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Förord 


Med föreliggande volym nr 122 av SVERIGEs KYRKOR, konsthistoriskt inventarium, 
har publiceringen av de bohuslänska kyrkorna nått fram till Inlands Torpe härad. 
Beskrivningen av Hjärtums och Västerlanda kyrkor har utarbetats av fillic Maj-Brit 
Wadell, Göteborg, vilken tidigare även behandlat den gamla och nya kyrkan i Ytterby. 
Den ökade utgivningstakten av beskrivningar över kyrkorna i Bohuslän har bl a möj
liggjorts genom det ekonomiska stöd som kommit oss till del från Kungl. och Hvit
feldtska stipendieinrättningen, Carl Jacob Lindebergs Fornminnesfond samt Wilhelm 
och Martina Lundgrens Vetenskapsfond. Det är vår förhoppning att den nu aktuella 
volymen nästa år kommer att följas av en beskrivning över Kungälvs kyrka, författad 
av fillic Karin Aasma, Göteborg. Förarbeten för publicering av kyrkorna på Orust 
kommer även att påbörjas av Maj-Brit Wadell. 

Stockholm i mars 1968. 

Sten Karling Armin Tuulse 

Per-Olof Westlund 


Arbetet med inventeringen och beskrivningen av Västerlanda kyrka påbörjades av 
författaren redan för 12 år sedan. Entusiasmen inför uppgiften kunde inte undanröja 
de problem, som nybörjaren ställdes inför. Utan hjälp hade jag aldrig kunnat genom
föra uppgiften. 

Det känns därför som en plikt att få erkänna den stora tacksamhetsskuld, i vilken 
jag står till nu framlidne riksantikvarien Sigurd Curman, som på alla sätt hjälpte 
mig med ett enastående intresse och tålamod. 1959 utvidgades mitt arbete till att även 
omfatta Hjärtums kyrka. Inför publiceringen av kyrkorna i Inlands Torpe härad 
har båda dessa manuskript kompletterats och delvis omarbetats sommaren 1967. 

Jag är också glad att få möjlighet att tacka kyrkoherde Sven Lindblad, Hjärtum 
och komminister Edvard Hallen, Västerlanda, som visat den största förståelse för 
min uppgift och på alla sätt bistått mig och väsentligen främjat och underlättat arbetet. 
Den storartade gästfrihet, som jag mött i prästgårdarna, har givit mig ljusa minnen. 

Göteborg i mars 1968. 
Maj-Erit Wadell 
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HJÄRTUMS 
OCH VÄSTERLANDA KYRKOR 
Bohuslän, Göteborgs och Bohus län, Inlands Torpe härad, Göteborgs stift, 

Älvsyssels södra kontrakt. Västerlanda kyrka annex till Hjärtum 

Hjärtums och Västerlanda socknar bildar tillsam
mans Inlands Torpe härad i östra delen av Bohus
län . De sträcker sig utmed västra sidan av Göta älv 
mellan Kungälv i söder och Trollhättan i norr. 
Älven bildar i öster gräns mot Västergötland. 

Området närmast älven , d v s själva dalgången, är 
en öppen jordbruksbygd, medan häradet i övrigt är 
kuperat och skogrikt med både löv- och barrskog. 
Här finns gott om sjöar och vattendrag. Trakten har 
tidigt varit bebyggd, vilket de många fornlämning
arna från förhistorisk tid vittnar om. Så har Väster
landa kyrka uppenbarligen anlagts vid en förhisto
risk kultplats att döma av de skålgropar, som finns 
inhuggna på berget sydväst om kyrkan strax utan
för kyrkogårdsmuren. 

Hjärtumstrakten i häradets norra del har tydligen 
en gång haft ett betydande hjortbestånd, eftersom 
socknen fått namnet Hjärtum, vilket 1273 skrivs 
Hiaertheimi och torde betyda hjorttrakt eller hjort
bygd (Ortnamnen X, s 8- 9). Ännu på 1800-talet 
vittnade de på väggarna i Västerlanda kyrka upp
hängda hjorthornen om traktens goda jaktmarker 
(Holmberg III, s 70). Sannolikt var även Hjärtums 
kyrka dekorerad på samma sättl. 

Den äldsta kända formen för namnet Väster
landa, Vistalanda, ger en situationsbeskrivning av 
socknen. Den betyder ungefär landsträckning vid 
ett krokigt och slingrande vatten (Ortnamnen X, 
s 56- 57). Det vattendrag, efter vilket socknen upp

kallats , är Västerlandaån, som rinner från Väster
sjön i socknens västra del ut i Göta älv. 

Genom sin egenskap av gränsprovins utsattes 
Bohuslän både före och efter försvenskningen 1658 
för skövlingar och strider. Under 1600-talet befann 
sig Hjärtum i ett utsatt läge. Minnen från de dansk
svenska striderna lever kvar både i legender och 
minnesmärken (Svenungsson, s 161 - 165 och 267
290). 

Kyrkorna i Hjärtum och Västerlanda nämns i de 
bevarade källorna första gången 1388 (Eysteins 
Jordebog, s 341- 343). Hjärtums kyrka var då helgad 
åt S Martin och S Nicolaus2 och invigd på S Mar
tins dag den 10 november (»Hirertems kirkia Sanc
torum Martini et Nicholai Dedicacio in profesto 
Martini 10 Nov.»). Årtal anges ej. På 1590-talet om
talas Västerlanda såsom annexförsamling till Hjär
tum (Jens Nilssons Visitatsb, s 12). Troligen in
gicks denna förening, vilken fortfarande består, i 
samband med reformationen. 

Genom K Majt:s beslut 10/ 12 1782 blev Hjärtums 
och Västerlanda kyrkor patronatskyrkor till inne
havaren av Ströms säteri i Hjärtums socken (Övr 
hand! ang kyrka 1727- 1860). Ström var från 1600
talets slut till 1900-talets början en av Bohusläns 
största jordegendomar3. Därmed förnyades ett för
hållande, som skall ha existerat tidigare men upphört 
1680, tydligen i samband med Karl XI : s reduktion 
detta år. Patronatsskapet ägde bestånd till1913 och 

Figl. Kristusfigur, tillskriven Hans Swant, 1600-talets mitt. Detalj av fig 66. 

Figure of Christ, ascribed to Hans Swant, middle of 17th century. De ta il offig 66. 
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HJÄRTUMS OCH VÄSTERLANDA KYRKOR 

innebar, att patronus mot uppbärande av kyrkans 
tionden underhöll byggnaderna och anskaffade nöd
vändiga inventarier. Dessutom tillsatte patronus 
kyrkoherde. I praktiken betydde patronatsskapetför 
kyrkornas del en period av vanvård och förfall. För 
så gott som hela denna tid saknas räkenskaper. Av 

protokoll och övriga handlingar framgår, att för
samlingarna hade svårt att få ens de mest nöd
vändiga reparationer utförda och att de under hela 
1800-talet kämpade en envis men i stort sett frukt
lös kamp för kyrkornas rättigheter (se nedan). 

Fig 2. Hjärtums kyrka från sydost. Foto J966. 

Hjärtum Church from SE. 
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HJÄRTUMS KYRKA 


Kyrkogården 
Kyrkan ligger högst uppe på ett skogbevuxet rull
stensområde, som reser sig i den bördiga älvdalen, 
några kilometer norr om Lilla Edet. Landsvägen 
mellan Trollhättan och Lilla Edet passerar nedan
för. 

Kyrkogården (fig 3) har formen av en oregelbun
den fyrhörning. Den är på samtliga sidor omgiven 
av kallmurar av gråsten och har tre ingångar, två 
på den södra och en på den norra sidan. Samtliga 
har enkla järngrindar. Muröppningarna på sydsidan 
torde ha upptagits i samband med kyrkogårdens 
omgestaltning 1901 (se nedan). Tidigare fanns på 
sydsidan tydligen endast en ingång, som ännu vid 
1800-talets mitt lär ha haft en murad stiglucka 
(Svenungsson, s 343). Räkenskaperna omtalar 1728 
»En ny dörr till Kyrkogårdzporten» och 1755 »en 
ny nyckel och en Krampa till ena Kyrckiogårds
portem> (lantk). 

Kyrkogårdsmuren har sannolikt lagts om vid 
1800-talets mitt. 1819 behandlades den i kyrkorådet, 
eftersom den var mycket förfallen och i behov av 
omläggning. Dåvarande patronus ansåg emellertid, 
att det var församlingens sak att ombesörja detta 
(st prot), och tycks inte ha gjort några förbättringar. 
Ännu 1825 anmärkte nämligen biskopen vid sin visi
tation på den förfallna kyrkogårdsmuren (vis prot) . 
Någon gång efter denna händelse torde omlägg
ningen ha skett. I samband med denna har troligen 
kyrkogården fått sin nuvarande form. Vid 1700
talets slut var den, såsom framgår av fig 4, mycket 
oregelbunden. Kyrkogården kring kyrkan används 
sedan 1901 ej längre som begravningsplats utanjäm
nades detta år och omvandlades till en trädplanterad 

gräsplan. Endast ett par gravar med minnesvårdar 
nordost och sydost om koret kvarlämnades enligt 
tidigare gjorda överenskommelser mellan kyrko
rådet och gravägarna (kr prot 1884, ks prot 1899). 

D en nuvarande begravningsplatsen, som togs i 
bruk redan på 1860-talet, är belägen ungefär en ki
lometer söder om kyrkan. Den var ursprungligen 
kolerakyrkogård och hade som sådan invigts under 
1800-talets förra hälft (Svenungsson, s 116). Den 
har utvidgats i fl era etapper både på 1800-talet och 
1900-talet. 

Klockstapel 

En klockstapel fanns till omkring 1900 på kyrko
gården sydost om koret (fig 15) då den revs i sam
band med tornets uppförande. stapeln bestod av en 
enkel, rödmålad klockbock, täckt av ett trätak. Vid 
1800-talets slut var den i mycket dåligt skick. En 
stapel omtalas första gången 1719, då man tyd-

Fig 3. situationsplan, l :2000. Uppm J Söderberg 1945. 

General plan. 

* 
l 

j//' 
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HJÄRTUMS KYRKA 

.. •• ligen byggde om eller reparerade en äldre (lantk). ..) 

~ 

Fig 4. Förstorad detalj av karta upprättad av Carl Fr Jung, 
visande kyrkogårdens omfattning 1796- 97. Göteborgs och 
Bohus läns lantmäterikonto r. 

Enlarged detail of map by Carl Fr Jung, showing the extent 
of the churchyard 1796- 97. 

Reparationer av denna återkommer 1731 (lantk) . 
1740 utgick arbetslön för »en ny klåekestapels för
färdigande» (räk). Vid 1800-talets början var den i 
stort behov av reparation, men patronus undan
drog sig ansvaret med samma motivering, som då 
det gällde kyrkogårdsmurens underhåll. Försam
lingen skulle sörja för detta, eftersom det inte be
rörde själva kyrkobyggnaden (st prot 1823). 1832 
hade stapeln dock reparerats (vis prot 1833). 

Gravminnen 

Sydost om koret står en kalkstenssarkofag placerad 
på en sockel (fig 5). Locket bär följande inskription: 
»Griften l för l Högwälborne Herr Baron l ock 
Öfwersten l samt Riddare af Hans Kongl Mayts 
Swärds l orden l REUTIGER MACKUER l död 
lAnno Christi 1748 l» (bil I: 4). Över texten det 
macleanska vapnet. Sarkofagen placerades här 1901 
i samband med ombyggnaden av gravkoret (se ne
dan), och utmärker den plats, där de tjugo kistor 
jordades, vilka tidigare stått i detsamma. 

Begravningskapell 

Ett begravningskapell med granitklädd fasad, del
vis nedgrävt i jorden, anlades 1960 efter ritningar av 
arkitekt Georg Rudner nordväst om kyrkan utan
för kyrkogårdsmuren. 

Fig 5. Kalkstenssarkofag tillhörande 
överste Rutger Maclean, d 1748. 

Sarkofagen står på kyrkogården 
sydost om kyrkan, men hade före 
1900 sin plats i gravkoret (fig 9). 

Limestone sarcophagus of Colonel 
Rutger Maclean, f 1748. The 
sarcophagus is no w in the churchyard 
SE of the church, but was in the 
Rosensköld Chapel prior to 1900 (fig 9). 

12 



Fig 6. Kyrkan från sydväst. Foto 1966. The church from SW. 

13 
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Kyrkobyggnaden 
Kyrkan (fig 2, 6) är salformad med tresidigt av
slutat kor i öster utan yttre kormarkering samt torn 
i väster. Till korets östmur ansluter sig ett runt grav
kor uppfört på 1600-talet. Detta omändrades vid 
sekelskiftet 1900 till sakristia. Tornets bottenvåning 
tjänar som vapenhus. I de nuvarande långhusmu
rarna ingår rester av en medeltida kyrka, som under 
1600-talet tillbyggts åt både väster och öster. Tornet 
och långhusets västligaste del uppfördes 1900-1901. 

Långhusmurarna utgörs, utom i sina västligaste 
delar, av skalmurar av gråsten. De västligaste 
delarna liksom tornet, vilket ligger i förband med 
västgavelns murverk, är uppförda av tegel. Inslag 
av tegel finns dessutom i korets snedställda nord-

Fig 7. Interiör mot öster. Foto 1966. Interior Iaoking E. 

mur, söder om fönstret. Kyrkan är spritputsad och 
vitkalkad med slätputsade hörnkedjor, fönster och 
dörromfattningar. Den har varit rappad åtminstone 
sedan 1700-talets början (lantk), sannolikt även ti
digare. Med undantag för tornet och västgaveln 
saknas sockel. 

Långhuset har tio medelstora, rundbågiga fönster, 
fyra på vardera långsidan och två i korets sned
ställda murar. Dessutom finns tvenne mindre, rund
bågiga fönster i västgaveln, på ömse sidor om tor
net, vilka ger ljus åt orgelläktaren. Gaveln har även 
en mindre ljusglugg. Karmar och spröjsverk är av 
trä. Fönstren upptogs till sin nuvarande storlek vid 
en restaurering 1900-190 l. 

14 



KYRKOBYGGNADEN 

Huvudportalen i väster leder genom tornet och 
västgaveln. Dessutom finns en ingång på södra si
dan. Huvudportalen är rundbågig, den södra har 
rak överliggare. Dörrarna kläddes 1948 med koppar
plåt. Portalerna har sedan 1962 steg och socklar av 
finhuggen granit. 

Långhuset har mot öster valmat sadeltak med 
hög resning, täckt med enkupigt tegel. Tegeltäck
ning omnämns första gången 1697, då ett äldre te
geltak omlades. Tydligen för att förebygga västkust
stormarnas verkningar lades det i kalkbruk (lantk 
1697). 

Kyrkorummet (fig 7-8) fick sitt nuvarande utse
ende vid en restaurering 1961-1962, då man sökte 
mildra verkan av den vid sekelskiftet 1900 rätt hård
hänt gjorda förändringen av interiören (se nedan). 

Fig 8. Interiör mot väster. Foto 1966. Interior looking W. 

Väggarna är vitkalkade och taket utgörs av ett bru
tet, trepassformat trävalv målat i blågröntmed brun
rödbrunt listverk. Golvet är i bänkkvarteren av trä. 
Mittgången och koret är belagda med kalkstens
plattor. 

Tornet 

Det 1900-1901 av tegel uppförda tornet har åtta 
stora, rundbågiga ljudöppningar, därunder sex små 
ljusgluggar. Över västportalen finns ett stort rund
fönster och på vardera södra och norra sidorna dess
utom två mindre, rundbågiga fönster. Över rund
fönstret har gjorts en rektangulär blindering, avsedd 
för en minnesinskription, som emellertid inte kom
mit till utförande. Tornet avslutas upptill av en 
vulst strax under den framspringande takgesimsen, 

15 



HJÄRTUMS KYRKA 

på vilken en fyrsidig tornhuv med s-formad profil 
vilar. Den är försedd med fyra ljusöppningar och 
övergår i en åttkantig lanternin, krönt av en kors
prydd spira. Taktäckningen utgörs av zinkplåt. 

sakristian (gravkoret) 

Den ursprungligen som gravkor byggda sakristian 
(se nedan) är uppförd av gråsten (fig 9). Innerväg
garna är i sina övre delar klädda med tegel. Byggna
den är in- och utvändigt putsad och kalkad i likhet 
med långhuset samt täcks av en svickelkupol av 
tegel4 • I valvhjässan hänger en ca 40 cm lång pinje
kotte av trä, brunmålad och med gröna blad. Den 
tjänar nu som fäste för takkronan. Kotten har san
nolikt placerats i valvet efter branden 1733 (se ne-

Fig 9. Gravkor, uppfört 1672 för 
överstelöjtnanten Gabriel Rosensköld . 
1901 omändrat till sakristia . Foto J966. 

Burial chapel, erected 1672 for 
Lieutenant-Colonel Gabriel Rosensköld. 
Transformed into vestry in 1901. 

dan). Pinjekotten är en i kristen konst använd livs
symbol som i detta rum erinrat om den kristnes 
hopp om nåd och ett evigt liv efter döden. 5 Ett 
fönster åt söder upptogs 1901 i samband med rum
mets omvandling till sakristia. En gång i långhusets 
östmur ger förbindelse med den övriga kyrkan. En 
ingång finns dessutom på östsidan . Bägge är upp
tagna 1901. Ytterdörren är sedan 1962 kopparklädd. 
Steg och sockel är av granit. Golvet har kalkstens
plattor på betongunderlag, inlagda 1961. Yttertaket 
utgörs av en karnisformad huv med lanternin täckt 
med kopparplåt, pålagd 1951, men tidigare belagd 
med grönmålad stålplåt. Vid 1700-talets mitt hade 
gravkoret »jerntak» (Wahlbom 1753), varmed torde 
avses järnplåts beläggning. 

16 



Byggnadshistoria 

Den medeltida kyrkan 

Genom att sammanställa de rätt knapphändiga ar
kival iska uppgifterna om förändringar och ombygg
nader av kyrkan med de rön , som kunde göras 1961 
i samband med den då pågående restaureringen, kan 
vi få en tämligen klar bild av kyrkans byggnads
historia. 

l Hjärtt11ns kyrkobok från 1686- 1737 finns en 
krönikeartad berättelse över betydelsefulla händel
ser, framför allt rörande kyrkans historia. Vi finner 
där följande anteckningar: »Anno 1695 d 16 May 
begyntes Hiertums Kyrckia at förlängas på Wäster
gafle(n) 18 Swenska alnar uthwägges. A: o 1696 d 
28 Aprilis nedertogs Chorhualfwet och Choret uth
widgades lijka medh kyrckian och lycktades muur
arbetet d 23 May sama åhr.» 

Dessa uppgifter bestyrks av kyrkans räkenskaper, 
av vi lka framgår, att kyrkan under åren 1695- 1697 
genomgick en omfattande reparation eller ombygg
nad (lantk). 

Om den äldre kyrkans utseende och dess föränd
ring 1695 berättar Oedman 1746. Både Västerlanda 
och Hjärtums kyrkor var »upbygde efter gammal
dags Kyrcko-form med små ihopdragne Chorer ock 
medelbalekar ( = triumfbågsmur), the ther nu äro 
nedrefne, Kyrkorna utwidgade ock större giorde 
efter nya maneret som skedde 1695 i Sal. Kyrcko
herdens Andreae Bonandri6 tid, då Hjertums Kyrcka 
blef förlängd til 18 alnar» (Oedman, s 161). 

Uppgiften om att förlängningen omfattade 18 al
nar återkommer i inventeringen 1830, då däremot 
Bexell (1853) anger 10 a lnar (Bexell , s 211). 

Vid den nämnda restaureringen var väggarna på 
flera stäl len befriade från puts, så att skarvar och till
byggnader blev skönjbara. Med hjälp därav kunde 
det medeltida korets läge och plan helt rekonstrue
ras (fig 12). På kyrkans yttersida i nordöstra hör
net mellan koret och nuvarande sakristian träder en 
del av grundmuren till det gamla korets nordöstra 
hörn i dagen (fig 12). På motsvarande plats vid 
södra väggen påträffar man grundmurarna till det 
sydöstra hörnet på ett djup av 30- 50 cm. Hörnen 
ligger i norra och södra förlängningen av den nu
varande östväggen, vi lken således delvis varit öst

2 - 68157:3 Hjärtums och Västerlanda kyrkor 

vägg i det gamla koret. I korets nordöstra hörn var 
skarven mellan den medeltida östmuren och 1600
talsförlängningen fu llt synlig. Det medeltida korets 
utsträckning mot väster framgick av en skarv, syn
lig framförallt på den norra innerväggen, 50-100 cm 
öster om det nordöstra fönstret. 

Det medeltida långhusets utsträckning gick ock
så att bestämma med ledning av en skarv, vi lken var 
mycket tydlig speciellt på den norra innerväggen, 
ungefär mitt emellan andra och tredje fönstret från 
väster räknat (fig 13). De medeltida murarna, vilka 
är uppförda av stora, kluvna stenblock framträder 
nu i förhållande till kyrkans övriga murar som 
mycket ojämna och skeva. Genom fogarna kan kyr
kans förlängning åt väster beräknas till 9- 9,5 m, 
vilket även stämmer med uppgiften i kyrkoboken 
om en förlängning av »18 swenska alnar uthwägges» 
(se ovan). Det senare uttrycket kan förklaras så, att 
man vid mätningen räknat in båda ytterväggarnas 
tjocklek. Bexells uppgift om en förlängning av kyr
kan med 10 alnar måste vara felaktig. Han anger 
för övrigt kyrkans längd till 31 alnar, då den i själva 
verket var ca 43 a lnar (Bexell , s 211). 

Med ledning av det ovan relaterade kan kyrkans 
byggnadshistoria skisseras på följande sätt. Den 
äldsta stenkyrkan utgjordes av ett kort och brett 
långhus, ca 13 x 12 m, till vilket i öster anslöt sig ett 
rakt avslutat kor, ca 7 m långt och 8,5 m brett (alla 
mått är yttermått, jfr fig 12). Kor och långhus var 
sannolikt försedda med plana innertak av bräder. 
Kyrkan hade troligen tvenne ingångar, en på väst
gaveln och en på långhusets södra sida på samma 
ställe som den nuvarande ingången. Några spår 
efter en igenmurad ingång har inte kunnat åter
finnas. Långhuset hade förmodligen endast ett enda 
fönster, beläget öster om den förmodade syd porta
len. Kyrkan fick genom en senare tillbyggnad ett 
vapenhus vid västra gaveln . Vid restaureringen 1961 
påträffades nämligen utanför medeltidskyrkans väst
gavel ovanligt kraftiga grundmurar härrörande från 
en byggnad (fig 12) som kan antas vara det vapen
hus, vilket revs i samband med kyrkans förläng
ning 1695 (lantk). 1 resterna av medeltidskyrkan in
går inga byggnadsdetaljer, som kan ge anvisningar 
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SKAR.NING B-B. 

Fig 11. Tvärsektion mot väster, l: 300. 
U p pm J Söderberg j 968. 

Cross section Iaoking W. 

Fig lO (t v). Längdsektion mot norr samt plan , l : 300. 
Uppm J Söderberg j968. 

Plan and longitudinal section looking N. 

Fig j 2. Plan med inlagd rekonstruktion av den medeltida kyrkans plan , l :300. 
M-B Wadell .1967. 1-4 inmätta av H Wideen i samband med kyrkans restaurering 
j961. 

Plan, with reconstruction ofplan of the medieval church. 
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HJÄRTUMS KYRKA 

Fig J3. Norra långhusmuren med synlig skarv mellan me
deltidskyrkan och t illbyggnaden l 695. Foto H Wideen 1961. 

N wall of nave with jo int between the medieval church and the 
extension buill in /695. 

för dateringen av själva byggnaden. Sannolikt har 
den dock uppförts senast under 1200-talet(jfr grann
kyrkorna i Ytterby, Kareby och Romelanda, SvK, 
Bo I: 3). 

Förändringar under 1600- och 1700-ta]en 

Antagligen stod medeltidskyrkan i huvudsak oför
ändrad fram till 1695, då den enligt ovan gjorda be
räkningar förlängdes 9-9,5 m åt väster. Följande år, 
1696, nedrevs triumfbågsväggen och det medeltida 

korets norra och södra murar, varefter kyrkans 
norra och södra långhusväggar förlängdes åt öster. 
Kyrkan fick den i dessa trakter och vid denna tid 
van liga, tresid iga avslutningen åt öster. Innertaket 
var troligen fortfarande ett plant brädtak. Vid restau
reringen l961 fa nn man att golvet under bänkarna 
var stensatt med kullersten medan gångarna var 
täckta med kalkstensplattor. Ingången på sydsidan 
bib<: hölls och den nya västgaveln försågs också med 
en ingång. 1695 byggdes ett nytt vapenhus, med all 
säkerhet vid den nya västgaveln och i stället för det 
samma å r nedrivna (lantk). 1749 uppfördes ett nytt 
vapenhus vid södra sidan (lantk). 

En betydande förändring av kyrkans utseende 
ägde rum 1726- 1728, då taket höjdes och det nu
varande trävalvet inlades (lantk). Anledningen var 
närmast att den gamla takstolen var så förfallen »att 
man wid största Lyfsfahra uträttar gudztiensten» 
(lantk 1726). En ny takstol restes över hela lång
huset, som därigenom fick sin karakteristiska ex
teriör med det branta sadeltaket över de jämförelse
vis låga murarna (fig 6). 1741 tecknades kontrakt 
med å ldermannen i Göteborgs målarskrå, Alex
ander Fox,7 om målning av bl a taket i kyrkan, vari 
det heter: »1°. Thet stora med the twenne smerre 

Fig 14. Interiör av 
kyrka n mot öster 
före restaureringen 
J90 l. Efter foto 
tillhörande Johan 
Skog, Hjärtum. 

