges Aussehen, der W Turm wird mit neuer Haube versehen. Die innere Ansmalung wird 
1739 iiberti.incht. 

Ausstattung: Kanzel (Abb. 119), 1758 von dem Bildbauer Olof Gerdman gearbeitet. Silbergegenstände 
{Abb. 122, 124- 126), Textilien. 

VII. Neue Turmhaube, 1825 nach Entwurf von Axel Almfelt gebaut (Abb. 60). Zugleich wird eine 
allgemeine Restaurierung der Kirche durchgefiihrt. 

VIII. Harte Restaurierung 1905 unter Leitung von Architekt Gustaf Pettersson mit A. Eldh als 
Konservator. Die W and- und Gewölbemalereien werden freigelegt, libermalt und ergänzt. Veränderung 
-der Inneneinrichtung. Warmluftheizung.- 1953-55: Restaurierung unter Leitung von Prof. E. Lund
berg und Architekt E. Auby mit B. Wildenstam als Konservator. Die Fundamente werden verstärkt 
und die Kirche mit einem Anbau im N versehen. Alle Dächer werden mit Kupferblech gedeckt. Das 
W Portal wird zugemauert, die Sakristeiportale aus dem 14. Jh. wieder geöffnet. Die Ansmalung wird 
von den Obermalungen des Jahres 1905 befreit. Neue Altaranordnung, offene Bankreihen. Die Orgel
·empore wird beseitigt, eine neue Orgel dafiir auf einem Podium in dem Turmerdgeschoss aufgestellt. 
Konservierung der wiehUgsten Ausstattungssti.icke. 

SUMMARY 

I. Romanesque grey stone church with W. tower and small chancel, presurnably with an apse (fig. 
166 A). Tower, with barre! vaulting on ground floor, used as a refuge. A staircase in the N. W. wallled 
to the other tower floors. The nave embraced the three westernmost bays and presurnably had a flat 
ceiling or exposed roof trusses. Two arehed window openings to S. (figs. 67- 68) and also to N. S.W. 
entrance (the present one, fig. 69). Last quarter of 12th cent. 

Inventory: Reliquary, Rhineland work, latter half of 12th cent. (figs. 112- 115). Fragment of font, 
13th cent. (fig. 121). 

II. Nave provided with brick cross-vaulting, the ribs having a pear-shaped profile (fig. 166 B). Decora
tive painting in the form of a lily-and-vine design on the ribs (fig. 101). First half of 14th cent.- Con
tempo raneously with the erection of the nave vaulting, vestry built to N. and provided with brick 
vaulting as in nave. The doorway between the chancel and the vestry belonged to the same period 
{fig. 76), although it was later removed to its present position when the church acquired a new chancel 
{see below, part IV). 

III. Porch to S. (fig. 166 C). Brick vaulting with Gothic ribs, pointed arch entrance, decorative brick
work at gable.-Paintings on porch vaulting (fig. 108) executed by a master who at the same time 
decorated the vaulting panels of the nave with figures illustrating the miracles of the prophets Elias 
and Elisha (figs. 101-107). Period: the 1440's. 

IV. Nave lengthened by two bays to E., and a new section to the chancel with brick vaulting almost 
identical with that of nave (fig. 166 D). Doorway of vestry removed to freshly-built wall between new 
chancel and vestry. Mid-15th cent. The ground floor of the tower was provided with brick cross-vaulting 
and linked with the body of the church by means of a broad opening with a pointed arch (fig. 73). Door
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way to W? - The vaulting of the new section of the chancel, as weil as the walls and the rood arch, 
were decorated with murals (figs. 87-100). There were also additions to the painted decorations in 
the nave. Latter half of 15th cent. 

Inventory: Representation of the Trinity, oak (fig. 116), possibly from a late 15th cent. triptych. 
Silver-gilt paten, circa 1500 (fig. 123). 

V. Burial chapel for Lord High Treasurer Gustav Bonde and his family, built E. of chancel between 
1667 and 1673 (figs. 81-86), probably from designs by Nieodemus Tessin the EJder; stucco decorations 
(figs. 85-86) by the Italian master Carlo Carove.-1670, new cap to tower (fig. 58) in place of a tall 
Gothic spire (fig. 54). 

Inventory: Sculptured altar-group (figs. 109-111), possibly by Burchardt Precht. Gustav Bonde's 
sepulchral monument (figs. 144-146), possibly by the Antwerp sculptor Nicolaes Millich. Complete 
sets of funeral hatchments (figs. 151-159), memorial tablets (figs. 138-143) and textiles (figs. 128
130). 

VI. Considerable repairs and restorations following fire of 1723. Dome of burial chapel acquired its 
present form, W. tower provided with new cap. Murals washed-over 1739. 

Inventory: Pulpit (fig. 119) constructed 1758 by woodcarver O. Gerdman. Silverware (figs. 122, 
124-126), textiles. 

VII. New tower cap, built 1825 from design by Axel Almfel t (fig. 60). Simultaneons general restoration 
of church . 

VIII. Ruthless restorations 1905 directed by architect Gustaf Pettersson, with conservation work by 
A. Eldh. Murals revealed, repainted and augmented. Alterations to furnishings. Airheating system 
installed. -1953-55 restorations under direction of Prof. E. Lundberg and architect E. Auby, with 
conservation work by B. Wildenstam. Church foundations strengthened and additions to N. Sheet 
copper roofing installed. W. doorway walled-up, 14th cent. vestry doorway re-opened. The additions of 
1905 removed from original murals. New altar arrangements, new open pews. Organ gallery removed, 
new organ set-up on a platform in the ground floor of the tower. Conservatian of important contents. 



207 SPÅNGA KYRKA 

Släkttavla över de medlemmar av ätten BoNDE som omnämnas 

1 Spånga kyrkobeskrivning 

CARL BONDE, f. 1581, t 1652. 

Riksråd. Ägde Hässelby gård.

G. 1:o 1613 m. BEATA OxENSTIERNA, f. 1591, t 1621; 
2:o 1624 m. BEATA SPARRE, f. 1584, t 1655. 

1. GusTAF, f. 1620, t 1667. 
Riksskattmästare, ägde Hässelby gård. 

G. 1:o 1644 m. MARIA ELISABET ULFSPARRE, f. 1625, t 1646; 
2:o 1647 m. ANNA CHRISTINA NATT OCH DAG, f. 1630, t 1692. 

1. ERIK, f. 1646, t 1667. 2. CARL, f. 1648, t 1699. 2. AXEL, f. 1655, t 1675. 


Kungl. råd, greve 1695. 

Ägde Hässelby gård.

G. 1:o 1680 m. ELEONORA MARGARETA BRAHE, f. 1661, t 1690; 

2:o 1693 m. MARIA GUSTAVA GYLLENSTIERNA, f. 1672, t 1737. 

1. GusTAF, f. 1682, t 1764. 
Riksråd, ägde Hässelby gård.

G. 1:0 1708 m. CHARLOTTA ULRIKA V. LIEVEN, f. 1683, t 1735.; 
2:o 1740 m. VIVIKA TROLLE, ( 1721, t 1806. 



Fig. 167. Hässelby kyrka. Ingångsfasaden mot S. Foto 1957. 

Eingangsfassade gegen S. Entrance fa<;ade towards S. 




