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LILLKYRKA KYRKA 

Närke, Örebro län, Glanshammars härad, Strängnäs stift, Glansharnmars kontrakt 

Inledning 
Lillkyrka socken ligger inom Käglans skogsområde 
och gränsar i norr till Ödeby, i öster till Götlunda, 
i väster till Glanshammar och i söder till sjön 
Hjälmaren (fig 668). I norra delen av socknen 
spåras rester efter den första vägförbindelsen 
mellan Närke och Västmanland. Den egentliga 
färdvägen genom bygden är den s k Ramstigen, 
som tidigare från Högby i Götlunda följde Käglans 
sydsluttning in i Glanshammar, där den i nordlig 
riktning förenade sig med den forna kungsvägen. 1 

Av fasta fornlämningar och fornfynd att döma 
var socknen bebyggd redan under den yngre sten
ålderns slutskede.2 Litlae kirkiu omtalas i samband 
med sexårsgärden 1314 (SD 1947) och senare, 1346 
(SD 4042), benämns socknen Litlokirkio och 1471 
Litzlekirkio. Att den kyrka, som anses ha gett 
socknen dess namn betecknas som liten, beror 
förmodligen på grannskapet till häradets stor
kyrka i Glanshammar. 3 

En av Hofberg återgiven sägen4 berättar, att 
kyrkan först byggdes på den s k Bobergbacken, 
ungefär mitt i socknen. »Men hvad som byggdes 
på dagen, fanns alltid nedrifvet under natten, och 
så fortgick det en lång tid bortåt. D å gaf någon det 
rådet, att ett par tvillingkalfvar skulle uppfödas, 
och när de voro så växta att de kunde bära ok, 

Fig 667. Lillkyrka kyrka från väster. Foto 1970. 

Lillkyrka Church from W. 

skulle de hopkopplas, och der de stannade, der 
skulle kyrkan byggas. Så skedde äfven . De begge 
tvillingarna kommo, efter åtskiliga vandringar 
hit och dit, omsider ner i ett kärr, där de blefvo 
stående. Och nu fanns intet annat råd, än att fylla 
kärret och bygga kyrkan.» Denna vitt spridda 
sägen5 är knuten till åtskilliga närkekyrkor. 

Enligt traditionen skall den första kyrkan ha 
uppförts av Ebba Eriksdotter (Vasa)6, som i vredes
mod över att gudstjänsten i Glanshammars kyrka 
börjat innan hon hunnit anlända beslöt att låta 
bygga sig en egen kyrka i Lillkyrka. Traditionen 
kan innehålla en kärna av sanning, nämligen att 
kyrkan blivit Ebba Eriksdotter Vasas »egen» 
såtillvida att Lillkyrka avskilts från Glanshammar 
och blivit ett eget, patronelit pastorat. För ett 
dylikt antagande talar även det faktum, att Eke
berg (se nedan) år 1492 uppges vara beläget i 
Glanshammars socken. Enligt Palmskiöld: » Eke
bergs forna possesorer hafwa kyrckian till murar 
upbygt såsom och elliest anseligen begåfwat.»7 

Sedan Vasatiden har Lillkyrka varit förenat med 
annexförsamlingen Ödeby till ett pastorat inom 
Glanshammars kontrakt. Församlingen hörde 1557
69 till Örebro stift och 1585- 1613 till Västerås,8 

men tillhör nu Strängnäs. Med undantag för åren 
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Fig 668. Li Il kyrka socken J683. I söder ses Hjälmaren. 
Detalj av karta över Glanshammars härad av G abriel To
righ. LMS. 

Parish of Lillkyrka, 1683. Lake Hjäfmaren lo the S. Delail 
of a map of Gfanshammar Hundred, by Gabriel Torigh. 

Fig 670. Situatior.5plan, l : 2 000. Uppm J Söderberg 1957. 

General plan. 

,, 
Fig 669. Kyrkan och dess omgivningar 1711. Detalj av karta. 
LMS. 

The church and ils surroundings, 1711. Delaif of map. 

1692- 1726, då Lillkyrka utgjorde ett regalt pastorat, 
tillkom patronatsrätten ägarna till Ekebergs säteri 
fram till 1921 då den upphävdes. 

Av socknens båda herrgårdar Ekeberg och 
Götarsvik är den förstnämnda av medeltida ur
sprung. Abraham Christiernsson Leijonhufvud 
bytte till sig egendomen 1492 av hustruns systerson 
Jöns Jönsson och gården förblev sedan i släkten 
Leijonhufvuds ägo till 1738, då den såldes till 
brukspatron Carl Svedenstierna. Åren 1750- 1803 
ägdes Ekeberg av kammarherre Carl Hilde
brandsson Uggla, 1882-98 av kammarherre Styr
björn von Stedingk och sedan 1898 av släkten 
Kierkegaard . 

Götarsvik tillhörde under 1500- och 1600-talen 
Ekeberg och även - genom gifte med Abraham 
Eriksson Leijonhufvuds änka, Beata Sparre 
riksrådet Carl Bonde på Esplunda. Bland ägarna 
under 1700- och 1800-talen märktes medlemmar av 
släkterna Leijonhufvud, Svedenstierna och von 
Schantz.9 
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Kyrkogården 


Kyrkogården (fig 670), som är bevuxen med löv
träd, har utvidgats åt norr och söder 1914- 15 
samt åt väster 1953-56. Området norr om kyrko
gården disponeras som park med tillfartsväg till 
denna , vilken inhägnas av en kallmur i gråsten 
(fig 670), vars äldre partier i öster och söder lades 
1783- 1801 (st prot). 

Ingångar 

Åt norr finns två ingångar med smidda järngrindar 
mellan murade, vitputsade sto lpar från 1822 (räk), 
täckta med plåthuvar. Huvudingången uppfördes 
1797 av sockenmannen Olof Olsson i Asta (st 
prot). En motsvarande ingång i söder »med dit
hörande stolpar» borttogs 1855. Timrade balkar 
omtalas bl a 1693 och 1729 (vis prot) då de skulle 
beläggas med spån »som the tillfördene öfwer allt 
warit». 
År 1737 skulle »Portarna blifwa alla lijka giorde», 

och enligt räk 1737 underhölls »södra och norra 
porten» av socknens herrgårdar, Ekeberg och 
Götarsvik. Med dessa »portar» avses troligen 

stigluckor som raserades i samband med anlägg
andet av kyrkogårdsmuren på 1780-talet. 

Gravkapell 

Inom kyrkogårdens åt söder utvidgade område 
ligger ett gravkapell av ekebergsmarmor (fig 671 ), 
uppfört omkring 1900 för den på Ekeberg bosatta 
släkten Kierkegaard. 