Interior of church 
looking E be.fore the 
restoration in 1901. 
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Fig 15. Kyrkan från sydost vid 
1800-talets slut. Foto Albin 
Berns, Lilla Edet. RA. 

Church from SE, end of 19th 
century. 

F ig 16. Interiör av kyrkan mot 
väster före restaureringen 
1901. Foto B Almquist. BSt. 

Interior of church Iaoking W 
bef01·e the restoration in 1901 . 

21 



HJÄRTUMS KYRKA 

hwalfwen öwerstrykes twenne gånger med god och 
behållen hwit olliofärg. 2°. Gesimtzen samt bielck
arna med hwit Marmor» (lantk). 1763 gjordes kyrko
rummet ljusare genom att tre nya fönster upptogs i 
den norra långhusväggen (lantk). Efter denna tid
punkt genomgick kyrkan inga väsentliga föränd
ringar förrän vid sekelskiftet 1900. 

Gravkoret, nuvarande sakristian 

Tillbyggnaden i öster (fig 9) är som ovan nämnts upp
förd av gråsten mot den äldsta kyrkans östra kor
mur, varigenom den fått en rak västvägg (fig 10). 
Byggnaden måste således ha tillkommit före om
byggnaden 1696. Den användes fram till omkring 
1840 såsom begravningsplats för ägarna till Ströms 
säteri (bil I). Gravkoret började enligt Oedman upp
föras år 1672 av Gabriel Rosensköld (bil I: 1), sedan 
omkring 1666 g m Dorothea Bielke i hennes andra 
äktenskap: »Utom Herregårds-Grafwen, på hwil
ken intet märckwärdigt står, finner man allenast i 
Sal. Herr Peter Backes8 Almanack år 1672, atthen 
12 Aug. samma år har Fru Dorothea Bielkes andra 
Man Cap. Rosenschiöld begynt at bygga på sitt Graf
ställe»9 (Oedman, s 166). 

Gravkoret hade förbindelse med kyrkorummet 
genom en ingång nordost om altaret, synlig från 
långhuset (fig 14). På dörren stod enligt Bexell (1835) 
»någre Danske oläslige inskrifter. Öwerst på dörren 
står Frälsaren med segerfanan h warunder läses: 
Salvator mundi» (Bexell, s 211 ). Ingången igenmura
des 1901. Rummet var försett med ett rundfönster 
mot öster samt två rektangulära gluggar (jfr fig 15 
o 17); samtliga igensatta vid restaureringen 1901. I 
väggarna fanns tre nischer (fig 12), säkerligen av
sedda som plats för kistor. De igenmurades 1901. 
Vid senaste restaureringen 1961 syntes tydliga spår 
av dem i de från puts befriade murarna. Golvet, ett 
vanligt jordgolv, lag ca 40 cm lägre än koret. 

Eftersom gravkoret inte underhölls av försam
Iingen omnämns det endast undantagsvis i kyrkans 
räkenskaper. Så omtalas emellertid,att»Graftornet. .. 
blef medelst en faselig Åskieeld ... antänt och i grund 
förbränt ... åh r 1733» (lantk 1736). Då gravkoret är 
uppfört av sten och avtäckt med ett tegelvalv, kan 
själva byggnaden inte ha brunnit. Med »graftornet» 
måste därför avses takhuven, som tydligen varit kon
formad, möjligen prydd med en spira. Det har san

nolikt varit täckt av skiffer. Ett bevis härför utgjorde 
de skifferplattor med hålfästen, vilka vid restaure
ringen 1961 återfanns i fyllningen runt sakristian.10 

Efter eldsvådan, då huven inte längre skyddat för 
regn, har inredningen säkert blivit skadad. Detta kan 
vara en förklaring till att man några år senare röjde 
ur hela gravkoret. Om detta berättar prosten Wahl
borg,U som 1753 gjorde en »Förteckning på adelige 
grafwars tilstånd och deras Inscriptioner i Kyrkorna 
uti Elfsyssels Probsteri i Bohuslän». Han skriver: 
»l denna graf ( = Hjärtums gravkor) hafwa monga 
gamla adel. Slächter blifwit begrafna, hwarom nu 
ingen Kunskap fås, emedan inga Inscriptioner eller 
Minningsmärcken finnas, sedan de gamla Likkis
torna, Hufwud Baneren, Anorne och Epitaphierne 
berättas för några år sedan ur denna graf utkastade 
wara.» 

Vid reparationen efter eldsvådan har den lanter
ninprydda tornhuv, klädd med järnplåt, tillkommit, 
vilken fram till 1901 täckte gravkoret. Huven och 
lanterninen har fått en utformning, som starkt er
inrar om det aschebergska gravkoret vid Christine 
kyrka i Göteborg, uppfört vid 1600-talets slut av 
Erik Dahlberg. Detta arkitekturhistoriskt sett så be
tydelsefulla monument måste för Hjärtums del ha 
legat särskilt nära till hands som inspirationskälla, 
eftersom Ström vid denna tid ägdes av Aschebergs 
dotter (bill: 3), som själv skulle få sitt sista vilorum i 
gravkoret. 

Sedan Ström 1840 gått ur den bennetska familjens 
ägo, användes gravkoret inte mer utan fick förfalla. 
Vid 1800-talets slut var byggnaden fallfärdig (kr 
prot 1894, fig 15). 1896 infördes därför en annons i 
Post och Inrikes Tidningar för att rikta den hennet
ska ättens uppmärksamhet på den förfallna familje
graven. Då detta inte ledde tillnågot resultat, anhöll 
församlingen 1897 hos K Majt att få riva gravkoret 
(kr prot 1897), vilket beviljades. I februari följande år 
beslöt kyrkorådet, att hos vederbörande myndighet 
hemställa om anstånd med rivningen, eftersom den 
blev för dyr (hand! ang rest 1900). År 1900 hade man 
tydligen ändrat uppfattning igen. Av Adrian Peter
sons första restaureringsförslagframgår, att han tänkt 
riva gravkoret (se nedan). Riksantikvarieämbetet in
skred emellertid och förhindrade rivningen. Istället 
röjdes gravkoret ur och ändrades till sakristia. Dess
förinnan uppgjordes en förteckning över kistorna, 
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en stor kalkstenssarkofag och tjugo träkistor, de 
flesta mycket enkla och utan inskriptioner (se nedan 
gravminnen). De jordades på kyrkogården sydost 
om koret, medan sarkofagen placerades på marken 
(tig 5). 

Vid ombyggnaden av gravkoret till sakristia gick 
arkitekten A Peterson mycket hårdhänt fram. En 
del ändringar, som av ritningarna att döma aldrig 
godkänts av ÖIÄ, genomfördes(jfr tig 10 o 20). Dörr
öppningen mot kyrkan igenmurades, och ingången 
gjordes till kyrkoarkiv. Ny ingång mot kyrkan upp
togs bakom altaret. Ett stort fönster upphöggs mot 
sydost och en ny ingång öppnades mot öster. Golvet 
höjdes. Under 1800-talets senare del hade en »gape
stock» med sex hål tjänat som fotsteg i gravkoret 
(vis prot 1872). De tre nischerna igenmurades. Valvet 
och väggarna täcktes med ett tjockt lager a v puts och 
målades. Yttertaket fick en ny lanternin och huv, 
klädda med grönmålad järnplåt. 

Vid den senaste restaureringen 1961 (jfr nedan) 
upptogs under fönstret en nisch för en elradiator. 
Golvet belades med kalksten på betongavjämning. 
All puts borttogs från väggarna i avsikt att låta dem 
framstå oputsade för framtiden. Då det visade 
sig, att muren var mycket slarvigt uppförd, över
putsades den igen, varefter väggar och tak målades. 

Gravkoret i Hjärtum är märkligt såtillvida, att det 
tillhör en i Sverige mycket ovanlig typ med ett ovan 
jord beläget kistrum.12 Dess närmaste motsvarighet 
är det Hvitfeldtska gravkoret vid Valla kyrka på 
Tjörn, uppfört vid 1600-talets mitt. 13 Bägge grav
koren visar dansk påverkan.14 

Kyrkan som patronatskyrka 

Kyrkans historia under 1800-talet karakteriseras av 
segslitna tvister mellan församlingen och patronus 
om kyrkans skötsel och underhåll. Redan 1809 ville 
församlingarna i Hjärtum och Västerlanda få den 
1782 bes lutade patronatsrätten (se bil If) upphävd 
och vände sig tilllandshövdingen i Göteborg med en 
skrivelse, i vilken de klagade över att de »uti 25 år 
eller däromkring hafwa . . . utgjort en dryg kyrke
tionde årligen, antingen i penningar eller i Natura, 
utan at se någon betydelig reparation å kyrkorne, 
knappast under hela tiden svarande emot twå års in
komst» (övr hand! ang kyrka 1727- 1860). Kyrkorna 
var så förfallna , att man »med fara för att risquera 

BYGGNADSHISTORIA 

lif eller lemmar måste besöka dessa Herrans Hus och 
Tempel». Man önskade därför få till stånd en 
opartisk besiktning av kyrkorna för att fastställa 
deras brister och därefter uppmana patronus att 
fullgöra sina skyldigheter. Eva MaeJean (bil I: 5), 
som efter sin makes död innehade patronatsrätten, 
svarade landshövdingen, att klagomålen över kyr
kornas tillstånd kom helt överraskande för henne 
(övr handl ang kyrka 1727-1760). Prästen, som 
ytterst hade ansvaret för kyrkornas vård, hade al
drig beklagat sig för henne över deras tillstånd.l5 

Under de fyra år, som hon haft hand om Hjärtums 
kyrka, hade hon låtit lägga om taket samt rappa den 
in- och utvändigt. Men hon lovade att inom två år 
ha satt kyrkan helt i stånd. I första hand skulle 
golven och klockstapeln repareras. 

Reparationen, om den kom till stånd, kan inte ha 
varit särskilt omfattande. Under hennes efterträ
dares, Gustaf Ulrik Bennets (bil I : 6) tid, var inte 
bara själva kyrkan utan också klockstapeln och 
kyrkogårdsmuren i behov av reparation (kr prot 
1819, st prot 1821 , 1823). Då patronus underlät att 
utföra de behövliga förbättringarna begärde kyrko
rådet vid ett sammanträde i februari 1819 att Bennet 
skulle visa sitt patronusbrev, så att hans rättigheter 
och skyldigheter gentemot kyrkan kunde klargöras 
(kr prot 1819). Han vägrade detta, men lovade att 
under den kommande sommaren låta reparera kyr
kan. 

En enklare och långt ifrån tillfredsställande repa
ration vidtogs 1821 (st prot 1821). Församlingen 
vände sig därför tilllandshövdingen i Göteborg för 
att få Gustaf Ulrik Bennet att fullgöra sina skyl
digheter. K Maj :ts befallningshavande i Göte
borgs och Bohus län samt biskopsämbetet i stiftet 
uppmanade genom ett gemensamt uts lag Bennet att 
sätta kyrkan i stånd och lämna redogörelse för kyr
kationdets användning från det han tillträdde som 
patronus t o m år 1821 (övr hand! ang kyrka 1727
1860). Bennet överklagade hos K Maj : t, som i sitt 
svar den 3/5 1822 inte fann anledning ändra på 
landshövdingens och biskopens beslut (övr hand! 
ang kyrka 1727- 1860). Vid en besiktning av kyrkan 
1824, då församling och patronus skulle enas om 
att fastställa vi lka åtgärder, som skulle vidtagas, 
fick församlingen »erfara i anseende till de jäf och 
motsträfvogheter Herr Baron Bennet frambrackte, 
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Fig 17- .18. Sydfasad och plan samt tvärsektion av kyrkan före restaureringen 1901. Uppm Adrian 
Peterson 1900. BSt. 

S front, plan and cross seetian of church before the restoration in 190 l. 

att den med wälbemälte Herr Baron ... länge utdra
gen process skulle contenuera nästan i en Mans ål
der, om ej andra medel till förekommande deraf, be
redes» (Övr handlang kyrka 1727- 1860). Följande år 
avled emellertid Bennet. Kyrkans tillstånd förbätt
rades obetydligt under hans efterträdares tid. 1842 
skall den ha reparerats för 2 000 kr (vis prot 1851). 
Tvisten med patronus, i vilken Västerlanda gjorde 
gemensam sak med Hjärtum, tycks utan nämnvärt 
resultat ha pågått ända in på 1840-talet (övr handl 
ang kyrka 1727- 1860). 

Även efter 1849, då Ström avyttrats till konsuln 
Alfred E vers (bil I: 9) stred församlingen förgäves 
för kyrkornas underhåll. Evers framhöll att kyrkan 
tycktes liten för församlingens behov, och att man 
därför borde bygga en större kyrka. I väntan på detta 
kunde det anstå med reparationerna (prot och in
lagorröranderep el ombyggn av kyrkan 1853- 1854). 
Patronus hade nämligen inte skyldighet att bekosta 
en nybyggnad, endast att underhålla den stående 
kyrkan. Genom att föreslå en ombyggnad av kyrkan 
sökte Evers således att undandra sig det ekonomiska 

ansvaret. Vid en omröstning rörande reparation eller 
om- och tillbyggnad av densamma, röstade knappt 
en fjärdedel av församlingen för paironus förslag. 
Men eftersom antalet röster stod i proportion till an
talet hemman, fick patronus förslag en klar majori
tet (prot och inlagor rör rep el ombyggn av kyrkan 
1853- 1854). Församlingen överklagade beslutet hos 
landshövdingen i Göteborg och någon tillbyggnad 
av kyrkan kom inte till stånd under Evers' tid. Vid 
en förfrågan från Domkapitlet i Göteborg år 1856 
hos Alfred Evers, om han vore villig avsäga sig pa
tronatsrätten, svarade denne, att han var villig av
stå från tionderätten men inte från rätten att kalla 
kyrkoherde. Därmed blev det vid det gamla, t rots att 
församlingen enhälligt begärt att patronatsrätten 
skulle upphävas (övr handlang kyrka 1727- 1860). 

Kyrkan restaureras 

Såsom en följd av patronernas missbrukande av sitt 
privilegium, befann sig kyrkan vid 1800-talets slut i 
ett miserabelt skick (jfr fig 14- 16). Sedan en ny patro
nus tillträtt 1893 (bil I: 10) kunde man äntligen år 
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Fig 19-20. Förslag till restaurering och ny tornbyggnad år 1900 utarbetat av Adrian Peterson och 
reviderat av B Almquist. BSt. 

Proposed restoration and new tower, by Adrian Peterson, 1900, revised by B Almquist. 
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1898 enas om en grundlig restaurering och en till
byggnad av kyrkan (ks prot 1898). Annexkyrkan i 
Västerlanda hade 1896 restaurerats under ledning av 
arkitekten Adrian Peterson16 (se nedan). Denne fick 
också uppdraget att utarbeta ett restaureringsför
slag och ritningar till en tornbyggnad i Hjärtum (ks 
prot 1900). Förslaget innebar bl a att riva gravkoret 
och i dess ställe uppföra en sakristia »i samma stil» 
(hand! rör rest 1900).17 Ritningarna godkändes emel
lertid inte av ÖIÄ, där de karakteriserades som 
»mindre tilltalande». Ämbetet lät därför arkitekten 
Bror Almquist18 omarbeta förs laget, varefter det god
kändes av samtliga berörda instanser redan samma 
år, 1900 (fig 19 o 20). Vid restaureringen följdes 
emellertid inte helt det godkända förslaget. De in
grepp, som gjordes i f d gravkoret finns t ex inte upp
tagna på de godkända ritningarna (se ovan). 

En ekonomisk överenskommelse träffades mellan 
församlingen och patronus, enligt vilken försam
lingen skulle stå för transporterna och ersätta patro
nus för hans arbete med ett för allt 10 000 kr utöver 
hans inkomster från kyrkotiondekassan. Denna sum
ma skulle erläggas i form av årliga avbetalningar på 
l 000 kr plus 5 % ränta (ks pro t 1898). Den gamla in
redningen skulle säljas på auktion och behållningen 
tillfalla kyrkokassan. Kostnaderna för tornet, som 
var en nybyggnad och därför föll utanför patronus 
skyldigheter, skulle bestridas av församlingen . 

Fig 21 . Interiö r av kyrkan mot 
öster dter restaureringen år 
1901. f oto 19 18, ATA. 

Interior ofchurch Iaoking E 
of /er the restoration in 1901. 

Vid restaureringen 1900 genomfördes i huvudsak 
följande ändringar. Klockstapeln och de båda vapen
husen revs. Långhuset förlängdes 4,8 m åt väster och 
ett torn uppfördes. Två nya fönster upptogs i västra 
förlängningen och de gamla gjordes högre och bre
dare. Samtliga fönster försågs med nya karmar av 
gjutjärn. 

Innerväggarna målades i kvadermönster och kläd
des till fönsterhöjd med brunmålad träpanel. Tak
valvet målades och dekorerades med schablon möns
ter. Ankarbjälkarna borttogs och ersattes av drag
stänger av järn. Orgelläktaren ombyggdes, och bröst
ningen målades och dekorerades i samma stil som 
taket. Ny altarring anskaffades liksom en ny, öppen 
bänkinredning. Ny patronusbänk inrättades i koret. 
Altaruppsatsen och predikstolen restaurerades av 
målarmästaren M B Wallström,19 Lödöse. Slutligen 
ändrades gravkoret till sakristia (se ovan). 

Elektrisk belysning infördes 19 I 8 och 1929 er
sattes den vid sekelskiftet insatta värmekaminen med 
eluppvärmning. På samma gång utbyttes fönstrens 
gjutjärnskarmar mot dylika av trä. 1932 ommålades 
innerväggarna och kvadermönstret från 190l täcktes. 

Då kyrkan i annexförsamlingen Västerlanda res
taurerats av arkitekten Georg Rudner 1955, anmo
dades denne redan samma år att uppgöra ett försl ag 
till restaurering av Hjärtums kyrka. Restaureringen, 
som utfördes 1961-62, innebar framför allt en mild
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rad verkan av den förändring av kyrkorummet, som 
genomfördes vid sekelskiftet. Därvid borttogs vägg
panelen, innertaket rengjordes från schablonmål
ningarna och laserades i en ljus blågrön ton, avpas
sad till bänkinredningen, altaruppsatsen och predik
stolen. Nya trägolv inlades på läktaren och under 
bänkarna. I vapenhuset, koret, sakristian och mitt
gången inlades kalkstensplattor på direktgjutna be
tongunderlag. Patronusbänken i koret borttogs och 
ny öppen bänkinredning insattes. Altaruppsatsen, 

Inredning och inventarier 
Altarordning 

Altarbord, murat av tegel och vitputsat, tillkom 
1961- 1962. Skivan av svart, polerad kalksten. 

Altaruppsatsen utgöres av en arkitektonisk upp
byggnad med fyra målade träreliefer insatta i ett rikt 
dekorerat, förkroppat och profilerat ramverk (fig 
22- 24): - l . Predella med nattvardsframställning. 
Till höger därom sköld med bennetska vapnet, till 
vänster liknande med det macleanska. - 2. Över 
predellan altaruppsatsens huvudscen, Korsfästelsen 
(bild, se omslaget), flankerad av två par vridna ko
lonner, mellan vi lka står evangelistfigurer, till väns
ter Matteus, till höger Johannes. - 3. Däröver 
Gravläggningen. Till vänster om denna evangelisten 
Marcus, till höger Lucas.- 4. Den översta reliefen 
återger Kristi himmelsfärd. Altaruppsatsen krönes 
av Kristus med korset, trampande på ormen. Han 
är omgiven av tvenne kvinnliga, allegoriska figurer 
på brutna gavelstycken. Den vänstra, Tron, håller 
fram en kalk och ett kors, den högra, Hoppet, ett 
ankare och en duva. Altaruppsatsen är målad i ljusa, 
lätta toner av blått, rött och grönt med inslag av 
vitt och guld samt en del kraftigare, mörka ac
center. Listverk i benvitt med svag marmorering. 
Akantusornamentik i blått och guld. Höjd ca 5 m. 

Altaruppsatsen omnämnes första gången 1726 
(lantk). Den var då ny och omålad. Enligt u ;>pgift 
skall a ltaruppsatsen ha skänkts till kyrkan av fri
herrinnan Maclean, f Asch e berg (bil l: 3; se Oed-
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predikstolen och läktarbarriären rengjordes och ur
sprunglig målning framtogs av konservator Tor
björn Engblad, Alingsås. Ny armatur och ny orgel 
anskaffades. Kyrkorummet minskades genom att en 
ny vägg uppfördes i långhusets västra del, varvid ut
rymme för skrudkammare och elcentral avskildes . 
Utvändigt blästrades och målades kyrkan. solbän
karna kläddes med kopparplåt. Portalerna fick steg 
och socklar av finhuggen granit. Fönsterkarmarna 
och taklisten målades i blått. 

man, s 164 samt bil II : 1). Gåvan skall ha varit en 
tacksamhetsgest gentemot församlingen, som låtit 
Ströms ägare för sin egen del sätta upp en läktare 
i kyrkan (handl ang kyrka 1727-1860). Efter trettio 
år stod den fortfarande omålad och »af mask så 
genomstungen, at den snart aldeles förfa ller» (lantk 
1755). Friherrinnan Maclean, f Coyet (bil. I: 4), 
ombesörjde äntligen 1757 att den kom till Göte
borg för att »omgiöras til 8 alrs högd». Samtidigt 
reparerades och målades den (lantk). Altaruppsat
sen, som anskaffats till kyrkan innan taket höjdes 
1726- 1728 (se ovan), visade sig tydligen vara för låg 
i dethöjda kyrkorummet. Efter restaureringen 1961
1962, då den rengjordes från en övermålning, ut
förd vid sekelskiftet, framgick, att predellan, lik
som den till formatet därmed överensstämmande 
näst översta reliefen av Gravläggningen, är utförda 
av en annan hand än uppsatsen i övrigt. De visar 
stilistiskt så stora likheter med predikstolen (jfr fig 
24 o 27), att man kan förmoda, att de är utförda av 
samme mästare, Johan Joachim Beckman, som 1758 
fick beställning på predikstolen (se nedan) . - Vid 
restaureringen 1901 avlutades den ursprungliga fär
gen, varefter altaruppsatsen ommålades i mörka fär
ger. Samtidigt påsattes de båda vapensköldarna på 
ömse sidor om predellan, möjligen på sina ursprung
liga platser. Enligt Holmberg skall de aschebergska, 
rnadeanska och coyetska vapnen varit anbringade 
på altaruppsatsen (Holmberg, s 63). 1961- 1962 sökte 
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Fig 23 (t h). Detalj av altaruppsatsen fig 22. 
Foto 1966. Se även omslaget. 

Detail of reredos fig 22. See also cover picture. 

Fig 22 (t v). Altaruppsats, skänkt av Eleonora 
El isabeth von Ascheberg före 1726. Förhöjd 1757. 
Foto 1966. 

Reredos, donated by Elisabeth von Ascheberg prior to 
1726. Enlarged in 1757. 

Fig 24 (nedan). Detalj av altaruppsatsens predella. 
Nattvardsscenen har troligen utförts av Johan 
Joachim Beckman (jfr fig 26-27) 1757 i samband 
med altaruppsatsens förhöjning. Även 
mellanpartiets relief visande Kristi gravläggning har 
utförts vid detta tillfälle. Foto 1966. 

Detail of predelta of reredos. The Last Supper 
probably by Johan Joachim Beckman (cf figs 26, 
27) in 1757 in conjunction with the elevation of 
the reredos. The centre relief representing the 
Burial of Christ was executed at the same time. 



HJÄRTUMS KYRKA 

man med ledning av bevarade färgfragment återställa 
altaruppsatsens ursprungliga färgsättning. 

Altarring, femsidig med svarvade dockor, målade 
i blåvit marmorering. Knäfallet klätt med rödgult 
tyg. Överliggare av valnöt. Altarringen fick sitt nu
varande utseende vid restaureringen 1961- 1962, men 
härrör från 1901, då den hade två grindar och var 
målad i brunt. Före 1901 användes en oktogonal al
tarring med relativt glest placerade, svarvade dockor 
(fig 14). Troligen från 1800-talets förra hälft. 

Äldre altaruppsats 

En äldre, skulpterad och målad altarprydnad (fig 
25) är nu uppsatt på norra väggen. Mittpartiets mål
ningar, vilka omges av bågställningar åtskilda av 
framförställda antikiserande kolonnetter, återger 
Kristi uppståndelse, Nattvarden och Kristi himmels
färd. På gesimsen, som uppbärs av kolonnetterna, 
står följande text: »Christvs er d0d for worre l syn
der oc opstanden til l woeres reteferdighed Rom. 4. 
- Jesv Christi blod renser l oc tor os af alle voere l 
svnder I: Bre f I o h anis I ca p. l - Christvs opfor i det 
hye l oc tog fengslet fangen oc l gaf mensherue ga
wer Ephe:4.» På sockeln läses: »Vor Herre Iesvs 
Christvs i den l nat der hand blef forrad. Tog l hand 
br0det tackede oc br0d l det. Gaf sine desipler oc 
sagde: Tage l dete hen oc aeder det, det aer mit l 
- Legem som gifves for eder det gi0rer l i min 
hvkomelse. Lige saa tog hand oc l kalken efter 
aftens maaltid l tackede gaf dennem oc sagde dric l 
k er alle der aff denne er det ny l - Testamentis kalk i 
mit blod det l som blifver vdgydet for eder l til syn
dernis forladelse l dette gi0rer saa ofte som l i dricke 
i min hvkommelse.» De nuvarande vingarna eller 
sidostyckena är moderna tillsatser. Altaruppsatsens 
ramverk är målat i ljusgrönt, vitt, rödbrunt samt 
guld. Texten i guld på svart botten. Höjd 220 cm, 
bredd 333 cm. 