Fig. 168. Hässelby kyrka sedd från Riddersviksvägen. 


Die Kirche von Hässelby von Riddersviksvägen aus gesehen. Hässelby church from Riddersviksvägen. 


HÄSSELBY I(YRI(A 

INOM SPÅNGA FÖRSAML. UPPLAND. STOCKHOLMS STAD 


STOCKHOLMS STIFT. ROSLAGS VÄSTRA KONTRAKT 


Beskrivningen utförd av GuNNAR LrNDQVIST och avslutad i nov. 1957 

TRYCKT A KÄLLOR: STOCKHOLMS FÖRSTADSBLAD 30/8 1933 (ang. L. J. Wahlmans förslag till kyrka). 

HANDSKR. KÄLLOR OCH AVB.-SAML.: BST: Förslag till kyrkobyggnad mars 1937 (planer och 
sektioner); d:o, okt. 1937 (fasader, planer, sektioner, situationsplan, div. inredn.-snickeri); förslag till 
predikstol, altare, altarring, ljuskronor m. m., april1939; samtliga av FoLKE HJORTZBERG. Div. handl. 
o. tidn.-urklipp. 

10-710023 
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Fig. 169. Förslagsritning av L. I. Wahlman 1933. S-fasad. 


Kirchenprojekt von L. I. Wahlman 1933, S-Fassade. I. Vorschlag. Project by L. I. Wahlman, 1933. 


K Y RK A N s A R K I v A L I E R, som förvaras i Hässelby kyrkobokföringsdistrikts pastorsexpedition: 
INv. 1939 -; Hand!. rörande kyrkans tillkomst, förslagsritningar åren 1925-36 av arkitekterna ERIK 
FANT, HAKON AHLBERG, L. I. WAHLMAN, K. M. WEsTERBERG, M. HEDMARK, H. NoRDGREN, F. 
HJORTZBERG, L. N. GRAMEN och B. BoRGSTRÖM, RÄK., fotografier samt ett manuskript om kyrkans 
tillkomst och byggande, författat av komminister WILHELM BERGSTRAND, vilken även i övrigt lämnat 
värdefulla uppgifter för denna beskrivning. 

På mark under Hässelby gods1 i Spånga sn började under 1890-talet uppväxa en villabebyggelse, som 
småningom utvecklades till Hässelby villastad. Under de närmaste decennierna tillväxte det nya sam
hället starkt, inte minst på grund av anläggandet av de stora och talrika handelsträdgårdar, vilka än i 

1 Hässelby gods bildades på 1630-talet av riksrådet CARL BoNDE (s. 207) och har därefter nästan 
oavbrutet tillhört Bonde-ätten ända till 1931, då det köptes av Stockholms stad för exploatering. 
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Fig. 170. Förslagsritning av L. I. Wahlman 1933. S-fasad, alternativt förslag. 

Kirchenprojekt von L. I. Wahlman 1933. S-Fassade. Project by L. I. Wahlman. 1933. S.-fa~ade, alterna
2. Vorschlag. tive project. 

dag sätta sin prägel på Hässelby villastad. Denna blev 1913 municipalsamhälle och 1926 köping. År 
1949 inkorporerades Spånga socken och Hässelby köping med Stockholms stad. 

År 1918 fick Hässelby egen komminister och från 1919 anordnades regelbundet högmässa, varvid även 
behovet av en kyrkobyggnad uppstod. Samma år bildades Hässelby Kyrkobyggnadsförening, och 1925 
förelåg ett förslag till ett enkelt, rektangulärt träkapell med klockstapel, ritat av arkitekt Erik Fant.• 
Under 1930-talet sköts kyrkobyggnadsfrågan i förgrunden genom komminister Wilhelm Bergstrands 
energiska och målmedvetna arbete inom och utom Kyrkobyggnadsföreningen. År 1933 ii:tbjödos arid-

Från godset hade tidigare avsöndrats mark, där Hässelby villastad ligger. Om godshistorien se CARL 
TROLLE-BONDE, Hesselby. Arkivalier rör. egendomen och dessegare (1894) och ALMQVIsT, Frälsegodsen 
I: 2, s. 658. 

ERIK JoHAN FANT, f. 1889, t 1955, arkitekt. Har lett restaureringen av ett stort antal kyrkor bl. a. 
av Storkyrkan, Johannes och Katarina kyrkor i Stockholm samt av många betydande landskyrkor. 
Bland hans nybyggnader märkes krematoriet på stockhalms s begravningsplats. 

2 
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tekterna Hakon Ahlberg, L. I. Wahlman1 och K. M. Westerberg till en tävling om kyrkobyggnad med 
församlingssal. Byggnadsrådet Ragnar Hjorth satte såsom anlitad sakkunnig Ahlbergs förslag i första 
rummet, men Kyrkobyggnadsföreningen föredrog Wahlmans (fig. 169- 171). Detta visade sig dock 
vara för kostsamt, och under de närmaste åren utarbetade ytterligare sex arkitekter ritningar till en 
kyrka. Fyra av dessa hade blivit inbjudna till en tävling 1936, varvid ark. Folke Hjortzbergs förslag 
ansågs vara det lämpligaste. Detta kom också till utförande med vissa smärre förändringar. Hässelby 
Kyrkobyggnadsförening hade under dessa år genom insamlingar och enskilda bidrag lyckats samla en 
fond, som blev ett avsevärt bidrag utöver de anslag på sammanlagt 80 000 kr. som församlingen åren 
1936 och 1938 beviljade till uppförande av Hässelby kyrka. 

Grundstenen till kyrkan lades den 5 mars 1939, och invigningen ägde rum den 1 okt. 1939. 

KYRKOBYGGNADEN 

Kyrkan är högt belägen på en skogbevuxen tomt vid Hässelbyvägen i de centrala 
delarna av Hässelby villastad. Kyrkaområdet har karaktären av naturpark (fig. 168). 
Ingen begravningsplats vid kyrkan. Upp till huvudingången i S leder närmast en granit
trappa som överst flankeras av plintar, bärande var sin gjutna bronsurna, modellerad 
1957 av skulptören Ivar Johnsson. 2 Urnorna prydas på ena sidan av ett kors mellan 
törnen och tistlar och under en inskr. HÄssELBY KYRKA, på den andra av ett brinnande 
hjärta över rosenblad och under inskr. GUD ÄR KÄRLEKEN. H 33. 

PLAN Kyrkobyggnaden, som åren 1938-39 uppfördes efter ritningar av ark. Folke 
Hjortzberg3, är orienterad i NNÖ-SSV och består av ett rektangulärt långhus med 
avskurna hörn i S, ett smalare rakslutet kor i N och ett >>vapenhus>> i S (fig. 172). I vinkeln 
mellan långhus och kor på V sidan är en sakristia utbyggd. I källareplanet finnes ett 
bisättningsrum under koret och under sakristian ett pannrum inrymda. 

ExTERiöR Sockel av betong, klädd med huggen grå granit, slamputsade murar av tegel, föga 
brant skifferbelagt sadeltak. Korpartiet höjer sig något över långhuset, medan vapen
huset ligger under samma tak som detta. 