Gravminnen 

Bland gravvårdar av kalksten på kyrkogården kan 
nämnas : 1. G ravsten över hovpredikanten och kon
traktsprosten Georg Gezelius,10 d 1789. - 2. Grav
sten över prosten och hovpredikanten Carl Gustaf 
Hedin,11 d 1806, och hans maka. - 3. Liten, sen
tida gravsten, invid södra kyrkogårdsmuren, med 
inskriften : Angelika Rosalie Dalman,12 d 1832. - 4. 
I nordöstra hörnet av gamla kyrkogården en grav
häll (133 x 250 cm) med friherrliga ätten Leijon
hufvuds i relief huggna vapen samt inskriften : 
»Familjegraf 1899» (fig 672). 

Fig 671. Gravkapell, uppfört ca 1900 Fig 672. Sockenmagasin från J787 i nordöstra hörnet av kyrkogården samt 
av familjen Kierkegaard. Foto J970. grav häll över fami ljen Leijonhufvud J899. Foto J970. 

Burial chapel in churchyard, erected ca 1900 Parish storehouse, dating from 1787, in the NE corner of the churchyard, 
by the Kierkegaard family. and grave stab of the Leijonhufvud family, 1899. 
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LILLKYRKA KYRKA 

Klockstapel 

En klockstapel (fig 669) omtalas 1673 som »gammal 
och något rankot», 1700 som nyreparerad och 
tjärad , 1751 som reparerad och rödfärgad samt 
1804 som »ganska förfallen» (räk). Den revs I 

sam band med uppförandet av tornet 1829. 

Sockenmagasin, kyrkbodar 

I nordöstra hörnet av kyrkogården ligger det 
gamla sockenmagasinet (fig 672), uppfört 1787 

Kyrkobyggnaden 

Kyrkan (fig 673-677) består av torn i väster, 
rektangulärt långhus med absidial koravslutning 
samt sakristia i norr. Under koret är murade grav
kammare för ätterna Leijonhufvud och von Schantz 
inredda (fig 678). 

Byggnadsmaterialet är kluven gråsten, kalk- och 
sandsten samt i omfattningar m m tegel. Utvändigt 

av gråsten (st prot 1786). Utvändigt är det sprit
putsat och har ett skiffertäckt, avvalmat sadeltak. 
I byggnaden, som tidigare inrymde lik- och red
skapsbod, inreddes 1959 dels ett bisättningskapell, 
dels en värmecentral. 

»Kyrkbodar», en »tiondebod och ett bårhus» 
fanns 1673 (inv). »Boden och stallet här wijd 
kyrkan» bortsåldes 1756 (räk). 

är byggnaden spritputsad med slätputsade hörn 
och omfattningar. Sockeln är gråmålad : Över 
södra ingången är en inskriftsplatta av sandsten 
där det med versaler står: »Uti konung Gustav 111" 
/ elfte regeringsår / förnyades denna kyrka / år 
1781.» På en likadan, över ingången i väster: »Ny
bygdt I 829.» 

Fig 673. Lillkyrka 
kyrka från nordost. 
Foto 1970. 

Lillkyrka Church 
from NE. 
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Fig 674. Kyrkan 
från söder. Under 
koret nedgångar 
till två gravkammare. 
Foto 1970. 

The church from S . 
Under t!re chancel 
are descents lo two 
buriaf vaults. 

Fig 675. Kyrkan 
från norr. Foto 
1970. 

The c/111rc!r from N. 

715 



Fig 676. Längdsektion mot söder 
samt plan, 1 : 300. Uppm Thure 
W Löfgren 1921 , ändrad av J 
Söderberg 1957 och 1970. 

Longitudinal section looking S 
and plan. 
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Det nuvarande taket lades 1863 med skiffer från 
Hällans skifferbruk samt ersatte då den äldre tak
täckningen av spån (räk). Tornhuven är klädd med 
rödmålad plåt, och uppbär en lanternin , kring
gärdad av ett smitt räcke och krönt med kors
prydd glob. 

Fönster och ingångar 

Fönstren , som är stora och rundbågiga, har i 
murlivet placerade, svagt spetsbågiga karmar med 
smårutor. Alla fönsterbänkar är av kalksten. 

De tre stora ingångarna, som leder genom tornet 
i väster samt direkt till långhuset från norr och 
söder, är rundbågiga med djupa hålkälar. Dörr
öppningarna har tryckt rundbåge och dörrar från 
1781 . 

Till grav kamrarna leder ingångar från söder med 
dörrar av svartmålad järnplåt (se fig 674). Över 
östra ingången är en kvadratisk sandstensplatta 
med friherrliga ätten Leijonhufvuds vapen i relief. 

Interiör 

Kyrkorummet (fig 679- 680) täcks av ett tunnvalv, 
absiden av ett hjälmvalv, båda av vitmålat trä och 
lagda å r 1781. Valvens anfang markeras av en 
profilerad gipsgesims. 

Fig 677 . Tvärsektio n mot öster, 1 : 300. Uppm Thure W 
Löfgren 1921, ändra j av J Söder berg 1957 och 1970. 

Cross section looking E. 

KYRKOBYGG NADEN 

Innerväggarna i långhus och sakristia är slät
putsade och avfärgade i vitt. Dekorationen av 
korpartiet, troligen utförd 1781, framgår av fig 681. 
Nuvarande dekorationsmålning i koret, absiden, 
på triumfbågen samt kring dörr- och fönsteröpp
ningar utfördes av Bror Drake13 år 1916. Tornets 
tre nedre våningar är vitputsade. 

Golvet är belagt med plansten i mitt- och s!do
gångar från 1781 , korgolvet har kalkstensplattor 
från 1916. I bänkkvarter och inom altarringen är 
brädgolv. I korgolvet ligger en gravhäll , se nedan 
under G ravminnen. 

Uppvärmning 

K yrkan har mellan 1885- 1958 fått värme från två 
järnkaminer, placerade invid norra och södra 
långhusmurarna (fig 682). Elektrisk uppvärmning 
installerades i samband med restaureringen 1959- 60. 

Sakristia 

Sakrist ian har fönster med tryckt rundbåge i norr 
och öster. I södra muren, längst i väster, finn s en 
numera igenmurad uppgång till predikstolen. 
Sakristian har ingångar från väster samt från koret. 
Rummet täcks av ett plant, vitmålat brädtak. 

Fig 678. Plan och sektion av gravkammare under koret, 
1 : 300. Uppm J Söderberg 1970. 

Plan and section oj burial vault under the chancel. 