Enligt räkenskaperna är altartavlan utförd av 
Hans Snickare (Hanns Snedker) i Kungälv (jfr SvK, 
Bo I: 3, s 387) och målad av Johan Målare (Malier) i 
samma stad 1625-26 (kirkeregnsk 1625126 och 16261 
27). Den förfärdigades på platsen och det tog Hans 
Snickare fem veckor att färdigställa den. En altar
tavla, sannolikt denna, skulle 1698 höjas av »bild
huggaren» Jon Larsson i Säckegärde (lantk). 20 1752 
omnämnes bland inventarierna en äldre altartavla, 

troligen denna, som då hängde på södra väggen 
(lantk). En liknande, mindre altaruppsats utförd 1626 
har bevarats i Öckerö gamla kyrka (jfr SvK, Bo I: 3, 
fig 354 o 356). Överensstämmelserna är så stora att 
även denna kan tillskrivas Hans Snickare och Johan 
Målare i Kungälv. 21 I Öckerö utgörs mittpartiets 
målning av en nattvardsscen, utförd efter ett trä
snitt av Albrecht Diirer. Även i Hjärtum tycks sce
nerna och figurtyperna gå tillbaka på äldre före
bilder. Betonandet av nattvardsscenerna är ett karak
teristiskt drag för den nya protestantiska kyrko
konsten. 

Krucifix 

- l. A v naturfärgat trä. Höjd 46 cm. I sakristian. 
- 2. Av gips. Svart kors, vit Kristusfigur. Höjd 54 
cm. Skänkt 1929 av frk Maria Augustinsson, Halm
stad. 

Predikstol 

Predikstolen (fig 26), uppsatt vid södra väggen , be
står av korg, ljudtak, trappa med bröstning samt 
prästbänk med gavelkrönt portal. Korgen har sex
sidig plan. Barriären indelad i fyra fält, skilda åt av 
volutformade pilastrar. Korgen avslutas nedtill av 
en kraftig bladvulst, under vilken hänger en bloms
tergirland. Spegelfälten pryds av reliefframställ
ningar : Bebådelsen (fig 27), Kristi födelse (fig 27), 
Konungarnas tillbedjan och Kristi dop. Det sex
kantiga ljudtaket är uppbyggt som en krona av vo
luter med kartuschformade sidostycken samt ned
hängande blomgirlander. Krönfiguren utgörs av en 
basunblåsande ängel med en fana, som bär in
skriften: »Ära vare Gud i höjden». I trappbarriärens 
bägge speglar har apostlarna Paulus och Petrus 
placerats. I predikstolens dekor dominerar rokoko
stilen, medan däremot korgens utformning delvis 
är högbarock. 

»Prästbänken» är ett relativt stort utrymme 
omedelbart nedanför trappan, sammanbyggt med 
trappbarriären och kringbyggt med ett trägaller, 
vilket kan fällas ned som ett fönster. I detta utrymme, 
som använts som sakristia, är en bänk inbyggd (jfr 
SvK, Bo l: 3, s 387). I en av de kartuscher, som pryder 
prästbänkens galler, står skrivet med guldbokstäver: 
» Pastore Gudmundo S: Lysell1760». 22 Färger: Gul
vit stomme med marmorering. Figurer och dekor i 
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Fig 25. Altaruppsats utförd av Hans Snickare och Johan Målare i Kungälv 1625- 26. Sirlostyckena 
moderna. Foto 1966. 

Reredos by Hans the Carpenter and Johan the Painter of Kungälv 1625- 26. The side panels are modern. 

guld samt ljusa nyanser av rött, blått och grönt med 
en del mörkare inslag. 

Enligt ett bevarat kontrakt är predikstolen utförd 
1758 av Johan Joachim Beckman23 efter beställning 
av församlingen samma år (lantk 1759). Endast på 
en punkt tycks det färdiga verket skilja sig från det i 
kontraktet beskrivna. Så har den i detsamma ut
lovade scenen med Kristi omskärelse utbytts mot 
Konungarnas tillbedjan. För sitt arbete erhöll Beck
man 280 daler silvermynt. 1760 fick Johan Ross24 i 
uppdrag att måla den nya predikstolen med »lika 
färgor, som på Altaretaflan» (lantk 1760). 

Troligen har prästbänken vid något tillfälle om
byggts. I kontraktet sägs, att den skall göras »uti 
trenne afdelningar», vilket nu inte kan spåras. List
verket på trappbarriären är avsågat, som om den 

ändrats i förhållande till korg och präststoL Vid 
restaureringen vid sekelskiftet 1900 avlutades den 
gamla färgen, och predikstolen målades i vitt och 
guld. På korgens bröstning borttogs ett bokstöd i 
form av ett änglahuvud och korgen försågs med ett 
kupigt underrede, stött på en kort pelare. En tidigare 
predikstol, karakteriserad som »gammal och för
fallen» nämns i inventarieförteckningen 1726 (lantk). 
Den försvinner ur handlingarna, då den nya an
skaffats. 

Bänkinredning 

Den nuvarande bänkinredningen, vilken utfördes 
vid restaureringen 1961- 1962 efter ritningar av ar
kitekten G Rudner, är öppen med rakt avslutade 
bänkgavlar. Gavlarna gulgrå med blålaserade speg
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Fig 26- 27. Predikstol (t v) utförd av Johan Joachim Beckman 1758 samt detaljer visande Bebådelsen 
och Jesu födelse. Foto 1966. 

Pulpit by Johan Joachim Beckman, 1758, and delails ofpulpit showing the Annuncialian and the Birth 
of Christ. 

]ar i karminrött listverk. sittbräden och ryggstöd 
brunröda, psalmbokshyllor grågula. Den tidigare, 
likaledes öppna bänkinredningen , insattes vid restau
reringen 1901 (fig 21). Bänkarna var brunmålade 
med de höga, ornamentalt utformade gavlarna de
korerade i rött och blått. Före 1901 hade kyrkan slu
ten bänkinredning med numrerade dörrar (fig 14). 

Två bänkar, de s k herrskapsbänkarna, en på 
mans- och en på kvinnosidan , särskilde sig från de 
övriga genom »sniderier och särskilt vackra beslag» 
(Svenungsson , s 340). Bänkinredningen har i princip 
troligen varit densamma alltsedan 1695, då man lät 
tillverka trettiotre nya bänkar med dörrar. De senare 
blev färdiga först 1700 (lantk). Under 1700-talet 
reparerades bänkarna åtskilliga gånger. 1729 in
sattes nya »foteträ» och alla bänkar försågs med 

3 - 68 1573 Hj ä rtums och Väst erlanda kyrkor 

bokhyllor. 1763 målades samtliga bänkar (lantk). 
Den bristande tillsynen av kyrkan under 1800-talet 
drabbade i hög grad bänkarna . 1819 var de i så då
ligt skick, att man på manssidan inte kunde sitta i 
dem (kr prot). Enligt inventeringen 1830 var bänk
inredningen »pärlefärgad». Två av dörrarna till 
denna bänkinredning, som såldes på auktion efter 
restaureringen 1901, finns bevarade. De har s k 
bockhornsgångjärn. Den ena har kvar en övermål
ning i ekådring från 1800-talet, medan den andra har 
rengjorts och den underliggande färgen framtagits : 
»Rödgrå ramstycken med siffran 9 i gulvit färg 
samt speglar i vit och blågrå marmorering» (kon
serveringsrapport 1962, ATA). 

På korets norra sida stod intill 1961 en patronus
bänk i nygotisk stil med högt ryggstycke och plats 
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Fig 28. Vapensköldar med de friherreliga ätterna Coyet's (t v) och Madeans vapen. 
Foto 1966. 

Coats-of-arms of the Coyet (left) and Maclean families. 

Fig 29. Detalj av läktarbröstningen. Målningarna, som framtogs 1961, är troligen 
utförda 1741. Foto 1966. 

Det a il ofgallery front. The painting s, revealed in 1961, were p robab/y executed 1741. 
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för ca fem personer, hållen i samma färgskala som 
kyrkans övriga inredning (fig 20, 21). Den hade till
kommit 1901 i stället för den tidigare patronusbän
ken, vilken var utförd som en mindre läktare, vilan
de på korta kolonner och täckt av ett baldakin
liknande tak, uppburet av kolonner (utseendet 
framgår av ett foto i ATA, taget av af Ugglas). 
Tillläktaren ledde ett tiotal trappsteg. Predikstolen 
och paironusbänken kom därvid att befinna sig i 
jämnhöjd med varandra. Enligt inventeringen 1830 
var paironusläktaren liksom den övriga bänkinred
ningen då »pärlefärgad». Två vitmålade kolonner 
med inskriften »Hjertums Paironusbänk 1695- 1900» 
finns bevarade i kyrkan och har tillhört patronusläk
taren. Troligen har även de båda vapensköldarna 
(höjd 40 cm) med MaeJeans och Coyets vapen (fig 
28), vilka nu hänger på norra väggen, haft sin plats 
på denna läktare (jfr vapensköldarna på altarupp
satsen fig 22). Läktaren har tydligen funnits innan 
själva patronatsrätten infördes. Ströms ägare tycks 
ha fått församlingens tillstånd att för egen räkning 
sätta upp en läktare i kyrkan, förutom de sex bänkar 
gården redan disponerade (övr hand! ang kyrka 
1727- 1860). Som kompensation skall ägaren ha 
skänkt kyrkan den omkring 1726 utförda altarupp
satsen (se ovan). 

Orgelläktare 

Orgelläktaren i väster (fig 8) har en tresidig, målad 
och skulpterad barriär, indelad i sexton fält med 
bågställningar med refflade pilastrar. I fyllningarna 
målade landskap med kyrkor och andra byggnader 
(fig 29). Mellan fälten målade girlander i mörkrött. 
Gulvitt ramverk. Läktaren iordningställdes i sitt nu
varande skick 1961- 1962, då målningarna framtogs 
under 5-6 övermålningar (konserveringsrapport 
1962, ATA). Under den framtagna målningen finns 
spår av ytterligare ett målningslager med grönt ram
verk med målade slingor i gult, rött och gråblått 
(rapport som ovan). 25 

En läktare finns belagd i räkenskaperna 1697 
(lantk). Sedan taket höjts (se ovan) byggdes 1728 
en ny läktare, vilken enligt kontrakt med målar
mästaren Alexander Fox (not 7) 1741 skulle målas 
samtidigt med takvalvet i »hvit marmor» (lantk). 
De nu framtagna målningarna kan härröra från 
detta år, men har knappast utförts av Fox själv, 
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vilkens bevarade målningar i Nödinge kyrka (Vg) 
visar en betydligt högre kvalitet. I 830 var läktaren 
»pärlefärgad» (in v 1830). Barriären fick sin trekantiga 
form vid restaureringen I 90I, då den övermålades 
med schablondekor i samma stil som taket. Tidigare 
var barriären halvcirkelformad och liksom bänkin
redningen målad i mörk ekådring. 

Orgel 

Orgeln är byggd I962 av orgelbyggaren John Grön
vall, Lilla Edet samt har I 5 stämmor och två ma
nualer. Fasaden är utförd efter ritning av arkitekten 
G Rudner. Tidigare användes en orgel med I l stäm
mor och två manualer, byggd av orgelbyggaren 
S Molander, Göteborg26 och inköpt efter beslut 1900 
(kr prot 1900). Fasaden var ritad av arkitekten Bror 
Almquist (not 18), 1901. Kyrkans första orgel var 
trestämmig, inköpt på 1860-taletfrån orgelbyggaren 
Andersson i Bondstorp, Småland (se Svenungsson , 
s 339). 

Nummertavlor 

- l. Klädd med grått linne och med enkel träram 
(fig 7), fästad vid norra korväggen. Tillkommen vid 
restaureringen 1961-1962. - 2. Ett par med för
gyllda ramar. Överstycken med emblem, i vilka in
går en lyra och ett horn. Höjd 90 cm, bredd 65 cm. 
Tillkomna vid restaureringen 1901 och troligen ut
förda av målarmästaren M B Wallström (not 19). Nu 
i tornkammaren. - 3. Ett par med enkla, profile
rade, gråstrukna ramar med ett litet triangulärt 
överstycke. Höjd 45 cm, bredd 36 cm. Före 1901 
uppsatta på höga ståndare i koret (fig 14). Nu i torn
kammaren. 

Troligen 1724 skänktes en nummertavla av »Inwå
naren i Götheborg Torsten Eedgren»27 (lantk I 724). 
Förekommer i inventarieförteckningarna fram till 
1771. Numera försvunnen. Vid visitationen 1873 
yrkade biskopen på nya och större nummertavlor. 
1893 har i inventarieförteckningen tillkommit en 
»ny nummertavla» (vis prot). 

Medeltida dopfunt 

Medeltida kalkformad dopfunt av sandsten med 
centralt uttömningshåL Runt cuppans övre kant 
en ca 15 cm bred, mycket elegant unggotisk pal
mettbård. Cylindrisk, nedtill något utsvängd fot, 
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Fig 30- 31. Dopfunt av sandsten från 1200-talets mitt el ler 
senare hälft. Troligen av västgötskt ursprung. Ovan detalj av 
dopfuntscuppans eleganta, unggotiska palmettbård. Foto 
1966. 

Sandstone /ont, m id-J3th century or latter ha/f of the cent ur y. 
Probably from Västergötland. Above detail of the elegant 
Gothic palmetie border of the bo w l of the /ont. 
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på mitten försedd med en kraftig vulst. Cuppan 
sprucken i botten, ca 15 cm. I fotens nedre del fattas 
ett stycke och i vulsten är två flisor bortslagna. Färg
spår saknas. Funtens höjd 87 cm, cuppans diameter 
66 cm. Inventarieförteckningarna nämner en »Telge
stensfunt» (t ex lantk 1735). Man gjorde tydligen inte 
någon skillnad mellan sandsten och täljsten . En funt 
av samma typ som denna finns i Gestads kyrka i 
Dalsland. 28 Liksom funten i Västerlanda anses funten 
i Hjärtum vara av västgötskt ursprung och torde 
kunna dateras tilll200-talets mitt eller andra hälft. 29 

Dopredskap 

I funten är placerat ett fat av mässing med pressad 
och driven dekor samt brättet ornerat med punsad 
stämpeldekor (fig 32). I skålens botten bebådelse
scen.30 På brättet inskriptionen: »Anno 1652 Den 

Fig 33. Ka lk av silver, 
tillverkad 1825 av Johan 
Patrik Ljungström, 
Uddevalla. Foto 1966. 

Silver chalice, made in 
1825 by Johan Patrik 
Ljungström, Uddevalla. 

Fig 32 (t v). Dopfat av 
mässing, sannolikt tyskt 
arbete från 1500-talet. 
Skänkt till kyrkan 1652. 
Foto 1966. 

Brass baptismal dish, 
probably German work, 
16th century. Presented 
to the church in /652 
(to the le.ft) . 

F ig 34 (längst t h). 
Sockenbudska lk av 
silver, tillverkad 1833 
av Carl Fredrik Jonssen, 
Uddeva lla. Foto 1966. 

Silver viaticum chalice, 
made in /833 by Carl 
Fredrik Jonssim, Udde
valla (to the right) . 

25 Februari Hafver Mette S. Michel J0rgens For
aeret Dette Becken Til Hjertums Kirckes Daab.» 
Diameter 37 cm, djup 6 cm. Fatet är sannolikt ett 
tyskt arbete från 1500-talet. 31 

Lock till funten av mässing med knopp. Runt yt
terkanten följande text i gotiska versaler: »Låten 
barnen komma till mig Marc. 10.14.» På locket fyra 
»franska liljor». Diameter 66 cm, höjd 22 cm. Locket 
skänkt 1912 av fru Hulda Mellgren, Sollum.32 

Nattvardskärl 

Kalk av silver, inuti förgylld (fig 33). Klockformad 
cuppa, skaftet försett med rund nod med mittvulst, 
högt uppdriven rund fot med godronnerad kant. In
skrift på foten: »Hjärtums kyrka». Enligt stämp
larna tillverkad av Johan Patrik Ljungström, Udde
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valla (mästare där 1808-1830). Vikten är inristad på 
två ställen: 6 hgr 67 gr-6 hg 64 gr. Höjd 30 cm, 
diameter 12,5 cm. Kalken inköptes 1825 i utbyte mot 
en äldre (vis prot). 1833 förvarades den samman med 
paten i ett bleckfodral, invändigt klätt med svart 
sammet (vis prot). Sin inskription fick kalken först 
sedan biskopen vid visitationen 1873 uppmanat för
samlingen att ombesörja en sådan. 

Den äldre kalken bar enligt inventarieförteck
ningen 1735 följande inskription : »l G J64 R M S 7», 
samt ett bomärke. Den var in- och utvändigt för
gylld och vägde 37 lod (lantk). Oedman berättar 
(Oedman, s 164), att prosten Lysell (not 22) för ho-

F ig 36. Ljusstake av fö rsilvrad, driven 
mässingsplåt Skänkt mellan 1722 och 
1735 av Rutger Maclean. Foto 1966. 

Candiestick of silver-plated, clwsed sheet 
brass. Donated to the church by Rutger 
Maclean between 1722 and 1735. 

Fig 35. Ljuskrona av kristall i barockstil. 
Skänkt till kyrkan 1833. Foto 1966. 

Crystal chandelier, Baroque sty/e. Presented 
to the church in 1833. 

nom förklarat inskriptionen. Kalken skulle vara 
skänkt 1647 till kyrkan av farföräldrarna till Ras
mus Mårtenson i Holmen,33 Rasmus Mårtenson och 
Gunilla Jensdoter, vilket sonsonen berättat för präs
ten. Kalken omgjordes, »tillökades» och förgylldes 
av J M Winterstein 169834 och vägde därefter 38 1/2 
lod (lantk). Tydligen blev den ursprungliga inskrip
tionen bevarad. Dessförinnan hade kalken repare
rats 1691 (lantk). Till denna kalk hörde en förgylld 
paten, likaledes omgjord 1698 (lantk). 

Till nuvarande kalken hörande förgylld paten av 
silver. Inskrift: »Hjärtums kyrka». Stämplar som 
ovan. Vikten är inristad på undersidan: l hgr 82 gr. 
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Diam 17,5 cm. Troligen utförd vid samma tillfälle 
som kalken . 

Vinkanna av nysilver. På locket litet stående kors . 
Höjd utan lock 30 cm. Enligt stämplarna utförd av 
C A Kjernås.35 Skänkt 1907 av fru Hedvig Hell
ström, Ström . 

Oblataskar: - l. Oblatask av nysilver, hörande 
till vinkannan. Inskrift: »Hjärtums kyrka 1894». 
Höjd 5,5 cm, diameter 13 cm. Tillverkare C A Kjer
nås.35 Skänkt av brukspatron P Larsson (bil 1: 10). 
- 2. Oblatask av masurbjörk. Höjd 8,5 cm, dia
meter 16 cm . Vid sina visitationer 1851 och 1873 an
märkte biskopen på att församlingen endast hade en 
oblatask av trä. Man borde skaffa en i ett mera be
ständigt material (vis prot). Ej mera i bruk. 

Sockenbudstyg av silver, bestående av inuti för
gyl ld kalk med åttkantig fot (fig 34) och förgylld pa
ten . Jnskription på cuppan: »Westerlanda kyrka
Hjertums kyrka». Enligt stämplarna är sockenbuds
tyget tillverkat 1833 av Carl Fredrik Jonssen , Udde
valla (mästare där 1831- 1859). Kalkens höjd 13 cm, 
diameter 5 cm. Förvaras i ett svart läderfodral. 
Socken budstyget anskaffades a v patronus 1833 efter 
uppmaning av biskopen (vis prot 1825, 1851). In
skriptionen tillkom likaså efter uppmaning från bis
kopen 1873 (vis prot). 

En fyrkantig tennflaska för kommunionsvinet, 
vägande 12 marker, upptages i inventarieförteck
ningarna under 1700-talet. Samtidigt förekommer 
också en vinkanna av tenn för altarbruk. Den vägde 
4 marker och reparerades 1759 (vis prot). De karak
teriserades 1851 som odugliga (vis prot) och upp
tages därefter inte mer. Saknas. 

En oblatask av tenn, »wäger l 1/2 marker», om
nämns första gången i inventarieförteckningen 1735 
(lantk). Upptages ännu 1794 (vis prot). Saknas. 
1735 omnämns en sockenbudskalk av tenn, som 
var obrukbar (lantk). Ny sockenbudskalk jämte pa
ten och oblatask av tenn i fodral omnämns 1752 
(lantk). 1756 fick uppsättningen nytt fodral. 1794 var 
kalken trasig och måste lagas om den skulle kunna 
användas (vis prot). Tydligen i bruk fram till 1833, 
då det nuvarande sockenbudstyget anskaffades. 

Brudkrona 

Brudkrona a v förgyllt silver med fem ståndare och in
fattade stenar. Från ståndarnanedhängande hjärtan. 

INREDNING OCH INVENTARIER 

Runt kronringen pärlor. Inskription på ringens in
sida: »Skänkt av SLKS ( = Svenska landsbygdens 
kvinnosamfund) till Hjärtums kyrka 1960.» Enligt 
stämplarna tillverkad av C G Hallbergs Guldsmeds 
AB i Tro ll hättan 1960. Kronringens diameter 6, 7 cm, 
höjd 8,5 cm. 

Ljusredskap 

Ljuskronor av kristall: - 1. Stonune av mässing med 
sex ljusarmar och nedhängande blad- och stjärnfor
miga prismor (fig 35). Barockstil. Höjd 125 cm. 
Skänkt 1833 av Jacob Bennet, broder till dåvarande 
patronus (vis prot 1851). - 2. Stomme av försilvrad 
mässing med sex ljusarmar och kedjor av kristall
prismor (se fig 26). Gustaviansk stil. Höjd JOO cm. 
Skänkt 1839 av patronus Carl Bennet (bil 1:7 o vis 
prot 1851). - 3. Stomme av mässing med sex ljus
armar och nedhängande prismor i form av blad och 
stjärnor. Barockstil. Höjd 65 cm. Skänkt av åbon 
Olof Andersson, Tomten (vis prot 1851) troligen på 
1830-talet. Nu i sakristian. Stommen till nr 2 ny
försilvrades 1927. Troligen kompletterades vid sam
ma tillfälle prismorna. Samtliga kronor översågs 
och reparerades 1961- 1962. 

Ljuskrona av mässing med tvenne kransar och 
åtta ljusarmar i vardera. Höjd 100 cm. Skänkt 1901 
av fru v Matern, Torp.36 Flyttades vid restaureringen 
1961- 1962 till tornkammaren. 

Ljuskrona av bronserat gjutjärn med två kransar 
och sex ljusarmar med vardera fyra ljushållare i 
nedre kransen , sex ljusarmar med enkla ljushållare i 
den övre. Höjd 115 cm. Skänkt 1913 av Inlands pap
persfabriks AB (bil 1: 10). Flyttades vid restaure
ringen 1961-1962 till tornkammaren . 

Åtta taklampor av matt mässing och mjölkvitt 
glas (fig 7) utförda efter ritning av arkitekten G R ud
ner, 1961- 1962. Höjd 30 cm. 

Ljusstakar: - l. Ett par av försilvrad , driven och 
ciselerad mässingsplåt (fig 36). Rund fot med genom
bruten blomdekor, spiralvridet skaft. Höjd 31 ,5 cm, 
fotens diameter 23 cm . Skänkta mellan 1722 och 1735 
av dåvarande kaptenen Rutger Maclean (bil 1:4, 
lantk 1735). Placerade på altaret. - 2. Ett par låga 
av silver med vida, skålformiga manschetter. Runt 
foten en stansad zig-zagbård. Enligt stämplarna till
verkade 1957 av Helge Lindgren hos hovjuveleraren 
K Andersson, Stockholm. Höjd 14 cm, fotens dia
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meter 14 cm. Skänkta 1962 av föreståndarinnan 
Jenny Andersson och fru Stina Wallerius-Gunne. 
På altaret. - 3. Ett par av silver, spiralvridet skaft 
och rund fot med pressat och ciselerat blad- och 
blommönster. Enligt stämplarna utförda 1963 av 
Göthlin hos Aktiebolaget Tenn och Silver i Göte
borg. Höjd 18 cm. Inköpta för gåvomedel 1964. På 
predikstolen.- 4. Ett par 9-armade kandelabrar av 
mässing. Inskrift på den enas fot: »Skänkt till 
Hjärtums kyrkajulen 1918 av Godsägaren och Fru 
B. Svenson på Ström.» På den andras fot: »Skänkt 
till Hjärtums kyrka julen 1918 av Fröknarna Maria 
och Elisabeth Augustinsson, Halmstad.» Höjd 69 
cm. Placerade i korfönstren. - 5. Ett par 4-armade 
av järnsmide. Höjd 41 cm. Utförda och skänkta av 
smidesmästaren och f kyrkvärden Johan Skog. Pla
cerade i koret på två vitmålade kolonner, vilka till
hört den gamla patronusläktaren (se ovan). - 6. En 
7-armad av bronserat smidesjärn. Höjd 45 cm. Ut
förd som ovan och skänkt av småskollärarinnan 
Armida Andersson 1935. 

Sex lyktor av järnsmide och glas, sexkantiga. 
Höjd 35- 50 cm. Utförda och skänkta av f kyrkvär
den Johan Skog. 

Textilier 

Antependium (se fig 7), av gulvitt ylle med inslag 
av silke. Motivet, som tycks vara »Det himmelska 
Jerusalem», utfört som applikation och broderi med 
ylle, silke och paljetter i huvudsakligen rött och gult. 
Längd 97 cm, bredd 90 cm. Signerat: »Agda Öster
berg, Va rnhem 1962. Komp: Kerstin Persson.» Gåva 
1962 av Hjärtums kyrkliga syförening. 