KLOCKTORN Sammanbyggd med entrefasaden reser sig en hög >>klockbock>> av fogstruket rött 
tegel med kyrkans båda klockor fritt hängande över varandra under en valvbåge 
(fig. 167). Det hela avslutas uppåt med ett sadeltak, krönt av ett högt kors av järn. 

INGÅNGAR Mellan >>klockbockens>> skänklar ligger kyrkans huvudingång med bred, rektangulär 
portöppning under ett i murytan försänkt halvcirkelformat osmyckat tympanonfält 
(fig. 174). De kopparklädda dubbelportarna av massiv ek äro smyckade med kraftiga 

1 LARs IsRAEL WAHLMAN, f. 1870, t 1952, arkitekt, professor vid Tekn. Högskolan 1912-35. W. 
har utfört ritningar till bl. a. Engelbrektskyrkan i Sthlm, Ansgarskapellet på Björkö (SvK, Up VI. 
s. 	 48), Sandvikens, Tranås och Östersunds kyrkor, samt utfört kyrkorestaureringar. Han var den 
ledande 	kyrkobyggnadsarkitekten i Sverige under 1900-talets förra hälft. 

2 IvAR JoHNssoN, f. 1885, skulptör, fil. dr. En av de ledande svenska skulptörerna i sin generation. 
3 FOLKE HJORTZBERG, f. 1906, arkitekt. studier vid Tekn. Högskolan 1926-30, bitr. länsarkitekt 

i Stockholms län. 
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Fig. 171. Förslagsritning av L. I. Wahlman 1933. Interiör. 


Kirchenprojekt von L. I. Wahlman 1933. Das Innere. Project hy L. I. Wahlman, 1933. Interior. 
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v o t 

Fig. 172. Plan och tvärsektion mot orgelläktaren (S). 1 : 300. Efter ritning av Folke Hjortzberg. 

Grundriss und Querschnitt nach der Orgelempore (S). Plan and transverse section towards organ gallery (S).
Nach Zeichnung von Folke Hjortzberg. After drawings by Folke Hjortzberg. 

ornerade portringar av brons. På dessas fästen stå i brons gjutna fristående figurer (H 31) 
framställande t. v. profeten Jesaja, t. h. aposteln Paulus (fig. 175). Högre upp mot 
portarnas ytterhörn finnas gjutna reliefer: t. v. Moses med lagens tavlor, t. h. den kors
fäste Kristus. I höjd med portringarna inskrifter med i kopparplåten uppdrivna bok
stäver: t. V. DET FOLK SOM l VANDRAR I MÖRKIRET SKALL SE l ETT STORT LJUS; t. h. 
KRISTUS JESUS l DEN KORSFÄSTE l ÄR GUDS KRAFT l OCH GUDS VISDOM. Den skulpturala 
utsmyckningen är utförd av skulptören Ivar Johnsson (s. 212, not 2).- Sakristians 
ingång har dörr av ek med sparkplåt av koppar, dörrarna till bisättningsrum
met äro av kopparklädd furu. 

INTERIÖR Kyrkans inre har vitputsade väggar. Golv av tegel i vapenhus, gångar och kor, av 
trä i bänkkvarteren. Korgolvet ligger två steg högre än långhusets. Långhusets innertak 
av trä är temperamålat i gråvitt; det har en omega-formad genomskärning (fig. 172). 
Koret, som skiljes från långhuset genom en något tryckt triumfbåge, har plant, putsat tak. 

FöNsTER Långhuset får hela sin belysning genom två stora rektangulära fönster, som upp
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Fig. 173. Kyrkan från SV. Foto 1957. 


Die Kirche von SW. Church from S.W. 


taga största delen av de snedställda väggarna på båda sidor om orgelläktaren (fig. 176). 
Koret åter får ett rikt sidoljus genom ett tredje stort rektangulärt fönster i dess Ö vägg. 
Den rikliga, men vackert nyanserade belysningen tillföres sålunda kyrkan utan att 
kyrkobesökarnas ögon behöva bländas därav. Ett mindre fönster, likaledes rektangulärt, 
i Ö långhusväggens N del ger en vacker och väl avpassad särbelysning åt dopfuntplat
sens dekorativa målning (fig. 181). -Fönstren hava karmar, bågar och spröjsar av grå
målat trä. 
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Fig. 174. Huvudportalen mot S. Foto 1957. 

Das Hauptportal von S. Main entrance towards S. 

KALKMÅL Korets fondvägg prydes av en kalkmålning utförd al secco av prof. Olle H j o rtzberg. 
NINGAR Det är en framställning med mottot >>Sen på fåglarna under himmelen, beskåden lil

jorna på marken>> (fig. 179). Kristus predikar för människorna, vilka stå lyssnande i 
en halvcirkel omkring honom, klädda i dräkter från olika tider. På väggen närmast 
kring altaret är målad en frodig blomstersäng med svenska ängsblommor, och högre 
upp på väggen ses flygande fåglar. Färgskalan är ljus och luftig med blått, gult och brunt. 

l OLLE HJORTZBERG, f. 1872, målare, professor vid Konsthögskolan 1911- 37, dess direktör 1920-41. 
Har gjort stora insatser för kyrklig konst i allmänhet, men särskilt för det monumentala kyrkomåleriet. 
Han har utfört målningar i bl. a. Klara kyrka (SvK, Sthlm VI, s. 218) och Engelbrektskyrkan i Sthlm, 
Uppenbarelsekyrkan i Saltsjöbaden, Eds kyrka (SvK. Up VI, s. 728) m. fl. Hjortzberg är även bok
konstnär och har bl. a. illustrerat Gustav V:s bibel. 
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Fig. 175. Portringar med skulpturer av Ivar Johnsson 1939, s. 214. Foto 
1957. s. 214. 

Klopfringe vom Siidportal mit Plastik Door rings with bronzefigures by Ivar 
von Ivar Johnsson 1939. Johnsson 1939 (the prophet Isaiah and 

St. Paul). 

Även på långhusets NÖ vägg bakom dopfuntens plats har Olle Hjortzberg utfört en 
kalkmålning syftande på bibelordet >>Låten barnen komma till mig>> (fig. 181). 

På V väggen i långhusets N del finns en dörr, som leder till sakristian. Denna ut- sAKRisTIA 

göres av ett rektangulärt rum med vitputsade väggar och tak. På V väggen ett tredelat 
fönster. Från sakristian leder en trappa upp till predikstolen. Vid en avsats i denna 
trappa finns ett litet, smalt fönster och en nisch med ett litet börrealtare för prästen. 

Det kvadratiska >>vapenhuset» upptages i bottenvåningen av ett rektangulärt vAPENnus 

entrerum och å ömse sidor därom av kapprum, trappa till läktaren samt förrådsrum. 
Övre våningen utnyttjas som orgelläktare. 

Kyrkan uppvärmes genom varmvattensystem med pannrum under sakristian. uPP VÄRMNING 
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Fig. 176. Interiör mot orgelläktaren (S). Foto 1957. 

Kircheninneres gegen die Orgelempore (S). Interior towards organ gallery (S). 