-1
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Byggnadshistoria 
Av de båda över kyrkans ingångar anförda år
talen avser 1781 utvidgningen av långhuset med 
absid och sakristia samt 1829 uppförandet av 
tornet. Beträffande byggnadshistorien i övrigt är 
man nästan uteslutande hänvisad till arkivalierna. 
En »Efterrättelse», nedskriven någon gång efter 
1781 av en person, som med all sannolikhet sett 
kyrkan före ombyggnaden, innehåller utförliga 
uppgifter: »Den älsta kyrkan, har varit ganska 
liten, och syntes på hvalfvet, at den tvenne gångor 
varit i längden ökad. At döma af märken utj 
muren, lärer den första kyrkan alena varit 15 alnar 
lång, och bredden omkring 8 alnar. Om de förste 
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tillbyggnader, har man a ldeles ingen kundskap. 
Men år 1637, giordes en ansenlig tillökning på 
södra sidan och Choret, af Kongl. Rådet Herr 
Carl Bonde,14 då efven en prydelig Grafvård i 
Chorets södra sida upsattes öfver Lejonhufvud
grafven. Vid denna byggnad fick Kyrkan en bredd 
af 18 alnar och 30 alnars längd inom murarne. 
Trenne Pelare mitt utj Kyrkan , upburo hvalfvet. 
På främste pelaren stod predikstolen, hwartill 
upgången var i Pelaren genombruten. Bakom denna 
pelare, stod altaret på sned vid östra gafvelen, med 
en urgammal, och i Catholsk smak, giord Altare
Tafla. Kyrka, låg och mörk, hade 2 :ne fenster i 



Fig 679. Tv. Interiör mot öster. Foto 1970. 

Lejt. Jnterior /ooking E. 

Öster, två på södra sidan, et på västra Gafvelen, 
invid tornmuren, men intet på hela norra sidan. 
Trenne Bänkrader och två gångar; En lång = Läck
tare på södra och tvenne kortare på norra sidan, af 

. hvilka den nedre var OrgelLäcktare, bygd år 1672 ... 
I kyrkan voro, utom Lejonhufvudgrafven, 5 mu
rade men ohvälfde grafvar: 2 i choret, en på södra 
gången, mitt före predikstolen, en i södra kors
gången, mitt före kyrkodörren , och en under 
Tornmuren, hwilka alla 1780 igenfyldtes. Til 
Lejonhufvudgrafven giordes ny nedgång från 
kyrkogården, på södra sidan. Gamla kyrkans torn
mur var låg, 22 alnar hög och 6 alnar i fyrkant, stod 

BYGGNADSHISTORIA 

Fig 680. Interiör mot väster. Foto J 970. 

lnterior /ooking W. 

snedt i norr på västra gafvelen, med et spetsigt 
torn . Murarne utj gamla Kyrkan, til hvalfvet, 
voro 7! aln höga ... [Våren 1781] börjades med 
rifningen. Tak, hvalf, pelare, sidomurar, Torn, 
tornmur, nedbrötos, så at ej mera blef ståndande, 
än några famnars mur, på södra och norra sidorna. 
Den gamla Kyrkans bredd, vardt bibehållen ; men 
längden ökades i öster med 21 t aln, och i Väster 
6 alnar, så at den nyja kyrkan nu håller invändigt 
57! aln , utvändigt 6Jt aln . . . » (ULA). 

Att verifiera dessa arkivaliska uppgifter genom 
att granska själva byggnaden är numera möjligt 
endast i ringa utsträckning. Ut- och invändig puts 
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LILLKYRKA KYRKA 

Fig 681 . Interiör mot öster före restaureringen 1915- 16. Foto ATA. 

Interior looking E before the restoration af 1915- 16. 

döljer eventuella murskarvar. Ett undantag utgör 
emellertid en vertikal skarv i norra och södra l ån~

husmurarna, ca 7,5 m från östra väggen , som var 
synlig i interiören 1957.15 Denna skarv markerar 
gränsen mellan 1781 års tillbyggnad åt öster och 
den äldre kyrkan. I övrigt är man hänvisad till den 
ovan relaterade skildringen. Då uppgifterna i denna 
är anmärkningsvärt talrika och detaljerade, möter 
det inga större svårigheter att med ledning av dem 
rekonstruera några av huvuddragen i kyrkans 
byggnadshistoria. 

Medeltidskyrkan 

Den äldsta kända stenkyrkan har tydligen varit på
fallande liten (fig 731 A). Långhuset mätte invändigt 
4,8 x 9 m och tornet, som var 3,6 m i fyrkant var en

dast 13,2 m högt, vartill kom en huv. Om korpartiet 
är ingenting känt, men förmodligen var till lång
huset fogat ett smalare kor, kanske med absid . 
Denna äldsta kyrka skulle med stöd av analogier 
från Glanshammar och andra närkekyrkor16 

kunna dateras till 1100-talets senare hälft, en 
datering som får stöd även av förekomsten av en 
dopfunt från romansk tid. 

Uppgiften om att den »tvenne gånger varit 
längden ökad» (se ovan) tyder på att en utvidgning 
av den lilla kärnkyrkan ägt rum. Denna ökning 
avsåg troligen en förstoring av det ursprungliga 
koret till samma bredd som långhuset. När detta 
skedde kan inte avgöras, ej heller om kyrkan från 
början, i likhet med Glanshammar, haft öppen 
takstol och om så varit fallet i hur lång tid. Då 
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BYGGNADSHISTORIA 

Fig 682. Interiör mot väster före restaureringen 1915- 16. Foto B Hakelier. 
K-byrån, Raä. 

lnterior looking W before the restoration oj 1915- 16. 

det sägs att skarvarna syntes på valvet, tyder detta 
på att kyrkan var välvd, i så fall med två traveer i 
långhuset och eventuellt en i koret. Av uppgifterna 
framgår även att ingången varit i söder samt att 
norra muren saknade fönster. 

1637-38 års ombyggnad 

Medeltidskyrkan omvandlades under å ren 1637-38 
till en någorlunda rymlig hallkyrka, 18 m lång och 
10,8 m bred. Vid ombyggnaden tycks murarna i 
norr och väster ha bibehållits samt troligen även 
det förmodade valvsystemet (fig 731 B). 

Kyrkan blev tvåskeppig, i det att tre fristående 
pelare uppbar sammanlagt åtta valv, av vilka två, 
eller möjligen tre, var av äldre ursprung. Genom 
ombyggnaden, som bekostades av Carl Bonde (se 

not 14), erhölls en direkt, om än till omfånget fort
farande mindre, motsvarighet t ill Glanshammars 
kyrka, som något mer än ett å rhundrade tidigare 
på liknande sätt hade byggts om till hallkyrka. 

Reparationer och partiella förändringar av kyr
kan ägde rum bl a 1694-97, då taken lagades och 
1702, då Abraham Leijonhufvud17 lät »reparera 
och bebyggia Sacristian» (räk). Sakristians läge 
kan inte med säkerhet fastställas. 

År 1730 uppfördes läktarna i norr och söder, 1741 
blev taket lagat och omlagt samt 1747 rödfärgat(räk). 

1781 års ombyggnad 

Vid en visitation 1768 befanns kyrkan vara »nog 
bofällig». Fyra årliga, extraordinarie kollekter 
skulle upptas och bilda en byggnadsfond. 