Mässhakar: - l. Av svart sammet, kantad med 
guldgaloner. På ryggsidan kors av guldgalon. Ned
vikt krage, knäppning på axlarna. Smal modell. 
Skänkt j 80(8)? av friherrinnan Eva Maclean (bil J : 5, 
vis prot j 825). Patronus Gustaf Maclean hade ge
nom sitt ombud , en kapten v Döbeln, redan 15 år 
tidigare lovat kyrkorna i Hjärtum och Västerlanda 
nya mässkrudar (Övr hand! ang kyrka 1727-1~60). 
Men löftet tycks ha infriats först sedan församlingen 
besvä rat sig hos landshövdingen i Göteborg (se 
ovan). - 2. Av mörkröd sammet med guldgaloner 
och guldbroderier. På ryggsidan broderat Kristus
monogram omgivet av fyra liljor. På framsidan 
Lammet med de sju inseglen. Smal modell. Skänkt 

1907 av fru Marie Larsson, Torskog (maka till pa
tronus, bil I: 10).- 3. Av vit sidenbrokad med app
likationer i rött. På ryggsidan liksom på framsidan 
ett Y-kors. Bred modell. Utförd av Pro Ecclesia, 
Malmö. Inköpt 1957 för inkomna gåvomedel.- 4. 
Av ultramarinblått ylle med broderier i svart ull
garn , blått och violett silke. På ryggsidan ett kors 
med törnekrona. På framsidan alfa och omega samt 
ett T-kors . Bred modell. Utförd av Christina West
man, Göteborg. Gåva 1962. 

I inventarieförteckningarna under 1700-talet upp
tages en mässhake av »blommerat sammet med ett 
broderat Silfwerkors på ryggen», skänkt av fru Do
rothea Bielke 1657 (bil I: l; vis prot 1794). Har tro
ligen ersatts av nr l. 

Stolor: - l. En av vitt siden med broderat guld
kors. Skänkt 1962 av Hjärtums kyrkliga syförening. 
- 2. En av ultramarinblått ylle med broderade kors 
i mörkare färg. Stolorna är utförda av Christina 
Westman och avsedda att bäras till en likaledes 1962 
skänkt alba av linne med plattsömsbroderier på 
manschetterna, tillverkad av Licium. 

Håvar: - J. Två enkla kollekthåvar av röd sam
met med tofs. Skänkta 1931 av fruarna Widell och 
Rosengren. - 2. En gammal kollekthåv av nu gul
brun, ursprungligen röd sammet med röd tofs . 
Skinnfodrad och garnerad med silvergaloner. Myc
ket skadad. Ej i bruk. 

Inventarieförteckningen 1735 upptar en gammal 
»klingepung» (lantk). 1759 inköptes en ny, som kan 
följas vidare under 1700-talet. Ännu 1893 medräk
nas en kollekthåv med »malmpingla» (vis prot). 

En brudpäll hopsydd av tre våder blå sidenbro
kad med mönster i mörkare blått, ljusgrått och 
guldtråd (fig 37) ; 1700-talets första fjärdedel. Blå
grått mönstrat sidenfoder. Längs kanten silverband . 
Längd 160 cm, bredd l 01 cm. Pällen är blekt och 
på sina stäl len mycket sliten och skadad. Till pällen 
hör fyra svarvade bärstänger, målade i blått och 
gu ld . Längd 45 cm. Pällen skänktes 1770 av fri
herrinnan Maclean (bil l :4, Jantk). Bärstängerna 
däremot inköptes och målades för kyrkans gåvo
medel. 1825 berättas, att pällen var i hjälpligt 
skick och anvä ndes ganska ofta (vis prot) . - En 
äldre, utsliten , blå taftpäll omtalas i samtliga in
ventarieförteckningar från 1700-ta let (vis prot, 
lantk) . 
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Matta av ylle i röllakan med duvor, livsträd och 
andra stiliserade kristna symboler. Ljus naturfärgad 
botten med mönster i ljusa blå, gula och gröna fär
ger samt något mörkare violett inslag. Signerad i ena 
hörnet: »A Ö.» ( = Agda Österberg). Längd 425 cm, 
bredd 223 cm. Gåva 1962 av Hjärtums kyrkliga sy
förening. I koret. 

En kyrkvaktarrock. Av blått kläde med röda upp
slag upptas i inventarieförteckningen 1735 (1antk). 
1755 omtalas, att den var utsliten, men följande år 
hade man lagat den (lantk). 1794 hade patronus 
skänkt en ny rock åt »stöten». Den var av grått kläde 
med ljusblå krage och uppslag (vis prot). Saknas. 

Gravminnen 

Vid restaureringen 1961-1962, då mittgångens kalk
plattor omlades, påträffades ungefär i kyrkans mitt, 
under mittgången, en av tegel murad grav (fig 12). 

Fig 37. Detaij av 
brudpäll av blå 
sidenbrokad. Skänkt 
1770 av friherrinnan 
Maclean, f Coyet. 
Foto 1966. 

Detail of bridal canopy 
of silk brocade. 
Presented in 1770 by 
Lady Mac/ean, m!e 
Coyet. 

INREDNING OCH INVENTARIER 

Den låg omedelbart innanför medeltidkyrkans väst
gavel och var bredare än den nuvarande mittgången. 
Graven, som är ovanligt stor och sannolikt från 
1600-talet, har troligen varit täckt av en trälucka. I 
koret påträffades ytterligare en gravkammare, an
tydd av de här nedsjunkna kalkstensplattorna (fig 
12).37 

Då gravkoret utrymdes (se ovan) tillvaratogs två 
kistplåtar med inskriptioner: - l. Trekantig mäs
singsplåt med drivna ornament. Text: »Här vilar 
Eleonora Charlotta Maklier Dotter af Öfverste Rut
ger Maklier Född den 16 juni 1746.38 Gift den 16 
December med Öfversten och Friherren Rutger 
Bennet Död den 9 Februari 1777 Hopp och Tro om 
ett bättre Lif». Höjd 40 cm, bredd 55 cm. - 2. Kon
vex, oval, omgiven av bladkrans. Av tenn. Inskrift: 
»Här Hvilar i Lifstiden Friherrinnan Fru Withel
mina Eleonora Coyet född d. 22 May 1719. gift d ... 
May 1740 med Öfversten och Riddaren af Kong! 
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Fig 38. Svensk officersvärja med fäste från tiden omkring 1670- 1690 (t v samt de
talj ovan). Klingan har förgylld ornering och bär årtalet 1640 samt ett krönt F 
syftande på prins Fredrik, sedermera Fredrik III, av Danmark. T h svensk ryttar
värja, 1680 års modell. Foto N Lagergren 1968. 

Swedish officer's sword with hitt dating from ca 1670- 90 (lejt and detail above) . The 
blade has gift ornamentarian and is dated 1640; a crowned F refers to Prince Fredrik, 
later Fredrik III of Denmark. Right, Swedish cavalry sword, 1680 mode/. 

Svärdsorden Baron Rutger Maklur död d. l april 
1778.»39 Höjd 28 cm, bredd 22 cm. 

Ett epitafium, vilket 1726 betecknades som gam
malt (vis prot) hängde på kyrkans norra vägg fram 
till 1759 (lantk). Det flyttades sedan till den södra 
sidan. Mellan 1851 och 1873 försvinner det ur hand
lingarna (vis prot). I tornkammaren förvaras trärena 
detaljer av ett dekorativt skulpturverk, som kan 
tänkas ha tillhört ett epitafium. 

Värjor40 : - I. Svensk officersvärja med fäste 
från tiden omkr 1670-1690 (fig 38 t v). Fästet av 
järn, anslutande till den typ, som under 1690-talet 
fastställdes för kavalleriofficerare (dessa fästen var 

dock av förgylld mässing); de hjärtformiga parer
plåtarna helt genombrutna med små runda hål. 
Kavellindning (söndrig) av silvertråd. Klinga två
eggad, rak med etsad, förgylld ornering av kabba
listiska tecken och på båda sidor initialen F under 
krona, på ena sidan åtföljd av ANNO och på den 
andra av 1640 (sannolikt syftande på den danske 
prinsen Fredrik, 1648 konung Fredrik III av Dan
mark). Att klingan, som dateringen utvisar, är 
äldre än fästet, beror på att man i fråga om enskilt 
ägda vapen understundom monterade äldre, högt 
ansedda klingor i nyare fästen. Klinglängd 89 cm. 
- 2. Svensk ryttarvärj a, 1680 års modell (fig 38 t h). 
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Fäste av järn med hjärtformig parerplåt, rak främre 
och bakre parerstång, tumbygel, kavellindning(sönd
rig) av mässingstråd. Rak, tvåeggad klinga med 
17 cm lång blodrand, vari instansade bokstavs
tecknen C O (upprepat). I utsidan av klingans bas 
inslaget approberingstecknet P. Klinglängd 87 cm 
(avkortad, ursprunglig längd omkr 96 cm). På pa
rerplåtens undersida, på ena sidan B : L: R (vilket 
kan uttydas Bohus Läns Regemente, förbandets 
officiella namn var dock mellan 1670- 1720 Bohus 
Läns Dragon bataljon) ; på andra sidan T : C : No 
108 (Tanums Campanie No 108, dvs den indelte 
ryttarens kompaninummer). Vapnet sannolikt till
verkat under 1690-talet eller omkr 1700. - 3. Ka
valjersvärja. Fäste av järn med njurformad parer
plåt och utan främre parerstång. Klingan sanno 
likt avkortad. J 700-talets början. 

Värja nr l överlämnades enligt uppgift på för
anstaltande av Oscar II till Backamo officerssalong, 
numera Bohusläns regementes officerskår, I 17, 
Uddevalla, där även värja nr 2 numera förvaras. 
Överlämnandet finns bekräftat i k s p rot 28/5 J 897. 41 

Värja nr 3 är sedan några år tillbaka fästad i sakri
stians vägg med en järnkätting. I inventarieför
teckningen 1830 upptages trenne värjor med sorg
flor, tydligen de ovan beskrivna. 

Ett »Kong! Bohusläns dragonregementes standar 
med Carll2tes namn i balken» upptages i inventarie
förteckningen 1830. Det lär 1849 ha hämtats av en 
korpral med sex soldater och förts till Backamo (vis 
prot 1873), numera Bohusläns regemente, där det 
ännu finns. Enligt Holmberg skall standaret ha an
vänts vid Karl XII: s norska fälttåg (Holmberg, 
s 163-164).42 

Minnestavlor 

1735 omnämns » Hedengrans taflor med målade och 
förgylta ramar» (lantk). Enligt visitationsprotokollet 
1825 gällde den enajubelfesten den 17mars 1721 och 
hängde på norra sidan i koret. Den andra rörde ju
belfesten den 14 juni 1730 och hängde på korets 
södra sida. 1873 var den förstnämnda sönderslagen 
(vis prot). Den andra nämns ej efter 1833. Samma 
kopparstickstavlor fanns även i Västerlanda (se ne
dan). 1794 upptages i inventarieförteckningen Gustaf 
III: s tal i förgylld ram (vis prot). Härmed avses tyd-

INREDNING OCH INVENTARIER 

!igen konungens tal i augusti 1770. Samma tavla 
fanns även i Västerlanda (se nedan). 

»En liten tafla wid funten med döpelse achter må
lat» omnämns i inventarieförteckningarna mellan 
1735 och 1872. Det senare året har man tillfogat, att 
den är »välmålad». 

Votivskepp 


Votivskepp (fig 40), upphängt i ett fönster på kyr

kans norra sida. Föreställer ett tvåmastat handels

fartyg, en s k toppsegel skonert. Typen förekommer 

mest under 1800-talets andra hälft. Modellens rigg 

är tydligt överdimensionerad, vilket är ganska vanligt 

på hängande skepp.42a Längd 50 cm. Skall vara ut

fört av en förutvarande skeppare, »An'rias i Torp» 

(Svenungsson, s 337). Skänkt troligen på 1860-talet 

av skepparen Torkel Mårtensson (f 1832, d 191 1). 


Böcker 


Av inventarieförteckningarna framgår att kyrkan 

under 1700-talet haft ett förhållandevis välbeställt 

bibliotek. Bland bevarade böcker märks: - l. Karl 

XII : s Bibel i svart läderband med konungens mono
gram och mässingsbeslag. Något skadad. Den dan
ska Bibeln såldes 1695 (lantk).- 2. Confessia Fidei, 
Stockholm 1693. Läderband. På försättsbladet är an
tecknat med bläck: »Ankommen d 17 aug. 1694 är 
till Hjertums prästgård Andreas Bonander» (not 6). 
- 3. Coneardia Pia, 1730. Läderband. - 4. Tre de
lar av det »Gezeliska bibelverket»43 : Det nya testa
mentets förra del 1711, Det gamla testamentets 
förste del 1724, Det gamla testamentets tredje del 
1727. Läderband. - 5. Laurentius Helenius, Bibel
concordanz,44 två band, 1734 och 1739. Obundna. 
- 6. Handbok 1693 och 1772. Bägge i läderband. 
- 7. Kyrkohandbok 1809. Läderband. - 8. Johan 
Peringskiöld, Bibliskt slächtregister, Stockholm 
1713. Läderband. - 9. M Christian Serivers Siäle
Skatt,45 Band 3- 5, 1724- 1726 jämte registerband 
1726. Läderband. Böckerna befinner sig i relativt 
gott skick. 

Brudbänk 

Brudbänk (fig 41 o 42) med helt ryggstöd och på 
bakstammen målad blomsterdekor. Gavlar och bak
stam olivgröna med röda listverk. Dekor i rosa, 
mörkrött, blått och svartgrönt. Mellan speglarna 
står årtalet 1695, målat i rött. Brudbänken är tyd
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Fig 39. Fattigstock av ek 
från 1700-talet. Foto 
1966. 

Oak poor-box, 18th 
century. 

Fig 40. Votivskepp, föreställande en s k toppsegelskonert, 
skänkt på 1860-talet. Foto 1966. 

Votive ship, representing a so-ca/led topsail schooner, present ed 
in the 1860's. 

Fig 41 - 42. Brudbänk från 1695. Den rika målningsdekoren 
härrör från slutet av 1700-talet. Foto 1966. 

Bridal bench, dating, from 1695. The rich painted decoration 
da tes from the end of the 18th century. 

44 



!igen tillverkad detta år. Målningen torde dock 
härröra från slutet av 1700-talet. Inventarieförteck
ningen 1752 talar om två målade brudbänkar (lantk). 
De upptages också i inventarierna under 1800-talet. 
Enligtinventarieförteckningen 189 3 s kulle de befinna 
sig på Ströms säteri (vis prot). Brudbänken ren
gjordes och konserverades 1961- 1962. De ursprung
liga färgerna var då i gott skick. 

Kistor 

- l. Kista av ek med ornerade jä rnbeslag och två 
lås. Längd 100 cm, höjd 43 cm, bredd 53 cm. - 2. 
Kista av ek med släta järnbeslag. Längd 141 cm, 
höjd 54 cm, bredd 58 cm. 

1783 hade en ny kista tillverkats (lantk). De fort
satta inventarieförteckningarna upptar en »järnbe

D 0slagen målat kista med Lås» samt »en Pen

Ilingekista med 3ne Låsar» (lantk) . Troligen de ovan 

nämnda. 


Fattigstock 


En fattigstock av ek med järnbeslag och två stora 

hänglås (fig 39). Höjd 131 cm, bredd 23 cm. »En 

järnbeslagen fattigstock under Läcktaren med 2ne 

lås» upptages första gången i inventarieförteckningen 

1753. Torde vara denna. 


Flöjlar och nycklar 


Två flöjlar av plåt, märkta »G S L 1767». Nu i torn

kammaren. Initialerna torde syfta på kyrkoherden 

Gudround Simonsson-Lyseli (not 22). Den ena 

flöjeln hade sin plats på takets västligaste del (fig 15). 

- Två stora nycklar jämte två kraftiga dörrbommar 

av smidesjärn tillhörande inredningen före 1901. 

Förvaras i tornkammaren. 


Övriga inventarier 

En kopparkanna med pip. Höjd 30 cm. 
Vaser : - l. Ett par pokalformade av silver med 

tiokantig fot. Enligt stämplarna tillverkade 1961 och 
1962 av Guldsmedsaktiebolaget i Stockholm. Höjd 
18,5 cm. Skänkta 1962 av småskollärarinnan Gerda 
Persson . - 2. Ett par av nysilver. Höjd 22 cm. - 3. 
En av tenn . Stämplar: Swed. Ystad Tenn 8. Höjd 
11 ,5 cm. 

Kronhjortshorn , fästade vid ett ställ av smides
järn. Det senare utfört av Johan Skog. Hornen äldre 
(se not l). I sakristian. 

INREDNING OCH INVENTARIER 

Ett timglas och ett radband är upptagna i inven
tarieförteckningen 1873 (vis prot). Det senare skall 
ha sålts på auktionen 1901 (Svenungsson, s 333). 
Saknas. 

En »gapestock» och en »plichtepall» förekommer 
ännu 1851 i inventarieförteckningen . 1872 användes 
»gapestocken» som trappsteg i gravkoret (se ovan). 
Utauktionerades efter restaureringen 1901 (Sve
nungsson, s 334). 

En biktstol inköptes 1695 (lantk) . Saknas. 

Klockor 

Kyrkan har tvenne klockor i tornet, anskaffade i 
samband med tornbygget 1901: - l. Den större 
klockan bär på ena sidan inskriften: »År 1901 Blef 
Denna Klocka U p ps att I l Hjertums Kyrka Af 
Bruksegaren P. Larsson (bil 1: 10)46 l På Thorskog 
Som Då Utöfvade Patronatsrätten l För Ströms 
Säteri , Då P . O. J. Simonsson (not 41) l Var För
samlingens Kyrkoherde l Gjuten i Stockholm af 
K. G. Bergholtz & Co.»47 På den andra sidan står: 
»Hela Världen Fröjdes Herran l Tidigt Och Af 
Hjertans Grund l Kommer Ifrån Orter Fjärran l I 
Som Stån I Hans Förbund l Kommen Fram med 
Lust och Fröjd l Sjunger Gud I Himmelshöjd Sv Ps 
286 : 1». - 2. Den mindre klockan har på ena sidan 
följande inskrift : »År 1901 Inköptes Denna Klocka 
För l Donationsmedel Af Ångbåtsbefälhafaren l 
Alfred Johansson48 Hans Hustru l Justina Andreas
dotter i Lödestorp l Till Minne Af Sonen John Aronl 
Gjuten i Stockholm Af K. G. Bergholtz & Co.» På 
den andra sidan står: »Ynglingar och Jungfrur, De 
Gamla l Med De Unga, Skolan Lofa l Herrans 
Namn; Ty Hans Namn l Allena är Högt; Hans Lof 
Går Så Vidt l Som Himmel och Jord Är. Dav. Ps 
148 : 12, 13.» 

Före 1901 hade kyrkan en mindre klocka i sta
peln på kyrkogården. Den omnämns i inventarie
förteckningen på 1700-talet som »en Klåeka af me
delmåttig storlek». 1759 antecknas en »liten spräcka 
i ena brädden» (lantk). Oedman berättar att klockan 
är »utgammal utan åretal och skrift» (Oedman, 
s 165). Han återger också en av dessa vanliga sägner, 
om hur klockan blivit bortbytt mot en annan. 
Brukspatron Larsson , som skänkte den ena klockan, 
skall ha fått den gamla i utbyte. Den lär inte ha bli
vit omgjuten, men var den hamnat är obekant. 49 
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YÄSTERLANDA KYRKA 

Fig 43. Västerlanda kyrka från sydöst. Foto 1966 

Västerlanda Church from S E. 

VÄSTERLANDA KYRKA 

Kyrkogården 
Västerlanda kyrka ligger på en höjd med vidsträckt trappor. Den i omedelbar anslutning ti ll kyrkan be
utsikt över Göta älvs dalgång, alldeles intill den lägna delen omges i sydväst, norr och delvis i öster 
gamla vägen mellan Kungälv och Lilla Edet. av stenmurar, vilka till följd av terrängförhållan

Kyrkogården (fig 45) är genom terrängförhållan dena ställvis är mycket höga, på norra sidan omkr 
dena delad i två områden, förenade genom sten- 2,5 m, på södra sidan manshöga. På östra sidan, 
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Fig 44. Flöjel av plåt från klockstapeln 
(jfr fig 46) . Uppmätt och avritad 1948 
G Rudner. BSt. 

Sheet-metal weather-vane jrom the 
bell-tower (cf fig 46) . Drawing 1948 
by G Rudner. 

S/T UATIONSPLAN 

O /0 20 JO 40 50 60M 
f-==! f b-=1 ~~ 

Fig 45 . Situationspla n, l :2000. Uppm J Söderberg 1945. 

General plan. 

F ig 46. Klockstapeln och kyrkan före restaureringen 1896- 97. Fig 47. Förstorad detalj från karta av J Åstrand visande 
Detalj av teckning av K G Nilsson, 1937. BSt. kyrkogårdens omfattning 1775. LMS. 

Bell-tower and church before the restoration in 1896-97. Detail Enlarged detail ofmap by J Astrand, showing the extent of the 
of a drawing by K G Nilsson, 1937. churchyard in 1775. 
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VÄSTERLANDA KYRKA 

som vetter mot landsvägen, utgöres inhägnaden av 
ett järnstaket. Huvudingången stänges av tvenne 
järngrindar, vilka liksom staketet, är utförda av 
smeden Alfred Johansson (f 1858, d 1940). I den 
västra muren finns en mindre grind, som för till en 
genväg till prästgården. Den åt norr, på ett lägre 
plan belägna delen, inhägnas på alla sidor, utom 
den västra, av kallmurar. Södra muren är gemen
sam för den övre kyrkogården. I väster finns en 
granhäck. 

Kyrkan är byggd på berget, och marken nedan
för är mycket sank. Det har därför alltid varit svårt 
att ordna begravningsplatser på kyrkogården. Sin 
nuvarande utsträckning fick denna 1938, då den 
nedre, norra delen (fig 45 JKLM) invigdes. Denna 
har tidigare under 1800-talets koleraepidemier tro
ligen använts som begravningsplats (Svenungsson, 
s 344- 345). Den högre belägna delen norr om kyrkan 
(fig 45 GHIJ) iordninggjordes 1926, medan den 
äldre kyrkogården, söder om kyrkan, 1921 utvidga
des ca 15 m åt söder (fig 45 ADEF). Den gamla 
kyrkogården (fig 45 ABCD) utfylldes och avjämna
des 1898- 1900, då även alla gamla gravvårdar togs 
bort. Såsom framgår av fig 47 hade kyrkogården 
under 1700-talet i stort sett samma utsträckning 
som vid 1800-talets slut. 

Kyrkobyggnaden 

Kyrkan (fig 48- 50) är liksom Hjärtums kyrka sal
formad med tresidigt avslutat kor i öster utan yttre 
kormarkering samt västtorn. Tornets bottenvåning 
användes som vapenhus. I det nuvarande långhuset 
ingår murrester av en medeltida kyrka, som under 
1600- och 1700-talen förlängdes och ombyggdes. 
Tornet uppfördes 1896- 1897. 

Långhusmurarna med undantag av västra gaveln 
utgöres av skalmurar av gråsten. Västgaveln, som 
ligger i förband med tornets murverk, är liksom 
detta uppförd av tegel. Långhuset är slätputsat och 
vitkalkat. Med undantag av västgaveln saknar det 
sockel. Rappning av kyrkans yttre omnämns första 
gången 1704 (lantk). Tornet är spritputsat och har 
liksom västgaveln sedan 1955 en finhuggen granit
sockel. 

Klockstapel 

En klockstapel fanns på kyrkogården 1898, då den 
revs. Den var uppställd några meter söder om det 
nuvarande tornet. Enligt en i efterhand gjord teck
ning (fig 46) bestod stapeln av en vanlig, öppen kl ock
bock, av samma typ som i Hjärtum (se fig 15). Taket 
kröntes av en vindflöjel med årtalet 1798. Denna 
var ännu 1948 i behåll, men har sedan inte kunnat 
återfinnas (fig 44). Klockstapeln torde således ha 
uppförts detta år eller i varje fall genomgått en om
fattande reparation. 1628 kläddes ett »klokkehus» 
med bräder (kirkeregnsk). Eftersom inte mindre än 
fyra timmermän och en snickare under tre dagar var 
sysselsatta med detta arbete, kan byggnaden knap
past ha varit av samma enkla slag som den, vilken 
revs 1898. Troligen har det rört sig om ett fristående , 
fyrkantigt klockhus av dansk-norsk typ (se SvK, Bo 
I : 2, s l 07). Klackhuset revs sannolikt 1726, då man 
lånade en »fyrlina» för att ta ned det »förfaldna 
Kyrckiotornet» (lantk). Samma år uppfördes en 
» Klåckestapeb> (lantk). Den var 1744 rödmålad 
(räk). 

Söder om kyrkan fanns till omkr 1940 kyrkstallar, 
med plats för 30-35 hästar. 

Långhuset har elva stora, rundbågiga fönster, 
fyra på den norra sidan, fem på den södra och två i 
det tresidiga korutsprånget. Över sydportalen finns 
dessutom ett mindre, rundbågigt fönster. Karmar 
och spröjsverk är av trä. Det sydöstra fönstret upp
togs 1955, medan de övriga upphuggits till sin nu
varande storlek vid en restaurering 1896-1897. 

Kyrkan har tre ingångar: huvudportalen i väster, 
som leder genom tornet, en ingång på södra sidan 
och en i östra muren, upptagen 1896, som leder till 
sakristian. Dörrarna är sedan 1955 beslagna med 
kopparplåt på utsidan. Västportalen har omfattning 
av kalksten, utförd 1955. 