INREDNING OCH INVENTARIER 

ALTARE Murat altare av putsat tegel med sockel av fasadtegel och altarskiva av svart slipad 
kalksten. På altaret står ett krucifix av silver (fig. 178), utfört av skulptören Carl 
Eldh1 1939, med kors av ebenholts. Figurens H 40, med kors 110. Figuren är skänkt av 
trädgårdsmästare Ernst Modig med familj, korset av fabrikör Emanuel Klingström med 
familj, båda, Hässelby. Till altarprydnaden bör även räknas den tidigare (s. 216) om
talade målningen å korets fondvägg (fig. 179). 

I sakristian finnes ytterligare ett krucifix med Kristusbild av krederat och målat 
trä på ett brunt träkors. Oberammergauarbete, anskaffat 1927. Korsets H 96, bildens 32. 

Altarring slät, av alm, utförd i två lösa delar, som vid nattvardsgång sammanställas 
framför altaret, men som eljest - isärtagna- stå på var sin sida om altaret, som därvid 
lämnas helt synligt från långhuset (fig. 179). 

1 CARL ELDH, f. 1873, t 1954, skulptör, professor. Har utfört en stor mängd monumentala arbeten 
.av olika slag. Han har intagit en ledande ställning i 1900-talets svenska skulptur. 
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Fig. 177. Interiör mot koret (N). Foto 1957. 

Kircheninneres gegen den Chor (N). Interior towards chancel (N). 

Predikstolen (fig. 180) består av en halvrund korg med fem almpannåer, å vilka PREDIKsToL 

Olle Hjortzberg målat framställningar av Kristus och de fyra evangelisterna. 

Bänkinredningen är öppen med enkla, rakt avslutade gavlar, ljust grågröna. BÄNKAR 

I långhusets S ända är anbragt en halvrund läktare (fig. 176), som skjuter ut i ORGEL
LÄKTAREkyrkorummet. Barriären är slät och omålad. Övriga delen av orgelläktaren är indragen 

i >>vapenhusets>> övre våning (jfr s. 217). Orgelverket saknar skenfasad, men har främst 
en rad tennpipor placerade i storleksordning. Det är utfört år 1939 av Åkerman & Lunds 
Nya Orgelfabriks AB, Sundbyberg. Gåva av Hässelby Kyrkobyggnadsförening. 

D o p f u n t av massiv röd engelsk sandsten, nedåt avsmalnande, med 16 grunda kanne- noPREDSKAP 

lurer (fig. 181). H 87.- Till denna hör ettdopfat med lock av silver (fig. 182-183). Fa
tet har runt brätte och en avrundat triangulär skål med graverade och drivna blommor 
kring ett kors. Inskrift: HÄssELBY KYRKA. Enl. stplr tillverkad av A. Karlströml, 
.Stockholm, 1954. - Det kupiga locket (fig. 182) är krönt av ett Kristusmonogram 

OsKAR ARNOLD KARLSTRÖM, f. 1901, silversmed, målare och tecknare, lärare vid Konstfackskolan 

;i Sthlm sedan 1943. Bosatt i Spånga församling. 

1 
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Fig. 178. Altarkrucifix av silver av Carl Eldh 1939. S. 218. Foto 1957. 


Silbernes Altarkreuz von Carl Eldh 1939. Altar crucifix, silver, made by Carl Eldh, 1939. 


med en krysopras infattad i skärningspunkten. Härifrån utgå fyra beslagsband, som 
symbolisera strömmar av livets vatten. På kanten av ena bandets avslutning stå två 
drickande hjortar. Fälten mellan beslagsbanden livas av graverade träd. Enl. stplr utfört 
av A. Karlström, Stockholm, 1956. D 56. 
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Fig. 179. Korets fondvägg med altare och väggmålning av Olle Hjortzberg 1939, 
s. 216, 218. Foto 1957. 

Altar 	und Chorwand mit Malerei von Olle End wall of chancel with altar and mural 
Hjortzberg 1939. by Olle Hjortzberg 1939. 

I anslutning till dopfunten är på Ö väggen uppsatt en liten skulptur av brunfärgad 
furu: barnet med sin skyddsängel (fig. 184). De båda figurerna stå tätt intill 
varandra med uppåtriktade ansikten på en kubisk sockel. Skulpturen är utförd med 
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Fig. 180. Predikstolen med målning av Olle Hjortz
berg 1939. S. 219. Foto 1957. 

Die Kanzel mit Malereien Pulpit, with paintings by 
von OUe Hjortzberg 1939. OUe Hjortzberg 1939. 

knappa medel och endast antyder kroppar och anletsdrag. På sockelns ena sida signatu
ren >>WA (sammanflätade) 1946>>. H 41. Den är utförd av den finländske skulptören 
Wäinö Aaltonen1 och utgör en gåva av Hässelby fadderort Brändö vid Helsingfors. 

NATTVARDs Kalk av silver (fig. 185), invändigt förgylld, sjukantig fot, nod med rombiska knappar.
KÄRL M. M. Runt skålen sju graverade scener ur Kristi lidandes historia. Under foten graverat: 

HÄSSELBY KYRKA 1939. Enl. stplr tillverkad av A. Karlström, Stockholm, 1939. H 
25. -Tillhörande paten med graverat invigningskors. Inskrift längs kanten: TAGEN 

1 WÄINÖ AALTONEN, f. 1894, framstående finländsk skulptör och målare, ledande personlighet 
Finlands konstliv under senare decennier. 
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Fig. 181. Dopfunten (s. 219) med väggmålning av Olle Hjortzberg 
1939 (s. 217) och träskulptur av Wäinö Aaltonen (s. 221 o. fig. 184). 

Foto 1957. 

Der Taufstein und - in der Nische - Font, with mural by Olle Hjortz
Wandmalerei von Olle Hjortzberg berg 1939 and woodcarving by Wäinö 
1939, sowie eine Holzplastik von Aaltonen (fig. 184).

Wäinö Aaltonen (vgl. Abb. 184). 

OCH ÄTEN DETTA ÄR MIN LEKAMEN SOM FÖR EDER VARDER UTGIVEN. Stplr som å kalken. 
D 14. 

O b la ta sk av silver, rund, invändigt förgylld. På locket ett liggande, likarmat kors. 
på själva asken två veteax. Inskrift och stplr som å kalken. H 6, D 11,5. 

Vinkanna av silver, invändigt förgylld. Hund. Dess bukiga mellanstycke smyckat 
med ett pålött krucifix. Locket krönt av kors. Inskrift och stplr som å kalken. H 32, 5. 

Sockenbudstyg av silver, bestående av kalk (H 12), paten (D 7), oblatask (H 2. 
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Fig. 182. Detalj av dopfuntslock 	 av A. Karlström, Stockholm, 1956. S. 220. 
Foto 1957. 

Einzelheit von dem Taufsteindeckel A. Karl Detail of font cover, silver, made by A. 
ströms, Stockholm 1956. Karlström of Stockholm, 1956. 

Fig. 183. Dopfat av silver utfört av A. Karlström, 
Stockholm, 1954. S. 219. Foto 1957. 

Silberne Taufschale von Baptismal how!, silver, 
A. 	Karlström, Stockholm made by A. Karlström of 

1954, Stockholm 1954. 
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Fig. 184. Barnet med sin skyddsängel. Träskulptur av Wäinö 
Aaltonen 1946. S. 221. Foto 1957. 

Das Kind und sein Schutzengel, A child with its gardian angel. 
Holzplastik von Wäinö Aaltonen Woodcarving by Wäinö Aal

1946. tonen, 1946. 