2 - 711654 Lillkyrka 721 



LILLKYRKA KYRKA 

Efter en omfattande rivning av den dåvarande kyr
kan, som verkställdes 1781 , uppfördes den nuva
rande, med undantag av tornet (fig 731 C). Ombygg
naden innebar bl a en förlängning åt öster med 
13,5 m , åt väster med 3,6 m . Detta medförde, att 
det medeltida tornet revs och valvsystemet i 1600
tal skyrkan spolierades. Nytt kor, ny sakristia, nya 
tak och till övervägande del ny inredning hörde 
även samman med denna genomgripande om
gestaltning av såväl det yttre som det inre av kyrko
byggnaden. Ombyggnaden drog den avsevärda 
kostnaden av ca 20 000 dlr. 

1829 års tombygge 

Genom insamlingar vid bl a barns- och gravöl 
startade man 1819 en fond för tornbyggnaden och 
1825 beslöt man att uppföra »det länge påtänkta 
och lika länge saknade Torn vid kyrkan» (st prot). 
Uppgiften blev anförtrodd hovkonduktören Per 
Lundmark18 i Örebro. Det nya tornet (fig 731 D) 
stod färdigt I 829. 

1915-16 års restaurering 

Enligt vis prot 1907 förväntades ett restaurerings
förslag från lektor Adolf Kjellström. 19 Det före
faller som man fått vänta förgäves. Den genom
gripande restaurering som kyrkan genomgick åren 
1915- 16 skedde nämligen efter ett förslag utarbetat 
av arkitekt Albert Jonson,20 Örebro. Detta om

fattade nymålning och dekorering, förnyande av 
bänkinredning, nytt golv i koret, renovering av 
predikstolen m fl inventarier samt omläggning 
av värmesystemet. 

1959-60 års restaurering 

Efter ett program, upprättat av arkitekt Rolf 
Bergh i Stockholm, ägde 1959- 60 en inre restaure
ring rum. Den omfattade bl a insättandet av nya 
fönsterbågar i kyrkorummet och sakristian. Vapen
husets tak höjdes och läktartrappan flyttades längre 
in i kyrkorummet. Väggar och tak nymålades i 
långhus, tomkammare och vapenhus. 

Altarskranket flyttades fram och altaret ersattes 
med ett nytt i marmor. Kaminer och skorstens
stockar revs och elektrisk värme installerades i 
kyrkorummet och i sakristian som även erhöll nytt 
undertak av trä samt ny inredning. Altarkorset, 
skranket, predikstolen och begravningsvapnen kon
serverades av Helge Christensson (se nedan; kon
serveringsrapport i A TA). 

Golven i kyrkan lagades och ersattes delvis med 
helt nya i kor, absid, bakom bänkkvarteren och 
under läktaren. Omfattningarna av kalksten runt 
portalerna blev framknackade och befriade från 
puts. 

Ny sockel av kalksten insattes vid de murade 
pelarna i väster samt längs väggarna. 
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Altaranordning 

Ett altare av trä från 1781 blev ersatt av ett nytt av 
marmor (fig 679) vid restaureringen 1959-60. 
Bakom altaret ett förgyllt kors med strålsol från 
I 781, placerat på en ny sockel. En sluten altarring, 
vitmålad, med i grått målade lagerfestonger på 
framsidan, ersatte 1781 en altarring från 1755 (räk). 

Medeltida altarskåp 

Ett par ramstycken (fig 683) med ornamentala 
detaljer snidade i ek, krederade, målade i brunt, 
grönt och rött samt förgyllda, utgör numera enda 
återstoden av kyrkans senmedeltida altarskåp. 
Höjd 18,5, längd I 14 cm, respektive höjd 17, 
längd I 16 cm . 

Altarskåpet omtalas redan 1672 som »gammalt 
och rankot» (inv). I den ovan anförda »efterrättelsen» 
beskrivs det såsom »en urgammal, och i Catholsk 
smak, giord AltareTafla». Det borttogs troligen 
1781, men fanns ännu i behåll 1830, då >>Undansatt 
och nästan aldeles förstörd». Altarskåpet var då 
prytt »med bilder» (inv 1830). 

Ett »Ost Altare gammalt och rankot» borttogs 
1672 (inv; jfr ovan s 655). 

Predikstol, timglas 

Predikstolen (fig 684-687) har en femsidig korg 
med trappa och barriär samt ljudtak. Snidad i ek, 
till vissa delar polykromerad och förgylld . Dekor av 
bl a beslagsornamentik i plattskärning och intarsia. 

I nischerna finns statyetter av Kristus och de fyra 
evangelisterna och under dessa bibelspråk (jfr ovan 
s 474). Nedtill på korgens mittfält är anbragta 
alliansvapnen Leijonhufvud- Sparre- Bonde (fig 686), 
hänsyftande på riksrådet Carl Bonde (se not 14) 
som 1638 skänkte predikstolen till kyrkan ( odat 
inv, SDA), hans maka Beata Sparre och hennes 
make i första giftet, riksrådet Abraham Leijon
hufvud21 till Ekeberg. Predikstolen kostade »500 
D Kop M» (inv 1672). 

Den praktfulla predikstolen har av Raben attri
buerats till Lars Strångesson.22 Beträffande dess 
plats före 1781, se ovan under Byggnadshistoria. 
»Klädd med rött kläde och något omlagad» upp-

Fig 683. Snidade och målade ramstycken av ek, från senmedeltida 
altarskåp. Foto N Åzelius 1935. 

Carved and painted pieces of frame, oak, from late medieval reredos. 
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Fig 684. Snidad, målad och förgylld predikstol, troligen tillverkad av Lars Strångesson. Skänkt 1638 av riks
rådet Carl Bonde. Jehovasolen på väggen skänkt 1792 av kyrkoherde Carl Gustaf Hedin. Foto 1970. 

Carved, painted and gilded pu/pit, probably made by Lars Strångesson. Donated in 1638 by Privy Councillor 
Carl Bonde. The Jehova/i sun on the wall was presented by Vicar Carl Gustaf Hedin in 1792. 
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sattes den 1781 i den ombyggda kyrkan vid korets 
norra vägg och med ingång från sakristian. Trappa 
och räcke tillkom 1915, något den synbarligen inte 
haft tidigare. Renoveringen gällde dessutom nytt 
innergolv, helt ny nederdel, kompletteringar av 
vissa detaljer samt ommålning. 

En »stor Sol med Jehovatecken af Träd med 
äkta förgyllning» (inv 1763, tillägg), skänkt av 
kyrkoherde Carl Gustaf Hedin 1792, är numera 
placerad på väggen under ljudtaket. Solen var 
ursprungligen avsedd för »en himmel öfver en ny 
predikstol» (st prot 1743). 