Långhuset är täckt med ett mot öster valmat sa
deltak, sedan 1955 täckt med svarta skifferplattor, 
vilka ersätter ett 1908 pålagt plåttak. Tidigare har 
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KYRKOBYGGNADEN 

taket varit belagt med tegel, för vilket finns belägg 
sedan 1671 (lantk). 

Tornet (fig 48), som är uppfört av tegel , har en för
tagning i murlivet i höjd med långhusets ryggås, 
markerad av en plåtklädd taklist. Den så uppkomna, 
smalare, övre delen skiljer sig genom sin kraftigare 
plastiska accentuering från den nedre. Överdelens 
sidor är utformade som fasader på en självständig 
byggnadskropp med framspringande hörnkedjor och 
mittaxeln markerad av ett rundfönster, under vilket 
två stora, rundbågiga ljudgluggar öppnar sig. Själva 
tornhuven är utförd som en s k böhmisk kupa och 
krönes av en kort och bred åttkantig spira. Tak

4 - 681578 Hjärtum s och Västerlanda kyrkor 

Fig 48. Kyrkan från söder. Foto J966. Church ji-om S. 

täckningen utgöres av plåt. Tornets nedre del har i 
bottenvåningen liksom läktarplanet två stora fönster, 
ett åt söder och ett åt norr. Däröver följer ytterligare 
en fönstervåning med sex öppningar. 

Kyrkorummet (fig 51-52) är stort och ljust. Det 
fick sin nuvarande utformning vid en restaurering 
1954-55. Innerväggarna är vitkalkade. Taket ut
göres av ett segmentvalv av trä, svagt grönlaserat 
Golvet i bänkkvarteren är av trä, lagt på ett äldre 
tegelgolv. Mittgången är täckt med äldre stenplattor. 
I tornets bottenvåning och i koret kalkstensplattor, 
inlagda 1955 på betongunderlag. 
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Fig 49. Längdsektion mot norr samt tvärsektion mot väster, 
l: 300. Uppm J Söderberg 1968. 

Longitudinal seetian Iaoking N and cross seetian Iaoking W. 

Fig 50. Plan , J : 300. Uppm J Söderberg 1968. Plan. 
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Fig 51. Interiör mot 
öster. Foto 1966. 

Interior Iaoking E. 

Fig 52. Interiör mot 
väster. Foto J966. 

Interior Iaoking W. 
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Byggnadshistoria 


Då det gäller att rekonstruera kyrkans byggnads
historia har vi i första hand att utgå från arkivaliska 
uppgifter. En systematisk byggnadsteknisk under
sökning av själva monumentet har nämligen aldrig 
företagits. Eftersom kyrkans väggar överallt är 
täckta med tjocka putslager, är det svårt att skönja 
eventuella skarvar och ombyggnader. 

Den äldsta uppgiften om en ombyggnad av kyrkan 
härrör från 1671 , då kyrkan enligt räkenskaperna 
förlängdes (lantk). Något närmare om tillbygg
naden meddelas inte. Nästa uppgift stammar från 
1702. Enligt ett mellan murmästare Petter Mel
lenberg och församlingen den 28 februari detta år 
upprättat kontrakt skulle följande arbeten utföras 
(lantk 1704) : »Såsom Högwelborne Baron, Gouver
neuren och Ammiral Siööblad, Exeun har i Nåder 
behagat approbera att dett högnödwendiga och brist
fälliga arbetet W ed h Westlanda Kiyrchia skall före
tagas och Winna sin fullbordan alltså hafwer Man 
till Dess Muurahrbete antaget ifrån Giötheborg Bor
garen och Muurarmestaren Mester Petter Mellen
bergh bestående samma arbete 1mo der Uthinnan att 
Emädan hela Chor Muhren, effter förrättat besicht
ning, findes Öfwer allt my ch t bristfällig och Spruchin 
Inunder ytningen, denna gambia Muhren måste 
hehl och hållen blifwa Nederrifwen, och uthaf Fir
mamentet igen Een fast Ny Muhr af 18 ahlnar Längd, 
Lyka med Siälffwa stora Kyrchian i högden och 
Widden kommer till att Upföras; 2cto Porrdras och 
att 2ne Nya Kyrchiodörar anläggas och Murras till 
ingångar och den på Södre Sydan Förfallne dören 
igen Muuras ... att få en annan Ingang ... der i 
Stället tages håhl i Muuren på Övre Wänstra Sydan 
och gaftarne af Kyrchian; 3tio Skola 6 St. Nya Föns
ter Carmar insättas och Muuras; 4to Hehla Kyrchio
taket som Nödwändigt behöfwer Medh Tachpannor 
åNyo till att beläggias och Strykas; s to Kyrchian In
nan och Uthan helt och hållet dynchas och witlim
mas.» För dessa arbeten skulle Mellenberg erhålla 
»En Summa af Tiuhundrade åttatyo dahler». Om
byggnaden omnämns även av Oedman (Oedman, s 
161), som berättar, att Västerlanda kyrka liksom 
Hjärtums var uppförd efter »gammaldags kyrka
form» med ett litet »ihopdraget» kor, skilt från lång

huset genom en triumfbågsmur. Denna liksom koret 
nedrevs 1704, då kyrkan utvidgades och gjordes 
större »efter nya maneret», d v s fick tresidig avslut
ning år öster. 

Medeltidskyrkan 

Huvuddragen i kyrkans byggnadshistoria kan med 
ledning av de angivna uppgifterna tecknas på föl
jande sätt (jfr fig 53 o 83). Den äldsta stenkyrkan be
stod av ett relativt kort, rektangulärtlånghus med ett 
smalare och lägre, kvadratiskt kor i öster. Till planen 
tycks den helt ha överensstämt med Hjärtums kyrka 
(fig 12), och därmed anslutit sig till den i dessa trak
ter vanliga medeltida plantypen. Kor och långhus 
var sannolikt täckta med plana brädtak. Ingången 
torde ha befunnit sig på västgaveln. Åtminstone 
under 1600-talet har kyrkan haft ett vapenhus. Ett 
sådant omtalas i räkenskaperna 1625- 26, då murar
mästare Lauers Nelson på Orust »oplaegger og un
derstryger taget og faerdiger våbenhuset» (kirke
regnsk). 

A v denna äldsta stenkyrka, som troligen upp
fördes under 1200-talet, återstår långhusets norra 
och södra murar, vilka ingår i den nuvarande bygg
naden. Antagligen stod den lilla medeltidskyrkan i 
huvudsak oförändrad fram till 1671, då den förläng
des åt väster. 

Förändringar under 1600- och 1700-talen 

För rekonstruktion av denna förlängning 1671 har 
vi följande hållpunkter. Kyrkans nordmur uppvisar 
från en punkt ca 7 m från nuvarande nordvästra 
ytterhörnet en så tydlig böjning mot sydväst, att vi 
kan anta, att förlängningen från 1671 börjar här, 
där således den äldsta västgaveln legat. Den nya 
västgaveln däremot (från 167 1) har varit belägen 
omedelbart öster om ( = innanför) den nuvarande, 
vilken uppfördes 1896- 97. En rest av 1671 års väst
mur sitter ännu kvar i kyrkans sydvästra innerhörn, 
där den springer fram ca 20 cm. 

En ny ingång upptogs på sydsidan i förlängningen . 
Spår efter denna iakttogs i samband med en restau
rering 1954-55, då kyrkan var befriad från puts. På 
södra långhusmurens västligaste del syntes märken 
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Fig 53. Kyrkans utseende före restaureringen och tornbyggnadens tillkomst 1896~97. Uppm av Adrian 
Peterson 1896. PÄ, Västerlanda. Jfr fig 58. 

The church before the restoration and erection of to wer in 1896~97. Drawing by Adrian Peterson, 1896. 

efter ett anslutet sadeltak, vars kontur bröts av den 
sydvästra fönsteröppningen .50 Vid de dränerings
arbeten, som gjordes vid samma tillfälle, påträffades 
grundmurar av en byggnad, som med all säkerhet 
varit ett vapenhus framför den sydvästra ingången, 
uppfört tidigast 1671 och rivet senast 1704, då nästa 
stora förändring ägde rum . 

Detta år nedrevs det medeltida koret och norra 
och södra långhusmurarna förlängdes åt öster och 
avslutades tresidigt, varigenom kyrkan kom att till
höra den vid denna tid och i dessa trakter så gott 
som allenahärskande kyrkotypen. Det nya, enhet
liga kyrkorummet täcktes med ett segmentvalv av 
bräder (om dess dekorering se nedan). I samband 

med denna ombyggnad har den gamla västportalen 
igenmurats och två nya ingångar upptagits, dels i 
västgaveln, dels mitt på sydsidan. Möjligen har den 
senare ingången funnits redan på medeltidskyrkan, 
men igensatts 1671. Den befinner sig nästan mitt på 
den medeltida kyrkans sydmur. Under 1700-talets 
senare hälft nämns i räkenskaperna två vapenhus, 
ett större vid västgaveln och ett mindre vid syd
portalen, bägge rödmålade och tegeltäckta. A v 
dessa, vilka fanns kvar ännu 1896 (fig 53), hade det 
ena uppförts 1734 (lantk). Den sålunda utvidgade 
kyrkan hade sex fönster, två på vardera långsidan 
och två i korets snedställda murar. Med om- och 
tillbyggnaden 1704 erhöll kyrkan i huvudsak det 
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Fig 57 (t h) . slutgiltig ritning till ny 
tornbyggnad och restaurering, godkänd 
av K Maj t J897. BSt. 

Final plans and drawing of tower and 
restoration, approved by the Crown in 1897. 

Fig 54 (t v). Adrian Petersons första förslag 
till ny tornbyggnad och restaurering, 
daterat april J896, godkändes av K Maj t 
i juni samma år, men kom inte till 
utförande. Tornets övre del är tänkt i 
Skrombergstegel. P Ä, Västerlan da. 

Adrian Peterson's first proposal for 
a new tower and restoration, dated April 
1896, approved by the Crown in June the 
same year, but was never realised. The 
upper part of the tower was to be built in 
Skromberg bricks. 

Fig 55- 56 (t v). Förslag till nytt torn av 
Adrian Peterson , daterat juni resp 
september 1896. PÄ, Västerlanda. 

Proposed new tower, by Adrian Peterson, 
dated June 1896 and September 1896. 

Fig 58 (t h). Längdsektion mot norr. 
Restaureringsförslag av Adrian Peterson, 
godkänt av K Majt 1897. Ritningen 
visar även kyrkobyggnadens utseende 
1896 (jfr fig 53) . BSt. 

Longitudinal seetian Iaoking N. Proposal 
for restoration by Adrian Peterson, 
approved by the Crown in 1897. The 
drawing a/so shows the appearance of the 
church in 1896 (cffig 53). 



Fig 59. Interiör av kyrk;~n mot öster efter Adrian Petersons 
restaurer ing. Det välvda kassettaket tycks ha inspirerats av 
de gjutjärnskonstruktioner, vilka förekommer som takbä
rande element i s~mtida byggnader såsom stationshallar, salu
hallar etc. Foto A N ilsson, Göteborg. ATA. 

Interior of the church Iaoking E, after Adrian Peterson' s resta
ration . The vaulred caisson ceiling seems to have been inspired 
by the east-iron constructions occurring in supporting elements 
in contemporary buildings, such as railway stations, market
halls, etc. 

Fig 61 (t h). Inter iör mot väster efterrestaureringen 1896- 97. På 
Torskogs bruk tillverkades de stora trearmade ljusstakarna 
liksom fönsterbågarna av gjutjärn och troligen även orna
menten till dragstängerna. Foto A Nilsson, Göteborg. A TA. 

Interior Iaoking W a/ter the restoration 1896- 97. The /arge 
three-armed candelabra were made at Torskog W orks, as were 
the east-iron window frames and probably a/so the ornamental 
connecting rads. 

Fig 60. Västgaveln, uppförd 1671 , riven 1896- 97. Dess dåliga 
skick, den stöttas här av pålar, framgår tydligt. Mannen i 
förgrunden till höger är kyrkans dåvarande patronus, Petter 
Larsson. Foto i BSt. 

The W g ab/e, erected 1671 , demolished /896- 97. The supports 
show in what a bad condition it was. The man in the foreground 
to the right is Petter Larsson, the patron of the church then. 
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utseende, som den skulle komma att behålla i när
mare tvåhundra år (fig 53). 

Kyrkan som patronatskyrka 

Sedan kyrkan 1782 blivit patronatskyrka inleddes 
en mer än l 00-årig förfallotid för byggnaden. Perio
den är fylld av tvister mellan församlingen och pa
tronus om kyrkans underhåll, och situationen är i 
stort sett identisk med den som redan tecknats för 
Hjärtums vidkommande (se ovan). Frivilligt tycks 
patronus aldrig ha fullgjort sina skyldigheter gent
emot kyrkan , och församlingens enträgna uppma
ningar om underhåll resulterade i bästa fall i att de 
allra värsta bristerna nödtorftigt avhjälptes. 1896 
enades församling och patronus om en restaurering 
av kyrkan jämte ny tornbyggnad, vilket allt skulle 
bekostas av den senare ur kyrkotiondekassan. Men 
denna räckte inte för att bestrida de stora utgifterna, 
och kyrkan fick därför en skuld på över 22 000 kr 
(Thulin a a , s 232). Restaureringsförslaget utarbeta
des av Adrian Peterson, som senare också fick hand 
om restaureringen av Hjärtums kyrka (se ovan). 

Restaureringen 1896-1897 

Adrian Petersons första förslag till torn och restau
rering, daterat april 1896 (fig 54) visar en tornbygg
nad, som i sina övre delar är klädd med Skromberga 
fasadtegel och i de undre har tegel som dekorativt 
inslag i listverk, portal- och fönsteromfattningar. 
Långhuset skulle enligt samma förslag förses med 
en hög, grovputsad sockel. Detta förslag tycks en
ligt påskrift på de framlagda ritningarna ha blivit 
godkänt av Ö lÄ i juni 1896. Det kom dock inte till 
utförande, möjligen av ekonomiska skäl. Enligt ett 
brev i juli 1896 från paironus P Larsson till arkitekt 
Gustaf Petterson51 vid ÖIÄ hade den senare vissa 
invändningar mot förslaget (handl ang rest 1896). 
Han ansåg, att de fyra småtornen var överflödiga 
liksom panelbeklädnaden på kyrkans innerväggar. 
Patronus, som tänkte ekonomiskt, var då det gällde 
tornet av samma uppfattning som Gustaf Petterson, 
och menade dessutom, att tornet var onödigt högt. 
Panelbeklädnaden ansåg han däremot tyvärr nöd
vändig, eftersom väggarna var så buktiga. Patronus 
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bad därför G Petterson göra upp en skiss till ett nytt 
torn som vägledning för Adrian Peterson. I septem
ber 1896 har Adrian Peterson utarbetat ett nytt för
slag till tornbyggnad (fig 56), denna gång helt put
sad utan tegelinslag. De spetsbågiga gavelstyckena 
på tornhuven har dessutom borttagits. Så när som 
på några detaljer tycks denna ritning ha legat till 
grund för den, som enligt påskrift godkändes 4 juni 
1897 (fig 57 och 58). 

Vid restaureringen revs klockstapeln liksom de 
bägge vapenhusen . Västgavlen (fig 60), som var i allt
för dåligt skick för att kunna stödja tornbyggnaden, 
togs ned och en ny gavelmur på ny grund uppfördes 
omedelbart utanför den gamla. Den byggdes av te
gel samtidigt och i förband med tornets murverk. 
Vid rivningen av den gamla gaveln lät man dess 
norra och södra murhörn stå kvar och lade den nya 
gavelns murändar stumt mot dessa hörn, vilket 
framgick vid restaureringsarbetet 1954-55, då put
sen var avknackad.52 I kyrkans inre sydvästra hörn 
finns, såsom redan nämnts, en ca 20 cm framspring
ande murklack (ca 4 m hög), som utgör en rest av 
denna västgaveL 

I övrigt upptogs vid detta tillfälle tre nya fönster 
och de redan befintliga upphöggs och höjdes från 
2 till 3,4 m. I samtliga insattes gjutjärnskarmar, ut
förda på patronus bruk i Torskog. En dörr upptogs 
i östmuren. Då innerväggarna ansågs vara »till 
högsta grad buktiga och knöliga så att de omöjligen 
kunna utan alltför stora kostnader göras plana med 
puts» (A Petersons rest förslag juni 1896), över
kläddes de helt med träpanel, som målades brun
beige. Brädtaket överklistrades med juteväv och 
indelades genom ribbor i kasetter. Det målades i 
samma färg som väggarna. Ankarbjälkarna bort
togs och ersattes av ornerade dragstänger av järn. 
Orgelläktaren ombyggdes, altarringen framflyttades, 

Takmålningar 

Det 1702- 1704 byggda brädvalvet över kyrkorum
met dekorerades 1728-1733 av målaren Christian 
von Schönfeldt54 (lantk). Ett bevarat kontrakt mel
lan Schönfeldt och församlingen (lantk 1728) ger en 
föreställning om utsmyckningens omfattning och 
motiv : »Skall blifwa i Choret den Heliga Trefaldig-

ny öppen bänkinredning insattes. I koret nybyggdes 
patronus- och prästbänkarna. Altaruppsats, predik
stol och nummertavla avlutades och ommålades av 
målarmästare M E Wallström, som också var verk
sam vid den efterföljande restaureringen i Hjärtum 
(se ovan). Restaureringsarbetet i Västerlanda 1896
97 kan betraktas som ett typiskt exempel på tiden s 
inställning till kyrkarestaureringsfrågan (fig 59 o 61 ). 

Senare förändringar 

Reaktionen mot denna restaurering kom så små
ningom till uttryck. Vid 1940- talets slut fick arki
tekten Knut Nordenskjöld53 i uppdrag att utarbeta 
ett restaureringsförslag, vilket av honom framlades 
och godkändes av BSt 1948. Arbetet kom till ut
förande 1954-55, då Nordenskjöld avlidit och leddes 
då av arkitekten G Rudner som i vissa avseenden 
omarbetat förslaget. 

Arbetet har varit inriktat på att återge kyrkorum
met dess tidigare ljusa, harmoniska karaktär (fig 51 
o 52). Sålunda borttogs väggpanelen, och väggarna 
putsades och vitkalkades. Innertaket befriades från 
juteväv och kasetter. Ett nytt fönster upptogs på 
sydsidan. I samtliga fönster utbyttes gjutjärnskar
marna mot bågar av trä med tonat antikglas. I kyr
kans östligaste del uppfördes en vägg för att avskilja 
utrymmen för sakristia och skrudkammare. Nytt al
tarbord och ny altarring uppsattes och ny öppen 
bänkinredning tillkom. Läktarbarriären ombyggdes 
och förenklades. Altaruppsats, prediksto l, nummer
tavla m fi inventarier rengjordes från övermålningar 
och behandlades av konservator Torbjörn Eng
blad. Elektrisk uppvärmning installerades. Utvän
diga å tgärder: Väggarna putsades. Taket täcktes 
med skiffer. Västportalen fick omfattning av kalk
sten. Tornets fialer borttogs. 

het med des behöriga cirater med god oljo färg måh
lat och omstrukit. Mitt uthi taket Yttersta domen 
med hela processen, af lika färg som förmält är samt 
Rundt der om åtta bibliska historier af Nya och 
Gambia Testamentet, hvilket alt skall blifwa chirat 
med wackert och wälförswarligt gibs arbete, som in 
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alles effter Kyrchan Wästerlanda Längd blifwer 43 
alnar, samt bredden med hwalfwet vid pass 20 alnar; 
hwarunder Listärna rundt om Taket och biälkarna 
inbegripes.» Med »wackert och wälförswarligt gibs 
arbete» torde avses i grisaille målade ornament, 
imiterade gipsornament, såsom i andra av Schön
feldts arbeten, t ex i Säve och Svarteborgs kyrkor. 

Genom attjämföra det i kontraktet utlovade bild
programmet med bevarade takmålningar av Schön
feldt kan vi få en klarare uppfattning om de för
svunna målningarnas utseende. På de flesta av sina 
takdekorationer har Schönfeldt över långhuset en 
framställning av Yttersta domen. Hallbäck beskri
ver motivet på följande sätt: »Chr von Schönfeldt 
inför en ny typ av Yttersta domsframställning. Han 
använder sig av en stor oval. Överst i denna sitter 
på regnbågen den dömande Kristus. Under och åt 
sidorna förekommer de saliga och bland dessa in
skjuter Schönfeldt i sina senare kompositioner pro
feter och sibyllor. I mittpartiet kommer så de dödas 
uppståndelse med en central domsängel som blåser i 
basun. Den högra sidan upptages av de saliga och 
den vänstra av en helvetesskildring. Längre ned 
flyter dödens älv.»55 

Enligtkontraktet skulle vidare koret smyckas med 
en framställning av Treenigheten. Kombinationen 
av detta motiv med Yttersta domen förekommer 
hos Schönfeldt under en period på 1720-30-talen, då 
målningarna i K ville, Svarteborg, Lommelanda, Rå
da och Askum utfördes. Av dessa är endast de i 
Råda och Svarteborg bevarade. På bägge hållen om
ges Yttersta domsframställningen av scener ur Gam-

Inredning och inventarier 
Altaranordning 

Altarbord med skiva och sidor av svart, polerad 
kalksten. Framsidan klädd med plattor av gråådrad 
marmor. Insatt 1955. 

Altaruppsatsen (fig 62) består av en rikt skulp
terad och målad uppställning i två våningar. Pre
dellan (fig 63) återger en reliefframställning av natt
varden, flankerad av två putti med språkband. På 
det högra står: »Tagen och dricken, detta är mitt 
blod.» På det vänstra: »Tagen och äten l detta är 

la och Nya testamentet, vilket också skulle ha varit 
fallet i Västerlanda. I Svarteborg är det, precis som i 
Västerlanda, fråga om åtta bibliska scener. Det är 
dock knappast troligt, att det rört sig om samma 
scener i de bägge kyrkorna. I fall som detta brukade 
kompositionen i stort bibehållas, medan detaljerna 
varierades. 

Västerlandamålningarnas senare öde är okänt. 
Enligt det i april 1728 uppsatta kontraktet skulle ar
betet omedelbart påbörjas, då valvet i över 20 år 
varit färdigt och väntat på sin utsmyckning. A v rä
kenskaperna framgår, att Schönfeldt under åren 
1728- 1733 fick ut det överenskomna honoraret, 450 
daler, varför vi måste anta, att målningarna verk
ligen utförts. Redan 1830 var de emellertid för
svunna. Inventarieförteckningen detta år uppger 
nämligen, att taket var »pärlefärgat». 1809 hade 
Västerlanda församling liksom även Hjärtums an
fört särskilda besvär mot patronus (se ovan) för 
att få kyrkorna reparerade. Särskilt betonades be
hovet av reparation på »taket så wäl det yttre, som 
det undre . ..» (Övr handlang kyrka 1727-1860). Tro
ligen har vid detta tillfälle ett nytt innertak lagts in. 
Tydligen har det gjorts rätt slarvigt. P Larsson an
märkte nämligen 1896 att »Innertakets beskaffenhet 
är ohyflade Bräder med limfärg öfverstruket, der 
hufvuden på spikarne sitta utanpå och vanprydelig
tas» (Brev till G Petterson 1896). -På kyrkvinden 
ligger några plankor med rester av målning, uppen
barligen från det schönfeldtska taket, som av en 
planka att döma mot väggen avslutats med en list 
liknande den nuvarande. 

min leka l men.» Predellan avslutas med sidostycken 
i form av akantusvoluter med påsatta änglahuvu
den. Korpus, som är skild från predellan av en 
kraftig gesims, har i mittfältet ett krucifix mot en 
målad molnfront. Krucifixet har ursprungligen 
omgivits av de bägge rövarna (inv 1830).56 Över 
krucifixet håller två putti upp ett språkband med 
ordet »Consumatum» ( = det är fullkomnat) . Det 
ramförsedda mittfältet omges på sidorna av stora 
akantusvoluter i blått och guld. Längst ut åt si
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Fig 62. Altaruppsats inköpt 1704 i Göteborg av Marcus 
Jäger d ä. Foto 1966. 

Reredos bought in Gothenburg in 1704. Made by Marcus 
Jäger the e/der. 

Fig 63 . D etaljer av altaruppsatsen fig 62. T h ängel 
med hoppets symbol samt isopsvampen. Reliefen nedan 
visar predellans fram ställning av Nattvarden . Foto .1966. 

Delails of reredos fig 62. The relief shows the represen
tation of the Last Supper on the p rede/la. 
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Fig 64. Pred ikstol (t v) inköpt 1751, troligen tillverkad av Michael ~chmidt. Målningen utförd 1756 
av Lars Holm. Foto 1966. 

Pulpit (left), purehosed 1751, made probob/y by Michael Schmidt. The painting was done by Lars Holm 
in 1756. 

F ig 65 (ovan t v). Ängel vid predikstolen. Detalj av fig 64. Foto 1966. 

Angel by the pulpit. Det a i/ offig 64. 

Fig 66 (ovan t h) . Kristusfigur, tillskriven Hans Swant, 1600-talets mitt. Skulpturen, som först på 
1940-talet skänkts till kyrkan, härrör troligen från den brunna altaruppsatsen i Lagmansereds kyrka, 
Vg. Foto 1966. Jfr fig l. 