11-710023 
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BRUDKRONA 

LJUSREDSKAP 

Fig. 185. Kalk av silver, utförd av A. Karl-
ström, Stockholm, 1939. s. 222. Foto 1957. 

Silberner Kelch von A. Silver chalice, made by
Karlström, Stockholm, A. Karlström of Stock-

TEXTILIER 1939. holm, 1939. 

D 5,5) samt vinflaska av kristall med silver
klädd propp (H 14, 5). Inskrift: HÄSSELBY 

KYRKA 1941. Enl. stplr utfört av A. Karl
ström 1941. 

Brudkrona av guld (fig. 186), med fem 
eklövsformade spetsar, nedtill prydda med 
symbolerna: kors, hjärta, ankare, ax, hjärta, 
upptill krönta med var sin sötvattenspärla. 
Mellan eklöven liljeformade spiror. Kronan 
är ytterligare smyckad med 5 briljanter, 5 
rubiner och 5 ceylonsafirer. Inskrift: HÄS

SELBY KYRKA 1950. Enl. stplr utförd av C. 
G. Hallberg, Sthlm, 1950. H 8, D 7. Skänkt 
av församlingsbor. 

I kyrkorummet fem från taket nedhäng
ande belysningsarmaturer av matt mässing 
vardera med tre stående lysämnesrör (se fig. 
177). Graverad inskrift: GUD TILL ÄRA OCH 

HÄSSELBY KYRKA TILL PRYDNAD j SKÄNKTES 

KYRKANS TAKKRONOR AV SPÅNGA j KÖPMAN

NAFÖRENING ÅR 1939. H 95. - Vägglam
petter, 14 st. av mässing. H 21. Armaturen 
utförd efter ritningar av Folke Hjortzberg. 

Ljusstakar: - 1. Av silver, ett par, 
enpipiga (fig. 187), med graverad och driven 
dekor framställande de visa resp. de fåvitska 
jungfrurna. Inskrift: HÄSSELBY KYRKA 1939. 
Enl. stplr utförda av A. Karlström 1939. 
H 28. Den ena gåva av folkskollärare och fru 
Simon Velander, Hässelby, den andra skänkt 
av Hässelby kyrkliga söndagsskola. På al
taret. - 2. Av tenn, ett par. Enl. stplr ut
förda av Svenskt Tenn, Stockholm, 1936. 

H 9. - 3. Av tenn, ett par. Stplr som nr 2. 
H 14. Gåva av trädgårdsmästare och fru 
Emil Pettersson, Hässelby, 1939. 

Antependier: - 1. Av guldbrokad med 
i mitten broderad duva. Komp. av Olle 

Hjortzberg 1939. Broderad inskrift i fodret: o. H. LICruM samt HÄSSELBY KYRKA 1939. 

Gåva av Hässelby Kyrkliga Ungdomskrets (= HKU). - 2. Av violett sidendamast 
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Fig. 186. Brudkrona av guld, utförd av C. G. Hallberg 1950. S. 226. Foto 1957. 


Goldene Brautkrone von C. G. Hallberg 1950. Gold brictal crown, made by C. G. Hallberg, 1950. 


med broderade träd i grått och blått (livsträdet). Broderad inskrift: HÄSSELBY KYRKA 

1939 l s. w. (=Sofia Widen) LICIUM. Gåva av HKU. - 3. Av grön sidendamast med 
broderad korsblomma. Inskrift som å nr 2. Gåva av HKU. - 4. Av brunviolett siden
damast med broderad eldslåga. Inskrift som å nr 2. Hör till altaret i sakristian. 

Mässhakar:- l. Av guldbrokad med applicerat kors i grått och guld på ryggsidan. 
Broderad inskrift: HÄSSELBY KYRKA 1939 l LICruM s. w. (= Sofia Widen). Gåva av 
HKU. - 2. Av violett sidendamast. Inskrift som å nr l. Gåva av fröknarna Hedvig, 
Sigrid och Terese Lindblom, Hässelby. 

Kalkkläden:- l. Av guldbrokad. Broderad inskrift: HÄSSELBY KYRKA 1939 l LI

cruM. - 2. Av violett sidendamast med applicerat kors. Inskrift som å nr l. 
Predikstolskläde av hopsydda handknutna italienska spetsar (3 olika sorter) 

med löst hängande bakgrund av brunviolett sidendamast. Broderad inskrift: HÄSSELBY 

KYRKA 1939 l S. W. LICIUM. 35 X45. 
Kollekthåvar: 2 st., med svarvade skaft. Av röd sammet med broderier i guld och 

silke. Holk av silver, utförd enl. stplr av A. Karlström 1940. 
Kormatta, flossa, gul botten med mönster i brunt och grönt, komponerad av Sofia 

Widen och utförd av AB Licium. Vävd inskrift: VÄVD FÖR HÄSSELBY KYRKA 1949. 
340 x 140. Gåva av Kyrkliga syföreningen. 

Kristus på korset. Etsning av Olle Hjortzberg. Plåtens storlek 50 x 62. Försedd TAVLA 

med konstnärens egenhändiga dedikation: TILL HÄSSELBYS KYRKAS SAKRISTIA I TACK
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Fig. 187. Altarstakar av silver, av A. Karlström, Stockholm, 
1939. S. 226. Foto 1957. 

Silberne Altar!euchter mit Relief Altar candlesticks, silver, with 
darstenung der weisen und törich the wise and the foolish virgins. 
ten Jungfrauen von A. Karlström, A. Karlström, Stockholm, 1939. 

Stockholm 1939. 

SAMT MINNE AV DET FÖRTROENDE, SOM VISADES MIG UNDER DEKORERINGEN AV KYRKAN. 

OLLE HJORTZBERG D. 23 NOV. 1949. 

BIBEL l 91 7 å r s b i b e l i helt skinnband. Gåva av HKU. 


DIVERsE B ägare, 2 st., av silver, invändigt förgyllda. Enkla, runda med bladkrans kring 
foten och stämplad ornering vid randen. Enl. stplr tillverkade av Guldsmeds AB i 
Stockholm 1899. Graverad inskrift: HÄSSELBY KYRKA 1939. H 13,5. Gåva av fru Elin 
Befwe, Hässelby. 

Vaser, 2 st., av Orreforsglas. Med slipad dekor och i botten inslipad inskrift: HÄSSELI3Y 

KYRKA 1939. H 22. Gåva av häradsskrivaren E. Brehrendtz, Bromma. 
MÖBLER skrivbord, av furu. Signerat Carl Malmsten. I sakristian. Gåva av Kyrkliga sy

föreningen 1939. 
Stolar, 4 st., av furu med läderklädseL Signatur och gåva som föregående. 

KLocKoR Klockorna hänga i en murad klockställning (s. 212): - l. storklockan (fig. 188) 
har på livet en Kristusfigur OCh följande inskrift: TANKE SOM FÅFÄNGT SPANAR l HJÄRTA 

SOM DUNKELT ANAR l KOM TILL GUD. Runt slagringen: ÅR 1939 EFTER VÅR HERRES JESU 

KRISTI FÖDELSE I KONUNG GUSTAF V:S TRETTIOANDRA REGERINGSÅR DÅ ERLING EIDEM 

VAR SVEA RIKES ÄRKEBISKOP GÖTS DENNA KLOCKA GUD TILL ÄRA OCH HÄSSELBY KYRKA 
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Fig. 188. storklockan, gjuten av K. G. Bergholz 
& Co, 1939. 