Timglas med fyra glas i snidad ställning på 
ståndare i form av kannelerad pelare av snidat och 
förgyllt trä. Höjd 71 cm. Inköpt I 784 (inv 1763, 
tillägg) . På predikstolen . - Ett äldre timglas upp
taget i inv I 721 , omtalas 1763 som »felachtigt». 

Bänk inredning 

I de nuvarande slutna bänkkvarteren (fig 679- 680), 
som målades vita 1915- 16 och 1959- 60, ingår 
åtskilliga skärmar, dörrar och andra detaljer från 
I781 års likartade bänkinredning. Denna förnyades 
till större delen 1915- 16, varvid ett par herrgårds
bänkar som var placerade i koret togs bort. 

En bänkskärm (fig 688) med brunmålat ramverk 
och i spegeln en bild av Martin Luther är troligen 
en rest av den bänkinredning som avlägsnades 1781 
och som kyrkan erhöll 1637- 38. Höjd 77, bredd 
52 cm. En pendang med Melanchtons bild omtalas 
1830 (inv) . 

Fig 685. Ovan t v. Maskaron och beslagsornamentik på 
predikstolens korg. Jfr fig 684. Foto 1970. 

Above lejt. Mask and ornamentation an pulpit. Cf Jig 684. 

Fig 686. Ovan t h. Alliansvapen över ätterna Leijonhufvud, 
Sparre och Bonde, detalj av ptedikstolen i fig 684. Foto 
1970. 

Above right. Joint coats-of-arms af the L eijonhufvud, Sparre 
and Bonde families, detail af pu/pit, Jig 684. 

Fig 687. Johannes, Kristus och Markus på predikstolens 
korg. Jfr fig 684. Foto 1959. 

St John, Christ and St Mark an the pu/pit. Cf Jig 684. 
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Läktare och orgel 

Kyrkans nuvarande stora läktare i väster (fig 680) 
uppfördes 1781. Målningen från 1915 är kopierad 
efter den äldre och konserverades 1959- 60. Be
träffande läktare i kyrkan före 1781 , se ovan under 
Byggnadshistoria. - En nu försvunnen läktare 
uppges 1738 vara ny och vacker (vis prot). 

Orgeln (fig 680) uppsattes 1893 och var byggd 
av E A Setterqvist & Son. Den nybyggdes 1967 av 
samma firma, då endast pipverket och fasaden 
på den gamla orgeln blev tillvaratagna. Vid om
byggnaden erhöll orgeln 14 stämmor fördelade på 
två manualer och särskild pedal (ATA 19/9 1967). 

En äldre orgel, skänkt till kyrkan av landshövding 
Abraham Leijonhufvud23, omtalas 1672 som »ett 
Årgwärk huilket kostar 400 DKpp» (inv 1672). År 
1686 har Abraham Leijonhufvuds arvingar låtit»med 
målning hederligen öferdraga, Årgwärket» (inv 1672, 
tillägg). Vid slutet av 1600-talet omtalas » 1 Orge
werck af 5 Stemmor, wäll Uthzirat medh bilder» 
(odat inv, SDA). I ett tillägg till inv 1763 står an
tecknat att »detta orgelvärk nedtogs, med gamla 
kyrkan, år 1781. - Såsom aldeles odugeligit, 
upsmältes Bly-piporna, och bortsåldes efter vigt.» 

Orgeln fanns fortfarande i behåll 1879, då »Ett 
Orgelverk af 6 stämmor med Pedal, skräpigt» 
omtalas (inv). 

Nummertavlor 

l. Inom snidad och förgylld ram (fig 690). Daterad 
genom inskrift »ANNO 1738». På hög ställning av 
brunmarmorerat trä med fyrdelad, volutformad 
fot. Höjd med ställning 264, bredd 100 cm. Skänkt 

Fig 688. Ovant v. Bänkskärm med målning av Martin Luther, 
troligen från 1637- 38. Foto I 959. 

Above lejt. Pew screen with painting oj Martin Luther, proba
bly executed in 1637-38. 

Fig 689. Romansk dopfunt av sandsten från Lillkyrka, nu i 
Strängnäs museum. Foto I Schnell. 

Romanesque baptismaljont, sandstone,from Lillkyrka Church, 
now in the Strängnäs Museum. 
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av trumpetaren Mathias Neuman. - 2- 3. Ett 
par, med snidade och förgyllda ramar (fig 691). 
Höjd 94, bredd 56 cm. Troligen identiska med de 
»2• NummerTaflor af Träd med Zirater och oägta 
förgyllning», som skänktes 1792 av kyrkoherde 
C G Hedin (se not I 1; räk). - 4- 5. Ett par, ovala, 
inom snidade, förgyllda ramar. Höjd I 56, bredd 
91 cm. Inköpta 1873 (räk). 

Dopfuntar 

I . Dopfunt av sandsten (fig 689). Mellanstycke i 
form av repstav, på foten tre människohuvuden 
huggna i relief. Rundbågsfris på cuppan, som även 
har uttömningshål. Höjd 83 cm. Från 1100-talet. 
Deponerad i Strängnäs museum. - 2. Av kalksten 
med huggen dekor (fig 692- 693). Cuppan som är 
åttkantig har karnisprofil och är liksom skaftet 
ornerad med ett polerat blad- och druvmönster mot 
skrafferad botten. Inskrift på cuppans brätte 
»A. L. B. - M. S. D. - ANNO 1671». Skaftet, som 
har samma årtalsinskrift, har en höjd av 83 cm, 
cuppans bredd är 39 cm. Funten skänktes av 
Margareta Svensdotter, änka efter Carl Bondes 
huspredikant, kyrkoherden i Lillkyrka Abraham 
Larsson Blybergh. - Funten borttogs 1742 »så
som både söndrig och altför grof och illa giord». 
Den förvarades söndertagen men ställdes åter upp 
i koret i samband med restaureringen 1959-60. 

Dopskål av tenn, rund, med två kulformade 
handtag. Höjd 11, diameter 21,5 cm. Ingraverat: 
»d. I 8 Julii 1792», då den inköptes. Enligt stämplar 
tillverkad 1792 av Samuel Pihlström (mästare i 
Örebro 1768- 1783/95). 

Fig 690. Ovant h. Nummertavla med snidad och förgylld ram , 
skänkt 1738 av trumpetaren Mathias Neuman . Foto 1970. 

Above right. Hymnboard with carved and gilded frame, pre
sented in 1738 by Trumpeter Mathias N euman. 

Fig 691. Nummertavla rr.ed snidad och förgylld ram, troligen 
skänkt 1792 av kyrkoherde Carl Gustaf Hedin . Foto 1970. 