Figure of Christ, ascribed to Hans Swant, middle of17th century. The sculpture, which was not presenled 
to the church until the 1940's, is probob/y from the burnt reredos in Lagmansered Church (cf fig 1). 

dorna på gesimsen står två änglar. Den högra (fig sunblåsande putti placerade. Altaruppsatsen krönes 
63) håller ett ankare, hoppets symbol samt isop av den uppståndne Kristus med korsfanan. Under 
svampen, ett av Kristi pinoredskap. Den vänstra har honom följande inskription: »Jag faar l ub ti ll eder 
korset, trons symbol och ett annat av pinoredskapen, fadir l och min fader och l till eder gudh, och l min 
lansen. Högre upp i akantusornamentiken är två ba- gudh». Höjd ca 4 m. 
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Av räkenskaperna framgår att altaruppsatsen in
köptes 1704 från Marcus J äger d ä i Göteborg för 
en summa av 250 daler si1vermynt.57 Köpekontrak
tet är undertecknat »Marcus Jäger Senior», men då 
denne vid denna tid var 78 år gammal är det troligt 
att den utförts med hjälp av sonen Marcus Jäger 
d y, vilken arbetade i samma stil som fadern. Al
taruppsatsen »stofferades» först någon gång mellan 
1738 och 1752 (lantk). 

1898 ommålades den av M B Wallström (not 19), 
vilken dessförinnan avlutat den gamla färgen (kon
serveringsrapp 1955, ATA). 1918 reparerades den 
på nytt av W allström, som då ersatte de murkna de
larna av trävirket, däribland konsolerna under pre
dellans puttifigurer (rapport från af Ugglas). Vid 
restaureringen 1955 framtogs resterna av de ur
sprungliga färgerna samt texterna och fonden bakom 
krucifixet, vilken övermålats med ett landskap. Detta 
arbete samt den kompletterande målningen utfördes 
av konservator T Engblad (konserveringsrapp 1955, 
ATA). 

Altarring, femsidig, med hela sidostycken och 
mittparti av svarvade dockor. Grågul. Utförd 1955. 
- Tidigare altarring, insatt 1904, var tresidig med 
rundade hörn, hela sidostycken och genombrutet 
mittparti med stjärnformade figurer i rutfält (fig 59). 
Brunmålad med lister i guld. På kyrkvinden. - Före 
1904 användes en halvcirkelformad altarring med 
svarvade dockor, vilka för övrigt efterbildats i den 
nuvarande altarringen. Gråvit. Troligen från 1800
talets förra hälft. På kyrkvinden. 

Krucifix av trä, utfört i Oberammergau. Höjd 65 
cm. Inköpt 1956. Placerat över ett litet altare i 
sakristian. 

Predikstol 

Predikstolen (fig 64), uppsatt vid södra långhusväg
gen, består av korg med ljudtak samt trappa med 
barriär och gavelkrönt portal. Korgen har oregel
bunden plan. Barriären är bruten i fem fält åtskilda 
av vridna kolonner. I speglarna har placerats skulp
turer av Kristus58 och de fyra evangelisterna med 
symboler. På sockelpartiet under figurerna deras 
namn. Korgen bär upptill en gesims med fem ängla
huvuden, ett över varje kolonnkapitäl, samt avslutas 
nedtill av en girland med väx trankoroch hjärtformiga 
kartuscher. - Trappbarriären fortsätter korgens in

delning och utsmyckning. I de bägge speglarna står 
Johannes döparen med lammet samt en apostel med 
bok. - Det sexkantiga ljudtaket bär på varje sida 
kartuschformade gavelstycken, mellan vilka står 
basunblåsande putti. Runt gesimsens fris löper följ
ande inskription: »Hörer i himlar, l ock tu jord l fat
tat med öronen l ty HERren l talar l Esa I: v 2.» Ta
ket krönes av Kristus, trampande på draken. - Pre
dikstolstrappans portal kröns av en gavel med år
talet 1757 målat på framsidan. På baksidan står : 
»Genom Mosen är Lagen Gifwen, nåd och sanning 
är kornen genom Jesum Christum. Joh. J.» Vid por
talens norra sida är nu en änglafigur med segerpalm 
placerad (fig 65). Predikstolens färger: Blått, grågult, 
svart, grönt och rött samt inslag av guld och silver. 

Predikstolen inköptes 1751 (räk). U p p gift om dess 
mästare saknas dock. stilistiskt står den mycket 
nära arbeten av Michael Schmidt, 59 bl a dennes pre
dikstol i Östads kyrka i Västergötland. Predikstolen 
målades 1756 av Lars Holm60 (lantk, räk). 

Predikstolen har genomgått flera restaureringar 
och förändringar. 1896 företog M B Wallström en 
genomgripande ommålning efter avlutning av den 
gamla färgen. Några av änglahuvudena omflyttades 
även. 1955 restaurerades hela predikstolen av kon
servator T Engblad. De ursprungliga färgerna fram
togs, änglahuvudena återsattes på ursprunglig plats 
och ängeln norr om uppgången fick sin nuvarande 
placering. Tidigare stod den under korgen, så att 
denna vilade på dess huvud, sannolikt den ursprung
liga placeringen. Trapportalen rekonstruerades och 
dess gavelstycke, som återfunnits övermålat, ren
gjordes och återuppsattes. Nedre delen av trapp
barriären nygjordes, då den vid något tillfälle 
förkortats . Den då överblivna och undanlagda Jo
hannesfiguren återinsattes (konserveringsrapp 1955, 
ATA). 

Träskulpturer 

I kyrkans nordöstra fönstersmyg står en Kristusfi
gur av trä (fig 66). l vänster hand håller han ett kors
prytt klot, medan den högra är lyft till välsignelse. 
Dräkten är blå med guldkanter, manteln röd med 
guld. Höjd utan sockel80 cm. Enligt Sten Karling är 
denna skulptur ett verk av Hans Swant, sannolikt 
det tidigaste, kända arbetet av denne skulptör. 61 

Kristusbilden dateras till 1650-talet och anses här
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röra från en av eld förstörd altaruppsats i Lagman
sereds kyrka, belägen öster om Göta ä lv, ca 45 km 
från Västerlanda. På 1940-talet skänktes skulpturen 
till Västerlanda kyrka av framlidne stuveriförman
nen A P Svensson, Göteborg, som fått den med ett 
lass bråte från Bollebygd. 

»2ne Bilder på Chorets afdelning - nem!. Mose 
och Johannes», inköptes 1750 (räk). 62 De skall ha 
varit ca l m höga och fanns i kyrkan fram till restau
reringen vid sekelskiftet 1900. Av kyrkobesökarna 
kallades de »Moses och Aron». 63 Troligen såldes de 
på den efter restaureringen följande auktionen, 1901. 

Bänkinredning 

Bänkinredningen är utförd 1955 efter ntnmgar 
av arkitekt G Rudner. Rakt avslutade bänkgavlar, 
målade i blekblått med förgyllda bänknummer i re
lief. Sätena rosa, psalmbokshyllorna gula. Dessa 
bänkar ersatte den öppna bänkinredning, som till
kom vid restaureringen 1897 efter ritningar av A Pe
terson (fig 54, 59). Två av dessa bänkar står i sakri
stian, de övriga i sockenmagasinet Före 1897 hade 
kyrkan sluten bänkinredning med numrerade dör
rar, av vilka en finns bevarad. Målad i grågult med 
ljusgula kanter runt spegeln. Höjd 90 cm. Tillkomst
tid obekant. Denna bänkinredning såldes på auk
tion 1901. - Kyrkan hade 1750 26 bänkar, vilka 
1760 målades »Bruun inuti och dörarna ... marmo
rerade» (lantk). 

På norra väggen, mitt för altaret står en enkel 
bänk med stoppad sits. Den insattes 1955 och er
satte den av A Peterson ritade patronusbänken, vil
ken utgjordes av en logeliknande uppbyggnad (fig 
59). På korets södra sida fanns en likadan bänk
loge för prästerskapet. Den äldre patronusbänken 
var av den samtida uppmätningsritningen att döma 
betydligt längre. Om dess utseende i övrigt är ingen
ting bekant. 

Orgelläktare 

Orgelläktaren i väster har rak barriär, uppdelad 
i rundbågiga fält (fig 52). Den är ursprungligen ut
förd efter ritningarna 1897 och hållen i samma stil 
som denna inredning i övrigt (fig 61). Barriären änd
rades och fick sitt nuvarande utseende vid restau
reringen 1954- 55. Läktarens planform före ombygg
naden 1896- 97 framgår av fig 53. 1728 utbetalades 

arbetslön för »Läktarens upwägande samt nya Eke
stolpars undersättande» (räk). Det framgår inte, om 
det rörde sig om en ombyggnad eller en nykonstruk
tion. 

Orgel 

Orgeln är utförd 1896. Verket är byggt av A Magnus
sons Orgelbyggeri AB64 i Göteborg och har tolv 
stämmor, två manualer och koppel. Kyrkans patro
nus (bil 1: 10) bidrog med 400 kr till de 4 000, som 
verket kostade. Orgeln genomgick en grundlig repa
ration 1955, utförd av orgelbyggare Grönvall, Li lla 
Edet. - Fasaden, till vilken ritning stadfästes 1896, 
är sannolikt utförd av Gustaf Petterson (not 51). 
Intill 1896 användes ett begagnat orgelharmonium, 
som inköpts 1887. 

Nummertavlor 

- l. En nummertavla med skulpterat ramverk (fig 
67). Placerad på en ståndare i koret. På ramens övre 

Fig 67. Nummertavla från 1700-talets mitt. Foto 1966. 

Mid-18th century hymnboard. 

65 

http:Aron�.63


VÄSTERLANDA KYRKA 

del en blomsterkorg, på den undre en snäcka. På 
sidorna blommor, insatta i ett frodigt, mjukt akan
tusverk. Färger: Guld, blått, rött och grått. Höjd 
92 cm, bredd 65 cm. Upptages i inventarieförteck
ningen 1752 som »En ny Nummertaft a af Bilthugga
rewärck, målat och förgylt» (lantk). Tavlan restau
rerades 1955, då tidigare övermålning borttogs. 
- 2. Ett par med förgyllda ramar. Överstycken med 
emblem, bestående av en lyra, omgiven av horn , la
gerblad och bär (fig 59). l nedre hörnen har senare 
monterats enkla mässingslampetter. Höjd 93 cm, 
bredd 65 cm. Utförda av M B Wallström (not 19). 
Nu på kyrkvinden. 

Medeltida dopfunt 

Dopfunt av sandsten (fig 68). Rund, nästan halv
sfärisk cuppa nedtill avslutad med en repstav samt 
försedd med kort skaft. Runt cuppans övre kant 
finns en 4 cm bred fals, tydligen avsedd för ett lock. 
Orneringen utgöres av en 12 cm bred bård med ring
kedjemönster. Foten är rund samt avsmalnar något 
uppåt. Centralt, genomgående uttömningshåL Skaf
tet är delvis skadat. Foten, som är av något ljusare 
material än funten i övrigt, är vittrad. Höjd 83 cm, 
cuppans diameter 61 cm. 

Funtens ornamentik går tillbaka på romanska 

Fig 68. Dopfunt av sa ndsten, frå n 1200
talet, troligen av västgötskt ursprung. 
Foto 1966. 

Sandstone fon! , 13th century. Probabfy 
from Västergötland. 
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Fig 70 (längst t h). 
Sockenbudskalk av 
silver, tillverkad av 
Lorentz Lindegren i 
Borås, mästare 
1755- 1803. Foto 1966. 

Viaticum chalice, silver, 
by Lorentz Lindegren of 
Borås, master 
1755- 1803 (to the right). 

former från 1100-talet men torde vara retarderad. 
Den kan dateras till1200-talet och är liksom funten 
i Hjärtum (se ovan) troligen av västgötskt ursprung.65 

- En »tälgestensfunt» upptas i inventarieförteck
ningarna från 1700-talet (lantk). Det gäller här lik
som i Hjärtum (se ovan) att man kallat den skulpte
rade sandstenen för täljsten. - Efter restaureringen 
1897 undanställdes funten men togs i bruk igen un
der slutet av 1920-talet. 

Dopredskap 

Dopfat av driven och ciselerad mässing. På brättet 
Kristusmonogram, en korsblomma samt texten: 
»Låten barnen komma till mig.» l skålens botten en 
duva. Diameter 64 cm. Fatet är utfört av A Matou
sek66 och skänkt 1945 av Västerlanda kyrkliga sy
förening. 

Dopkanna av mässing. På utsidan en graverad 
duva. På foten inskription: »Till Västerlanda kyrka J 
Från kyrkliga syföreningen 1962.» Höjd 24,5 cm. 
Inköpt hos C G Hallbergs Guldsmedsaktiebolag. 

I 1700-talets inventarieförteckningar upptas ett 
»bäcken av mässing», som vägde två mark (Iantk 
1755). Saknas. Inventarieförteckningen 1830 näm
ner ett dopfat och bäcken av koppar (inv 1830). 
Möjligen kan det vara fråga om samma föremål 
som det i 1700-talsinventariet nämnda. Dessa eller 
detta föremål försvann troligen i samband med res
taureringen 1897, då medeltidsfunten som nämnts 
borttogs. I dess ställe användes en emaljerad skål, 
stående på en silverbronserad gjutjärnspiedestaL Nu 
på kyrkvinden. 

Nattvardskärl 

Kalk av silver (:fig 69) inuti förgylld. Rund cuppa, 
sexkantigt skaft med rund nod, foten sexpassfor
mad. Runt cuppans kant graverad inskrift: »För
färdigad år 1772 då war Gudmund Lyseli (not 22) 
kyrckoherde och Lars Börjesson på Bränna kyrcko
värd.» På nodens utsprång: »IEHSUS.» Enligt 
stämplarna utförd av Andreas Reutz i Göteborg (f 
1729, d 1810, mästare i Göteborg 1767). Höjd 25 cm. 

Fig 69. Kalk av silver, 
utförd 1772 av Andreas 
Reutz i Göteborg. 
Foto 1966. 

Silver chalice, by 
Andreas Reutz, 
Gothenburg, 1772. 

67 

http:ursprung.65


VÄSTERLANDA KYRKA 

Kalken ersatte en äldre (lantk), vilken enligt 
inventarieförteckningen 1738 bar stämplar, som vi
sade, att den var utförd i Göteborg år 1721 av Her
man Hermansson (mästare i Göteborg, d 1745). 
Den var förgylld och till densamma hörde en lika
ledes förgylld paten. De vägde tillsammans 3 1/2 
marker (lantk 1738). 

Patener: - l. Av förgyllt silver. Tillhör den nu
varande kalken. På brättets baksida inskriptionen: 
»Wästerlanda kyrckokalk tillhörig.» Samma stämp
lar som kalken. Diameter 14 cm. Ej längre i bruk. 
- 2. A v silver med ett graverat kors i botten. In
skription på brättet: »Västerlanda kyrka 1961». En
ligt stämplarna tillverkad av Vera Ferngren hos 
C G Hallbergs Guldsmedsaktiebolag 1961. Diame
ter 17 cm. 

Oblataskar:- l. Av nysilver, rund. Inskription: 
»Westerlanda kyrka.» Enligt stämplarna utförd av 
C A Kjernås (not 35). Diameter 12 cm. Ej i bruk. 
- 2. A v silver. På locket ett stående kors med en in
fattad spinellrubin. Inskription och stämplar som 
paten nr 2. Höjd med kors 13 cm. 

Vinkannor: - l. Av nysi lver. Inskription: »Detta 
är mitt blod det nya sakramentets». Stämplar som 
oblatask nr l. Höjd 42 cm. Ej i bruk.- 2. Av silver. 

Fig 71. 
Ljusstake av 
driven och 
försilvrad 
mässings plåt. 
Skänkt till 
kyrkan på 1750
talet. Foto 1966. 

Candiestick of 
chased and 
silver-plated 
sheet brass. 
Presented 
to the church in 
the 1750's. 

På locket ett stående kors med en infattad spinell
rubin . Inskription och stämplar som paten nr 2 
samt oblatask nr 2. Höjd med kors 35,5 cm. 

Sockenbudskalk av silver (fig 70). Rund, svagt 
klockformad cuppa, rund , profilerad fot, skaft med 
nod. Skaftet dekorerat med pärlstavar. Enligt stämp
larna utförd av Lorentz Lindegren (mästare i Borås 
1775- 1803). Höjd 11 cm. Förvaras i träfodraL 

Brudkrona 

Brudkrona av silver med 7 spetsar samt infattade 
bergkristaller och akvamariner. På en a v ståndarna en 
graverad framställning av Västerlanda kyrktorn. På 
den motsatta ståndaren det svenska lottamärket och 
därunder »6/71955». Fyraavdeövrigaspetsarnahar 
graverade linjer, som skall symbolisera Göta älv. 
Kronan är en ligt stämplarna utförd 1955 av Widar 
Heldmar, Uddevalla. Höjd 11 cm, kronringens dia
meter 6 cm. Förvaras i ett schatull med inskription 
på förgylld silverplåt: »Till Västerlanda av Väster
landa Lottakår.» 

Ljusredskap 

Ljuskronor av kristall: - J. Stomme av massmg 
med hängande prismor. Gustaviansk stil. Höjd 
65 cm. - 2. Dito. Karl JohansstiL Höjd 75 cm. 
- Kronorna är sannolikt anskaffade av patronus 
på 1830-talet (jfr Hjärtum). Undanhängdes vid res
taureringen 1896- 97 och återfanns 1933 i ett misera
belt skick på kyrko- respektive skolvinden samt 
iordninggjordes därefter. Den större utlånades en 
tid till Domkapitlet i Göteborg, medan den mindre 
hängde i komministergården. Återinstallerades i kyr
kan efter restaureringen 1954-55 och hänger nu i 
koret (fig 51, 64). 

Ljuskronor av mässing: Två stycken lika med 6 
ljusarmar i två kransar. Profilerad mittstång med 
kula. Höjd 125 cm. Anskaffades vid restaureringen 
1896- 97. 

Ljusstakar: - l. Ett par av driven och försilvrad 
mässingsplåt (fig 71). Rund fot, spiralvridet skaft. 
Riklig akantusornamentik. Höjd 26 cm. Skänkta till 
kyrkan av kyrkoherde Westerlind och hans maka 
(lantk 1752).67 - 2. Ett par av silver. Rund fot 
med pålött band, skålformade droppskålar. Den 
ena bär inskriptionen : »Till minne av kantorn Per 
Edvin Nyström»; den andra: »Västerlanda kyrka 
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1890-1930».68 Enligt stämplarna tillverkade av 
Guldsmedsaktiebolaget i Stockholm 1947. Höjd 
17 cm. - 3. Ett par av silver med spiralvridet 
skaft och rund fot, dekorerade med akantusorna
mentik. På foten graverat: »E. Joh.» Enligt 
stämplarna, utförda 1948 av Juv AB John Petter
sons Eftr. Stockholm. Höjd 15 cm. Skänkta 1955 
av sjöingenjör Eric N Johnson, Göteborg, till 
minne av modern Brita Maria Andersdotter, född i 
Västerlanda. - 4. Ett par av silver med rund fot och 
skålformade droppskålar. Inskription på foten: 
»Västerlanda kyrka 1961». Enligt stämplarna till
verkade av Gustaf Jansson hos C G Hallbergs Guld
smedsaktiebolag 1956. Höjd 29 cm. Gåva.- 5. Ett 
par trearmade kandelabrar av mässing med mittljus. 
Stämplar: »Gusums bruk 3» inom en triangel med 
en uppgående sol. Höjd 45 cm. 1800-talets slut. 
- 6. Ett par trearmade av mässing. Stämplar: 
»EOS, Jönköping, 95.» Höjd 43 cm. - 7. Ett par av 
mässing med rund fot, inköpta 1956. Höjd 21 cm. 
- 8. Trearmade ljusstakar av smidesjärn, 30 st, ut
förda på Torskogs bruk 1896- 97, avsedda att pla
ceras utefter mittgången vid varannan bänkrad (fig 
61). Borttogs 1955. Förvaras i sockenmagasinet. 

Textilier 

Altarbrun:- l. Med broderi av guld och silke i på
fågelsblått, tegelrött, grått och svart mot rödgul 
botten (fig 62). Signerad på fodret: »Agda Öster
berg». Längd 2LO cm, bredd 20 cm. Skänkt 1955 av 
fö rsamlingens kyrkliga syförening. - 2. Av gråvitt 
linne med broderier i grått lingarn. Mönster med 
olika korsformer kring ett kristusmonogram i mitten. 
Avsett för passionstiden. Längd 206 cm, bredd 20 
cm. Utfört av Agda Österberg. Gåva av gamla kon
firmander 1960. - I inventarieförteckningen 1755 
upptages ett »med silke blomruerat hwitt a ltare
kläde» (lantk). Nu försvunnet. 

Mässhakar : - l. A v svart sammet, kantad med 
silvergaloner. På ryggsidan ett kors av silvergaloner; 
nedvikt krage och knäppning på axlarna. Smal mo
dell. Anskaffad 1808 eller troligen 1809 av Eva Mae
Jean (bil l: 5, inv 1830). Mässhaken restaurerades 
1934, då sammeten ersattes och galonerna försilvra
des. - 2. Av violett sammet med appl ikationer och 
guldbroderier. På ryggsidan ett latinskt kors av si
dendamast med lHS broderat på korsmitten. På 
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framsidan ett applicerat gult sidenband med guld
broderier. Skänkt 1922 av grosshandlaren Janne 
Andren. - 3. Av grönt siden med broderier i silke 
och guld. På ryggsidan ett Y-kors med broderade 
vinlöv, druvklasar och sädesax. I korsmitten en kalk 
med oblat. Framsidan likartat utformad. Bred mo
dell. Signerad på fodret: »Agda Österberg Varnhem 
1952». - 4. Av vitt siden med applikationer av blått 
och grönt siden samt guldbrokad och broderier i 
guld och rött. Ryggsidan bär ett Y-kors med Kristus
monogram. Bred modell. Signerad på fodret: »Lib
raria komp. A-L. OE ( = Anna-Lisa Odelqvist-Ek
ström) 1955». Gåva av gamla konfirmander. - I 
inventarieförteckningen 1755 omtalas en mässhake 
av röd plysch med guldgaloner »sydda i korsvis på 
bröstet och ryggen, köpt för kyrkans gåvapen
ningam (lantk). Saknas. 

Skärm för nattvardskärlen. På en brunsvart, svar
vad träram, upptill avslutad med en gavel, i vars mitt 
ett klarblått öga är målat, är spänd en duk av violett 
kläde med broderier i gult silke, framställande en 
kalk, omgiven av sädesax. Höjd 46 cm, bredd 44 cm. 
Troligen tillkommen vid sekelskiftet 1900. Nu på 
kyrkvinden. - 1772 skänkte friherrinnan Maclean 
(bil I : 4) ett fyrkantigt taftkläde att »bruka på altaret 
över brödet och vinet» ( = kalkläde, Jantk). Upptages 
inte i fortsättningen. 

Håvar:- Två enkla kollekthåvar av röd sammet. 
Gåva 1937 av fru Alma Wennerberg. - I inventarie
för teckningen 1756 upptages en »klingepung» av röd 
broderad sammet, skänkt av Rasmus Mårtenssons 
hustru (not 33; lantk). 

En brudpäll (fig 72-73) hopsydd av två våder ljus
grön sidendamast med symmetriskt mönster a v stora, 
uppåtväxande blommor och blad. Sidenet är troli
gen av kinesiskt ursprung. 69 Fodret är svagt rosa
färgad, ursprungligen röd, taft. Pällen är kantad med 
ro.a, passementliknande silkespets. Längd 129 cm, 
bredd l 01 cm. Pällen konserverades på Raä:s textiL 
konservering 1959 (Pnr 3730). Till pällen hör fyra 
korta, svarvade stänger av björk, upptill avslutade 
med en sidenklädd knopp, vid vilken band ärfästade. 
Stängerna målade i rött och guld. Längd 46 cm. 
T re av dem är ursprungliga, den fjärde nygjord 1955. 
Pällen skänktes 1770 av friherrinnan Maclean (bil 
1:4, lantk). Den omtalas som varande av »Rödt 
Tafft med grönt pillingsfoder under och pien om
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kring» 70 och försedd med en »serviette att förvara 
honom uti» (lantk 1770). - 1774 förså ldes en äldre, 
gul taftpäll, som redan i inventarieförteckningen 
1755 betecknats som gammal (lantk). 

Mattor: - l. Av nöthår i röllakansteknik. Grå
gulbeige botten med geometriskt mönster i rött, vio
lett, grönt och gult. Signerad »A Ö» (Agda Öster
berg). Längd 346 cm, bredd 193 cm. l koret. Gåva 
av gamla konfirmander. - 2. I ryateknik med geo
metriskt mönster i grått, ultramarin, blått och vio
lett. Längd 180 cm, bredd 11 Ocm. Signerad på bak
sidan: »Bohusslöjd-Konstfliten .» Skänkt 1955 av 
Svenska Landsbygdens Kvinnoorganisation, Väster
landa. 

En kyrkvaktarrock, blå med vita uppslag, fanns 
enligt inventarieförteckningen 1755 (lantk). Saknas. 

Gravminnen 

Koret, liksom troligen även andra delar av kyrkan, 
har använts som gravplats. Vid restaureringen 1896, 
då korgolvet omlades, uppgrävdes flera skelett, vilka 
sedanjordades på södra kyrkogården . Då man 1954 
grävde grunden till den nya tvärmuren i koret, på

träffades en byggnadsrest av stenar, ungefär 175 x 
225 cm i fyrkant och belägen 105 cm under golvet 
vid norra korväggen. Av storleken att döma torde 
den härröra från en murad grav, som sannolikt varit 
täckt av en häll. Graven måste stamma från tiden 
efter 1704, då denna plats tidigare låg under det 
medeltida korets grundmurar. Varken skelettrester 
eller rester av kista anträffades. Dessa torde ha un
danskaffats 1896- 97. Vem graven tillhört är obe
kant. 

Begravningsplåtar, 25 st, ovala minnesplåtar av 
bleckplåt (fig 74), de flesta från 1800-talets förra 
hälft. Tillhör en i Västsverige ofta förekommande 
typ (jfr SvK, Bo 1:2, s 212- 214). Genomsnittsmått 
25 x 18 cm. På kyrkvinden. 