Hauptglocke, gegossen von Great be11, east by K. G. 
K. G. Bergholtz & Co, 1939. Berghoz & Co, 1939. 

TILL TJÄNST. GJUTEN AV K. G. BERGHOLTZ & CO., STOCKHOLM. Vikt 476 kg. -2. Lill
klockan, smyckad på livet med en duva med olivkvist, bär följande inskrift: 1 LJUSET 

JAG l RINGER l OCH l KALLAR f TILL LJUSE T. Runt slagringen: ÅR 1939 EFTER VÅR HERRES 

JESU KRISTI FÖDELSE GÖTS DENNA KLOCKA GUD TILL ÄRA OCH HÄSSELBY KYRKA TILL 

TJÄNST. GJUTEN AV K. G. BERGHOLTZ & CO., STOCKHOLM. Vikt 282 kg. 

SAMMANFATTNING 

Strax efter sekelskiftet tillväxte det lilla under 1890-talet bildade samhället Hässelby villastad snabbt 
·och blev 1913 municipalsamhälle, 1926 köping. Sedan en prästtjänst inrättats 1918, blev behovet av en 
kyrka mycket stort, men inte förrän åren 1938- 39 blev en sådan uppförd. 

Kyrkobyggnaden som är orienterad i NNÖ och SSV är av putsat tegel och har rektangulär plan 
{fig. 172) med klockställning vid den ena gaveln och ett smalare, rakslutet kor vid den andra. Den är 
uppförd efter ritningar av arkitekt Folke Hjortzberg. Kalkmålningar av prof. Olle Hjortzberg å korets 
fondvägg och vid dopfunten i långhuset (fig. 179, 181). 

Bland inventarierna märkas ett krucifix av silver på altaret av Carl Eldh (fig. 178), portskulpturer i 
brons av Ivar Johnsson (fig. 175) och en träskulptur av den finländske skulptören Wäinö Aaltonen 
{fig. 184). Nattvardskärl, dopskål och ljusstakar av silver (fig. 182-183, 185- 187), textilier och möbler, 
samtliga av hög konstnärlig kvalitet, äro till stor del gåvor av församlingsbor. 
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ZUSAMMENFASSUNG 


U n mittelbar nach der Jahrhundertwende wuchs die kleine, in den 1890er Jahren gebildete Gemeinde 
Hässelby schnell heran, wurde 1913 selbständig und 1926 Stadtgemeinde. Nachdem 1918 ein Pfarramt 
eingerichtet worden war, wurde der Wunsch nach einer eigenen Kirche immer gröller, diese konute 
jedoch erst in den Jahren 1938-39 errichtet werden. 

Der Kirchenbau, der von NNO nach SSW orientiert ist, besteht aus verputztem Backstein und hat 
rechteckigen Grundrill (Abb. 172) mit der Glockenaufhängung auf dem einen Giebel und einem schma
leren, platt geschlossenen Chor an dem anderen. Die Kirche wurde nach Zeichnungen des Architekten 
Folke Hjortzberg aufgefilhrt. Wandmalereien von Professor Olle Hjortzberg im Chor an der Altarriick
wand und an der Wand hinter dem Taufstein im Langhaus (Abb. 179, 181). 

Unter der Ausstattung lällt sich nennen ein silbernes Kruzifix auf dem Altar von Carl Eldh (Abb. 
178) und eine Holzplastik von dem finnischen Bildbauer Wäinö Aaltonen (Abb. 184). Die Abendmahls
gefälle, die Taufschale und die silbernen Altarleuchter (Abb. 182-183, 185-187), Textilien und 
Möbel- alle von hohem kiinstlerischen W ert- sind grösstenteils Gaben von Gemeindemitgliedernd_ 

SUMMARY 


The little villa community of Hässelby was established in the 1890's but began to grow rapidly im
mediately after the turn of the century, hecoming a municipality in 1913 and an urban district in 1926. 
After a clericalliving was made possible in 1918, the need for a church became very great, although one 
was not built until1938-39. 

The orientation of the church is N.N.E. and S.S.W. and it is of plastered brick and has a rectangular 
plan (fig. 172), with the bell suspended at one gable-end and a small, rectangular chancel at the other end. 
It was built from designs by architect Folke Hjortzberg. Tempera paintings by Prof. Olle Hjortzberg 
on the end wall of the chancel and near the font in the nave (figs. 179, 181). 

Inventory: includes a silver crucifix by CarlEldhon the altar (fig. 178), bronze figures by Ivar Johnsson 
in doorway (fig. 175) and a woodcarving by the Finnish artist Wäinö Aaltonen (fig. 184). Communion 
bowl, baptismal bowl and silver candiesticks (figs. 182- 183, 185-187), textiles and furniture, allthese 
being of high aesthetic standard and chiefly gifts from inhabitants of the parish. 
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FÖRORD 


En beskrivning av Spå n g a k y r k a påbörjades redan l 921 av dåvarande fil. lic. 
INGEGERD HENsCHEN. Ett av henne utarbetat manuskript, avlämnat 1922, befinner 
sig i Sveriges Kyrkors arkiv. Det kunde emellertid vid tiden för avlämnandet icke 
bringas till tryckning på grund av de bristande ekonomiska resurser, som under Sve
riges Kyrkors hårda begynnelseperiod starkt begränsade dess tryckningsmöjligheter. 
Först sedan anslagen från Humanistiska fonden fr. o. m. l 947 kunnat väsentligt ökas, 
har det blivit möjligt att återupptaga, fullborda och publicera åtskilliga under en tidi
gare period påbörjade beskrivningar. 

År 1949 kunde således arbetet med Spånga kyrkas beskrivning återupptagas av 
professor ARMIN TuuLSE, som då delvis kunnat bygga på Ingegerd Henschens tidigare 
manuskript. När en grundlig restaurering under ledning av professor Erik Lundberg 
planerades i början av 1950-talet, ansågs det emellertid önskvärt att avvakta resulta
tet av denna och av de mera ingående byggnads- och målningsundersökningar, som 
kunde komma att utföras under restaureringen. Efter dennas slutförande (1953-55} 
nybearbetade Armin Tuulse den beskrivning av Spånga, som här publiceras. 

I undersökningsarbetena i kyrkan hava deltagit fil. lic. RAGNHILD BosTRÖM, fiL 
lic. GuNNAR LINDQVIsT och mag. phil. LYDIA TuuLSE. Vid dessa arbeten i kyrkan 
har vänligt bistånd lämnats av klockaren E. R. ERicssoN. 

Vid bearbetningen av det insamlade materialet har värdefullt bistånd lämnats av 
ett flertal specialister inom de områden, soin beröras i en kyrkobeskrivning, nämligen 
docenten MoNICA RYDBECK, fil. drARoN ANDERssoN och fil. lic. RuNE NoRBER.G (me
deltida träskulptur, silver m. m.); fil. dr AGNES GEIJER (textilier); docenten ADOLF 
ScHÖCK t (historia); professor BENGT HILDEBRAND och fil. lic. JAKOB KmT (person
historia); statsheraldikern GuNNAR ScHEFFER (heraldik); fil. dr BERTIL WEsTER (org
lar); pastor L. M. HoLMBÄCK (klockor); professor SvEN B. F. JANssoN (runstenar). Pro
fessor DAG NoRBERG har haft vänligheten granska latinska inskrifter och deras över
sättning. Till dem alla framföres ett varmt tack för deras betydelsefulla bistånd. 