Hymnboard with carved and gilded frame, probably presented 
by Vicar Carl Gustaf Hedin in 1792. 
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N attvardskärl 

Kalk av förgyllt silver (fig 694- 695). Nod med sex 
knoppar med i - h - e - s - u - s i minuskler, 
inlagt i guld mot blåvit emaljbotten samt i övrigt 
med band- och rosettdekor. Höjd 23,5, cuppans 
diameter 13,6 cm. Noden är från 1400-talet, fot 
och cuppa omgjordes 1716 (räk). Tillhörande 
paten av silver, förgylld på ovansidan. Enligt 
stämplar liksom kalken tillverkad 1716 av Lars 
Beckman d ä (mästare i Örebro 1712- 1748/52). 

Inventariet upptar 1672 två kalkar, »förgyllt - 1, 
oförgyllt - I», samt en paten - »dhetta alt med 
gamalt arbete». 

Kalk, paten och oblatask (fig 696) av förgyllt 
silver med mantel i filigranarbete av oförgyllt 
silver med infällda pärlor. Kalkens höjd 20, cuppans 
diameter 13,5 cm; patenens diameter 14,8 cm; 
oblataskens höjd 4,5, diameter 7,5 cm. Kärlen 
skänktes 1678 i testamente av Brita Leijonhufvud 
Kagg (se not 23) till kyrkan (inv 1672, tillägg). 

Fig 692. Ovan tv. Dopfunt av kalksten , skänkt 1671 av 
Margareta Svensdotter. Foto 1970. 

Above lejt. Limestone font, donated by Margareta Svens
dotter in 1671. 

Fig 693 . Dopfunt av kalksten från 1671, 1: 6. Uppm Thure 
W Löfgren 1921. 

Limestonefont, 1671, scale drawing by Thure W Löfgren, 1921 . 
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Enligt stämplar på kalken tillverkades de troligen av 
Johan Ståhle (mästare i Stockholm 1677- 1687/94). 

Oblatask (fig 697) av delvis förgyllt silver. Höjd 7, 
bredd 14,5 cm. Enligt stämplar tillverkad av Lars 
Beckman d ä (se ovan), Örebro. Inköpt 1716, 
varvid »gammalt Sölfr uthur Kyrckan» utgjorde en 
del av likviden (räk). 

Inv 1672 upptar ett par nu försvunna oblataskar: 
»öf.läts ask af silf. liten, gifwen af Olof Månson. 
Noch en liten öfjläts ask igenfunnen i kyrkio
muren uthgammalt Arbete». 

Vinkannor: 1. Av delvis förgyllt silver med ciselerad 
och driven ornering (fig 698). Höjd 24,5, diameter 
12,7 cm. Enligt stämplar tillverkad i Augsburg av 
en omkring 1600 verksam guldsmed med initia
lerna A S. 24 Jämte de tyska stämplarna finns en 
svensk åldei:mansranka. Kannan skänktes av Carl 
Bonde (se not 14), troligen i samband med den av 
honom bekostade ombyggnaden av kyrkan 1637-38 
(odat inv, SDA). - 2. Av tenn (fig 699), päron
formad. Höjd 25 cm. Enligt stämplar tillverkad 
1773 av Samuel Pilström (se ovan) i Örebro, inköpt 
samma år (räk). - 3. Av tenn, med koniskt liv 
(fig 700). Höjd 27 cm. Enligt stämplar tillverkad 
1795 av Hans Wicksten (mästare i Västerås 1782
1810/ 14), inköpt samma år (räk). 

Sockenbudstyg, bestående av kalk och oblatask 
av silver samt paten av nysilver. Silverpjäserna är en
ligt stämplar tillverkade I 764 av Gustaf Stafhell d y 
(mästare i Stockholm 1752- 1772/75). Kalkens höjd 
14,5, patenens diameter 8,7, oblataskens diameter 
5,4 cm. I svart läderfodral. - Kyrksilvret blev stulet 
vid ett inbrott 1842, men återfanns kort därefter, 
nedlagt i ett stenröse nära kyrkan . 25 

Brudkrona 

Brudkronan (fig 701) är av förgyllt silver med dekor 
av bl a kerubhuvuden och olikfärgade stenar. 
Diameter 9, resp I 1 cm. Till kronan hör ett litet 
krucifix. Kronan, krucifixet och en kedja skänktes 
av Carl Bonde. Den ingick i en uppsättning »Brude
skrudh och kläder» som I 672, utom kronan med 
tillbehör, omfattade »I st. Brudhkiortel» samt 
»Tröian af uthgammalt annat tyg» (inv). Brud
kläderna såldes 1722 (räk). Kedjan är numera för
kommen. Kronan omarbetades av Lars Beckman 
d ä (se ovan) 1735 (räk). »Brudeskrudem> med till-

Fig 694- 695. Kalk av förgyllt silver, tillverkad 1716 av Lars 
Beckman d ä , Örebro. Noden (nedan) härstammar från en 
l 400-talskalk och har inskriften i - h - e - s - u - s i minuskler 
i guld mot blåvit emaljbotten. Foto 1959. 

Silver-gilt chalice, made in 1716 by Lars Beckman the e/der, 
Örebro. The knob (below) is from a 15th century chalice and 
has the inscription i - h - e - s - u - s in gold minuscules on a 
b/uish-white enamel background. 
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Fig 696. Nattvardskärl av förgyllt silver med filigrandekor av oförgyllt silver, 
troligen tillverkade av Johan Ståhle, Stockholm. Skänkta 1678 av Brita Leijon
hufvud Kagg. Foto 1959. 

Silver-gift communion vessels with filigree decoration in ungilded silver, prob
ably made by Johan Ståhle, Stockholm. Donated in 1678 by Brita Leijonhufvud 
Kagg. 

Fig. 697. Oblatask av delvis förgyllt silver, 
tillverkad av Lars Beckman d ä, Örebro, 
och inköpt 1716. Foto 1959. 

Parce! gift bread box, made by Lars Beck
man the e!der, Örebro; purchased in 1716. 

Fig 698. T h. Vinkanna av delvis förgyllt 
silver med ciselerad och driven ornering. 
Tillverkad i Augsburg ca 1600 av »A S» 
och troligen skänkt 1637- 38 av Carl Bonde. 
Foto 1959. 

Right. Parce! gift flagon with chased and 
engraved ornamentation. Made in Augsburg 
ca 1600 by "A S", and probably presented 
in 1637- 38 by Carl Bonde. 
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Fig 699. Vinkanna av ten n, tillverkad 1773 av Samuel Pil
ström, Örebro. Foto 1959. 

Pewter flagon, made in 1773 by Samuel Pi/ström, Örebru. 
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behör har förvarats en kopparbunke. Höjd 24, 
diameter 32 cm. 