Minnestavlor 

I sakristian hänger en minnestavla (fig 76), som be
står av ett på pergament präntat äreminne över 
Matthias Sigfridi Brygger, kyrkoherde i Raumo, 
Finland, d 1609.71 Minnesskriften, som är insatt i en 
förgylld gustaviansk ram (65,5 x 50,5 cm), är skri
ven på ett rätt bristfälligt latin av sonen Jonas Ma
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Fig 72- 73. Brudpäll (t v och t h) av grön 
sidendamast med bärstänger i rött och 
guld . Skänkt 1770. Foto ATA. 

Bridal (lejt and right) canopy ofgreen silk 
damask with red and gold poles. Presented 
in 1770. 

thiae. I Raumo kyrka, där Brygger ligger begravd, 
finns en kopia av denna minnesskrift, utförd år 1782 
på uppdrag av Carl Fredric Fredenheim. 72 Hur 
denna minnestavla kommit till Västerlanda har inte 
kunnat utredas.- En minnestavla över kyrkans histo
ria uppsattes efter restaureringen 1954- 55 i kyrko
rummets nordvästra hörn. Till tavlan har använts 
en äldre, blåmålad ram med röda ornament. Höjd 
90 cm, bredd 130 cm. - Kyrkan äger även ett be
varat kopparstick av Ambrosius Hedengran, en 
med rik kalligrafisk omramning försedd minnes-
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skrift, utgiven till 200-års minnet 1721 av den rena 
evangeliska lärans förkunnande i Norden samt 1730 
av den augsburgska bekännelsens antagande. Tav
lan omtalas 1738 tillsammans med ytterligare en 
minnestavla av Hedengran (lantk). De var infattade 
i »måhlade och förgylta Ramar». Uppgiften avser 
tydligen de här omtalade ramarna, vilka härrör från 
1700-talets förra hälft. Kopparsticket, som var illa 
skadat med stora bortrivna partier, restaurerades 
1958 och sitter i ramen under en fotokopia av det 
fullständiga sticket. 1774 bokföres utgifter för en 
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Fig 75. Votivskepp från 1800-talets senare del, föreställande 
en tremastad fullriggare. Foto 1966. 

Late 19th century votive ship, representing a three-masted 
full-rigged vessel. 

Fig 74. Begravningsplåtar av bleckplåt, huvudsakligen från 
J800-ta lets förra hälft. Foto 1966. 

Coffin p lates of tinplate most/y from the first ha/f of the 19th 
century. 

Fig 76. Minnestavla över Matthias Sigfrid i Brygger, kommi
nister i Raumo, Finla nd, där han avled 1609. I hans grav
kyrka finns en kopia av denna minnesskrift, utförd i Stock
holm 1782. R a men gustaviansk. Foto 1966. 

Memorial tablet to Matthias Sigfridi Brygger, curate of 
Raumo, Finland, where he diedin 1609. There is a copy of this 
tablet in the church where he is buried. The tablet was made 
in Stockholm in 1782. 

Fig 77. Brudbänk. Foto 1966. 

Bridal bench. 
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förgylld ram till »Kongl. Maj:ts nådiga Tal» (lantk). 

Det avser sannolikt Gustaf III: s tal i augusti 1772. 

Saknas. 


Votivskepp 


Ett votivskepp (fig 75) är upphängt på norra sidan. 

Det är en tremastad fullriggare med den under 1800
talets m:tt populära portmålningen, som ir.ne

bär att handelsfartyget målades som om det vore 

försett med kanoner (not 42 a). Namnet »Valkyrian» 

målat i aktern. Längd ca 50 cm. Utfört och skänkt 

av kapten Bernhard Hermansson, Ivarslund, under 

1800-talets senare del. Det lär ha funnits i kyrkan 

före restaureringen 1896- 97. Rengjordes 1955. 


Böcker 


- l. Karl XII: s bibel i två delar, bunden i brunt 

läderband med guldpressade ornament. Gåva av 

Eskil och Ester Larsson, Torskog (bil l: 10). - 2. 

Concordia Pia 1730. - 3. M Christian Serivers 

Siäle-Skatt, Band I-IV; I- II u å, III 1724, IV 1725. 

Bundna i tre läderband. 


Brudbänk 


Två i rödbrunt målade bänkar, som anses ha varit 

brudbänkar. Inventarieförteckningen 1773 nämner 

en omålad »brudestol» (lantk). Den mindre längd 

128 cm, höjd 95 cm. Förvarad i sakristian. Den 

större har rygg med svarvade pinnar (fig 77). 

Längd 160 cm, höjd 80 cm. På kyrkvinden. På grund 

av den enkla allmogekaraktären svåra att datera. 


Kistor 


Kista av furu, brunmålad och med enkla beslag. 

Längd 134 cm, bredd 57 cm, höjd 55 cm. På kyrk

vinden. Inventarieförteckningen 1756 nämner en be

slagen kista »att förvara kyrkans saker uti» (lantk). 

1773 talas om en järnbeslagen målad kista med lås 

(lantk). Åsyftar säkert den här upptagna. 


Ståndur 


Ståndur med svängt fodral, målat i grönt med guld

ornamentik. Urtavlan märkt: »Dahlgren. Trollhät

tan». 73 På insidan av fodralets dörr en silverplåt 

med inskriptionen: »Gåva av F. kyrkavärden Nils 

Thorsson och hans maka Beda och dottern Nina.» 

Thorsson, som skänkte klockan 1955, hade tidigare 

haft den i sitt hem. 
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Övriga inventarier 

Två små kollektbössor av kopparplåt med järnbe
slag och kopparnitar. Längd 22 cm, bredd 15 cm, 
höjd 12 cm. Placerade på små kopparhyllor med 
text i järnsmide: »Given och Eder varder givet». Ut
förda av smidesmästare Johan Skog, Hjärtum och 
skänkta 1956 av kyrkvärden Vilhelm Holmedal, 
Västerlan da. 

En sockenaln ( = måttlikare) av mässing, märkt 
»G: E: 1754»,med träfodraL Förvaras i komminister
gården. I inventarieförteckningen 1759 nämnes även 
en sådan av järn (lantk). 

En hatthängare bestående av en omålad ram med 
utstående pinnar. I svart text står nedtill på ramen: 
»ASAS 1864». På kyrkvinden. 

En halv kronhjortkrona (jfr not 1). På kyrkvinden. 
53 st emaljerade spottkoppar, troligen anskaffade 

vid restaureringen 1896-97. På kyrkvinden. 
1697 omtalas, att man gjort en ny »Plichtestuhl» 

(lantk). Någon straffstock finns ej bevarad. 

Klockor 

Kyrkan har två klockor i kyrktornet, båda tillkomna 
i samband med tornets uppförande: - l. Den större 
klockan bär på ena sidan inskriften: »År 1898 blef 
denna klocka skänkt till Wästerlanda kyrka af 
jungfrun Hedda Elisabeth Johansdotter74 då P. Lars
son på Thorskog (bil l : 10) utöfvade patronats
rätten för Ströms Säteri. POJ Simonsson var kyrko
herde (not 41), J. Westman komminister75 samt Al
fred Olsson och Olof Andersson kyrkovärdar. Gju
ten af Joh. A. Beckman & Co. Stockholm». 76 På den 
andra sidan: »Hör Gud l ännu sin nåd dig bjuder, l 
Se templets portar öppna sig, l Kanske härnäst då 
klockan ljuder, l Upplåtes grafvens port för dig, l 
Du går ej mer i Herrens hus l Ditt rum bereds i jor
dens grus. l Sv.Ps. 323». Höjd med krona ca l m, 
diameter 113 cm. - 2. Den mindre klockan är gju
ten med användande av metallen i en äldre. På ena 
sidan inskriptionen: »År 1898 blef denna klocka på 
församlingens bekostnad gjuten till Wästerlanda 
kyrka af firman J oh. A. Beckman & Co. Stockholm 
(not 76). På den andra står: »Lofven I folk vår Gud l 
Later hans ord vid t hördt varda l Dav. Ps. 66: 6.» 
Höjd med krona 80 cm, diam 90 cm. 

Denna klockas föregångare omnämns i inven
tarieförteckningarna från 1700-talet såsom en klocka 
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av »medelmåttig storlek» (lantk 1738). Dess inskrip
tion anges vara : »M.D.II. Anno Domini, Spes Mea 
Christus» (lantk 1759). Klockan vägde vid omgjut
ningen 1898 211 kg. Tyvärr är de fotografier, som 
togs före omgjutningen (fig 78) mycket bristfälliga 
liksom den uppteckning av inskriptionen, som sam
tidigt gjordes. Det framgår dock, att klockan haft 
en inskrift av grova, gotiska minuskler överst runt 
klockhalsen. På ena sidan av livet ett gjutarmärke 
av två korslagda, i spetsen vinkelböjda stavar i relief, 
på den andra en vapensköld av senmedeltida form, 
innehållande ett bomärke (fig 79). 77 Från sköldens 
översida utgår en grenad ranka åt vardera sidan, kan
ske en antydan om ett hjälmtäcke. lilskriften kan 
endast fragmentariskt läsas på fotografierna. Enligt 
uppteckningen 1898 löd den: »Anno domini + 
SPES mEA Czistus.» Ett noggrant studium av foto
grafierna visar, att inskriften troligen bör läsas: 

Fig 79. Teckning visande den senmedeltida vapenskölden 
med ett bomärke samt gjutarmärket på klockans liv. Jfr tig 78. 
Efter foto i A T A. 

Drawing showing the late medieval coat-of~arms with an 
owner's mark and the founder's mark on the body of the bel/. 
Cfftg 78. 

Fig 78. Gamla kyrkklockan före nedsmältningen och om
gjutningen 1898. Enligt inskriften ursprungligen gjuten l 502. 
Foto ATA. 

The old bel! before il was melted down and recast in 1898. 
According to an inscription it was east originally in 1502. 

+ SPES mEA CZ(R)JSTus ... Anno domini. Årtalet 
tycks ha stått före eller under anno men varit mycket 
otydligt, då avtecknaren har tytt det till »GUD», 
vilket måste vara felaktigt. Troligare är MDII (jfr 
ovan). 

Eftersom samtliga anförda källor återger exakt 
samma version av själva texten, torde den vara höjd 
över alla tvivel. Däremot är årtalet föremål för olika 
tolkningar. Oedman säger, att klockan är »mycket 
gammal så man intet wet mer, än om thess Stöpning 
uti en hola vid Kyrckegårds = Muren» (Oedman, 
s 161). Han tolkar årtalet ti ll 606, vilket enligt hans 
mening bör betyda 1606. I inventarieförteckningen 
1830 anges i stället 1704. Bägge årtalen förefaller 
orimliga. Då sköldformen är sengotisk, bestyrker 
detta uppgiften i inventarieförteckningen 1759, där 
årtalet anges till MDII ( = 1502). 
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l. 	Enligt Svenungsson (s 23) skall Hjärtums kyrka fram till 
sekelskiftet J900 »invändigt» varit »beklädd med många 
som prydnader anbringade hjorthorn». Uppgiften veri
fieras visserligen inte av samtida fotografier, men torde 
ä ndå ha fog för sig. Liksom i Västerlanda finns även i 
Hjärtum bland ä ldre inventarier en krona från den nu i 
Bohus län utdöda kronhjorten. 

2. 	 S Martin, biskop i Tours, d 8/11 397. H ans begravnings
dag den J l november firas ännu . - S Nico!aus va r 
under 300-ta let biskop i Myra, Mindre Asien. Dyrkades 
i Norden bl a som sjöfolkets och fiskarnas skydds
helgon . Det är säkert i denna egenskap han blivit en 
av skyddspatronerna för Hjärtums kyrka. 

3. 	Om Ströms historia se O A Johnsen, BohusJens Bien
domsforhold indtill omkring freden i Roskil de, s J 39- 141 , 
samt C A Tise/iu;, Bohusläns gamla adliga gods och 
sätesgårdar, J, s 121 - J 33. 

4. U ppgifte rna om tegel i byggnaden 	stammar frå n kyrko
herde Lindblad, Hjärtum. 

5. I 	sammanhanget ka n erinras om den stora pinjekotte av 
brons från fo rnkristen tid, som stod i reningsbrunnen till 
a triet framför Petersbasilikan i Rom. Den fick på 1500
talet sin plats i en nisch i Belvedereträdgården , Vatikanen, 
där den fortfarande står. 

6. 	 Andreas Bonander, f i Göteborg, d .17 J 5, kyrkoherde i 
Hjärtum och Västerlanda 1693. Levde i missämja med 
ägaren till Ström, som uppviglade församl ingsborna mot 
honom. Senare uppstod dock det bästa förh å llande 
mellan fö rsamlingen och kyrkoherden (Svenungsson, s 
353). 

7. 	Alexander Fox, f 1684, mästare 1713, å lderman omkr 
1720, d 1744. Riksdagsman för Göteborg 1738 och J 742. 
Utbildad hos Chr von Schönfeldt (se not 54). Utfört altar
tavla och takmålning i Nödinge, Vg .173J - 1736. Litt: 
Hal/bäck, Kyrkamåleriet I, s 304. 

8. 	 Peder Andersson Bache, f i ÖdsmåL Kom till Hjärtum 
som hjälppräst J670. Gifte sig med en av kyrkoherdens 
döttrar. Själv kyrkoherde från 1673. Död i Hjärtum 1692. 
Var trol igen den siste dansk-norske prästen i Hjärtum. 

9. 	Gabriel Rosensköld, som till förebild sannoli kt haft det 
Hvitfeldtska gravkoret i Valla (se not J3), kom a ldrig 
s;älv att få vila här. Skulderna vid Dorotea Bielkes död 
var så stora (b il 1: l) , att Ström måste säljas. R osensköld 
flyttade troligen till sitt gods i Västergötland. D å han av 
led 1682 begravdes han i Alingsås ett år senare. (För den 
senare uppgiften se C S Lindblad, Skärgå rdsbilder, Från 
Morlanda kyrkor och hembygd, Göteborg 19 J l, s 16). 

10. 	 Uppgiften om de å terfunna skifferplattorna lämnad av 
kyrkoherde Lindblad, Hjärtum. 

Il. 	Jonas W ah/borg, komminister i Uddeva lla J737, prost 
1744, teol dr i Greifswald 1756, riksdagsman 1756, 1760 
och 1765, preses vid prästmötet på 1760-talet, d 1777. 

12. 	Jfr M Liljegren, Stormaktstidens gravko r, Stockholm 
1957, s 75. 

13. 	Det Hvitfeldtska gravkoret, som uppfördes av Margareta 
Hvitfeldt i första hand för maken Thomas Dyre, d I 651, 
är till planen en rundbyggnad, ca 4 m i diameter, således 
något mindre än Hjärtumskoret. Liksom detta är det an
lagt mot den ursprungliga kyrkans östmur, så a tt väggen 
mot väster blir rak. Ingången är förlagd till en gå ng i kor
muren norr om altaret och har mot långhuset en skulp
terad och målad dörr (jfr Hjärtum). Gravkoret har ur
sprungligen, precis som det i Hjärtum, haft ett rund
fönster mot söder och är likaledes avtäckt med ett stjärn
format valv. Bägge koren har haft jordgolv. Likheterna 
mellan de båda gravkoren är så stora, att ett samband dem 
emellan måste förutsättas. Detta torde i första hand få 
tillskrivas de personliga relationer, som funnits mellan 
Margareta Hvitfe!dt och Dorotea Bielke, Västsveriges 
mäktigaste kvinnor vid denna tid. Man vet även a tt de 
umgicks. D å Margareta Hvitfeldt blivit änka fick hon 
besök av Dorothea Bielke, som själv nyligen ingått i 
änkestå ndet (H Fröding, Biografiska studier frå n skilda 
tider, Stockholm 1905, s 86). 

14. 	 Liljegren a a, s 75. 
15. 	Kyrkoherden ti llsattes som bekant av patronus, som 

därigenom h ade en viss garanti för prästens loj alitet. 
16. 	Adrian Crispin Peterson, f 1835, d 1912, ark itekt. Stude

rade vid Chalmerska Slöjdskolan i Göteborg med examen 
1858 och vid K onstakademien i Stockholm J86 1- J866 
såsom elev till prof Scholander. Arkitekt i Överintendents
ämbetet J 866- J 904. Från 1872 praktiserande arkitekt i 
Göteborg, verksam framförallt såsom kyrkoarkitekt. 
P har i Västsverige ritat ett 40-tallandskyrkor och restau
rerat ett stort antal, i allmänhet utan större hä nsyn till 
kyrkornas kulturhistoriska värde. Jfr Sv K, Bo l: 3, s 376. 

17. 	De ursprungliga ritningarna har »kvarhålli ts på orten» 
(hand! a ng rest J 900), d v s möjligen hos patronus Petter 
Vusson. I kyrkans ark iv har de inte återfunni ts . D en 
första skissen till ett torn för Hjärtums kyrka utförde 
A Peterson såsom en blyertsteckning J898, då försam
lingen rådgjorde med honom om en tornbyggn ad (kr prot 
1898). 

18. 	Bror Edvard Almquist, f 1864, d 1940, arkitekt, a nställd 
i Överintendentsämbetet från 1898. A har rita t och res
taurerat ett flerta l kyrkor framförallt i Värmlands lä n, 
där han var född . 

19. 	 Martin Bernhard Wallström, f 1843, d 1917. Bosatt i 
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Lödöse, verksam som restaurator i ett flertal kyrkor i Bo
huslän, bl a Västerlanda (se SvK, Bo I:2, s 188, not 1). 

20. 	 Jon Larsson tecknar sig själv»byggemästare och snickare 
wed Gräfznääs» (lantk 1752). 

21. 	Sambandet mellan altaruppsatserna i Hjärtum och Öckerö 
har påpekats av antikvarie Marian Ulltin, VHAA. 

22. 	 Gudmund Simonsson Lyse/l, f 1711, kyrkoherde i Hjärtum 
1757-1789. 

23. 	 Johan Joachim Beckman, f 1697, d 1787, lärjunge till 
Burchardt Precht. Beckman har utfört bevarade predik
stolar i Bokenäs och Lerum. (Uppgift av fil lic Karin 
Aasma.) Predikstolen i Lerums kyrka visar samma upp
byggnad som Hjärtums. Endast motiven i korgens speglar 
avviker. 

24. 	 Johan Ross d ä, f J 695 i Holstein, mästare 1737, ålderman 
i Göteborgs målarskrå 1744- 1767. Har utfört målningar 
bl a i Stora Lundby (altartavla och predikstol), Land
vetter, Askim, Örgryte och Säve kyrkor (takmålningar i 
de båda sistnämnda). Litt: Hal/bäck, Kyrkamåleriet J, s 
309. 

25. Eftersom läktaren i allmänhet hölls i samma färg som 
bänkinredningen, ger färgskikten en god bild av de för
ändringar i färgskalan, som kyrkans fasta inredning 
genomgått från 1600-talet till sekelskiftet 1900. 

26. 	Salomon Molander, f 1833, d 1905. 

27. 	En Torsten Edgren stod 2/4 1728 fadder åt Johan Pfeigels 
son i Kristine församling (Christine kyrkas böcker för 
vigda, födda och döda J, J 624-J 725, s 672). 1730 hade 
han en tomt på Sillgatan. Hans eventuella anknytning till 
Hjärtum är obekant (W Berg, Geneal anteckn, Ser II, 
Bd 1- 2, s 80). 

28. 	S A Hal/bäck, Medeltida dopfuntar på Dal, Vänersborg 
1959, s 21. 

29. 	 S A Hal/bäck, Medeltida dopfuntar i Bohuslän, Väners
borg 196J, s JS, 53- 54, 58 samt SvK, Ds I:J, Kyrkorna 
i Gestad, fig 50- 52. 

30. 	Oedman beskriver scenen som en dopscen enl Matt 3 
(Oedman, s 165). Eftersom inskriptionen är riktigt åter
given torde det röra sig om en förväxling eller feltolkning. 

3J. 	Det har tydligen funnits en stor marknad i Danmark och 
Sverige för denna typ av fat, som finns i ett flertal kyrkor, 
t o m med exakt samma motiv pressat i skålens botten. 
Jfr bl a SvK, Bo I:2, fig 131 och Go VI:1, s 63. 

32. 	 Hulda Mellgren, f Hansson 1839 i Hjärtum, d 1918. Gift 
med fabrikör J A Mellgren, Göteborg, innehavare av 
gården Sollum, där familjen bodde sommartid. 

33. 	 Rasmus Mårtensson, länsman i Hjärtum 1722-1762. 

34. 	 Johan Martin Winterstein, från Hamburg. Mästare i Göte
borg 1688- 1702, död detta år. Guldsmeden H Hermansson 
(se Västerlanda kyrka) gifte sig med Wintersteins änka 
och övertog tydligen verksamheten. 

35. C A K och C A Kjernås ~ firman C A Kjernås Eftr i 
Göteborg. Den var verksam J9J3- 1939. 

36. 	Lovisa Charlotta v Matern, f Nycander 1824, d 1904. Gift 
med kaptenen Johan Fredrik v Matern, Torp, Hjärtum. 

37. 	Uppgifterna om gravkamrarna lämnade av fil dr Harald 
Wideen, Göteborg. 

38. Enligt Elgenstierna f 1744. 
39. Enligt 	Elgenstierna avled W E Coyet 1778 på Brodda, 

Slimminge socken, Malmöhus län och begrovs samma år 
i Slimminge kyrka. 

40. Beskr:vningen cc:1 bestäm:~ ingen av värjorna har utförts 
av dccent H Seitz, Armemuseum, Stockholm. 

41. I 	 detta sammanhang torde dåvarande kyrkoherden i 
Hjärtum, P O J Simonsson ha spelat en icke oväsentlig 
roll i sin egenskap av hovpredikant och regementspastor 
vid Backamo. 

42. 	För beskrivning av fanan se R Cederström, Svenska 
kungliga hufvudbaner samt fälttecken, Stockholm 1900, 
s 69, J43 nr 64- 72 samt 225. 

42 a. 	 Bestämningen utförd av intendent Jonas Berg, Sjö
historiska museet, Stockholm. 

43. 	Det Gezeliska bibelverket utgör en svensk bibelöver
sättning med kommentarer i sex delar (Nya testamentet 
2 delar, 17J1- 1713, Gamla testamentet 4 delar, J724
J728) av biskoparna i Finland, Johannes Gezelius d ä och 
dy. 

44. 	Laurentius Halenius, 1654-1722, kyrkoherde i Söderala, 
Hälsingland. »Bibelconcordanz» utkom i tre delar. Om 
tredje delen, som här saknas, finns en a nteckning i in
ventarieförteckningen 1756: »Tredje delen kan icke igen
fås i Uddevalla, dit han säges ha kommit til inbindning.» 

45. 	 Christian Scriver, f J629, d J 693, tysk teolog. Uppbyggelse
skriften »Seelenschatz», 5 bd 1675- 1692 utkom i flera 
översättningar och räknas till den klassiska lutherska 
uppbyggelselitteraturen. På svenska utkom verket första 
gången i 6 delar, 1723- 1727. Här saknas de två första 
banden, liksom det sista. I inventarieförteckningen J771 
upptages ytterligare två band, tryckta 1723 och 1730. 

46. Vid revisorernas granskning av 	kyrkationdekassan och 
restaureringsräkningarna framgick, att P Larsson inte 
skänkt klockan. Den var betald med medel ur kyrka
tiondekassan (ks prot 1905). Efter revisorernas anmärk
ning skänkte patronus år 1907 l 000 kr till klockan, så 
som han en gång lovat. 

47. 	 K G Bergholtz, f 1839, d 1918, verksam som klock
gjutare J 874-1892. Se Sv K Sm II: l, s 70, not 67. 

48. 	A/fred Johansson, f 1848, d 1898, således innan klockan 
uppsattes. Sonen Johan Aron, f 1885, d 1897. 

49. 	 Muntlig uppgift från f kyrkvärden och smidesmästaren 
Johan Skog till författaren 1961. 

50. 	 Muntligt meddelande till författaren sommaren 1956 av 
förre komministern i Västerlanda Arvid Ryden, som ock
så påpassligt uppmätte grundmurarnaefterdet förmodade 
vapenhuset. Någon byggnadshistorisk undersökning 
samband med restaureringen förekom inte. 

51. 	Gustaf Emil Nicolaus Petterson, byggnadsråd, f i Visby 
landsförsamling 1855, d 1933, elev vid Tekniska hög
skolan 1876- 1880, e o arkitekt i Överintendentsämbetet 
1882. 

52. Synligt på ett amatörfoto, taget av förre komministern i 
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Västerlanda, Arvid Ryden, i samband med restaureringen 
1954-55 (ATA). 

53. 	 Knut Nordenskjöld, f 1880, d 1950. Arkitekt i Byggnads
styrelsen 1916, överlärare vid Tekniska skolan J916-1941. 
Har ritat ett flertal nya kyrkor, bl a staffanskyrkan i 
Gävle samt lett restaureringar av ett stort antal äldre 
kyrkor i Iandet t ex Hedvig Eleonora kyrka i Stockholm. 

54. 	 Christian von Schönfeldt, f 1662, d 1742, målarmästare. 
Invandrade 1699 ti I I Sverige från Tyskland. Han var 
Västsveriges vid denna tid mest kände kyrkomålare. Har 
utfört arbeten i en mängd kyrkor i Bohuslän. Att han 
även varit verksam i Västerlanda har hitintills varit okänt. 
Litt: S A Hal/bäck, Kyrkamåleriet II. 

55. Hal/bäck, Kyrkamåleriet T, s 168. 
56. 	Kyrkoherde Gunnar Gustafsson, mellan 1932 och 1945 

komminister i Västerlanda, har under samtal med för
fattaren sommaren J 956 uppgivit, att han kände till en 
stympad skulptur, som enligt innehavaren skulle härröra 
från Västerlanda kyrkas altaruppsats. En pendang till 
denna skulptur skulle enligt samma källa finnas hos en 
privatperson i Stockholm. 