Vid beskrivningen av den inom Spånga sockens område nyligen uppförda H ä s s e l b y 
kyrka har komminister WILHELM BERGSTRAND visat ett av utgivarna högt uppskat
tat intresse. Han har lämnat värdefulla sakuppgifter och förmedlat viktigt illustrations
material, för vilket vi äro honom tack skyldiga. 

Stockholm och Visby i december 1958. 

SIGURD CuRMAN JoHNNY RoosvAL 



FÖRKORTNINGAR ANVÄNDA I DETTA HÄFTE 

Övriga förekommande förkortningar i överensstämmelse med förkortningsregistret i Nordisk Familje
bok, 3: e uppl. 

AFRITNINGAR = Afritningar av Kyrkor och Kyrko-vapen i Upland. Ms i KB, sign. F. l. 3: a och b. 
Teckningarna utförda åren 1680-1685 av Antikvitetskollegiets tecknare Johan Leitz och Petrus 
Helgonius. - I tryck utgiven av Erik Vennberg under titeln: Johan Hadorphs resor: Afritningar 
af Kyrkor och Kyrkavapen i Uppland 1676-1685, Sthlm 1917. 

ALMQUisT, Frälsegodsen = J oh. Ax. Almquist, Frälsegodsen i Sverige under storhetstiden med särskild 
hänsyn till proveniens och säteribildning. I: 1 o. 2. Stockholm 1931. (Skrifter utg. av Svenska 
Riksarkivet 1.) 

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. 
Dep. = deponerad, deposition. 
DoMKAP. = Uppsala domkapitel och dess arkiv. 
ED handl. = Ecklesiastikdepartementets handlingar i RA. 
HERDAM. = Upsala ärkestifts herdaminne 1-3. Upsala 1842- 45; 4, 1893. 
IHRFORS = E. Ihrfors, Uplandia sacra, 7 bd 1894- 99. Ms i VHAA. 
INv. = inventarieförteckning. 
INv. 1829 = en på grund av en kgl. förordning 17/4 1828 företagen inventering av forntida minnes

märken i kyrkor och på kyrkogårdar. Protokollen, som fördes av prästerna, utskrevos i flera 
exemplar, varav en serie förvaras i respektive kyrkoarkiv och en serie i ATA. 

KB = K. Biblioteket, Sthlm. 
KLINGSPOR = C. A. Klingspor, Anteckningar under resor i Uppland. UFT bd I-II, Sthlm 1871-1889. 
LST = K. Lantmäteristyrelsens arkiv, Sthlm. 
LuNDBERG I = Erik Lundberg, Byggnadskonsten i Sverige under medeltiden 1000-1400. Sthlm 1940. 
Ms = manuskript. 
PERINGSKIÖLD = se PER. MoN. 
PER. MoN. I- X = J. Peringskiöld, Monumenta Sueco-gothorum antiqua et recentia I-X. Ms i KB. 
PRoT. = protokoll. 
RA = Riksarkivet, Sthlm. 
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 

-1946. 
SHM = statens Historiska Museum, Sthlm. 
ST. PRoT. = sockenstämmoprotokoll. 
SvK = Sveriges Kyrkor, konsthistoriskt inventarium, utg. av S. Curman och J . Roosval, 1912-. 
Sv. KoNsTNÄRsLEXIKON = Svenskt Konstnärslexikon, Malmö 1952- . 
Sv. RuNINsKRIFTER = Sveriges runinskrifter utg. av VHAA. 
TuuLSE, Hossmo = Armin Tuulse, Hossmo. En försvarskyrka med östtorn, Sthlm 1955. 
UB = Uppsala Universitetsbibliotek, Uppsala. 
UFT = Upplands Fornminnesförenings Tidskrift. 1871- . 
ULA = Landsarkivet i Uppsala. 



UPMARK = Gustaf Upmark, Guld- och silversmeder i Sverige 1520-1850, Sthlm 1925. 

UPPS. UTST. = Utställningen av äldre kyrklig konst i Uppsala 1918. 

UPPS. UTST. KAT. = Katalogen till Upps. utst. 

VHAA = K. Vitterhets Historie och Antikvitetsakademien, Sthlm. 


Vrs. = visitation. 

ÖIÄ = Överintendents Ämbetet (efter 1918 BST), Sthlm. 

ÖIÄ sk~;. = Skrivelser frän ÖlÄ till K. Maj:t (inrikescivildep.) i RA. 


I FÖRENING MED MÅTTUPPGIFTER 

B = bredd, D = diameter, Dj = djup, H = höjd, L = längd. 
Sv. f. = svensk fot (29,7 cm). 
Samtliga mätt äro, där ej annat angives, i cm. 

Väderstrecken förkortas: N S Ö V. 
Silverstämplar tydda en!. UPMARK. 
Tennstämplar tydda en!. LöFGREN. 
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(Forts. från omslagets 2:a sida) 

DALARNE. (6) Band I, h. 1. Leksands och Gagnets tingslag. Pris 4: 50. 
(9) Band I, h. 2. Falu domsagas norra tingslag. Pris 12 kr. 

(37) Band I, h. 3. Falu domsagas södra tingslag. Med register till Bd I. Pris 16 kr. 
(52) Band II, h. 1. Falun. Pris 12: 50. 

ÖSTERGÖTLAND. (13) Band I, h. 1. Sankekinds härad. 1. (Askeby, Svinstad). Pris 14 kr. 
(14) Band I, h. 2. Sankekinds härad. 2. (Vårdsberg, Örtomta). Pris 13 kr. 
(43) Band II. Vrela kloslers kyrka. Med register till Bd II. Pris 15 kr. 

VÄRMLAND. (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 I, h. 1. (Jstra härad. Pris 13 kr. 
(36) Band I, h. 2. Medelsia härad. Med register till Bd I. Pris 14 kr. 
(51) Band II. Sräkne och Listers häraden. Med register till Bd II. Pris 13 kr. 
(59) Band III, h. l. Fredrikskyrkan i Karlskrona. Pris 5 kr. 
(65) Band 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. lndals, Ljustorps och Västra Domsagans tingslag. Med register. Pris 16 kr. 

DALSLAND. (34) Band I, h. 1. Sundals härad. Pris 10 kr. 

SKÅNE. (38) Band I, h. 1. Kävlinge kyrkor i Harjagers härad. Pris 2:50. 

GÄSTRIKLAND. (39) H. 1. Gävle stads kyrkor. Pris 10 kr. 
(44) H. 2. Landskyrkorna. Med register. Pris 17 kr. 

NÄRKE. (46) Band I, h. 1. (Jrebro stads kyrkor. Pris 12 kr. 
(63) Band I, h. 2. (Jrebro härad. Pris 20 kr. 

SMÅLAND. (48) Band I. Jönköpings och Huskuarna kyrkor. Med register till Bd I. Pris 8 kr. 