Ljusredskap 

Ljuskronor: I. Av mässing och slipade kristall
prismor, för sex ljus i en krans. Den ursprungliga, 
slipade globen har i senare tid ersatts av en enkel 
glaskula. Höjd 87 cm. Vanlig barocktyp (inv 1721). 
- 2. Av mässi ng (fig 703), med sexton ljusarmar i 
två kransar och krönt av dubbelörn . Monterad för 
elektriskt lj us. Runda droppskålar. Höjd 95 cm. 
Första gången upptagen i inv 1672. - 3. Av 
mässi ng, med sj u ljusarmar i en krans samt krönt 
av dubbelörn . Höjd 70 cm. 1600-talet. Renoverad 
1725 (räk), upptagen i inv 1721. - 4. Av mässing, 
med åtta ljusarmar i en krans (fig 705), mussel
formade droppskålar av mässing. Monterad för 
elektriskt ljus. Höjd 68 cm. Inskrift med namnen på 
kronobefalln ingsmannen Bengt Mosberg, hans 
hustru Anna Berger, deras tolv barn samt det 
datum, 1 februari 1770, då kronan skänktes till 
kyrkan. - 5. Av mässing(?), med fyra ljusarmar i en 
krans. Höjd 70 cm. 1800-talet. - 6. Av mässing, 
med sex ljusarmar i en krans. Höjd 60 cm. Nutida 
kopia. 

Ljusplåtar: 1-2. Av plåt, ovala, för två ljus. Höjd 
32,5 cm. 1700-talets senare del. - 3-4. Av för
si lvrad mässing, för två ljus. Höjd 37, bredd 25 cm. 
1700-talets senare del. Renoverade. - 5-8 . Av 
mässi ng, för ett ljus. Höjd 36 cm. Nutida kopior. 

Kandelabrar: 1- 2. Av mässing (fig 704), för tre 
ljus. En ligt inskrift »Gifvit af Högwälborna Fru 
Uggla, född friherinna Margareta Charl.: Ehren
swärd. d. 24 December: År 1781». Höjd 43 cm. 
- 3- 4. Av försi lvrad mässing, för tre ljus. Inskrift: 
»Gifven af Erich Andersson och dess : / K: 
hustru , på Asta ägor: / Den 25 Decemb: År 1793». 
Höjd 41 cm. - 5-6. Av mässing, för fe m ljus. 
1800-talet. Höjd 46 cm. - 7- 18. Av mässing, för 
sju ljus. Höjd 41 cm. Inköpta 1915. 

Ljusstakar: 1-2. Av tenn, åttkantig fot (fig 706). 
Enligt stämplar tillverkade 1693 av Melchior Beck 

Fig 700. Vinkanna av tenn, ti llverkad J 795 av Hans Wicksten, 
Västerås. Foto J 959. 

Pewter f/agon , made in 1795 by Hans Wicksten, Västerås. 
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(mästare i Stockholm 1693- 1747). Den ena ljus
stakens stam bär dock Måns Jonssons rosstämpel 
(Beck var gift med Måns Jonssons änka och över
tog dennes verkstad). - 3- 4. Av tenn, tillverkade 
av Johan Johansson (mästare i Stockholm 1677
1715/23) 1702 respektive 1713. 26 I botten inristat: AL 
( = Abraham Leijonhufvud?), sammanskrivet. Höjd 
31 cm. Första gången upptagna i inv 1763. - 5-6. 
Av försilvrad mässing (fig 707). Översta delen är 
löstagbar, så att man i urnan kan placera antingen 
ett ljus eller två bladformiga ljusarmar för vardera 
ett ljus. Ljusarmarnas typiska rokokoform gör 
det troligt, att de ursprungligen ej varit avsedda 
för dessa gustavianska stakar. Höjd 27 cm. 1700
talets slut. - 7-10. Av mässing, från 1800-talet. 
Höjd 15 cm. 

Lyktor: 1-3. Av trä och glas, defekta. 1700- och 
1800-tal. Höjd resp 45, 36, 30 cm. 

Textilier 

Altarbrun: 1. Av violett atlassiden med applicerad 
dekor av guldbroderi på gult siden. Huvudsakligen i 
läggsöm. Enstaka paljetter bevarade. Senmedel
tida vadstenabroderi (fig 708). Längd 190, bredd 
16 cm. Vid ett senare tillfälle har brunet sytts fast 

Fig 703. Ljuskrona av mässing, tidigast omnämnd 1672. Foto 
1970. 

Brass chandelier, mentioned first in 1672. 

Fig 701. Tv. Brudkrona av förgyllt silver, skänkt av Carl 
Bonde (död 1652). Omarbetad 1735 av Lars Beckman d ä, 
Örebro. Foto 1959. 

L ejt. Silver-gift bridal crown, presented by Carl Bonde ( t 1652). 
Remodelled in 1735 by Lars Beckman the elder, Örebro. 

Fig 702. Kronbytta av koppar till brudkronan i fig 701. 
Foto 1959. 

Copper case for the bridal crown in Jig 701. 
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Fig 704. Kandelaber av mässing, skä nkt 1781 av Margareta 
Charlotta Ehrenswärd. Foto l 959. 

Brass candelabrum, presented in 1781 by Margareta Char
lotta Ehrenswärd. 
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F ig 705. Ljuskrona av mässing, skänkt 1770 av kronobefall
ningsman Bengt Mosberg och hans hustru An na Berger. 
Foto 1970. 

Brass chandelier, presented in 1770 by Bengt Mosbe1g and 
his wife Anna Berger. 

F ig 706. Längst t v. 
Ljusstake av tenn, till
verkad 1693 av 
Melchior Beck, Stock
holm. Foto 1959. 

Far lejt. Pewler 
candlestick, made in 
1693 by Melchior 
Beck, Stockholm. 

Fig 707. Ljusstake av 
försi lvrad mässing med 
löstagbar överdel. 
För ett eller två ljus, 
1700-talets slu t. Foto 
1959. 

Candlestick of silver 
plated brass with 
detachable upper par/. 
For one or two cand
les, end of 18th cen
tury. 



Fig 708. Altarbrun av violett atlassiden med 

applicerade broderier i guld. Senmedeltida 

vadstenabroderi. 

Foto N Lagergren 1970. 


Altar barder af violet silk with applied 
embroidery in gold. Late mediewl, made 
at Vadstena. 

Fig 709. Marias och Elisabets möte, 
broderi i guld och silke på bård från 
korkåpa, nu i SHM. Flandriskt arbete 
1475- 1500. Foto N Lagergren 1970. 

The meeting oj Mary and E/izabeth, em
broidery in gold and silk an an orphrey 
from a cape, now in the Museum oj Na
tional Antiquities, Stockholm. Flemish em
broidery 1475- 1500. 
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Fig 710. Kalkkläde av vitt atlassiden med guld- och silver
broderad bård och knypplad guldspets, ~känkt 1635 av Beata 
Leijonhufvud. Delvis omgjort på 1700-talet. Foto N Lager
gren 1970. - Nedan detalj. 