57. 	Marcus J äger d ä, f J 626, d 1707, bildhuggare. Kom 1670 
från Stralsund. Mästare i Göteborg. Har utfört arbeten 
bl a för Tyska kyrkan (Kristine) i Göteborg samt för 
Kungälvs stadskyrka. Hans stil kom att få avgörande be
tydelse för skulpturen i Västsverige. Jfr S Km·/ing, 
Kyrkorna i Borås och Brämhult, Borås 1955, s J2J - J27 
samt SvK, Bo 1:2, s 256. 

58. Bägge Kristusfigurerna 	på predikstolen, både den på 
korgen och den på Ijudtaket, höjer egendomligt nog den 
vänstra handen istället för som vanligt den högra till 
välsignelse. 

59. 	Michael Schmidt, f på J 680-talet, d J 761. Har utfört pre
dikstolar för Önums, Stora Mellby och Fors kyrkor samt 
altaruppsatser i Åsbräcka och V:a Tunhems kyrkor, 
samtliga i nordvästra Västergötland. Fil lic Karin Aasma 
har haft vänligheten påpeka förbindelsen mellan Väster
landa predikstol och kända arbeten av M Schmidt. 

60. 	Lars Holm, målarmästare i Göteborg 1737, d 1758. Har 
utfört bl a takmålningar i flera kyrkor i Bohuslän. Jfr 
SvK, Bo 1:2, s 34J. Se även Hallbäck, Kyrkamåleriet J, 
s 305. 

61. 	Hans Swant, f 1609, d 1678, bildhuggare, mästare i Göte
borg J 654. Jfr SvK, Bo 1:2, s 256. Litt: S Km·/ing, 
Holzschnitzerei und Tischlerkunst der Renaissance und 
des Barocks in Estland, Dorpat J943, s J55, b 77. Av 
samme författare: Hans Swant. En bildhuggare i Göte
borg under 1600-talets mitt i GBFT J943, s 1- 46. Om 
denna figur s J2- J3. 

62. 	Med »Chorets afdelning» avses ett korskrank, som skilt 
koravdelningen från lå nghuset. Jämför uppställningen i 
Kungälvs stadskyrka, där de av Marcus Jäger d ä utförda 

figurerna, Moses och Johannes är ställda på ett korskrank, 
placerat mellan de bägge främsta bänkraderna. 

63. 	Meddelat författaren sommaren 1956 av häradsdomaren 
Johan Göransson, Grored, Västerlanda. 

64. 	 Magnussons orgelhyggarfirma i Göteborg grundades 1888 
av Johannes Magnusson; firman övertogs 1923 av sonen 
Anders Magnusson, och drivs nu av dennes son. Jfr 
SvK, Bo 1:3, s 3J 2 . 

65. 	Hal/bäck, Medeltida dopfuntar i Bohuslän, s 46, 53- 54, 
58. 

66. 	A Matousek, f 1880 i Prag, d J957 i Göteborg. Kom till 
Sverige 1905. Verksam som konstsmed och ciselör med 
egen verkstad. 

67. 	 Nils Wester/ind, f 1698, d 1756, kyrkoherde i Hjärtum
Västerlanda 1742- J 756. 

68. 	Per Edvin Nyström, f J865, d 1954, kantor och folkskol
lärare i Västerlanda. Till minne av Nyströms 40-åriga 
verksamhet som kantor (1890- 1930) skänkte makan, 
Greta Nyström, Göteborg, och barnen ljusstakarna, vilka 
1955 överlämnades av sonen, landshövdingen i Götc
borgs och Bohuslän, Per Ingvar Nyström. 

69. 	Brudpällen har undersökts av antikvarie Anne-Marie 
Franzen vid Raä, Stockholm, 1958, från vilken uppgiften 
om tygets ursprung stammar. 

70. Pill i ng egentligen peling 	= ett lättare sidentyg. Pien = pje 
eller pjä = ett smalt, spetsliknande band av silke eller dyl 
att anbringa i kanter eller sömmar. 

71. 	Matthias Sigfridi Brygger, prästson, f 1554 i Åbo, kaplan 
i Virmo och 1588 kyrkoherde i Raumo, där han dog J 609. 
Sonen Jonas Matthiae Raumannus, f 1608 i Raumo, J 644 
kaplan i Nykyrko sn i Finland, död 1683. - Om den 
Bryggerska minnestavlans historia se S Curman, Habent 
sua fata, i: Septentrionalia et orientalia. Studia B Karl
gren ... dedicata. Sthlm J 959 (VHAA hand! 91). En av
skrift av minnestavlans latinska text samt översättning av 
prof Dag Norberg förvaras i ATA. 

72. 	Carl Fredric Fredenheim (före ad! Mennander), f 1748, 
d J 803, var sonsons-sonsonson till M S Brygger. Han 
hyste stort intresse för konst och kulturhistoria och var 
bl a uppsyningsman över Gustaf III: s konstsamlingar. 

73. 	Carl Erik Dahlgren, f J 79 J, d 1870, urmakare iTrollhättan. 
74. 	Jungfrun Hedda Elisabeth Johansdotter, f J 846 i Väster

landa, d där 1922. Dotter till åbon Johannes Thoresson, 
f 1806 och hans maka Anna Börjesdotter, Västerlanda. 
Har även donerat medel till en fond för socknens fattig
vå rd och ålderdomshem. 

75. 	Joel Westman, f J844, d 1929, komminister i Väster
landa 1892- 1929. 

76. 	J A Beckman & Co, Stockholm, verksam J 873- J 912. 
Jfr SvK, Sthlm VII: 3, s 468. 

77. Jfr M Åmark, Sveriges medeltida kyrkklockor, s 280. 
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Bilagor 

I. ÄGARE TILL STRÖMS SÄTERI FRÅN 1600

T ALETS MITT TILL 1900-T ALETS BÖRJA N 

J. Daniel Knutssen Bildt, f 1602, d 1651, överstelöjtnant, 
krigskommissarie i Bohuslän. Ägare till Morlanda gård på 
Orust. Begravd i Morlanda kyrka. Gift med Dorotea Bielke, 
f 1612 i Trondheim, d 1674 på Morlanda gård. Begravd föl
jande år i Uddevalla kyrka. Under 1630-talet köpte Daniel 
Bildt hälften av Ströms ägor. Året efter hans död förvärvade 
hans änka den andra hälften. Före 1666 gifte hon om sig med 
dåvarande kaptenen, sedermera överstelöjtnanten, Gabriel 
Rosenskö1d, f troligen 1634, d 1682 på Hjälmared, Västergöt
land . Begravd i Alingsås. 

2. Vid Dorotea Bielkes död 1674 var godset behäftat med så 
stora skulder, att arvingarna sålde gården till generallöjtnan
ten Rutger von Ascheberg, f 1621, d J 693. Begravd i Kristine 
kyrka i Göteborg. Friherre 1673, general 1674, fältmarskalk 

Fig 80. Ewa Helena Maclean, f Löwen, d 1813, gift med 
Gustaf Maclean (fig 81). Porträttet utfört av okänd, möjligen 
fransk konstnär. Privat ägo. Foto Svenska porträttarkivet, 
Nationalmuseum, Stockholm. 

Ewa Helena Maclean, nee Löwen, '!' 1813, wife ofGustaf Mac
lean (fig 81). Portrait by an unknown, possibly French artist. 

1678, generalguvernör över Göteborgs och Bohus län 1679, 
kungligt råd 1681, greve 1687. Ascheberg, som var en av lan
dets mäktigaste män, bodde själv inte någon längre tid på 
Ström, men lät 1685 uppföra en ny mangårdsbyggnad. Efter 
hans död ärvdes godset a v hans dotter 

3. Eleonora Elisabeth von Ascheberg, f 1663, d J 737, gift 1679 
med David Makeleer, friherre, överste, landshövding i Väners
borg, död J 708. Ätten Maketeer (Maclean) hade invandrat 
från Skottland på 1620-talet, adlad 1649. Ström ärvdes efter 
hennes död av sonen 

4. Rutger Maclean (Makeleer), f 1688, d 1748, friherre, 
överste. Gift 1740 med friherrinnan Viihelmina Eleonora 
Coyet , f 1719, d J778. Säteriet ärvdes efter hennes död av 
sonen 

5. Gustaf Maclean (Makeleer), f 1744, d 1804, friherre, kam
marherre. Gift J 796 med grevinnan Eva Helena Löwen (fig. 
80), f 1743, d 1813, i hennes andra gifte. Gustaf Maclean för
värvade 1782 patronatsrätten till Hjärtums och Västerlanda 
kyrkor . [parken vid Ströms mangårdsbyggnad finns en min
nessten över MaeJean (fig 81), rest av hustrun. Ström ärvdes 
efter dennas död av en av sönerna till Gustaf Madeans tvil
lingsyster, E leonora Charlotta, nämligen 

6. Gustaf U/rik Bennet, f 1768, d 1825, friherre, kapten . 
Gift J 817 med Sara Cecilia Gustafsson Säfvendal, d 1843. 
Ström ärvdes av sonen 

7. Carl Bennet, f 1800, d 1869, friherre, löjtnant. Gift med 
Emma Aurora Constantia Wästfelt , f 1816, d 1885. Carl Ben
net sålde omkr 1840 Ström till 

8. A Oterdahl, grosshandlare, vars son redan 1849 sålde 
Ström till 

9. A H Evers, vinhandlare, f 1793 i Holstein, d 1877 i Göte
borg. Efter en mellantransaktion avyttrades Ström kort där
på till sonen, konsul Alfred Evers. Denne lät 1851 uppföra 
en ny mangårdsbyggnad. 1893 gjorde Evers konkurs och 
Ström inköptes då av 

.10. Petter Larsson, f 1833 i Åmål, d 1912, brukspatron på 
Torskog, den största gården i Västerlanda socken. Torskog 
hade inköpts 1869 av Larsson, som där drev bruks- och varvs
rörelse. Ström var vid denna tid länets största gods i privat 
ägo. Petter Larsson grundade Ström eller In lands Pappers
bruks AB, som 1894 övertog egendomen. Sedan vattenfallet 
vid Lilla Edet 1908 övergått i statens ägo, styckades jorden 
1913- 1916 i mindre gård1r och avyttrades. Ströms mangårds
byggnad tillhör fortfarande Inlands AB. Petter Larsson kvar
stod som kyrkans patronus till sin död J912. Han efterträddes 
av sonen, Eskil Larsson, f 1871, d 1926, som fick avsäga sig 
patronatsrätten ett år efter faderns död, då den enligt K 
Maj :ts beslut upphävdes. 

(Uppgifterna hämtade ur G Elgenstierna, a a, Tiselius, a a, 
s 128-1 33 och 150 samt Svenungsson, a a, s 129- 141). 
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II. AVSKRIFT AV HANDLINGAR RÖRANDE 

PATRONATsRÄTTEN TILL HJÄRTUMS 

OCH VÄST ERLAND A KYRKOR (GLA) 

Kong!. Maj ts 

Utslag uppå Kammar Herrens och Öfwerste Lieutenantens 
Wälborne Friherre Gustaf Maekliers underdåniga a nsök ning 
om fullkomligt Jus Patronatus i hela sin widd, för Ströms 
Säterie ägare til Hjertums och Westerlanda församlingar i 
Bohus Lähn och Giötheborgs Stift. Hwaröfwer Kong!. Majts 
Befallnings Hafwande i Giötheborgs och Bohus lähn och 
Consistorium i Giötheborg med underdåniga utlåtanden in
kommit, samt berörda församlings innewånare i underdånig
het sig förklarat. Gifwit Gripsholms Slott den JO December 
1782. 
Kong!. Majt ha r i nåder låtit sig föredraga denna underdå
niga ansökning; och aldenstund med Wästra Hisings Härads 
Rätts d. 7 October .1692 hållneSyneförrättning blifwit styrkt, 
at Hjertums Kyrka är belägen å det under Ströms Sätesgård 
lydande Frälse Hemman Dillegårdens grund, samt Ströms 
Ägare utom a ndra förmaner och prydnader äfwen skän kt 
Kyrkan en Altar tafla, samt den ytterligare låtit pryda och 
förbättra ; fördenskull och i anseende til de flera härvid före
kommande omstendigheter finner Kong!. Maj t i nåder skiä
ligt, at til denna ansökning bifall lemna och tillägga Ströms 
Sätesgårds Ägare ett til alla delar fullkomligt Jus Patronatus, 
med alt hwad dertil hörer, til ofwannä mnda Hiertums och 
Westerlanda församlingar. Det wederbörande til underdånig 
efterrättelse länder. 

Gustaf 

Till Kong!. Maj ts Befall
ningshafwande i Giötheborg. 

Gustaf ... 

W å r ynnest ... Sedan W i, genom Nådigt Uts lag af den 10. 
December 1782, tillagt Ströms Sätesgårds ägare ett till alla 
delar fullkomligt Jus Patronatus, med alt hwad därtill hörer, 
till Biertums och Westerlanda Församlingar i Bohus Län, så 
hafwen T, jämte Biskoppen i Giötheborgs Stift Doctor Win
gård, uti twänne särskil te skrifwelser af d . 24. och 29. sistledne 
Jan. underdånigs! a nhollit om wårt nådiga utl åta nde, huru
wida, så wäl den wanliga redogjörelsen, hwilken Kyrka- Tn
spectoren förut tilhört författa, dymedelst skall uphöra, samt 
löningsafgifterna förswinna, som ock Pastoratet wara fri från 
Tryckerietunnan, Waxljuspenningar till Academien i Lund, 
Biskoppens Cathedraticum, Probstarnes visitations penning
ar, Präst Änkornas benådning samt Fogdarnes executions 
penningar, hwarwid T anmälen huru i Morlanda Pastorat, där 
Bildtska Famillien äger Jus Patronatus, i desse delar förhålles, 
och att därstädes utgå endast Biskoppens och Probstens så 
kallade Gjästerie, och ej flere af ofwannämde utgifter. Härå 
länder Eder till nådigt swar, att wi i anseende till de i detta 
ämne förekomna omständigheter, finne i nåder skiäligt för
ordna, det Patronus i Hiertums och Westerla nda Församling
ar må äga lika rättigheter och skyldigheter med Patronus i 

BILAGOR 

Fig 81. Porträtt av Gustaf Maclean, d .1804, Hjärtums och 
Västerlanda kyrkors förste kände patronus. Relief på urna av 
gjutjärn, pl acerad på en granitsockel i parken till Ströms 
säteri. Minnesvården rest av hustrun (tig 80) . Foto M-B 
Wadell .1968. 

Portrait of Gustaf Maclean, t 1804, the first known patron of 
Hjärtum and Västerlanda churches. Relief on a east-iron urn , 
on a granile base in the park of the Ström estate. The memorial 
was erected by his wido w (fig 80). 

Morlanda Pastorat, till följe hwaraf, och då dispositionen af 
Kyrkationden i desse Församlingar tilhörer Patrono, hwilken 
Kyrkotionde, likasom därom för Morlanda Pastorat därom 
förordnat är, antingen bör utgjöras in natura eller betalas i 
penningar, efter därå med Patrono öfwerenskommande pris, 
hwaremot Patronus är skyldig hålla Kyrkan vid magt, och har 
sjelf däröfwer och hwad Kyrkan påkostat blifwit, at göra 
Räkning, så tillkommer nu mera en sådan redogjörelse ej 
Kyrko-Tnspectoren, hwars aflöning i desse Församlingar så
ledes uphörer ; och hwad angår de öfriga här upräknade af
gifter, så måge ej andra af Hjertums och Westerlanda Pasto
rat fordras , än Biskoppens och Probstens så kallade gjästerie; 
-Detta hafwen T, icke allenast sjelf att iacktaga, i hwad på 
Eder ankommer, utan och däraf lämna Biskoppen och de 
flere wederbörande till deras efterrättelse behörig del. Och 
W i befall e ... 

Stockholms Slott d 22 Aprill 1785. 

Gustaf 
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Hjärtums kyrka 
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Summary 


Hjärtum church 

HISTORY 

By combining the scanty data on alterations and rebuilding 
found in archives, and the results of studies made in 1961 in 
conjunction with the restoration of the church, it has been 
possible to obtain a rather good picture of the history of the 
church. 

I. The oldest stone church at Hjärtum was a granite build
ing with a short, wide nave and a smaller, square, straight
ended chancel at the east eP.d of the building (figs 12, 82 A). lt 
probably had a flat wooden ceiling, and the entrances seem 
to have been in thewestand south. The church was of a Ro
manesque type common in Bohuslän, and was most Iikely 
erected du ring the J 3th century at the lates t. It was dedicated 
to Saints Martin and Nicholas. Of this church the north and 
south walls of the nave and part of the east wall of the chancel 
remain, incorporated with the present building. Late r a porch 
was erected in the west; the foundations of this porch have 
been found (fig 12). 

II. In J 672, Gabriel Rosensköld erected a bu ria l chapel 
outside the east wall of the medieval chancel (figs 9, 82 B). 
This chapel was used untill840 by the lords of Ström manor. 

A 

B 

Fig 82. Kyrkans planutveckling, l: 1000. 

Development ofplan of church. 

JTI. The medieval church was extended about thirty-five 
feet westwards in 1695 (fig 82 C) and a new porch was erected 
at the west gable. The rood arch wa ll a nd the medieva l chan
cel (except for the east wall) were demolished the fo llowing 
year. The chancel was widened and given a three-sided end 
in the east, as was very common in these regions. The church 
now had two entrances, one in the south a nd one in the west, 
both with timber porches. The ceiling of the church was still 
a flat one, made of boards. In 1725- 28, the roof trusses were 
raised and the present wooden vaulting was installed. Three 
new windows were made in 1763, all in the north wall , where 
no windows seem to have existed earlier. 

IV. ln J782 the patronage of the church was granted to the 
lord of Ström manor. One consequence of this was that the 
church was neglected and allowed to decay. During the 
who le of the 19th century no important alterations were made 
(figs J4- J8). The church was restared by Architect Adrian 
Peterson in 190 l , w hen the porches and bell-tower were de
molished. The church was again extended westwards, and a 
tower was erected (fig 82 D) according to pl ans by A Peterson 
and B Almquist (figs 19, 20). The burial chapel was turned 
inta a vestry. Two new windows were made, and all the others 
were enlarged. The interior was completely transformed by, 
among other things, installing new pews and repaint ing the 
walls and cei ling (fig 21). 

V. A new restoration was made in 1961 - 62 according to 
plans by Architect G Rudner. The aim was to reduce the 
effects of the J 90 l restoration. The interior was repainted, the 
fittings were cleaned and new pews were installed (figs 7, 8). 
A wa ll was built in the west part of the church to give new 
rooms for the vestments and the electric central heating plant 
(fig 10). 

FURNISHINGS 

The oldest object in the church is the sandstone font (figs 30, 
31), which dates from the middle or latter half of the 13th 
century, and is probably from Västergötland . No other medi
eval furnishings have survived. During the 17th century a 
reredos was installed (fig 25), made in 1625- 26 by Hans the 
Carpenter and Johan the Painter, two artisans from Kungälv. 
A brass baptismal dish (fig 32) waspresentedin 1652, probab
ly 16th century German work. A bridal bench (figs 40, 41) 
was made in J 695, and a gallery front (fig 29) erected at a bo ut 
the same time. A new reredos (figs 22- 24) and a new pulpit 
(fig 26), the latter one made by Jonas Joachim Beckman, were 
installed du ring the 18th century. A pair of silver-plated brass 
candiesticks (fig 36) and a bridal canopy (fig 37) from the 18th 
century have also been preserved. During the 19th century 
only the most necessary objects were acquired by the church. 

82 



SUMMAR Y 

Two older crystal chandeliers, the silver communion vessels 
(figs 33 , 34) and a chasuble date from this period. Two new 
bells and an organ were among the objects acquired at the 
restoration in 1901. In conjunction with the latest restoration 
in 1961- 62, new vestments and a brictal crown were acquired. 
A new organ has been installed. 

Västerlanda church 

HISTORY 

J. The oldest stone church at Västerlanda seems to have had 
a plan exactly the sameasthat of Hjärtum Church ; a rectan
gular nave and a lower, narrower, square chancel in the east 
(fig 83 A). Of this granile building, erected probably during 
the 13th century, the north and south walls of the nave remain 
as parts of the present church. The church had a flat ceiling of 
wooden boards, and had an entrance in the west gable with 
a porch , at !east during the 17th century. 

II. In 1671 the ch urch was extended westwards a bo ut 
eighteen feet, and the entrance was moved to the western 
part of the south wall, where a new porch was built (fig 83 B). 

III. In 1702- 04 the medieval chancel and rood arch wall 
were demolished. The chancel was widened and given a three
sided end the same as in Hjärtum Church (fig 83 C). T wo new 
entrances were made, one in the west gable and one in the 
south wall. Both had timber porches. The older south-west 
entrance was closed and the porch dismantled. New windows 
were made, giving the church six windows in all. The roof 
trusses was raised and wooden segmental vaulting was in
stalled; it was painted in 1728- 33 by Christian von Schön
feldt. This rebuilding gave the church the appearance it was 
to have for nearly 200 years (fig 53). 

IV. As a consequence of Västerlanda Church becoming, 
like Hjärtum Church , a patronale church in 1782, the church 
was negleeled during the whole of the 19th century, when only 
minor alterations and repairs were made. Thus, Schönfeldt's 
paintings disappeared at the beginning of the century, when 
a new ceiling was made. In 1896- 97, the church was allered 
drastically under the supervision of Architect Adrian Peterson 
(figs 54-58; cf Hjärtum). Then the bell-tower, the two porches 
and the west gable were demolished. A new west gable was 
erected immediately outside the old one, and a new tower 
was built. Three new windows were made and the others were 
enlarged. A new entrance was made in the east wall. The in
terior was altered beyond recognition (figs 60, 61); the walls 
were covered with wooden panelling and painted brown. Jute 
fabric was pasted on the ceiling, which was divided into cais
sons. New, open pews were installed. The fittings and furni
ture were painted. 

V. In 1954- 55, the church was restared again under the 
supervision of Architects K Nordenskjöld and G Rudner, 
whose main goal was to give the church its former light cha
racter (figs 51 , 52). The panelling was rem o ved and the ceiling 
cleaned, and the interior repainted. A wall was built in the 
east part of the church to screen off the space for the vestry 
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Fig 83. Kyrkans planutveckling, l: 1000. 

Development ofplan of church. 

and vestments room. This made the church shorter and gave 
i t a straight end in the east (fig 49) . New pews were installed. 
Old furnishings and filtings were cleaned and preserved . 

FURNISHINGS 

The oldest object in the church is the 12th century sandstone 
font, probably from Västergötland, like the one in Hjärtum 
Church. Otherwise no furnishings older than the 18th cen
tury remain. (A late medieval bel! (figs 78, 79) was melted 
down in 1898.) To this period belong the reredos by Marcus 
Jäger the eJder (figs 62, 63), purellased in 1704, the pulpit 
(fig 67) from the middle of the 18th century, a silver chalice 
(fig 69) made in 1772 by Andreas Reutz, Gothenburg, a silver 
viaticum chalice (fig 70) by Lorentz Lindegren, Borås, a pair 
of candiesticks in chased, silver-plated sheet brass (fig 71), 
presenled by the vicar in the middle of the eighteenth century, 
and a brictal canopy (figs 72, 73) presenled in 1770. 

Among the very few new objects acquired by the church 
during the 19th century were two chandeliers in Swedish 
Neoclassic s ty le and a chasuble. At the restoration of 1896- 97, 
two new bells and a new organ were acquired. A mid-17th 
century figure of Christ (fig l, 66) attributed to Hans Swant, 
probably from the burnt reredos of Lagmansered Church, in 
Västergötland, was presented to the church in 1945. Since the 
latest restoration in 1954- 55, the church has received a silver 
brictal crown by Widar Heldmar, in 1955, new silver com
munion vessels, made in 1959 by Vera Ferngren, and new 
textiles. 





FÖLJANDE KYRKOR I BOHUSLÄN HAR UTKOMMIT I SERIEN SVERIGES KYRKOR, 

KONSTHISTORISKT INVENTARIUM: 

Backa, Bo band I: l, volym 57, 112 

Björlanda, Bo band I: l , volym 57, 112 

Harestad, Bo band I: 2, volym 104 

Hjärtum, Bo band III: l , volym 122 

Hålta, Bo band II: l, volym 95 

Hönö, Bo band I: l, volym 57 

Jörlanda, Bo band II: l, volym 95 

Kareby, Bo band I: 3, volym 112 

Kärra kapell, Bo band I: l, volym 57 

Lycke, Bo band I: 2, volym 104 

Romelanda kapell, Bo band I: 3, volym 112 


Romelanda kyrka, Bo band I: 3, volym V2 

Solberga, Bo band II: l, volym 95 

Säve, Bo band I: l, volym 57 

T ors by, Bo band I: 2, volym 104 

Torslanda, Bo band I: l, volym 57, 112 

Västerlanda, Bo band III: l, volym 122 

Ytterby, Bo band I: 3, volym 112 

Öckerö, Bo band I: l, volym 57, 112 

Tillägg och rättelser samt register till band I 


(i volym 112) 


UNDER UTARB ETANDE: Kungälvs kyrka, Bo band IV: l (utkommer 1969). 



Sveriges Kyrkor KONSTHISTORISKT INVENTARIUM 

VOLYM 122 

BOHUSLÄN-

Band III, häfte l 

Inlands T orpe härad 

+ Kyrka, kapell 

+ Ödekyrka, kyrkoruin 

=='" Större väg 

-- - Häradsgräns 

o 10 15 20 km,____..__....____..____, 

KARTOGRAFISKA INSTITUTET 

Almqvist & Wiksell Pris 25 kr 
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