BOHUSLÄN. (57) Band I, h. 1. Västra Hisings härad. Pris 8 kr. 

SVERIGES I(YRI(OR 

utgives och försäljes häftesvis och kan erhållas i bok

handeln eller direkt från 

GENER.USTABENS LITOGRAFISKA ANSTALTS FÖRLAG 
Drottninggatan 20, Stockholm 16 


Tel. lokalsamtal 22 95 00, rikssamtal 22 95 40 




SVERIGES I(YRKOR 

I(ONSTHISTORISKT INVENTARIUM 

På uppdrag av Kgl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien 
utgivet av Sigurd Curman och Johnny Roosval 

Arbetet avser att giva i enhetlig form utförda, rikt illustrerade 
vetenskapliga beskrivningar över Sveriges kyrkliga konst· och 
kulturminnen, sådana dessa bevarats i våra kyrkobyggnader 
och deras inventarier. Dessa landets rikaste konst· och kultur· 
historiska skattkammare äro ännu alltför litet kända. Verket 
SVERIGES KYRKOR vill i lättillgänglig form göra dessa 
skatter bekanta för allmänheten, som i denna publikation 
skall finna ett underbart rikt, intressant och mångsidigt mate· 
rial framlagt i vetenskapligt vederhäftiga beskrivningar och i 

ett rikt och vackert avbildningsmaterial. 

SVERIGES KYRKOR 
utgives och försäljes häftesvis och kan erhållas i bokhandeln 

eller direkt från 

GENERALSTARENs LITOGRAFISKA ANSTALTS FÖRLAG 
DROTTNINGGATAN 2 O, STOCKHOLM 16 


Tel. lokalsamtal 22 95 00, rikssamtal 22 95 40 


Särtryck av en kyrkas beskrivning kan erhållas, om minst 100 ex. av kyrkans be
skrivning beställes hos redaktionen i god tid före ett häftes tryckläggning, varvid 
kostnadsuppgift erhålles. Adress: Storgatan 41, Stockholm Ö. 

ESSELTE, STHLM 51 
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Pris 26:- kr 

ESSELTE, STHLM 51 


	svk_vol_83_omslag_1
	svk_vol_83_omslag_2
	svk_vol_83_omslag_3
	svk_vol_83_omslag_4
	svk_vol_83_I
	svk_vol_83_II
	svk_vol_83_III
	svk_vol_83_IV
	svk_vol_83_V
	svk_vol_83_VI
	svk_vol_83_0081
	svk_vol_83_0082
	svk_vol_83_0083
	svk_vol_83_0084
	svk_vol_83_0085
	svk_vol_83_0086
	svk_vol_83_0087
	svk_vol_83_0088
	svk_vol_83_0089
	svk_vol_83_0090
	svk_vol_83_0091
	svk_vol_83_0092
	svk_vol_83_0093
	svk_vol_83_0094
	svk_vol_83_0095
	svk_vol_83_0096
	svk_vol_83_0097
	svk_vol_83_0098
	svk_vol_83_0099
	svk_vol_83_0100
	svk_vol_83_0101
	svk_vol_83_0102
	svk_vol_83_0103
	svk_vol_83_0104
	svk_vol_83_0105
	svk_vol_83_0106
	svk_vol_83_0107
	svk_vol_83_0108
	svk_vol_83_0109
	svk_vol_83_0110
	svk_vol_83_0111
	svk_vol_83_0112
	svk_vol_83_0113
	svk_vol_83_0114
	svk_vol_83_0115
	svk_vol_83_0116
	svk_vol_83_0117
	svk_vol_83_0118
	svk_vol_83_0119
	svk_vol_83_0120
	svk_vol_83_0121
	svk_vol_83_0122
	svk_vol_83_0123
	svk_vol_83_0124
	svk_vol_83_0125
	svk_vol_83_0126
	svk_vol_83_0127
	svk_vol_83_0128
	svk_vol_83_0129
	svk_vol_83_0130
	svk_vol_83_0131
	svk_vol_83_0132
	svk_vol_83_0133
	svk_vol_83_0134
	svk_vol_83_0135
	svk_vol_83_0136
	svk_vol_83_0137
	svk_vol_83_0138
	svk_vol_83_0139
	svk_vol_83_0140
	svk_vol_83_0141
	svk_vol_83_0142
	svk_vol_83_0143
	svk_vol_83_0144
	svk_vol_83_0145
	svk_vol_83_0146
	svk_vol_83_0147
	svk_vol_83_0148
	svk_vol_83_0149
	svk_vol_83_0150
	svk_vol_83_0151
	svk_vol_83_0152
	svk_vol_83_0153
	svk_vol_83_0154
	svk_vol_83_0155
	svk_vol_83_0156
	svk_vol_83_0157
	svk_vol_83_0158
	svk_vol_83_0159
	svk_vol_83_0160
	svk_vol_83_0161
	svk_vol_83_0162
	svk_vol_83_0163
	svk_vol_83_0164
	svk_vol_83_0165
	svk_vol_83_0166
	svk_vol_83_0167
	svk_vol_83_0168
	svk_vol_83_0169
	svk_vol_83_0170
	svk_vol_83_0171
	svk_vol_83_0172
	svk_vol_83_0173
	svk_vol_83_0174
	svk_vol_83_0175
	svk_vol_83_0176
	svk_vol_83_0177
	svk_vol_83_0178
	svk_vol_83_0179
	svk_vol_83_0180
	svk_vol_83_0181
	svk_vol_83_0182
	svk_vol_83_0183
	svk_vol_83_0184
	svk_vol_83_0185
	svk_vol_83_0186
	svk_vol_83_0187
	svk_vol_83_0188
	svk_vol_83_0189
	svk_vol_83_0190
	svk_vol_83_0191
	svk_vol_83_0192
	svk_vol_83_0193
	svk_vol_83_0194
	svk_vol_83_0195
	svk_vol_83_0196
	svk_vol_83_0197
	svk_vol_83_0198
	svk_vol_83_0199
	svk_vol_83_0200
	svk_vol_83_0201
	svk_vol_83_0202
	svk_vol_83_0203
	svk_vol_83_0204
	svk_vol_83_0205
	svk_vol_83_0206
	svk_vol_83_0207
	svk_vol_83_0208
	svk_vol_83_0209
	svk_vol_83_0210
	svk_vol_83_0211
	svk_vol_83_0212
	svk_vol_83_0213
	svk_vol_83_0214
	svk_vol_83_0215
	svk_vol_83_0216
	svk_vol_83_0217
	svk_vol_83_0218
	svk_vol_83_0219
	svk_vol_83_0220
	svk_vol_83_0221
	svk_vol_83_0222
	svk_vol_83_0223
	svk_vol_83_0224
	svk_vol_83_0225
	svk_vol_83_0226
	svk_vol_83_0227
	svk_vol_83_0228
	svk_vol_83_0229
	svk_vol_83_0230
	svk_vol_83_VII
	svk_vol_83_VIII
	svk_vol_83_IX
	svk_vol_83_X
	svk_vol_83_XI
	svk_vol_83_XII
	svk_vol_83_omslag_5
	svk_vol_83_omslag_6
	svk_vol_83_omslag_7
	svk_vol_83_omslag_8