Chalice veil oj white atlas silk with gold and silver embroi
dered barder and gold bobbin lace, presented in 1635 by Beata 
Leijonhufvud. Partly remade in the 18th century. - Below, 
detail. 

vid en duk av rött kläde, fodrad med svart vaxduk. 
Konserverad 1970 av Raä:s textilkonservering. 
2. Av vitt linne med broderier i guldtråd och linne
garn. 26,5 x 200 cm. Tillverkat av A Sellgren, 
Örebro läns hemslöjd 1958. 

Antependier: I. Av svart silkesammet med 
silverdekor. I 14 x 383 cm. Skänkt 1861 av proto
kollsekreterare C F W Lamberg med hustru. - 2. 
Grön sidendamast med galoner och broderier i 
guld. I 18 x 388 cm. Ersta 1942. Gåva samma år 
av fru Emma Andersson. - 3. Av violett linne, 
broderat med guldtråd och silke. 119 x 205 cm. 
Komponerat av Alice Sellgren, utfört 1958 av 
Örebro läns hemslöjd. - 4. Av vitt linne med 
broderier i guldtråd . 120 x 202 cm. Komponerat 
av A Sellgren, Örebro läns hemslöjd 1958. 

En bård, ursprungligen från en korkåpa (fig 709), 
skänktes 1878 till SHM (inv nr 6140), med uppgift 
att den »för längre tid sedan kommit från Lill
kyrka i Nerike» (SHM katalog). Bården är 
broderad med guld och olikfärgat silke på lärft. 
Högklassigt flandriskt arbete 1475-1500. 26a Under 
en kolonn buren kölbåge med vegetativt masverk ser 
man tre figurframställningar: överst Marias och Jo
sefs trolovning, därunder Bebådelsen samt nedtill 
mötet mellan Maria och Elisabet. Scenerna är 
arrangerade i perspektiviskt återgivna valvrum. 
Utom figurerna förekommer i bebådelsescenen ett 
antal möbler, såsom en säng, ett bord m m. I 
scenen där Maria och Elisabet möts är en fond med 
en grön kulle samt träd och arkitekturmotiv. 
Silket är sytt med atlassöm, guldet i läggsöm och 
lasursöm. Endast mittgruppen är komplett. Den 
översta ringad efter halsen på en mässhake. Denna 
användning är dock sekundär. Längd 103, bredd 
24,5 cm. Konserverad 1921 (Pietas nr 569). 

Mässhakar: I. Av blågrön silkesammet med 
kors av bred, knypplad guldspets samt kantad 
med guldgaloner. Foder av blå lärft. Höjd 114, 
bredd 73 cm. Upptagen i inv 1763. - Ett »altar
täcke af Blått Sammet af samma slag som den nya 
mässhaken» och en »håf af blått sammet med 
guldspetsar» inköptes 1772. Av denna uppsättning 
återstår endast mässhaken. Renoverad av Libraria 
1942. - 2. Av svart silkesammet med silvergaloner. 
Höjd 126, bredd 85 cm. Skänkt 1792 av riks
marskalken greve Axel von Fersen (st prot). År 
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1842 »förnyad med ny sammet och förbättrad af 
prostdöttrarna Klingberg och Bavander» (inv 1879). 
- 3. Av röd damast med guldbroderier. Höjd 
116 cm. Ersta 1942. - 4. Av violett ylle med broderier 
i guldtråd och silke. Höjd I 20 cm. Komponerad av 
Alice Sellgren, Örebro läns hemslöjd I 958. Gåva 
av Kyrkliga syföreningen. - 5. Av vitt ylle, bro
derad med guldtråd och silke. Höjd 119 cm. Gåva 
av Svenska landsbygdens kvinnoförbund , lokal
avdelningen. 

Kalkkläden: 1. Av vit atlas (fig 710) med silke
och metallbroderier. Bård av vitt, glest linne 
med broderier i plattsöm samt guld- och silver
tråd. Under friherrlig krona i mitten finns rester 
av ett broderat monogram samt årtalet 1635. Kantat 
med knypplad guldspets, från 1600-talet. 72 x 72 cm. 
- Bården kommer av allt att döma från ett 
äldre kalkkläde, skänkt 1635, förnyat på 1700
talet, då atlaspartiet tillfogats och monogrammet 
fått en annan utformning än den ursprungliga. 
Konserverat 1970 av Raä:s textilkonservering. - 2. 
Av gulvit atlas med dubbelsidigt broderi i guld
tråd (fig 711). I mitten en Jehovasol och B L 
( = Beata eller Brita Leijonhufvud). Kantat av 
knypplad guldspets. 72 x 77 cm. Upptaget i inv 
1672. - 3. Av kammardukmed bård broderad i fler
färgat silke. 70 x 85 cm. 1600-talet. Konserverat 
1970 av Raä:s textilkonservering. - 4. Av gulvit 
atlas med paljetter och broderier i guldtråd. Kantat 
med smal guldspets. Vitt sidenfoder. 51 x 51 cm. 
Skänkt 1776 av kyrkoherde Georg Gezelius (se not 
10). 

Dukar: 1- 2. Av svart silkesammet med pärl
broderier och fransar. 32 x 32 cm. I 800-talet. 

Predikstolskläde av grön atlas med broderier 
guldtråd. Längd 43 cm. Ersta 1942. 

Bokdyna av svart silkesammet med linnefrans. 
33 x 35 cm. Troligen den dyna, som 1792 skänktes 
av Katarina Kristina Hedin. - Bokstödsduk av 
svart silkesammet med bred frans och pärlbro
derier. 42 x 40 cm. 1800-talet. 

Kollekthåvar: 1. Av röd sammet med guld
spetsar och tofs. Läderpung, träskaft med silver
beslag; pinglan saknas. Längd 187 cm. Enligt inv 
1763 skänkt av »Fru Assessorskan Swedenstierna». 
- 2. Av svart sammet med silverspetsar och tofs. 
Läderpung, träskaft ; pinglan saknas. Längd 200 

3 - 711654 L illk y rka 

Fig 7J I. Kalkkläde av gulvitt atlassiden med guldbroderier 
och knypplad guldspets. Tidigast omnämnt 1672. Foto N 
Lagergren J970. - Nedan detalj. 

Chalice veil oj yellowish-white atlas silk, with gold embroidery 
and gold bobbin lace. Mentioned first in 1672. - Below, 
detail. 
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Fig 712. Tumbagrav av sandsten och polerad kalksten över riksrådet Abraham Leijonhufvud (död 
1618). Troligen bekostad av Carl Bonde, som 1624 gifte sig med Leijonhufvuds änka Beata Sparre. 
På tumbans sidor Abraham Leijonhufvuds anvapen. Foto 1970. 

Tomb of sandstone and polished limestone for Privy Councillor Abraham Leijonhufvud (t 1618). Probably 
made at the expense of Carl Bonde, who married Leijonhufvud's widow, Beata Sparre, in 1624. On the 
sides of the tomb are Abraham Leijonhufvud's family arms. 

cm. Skänkt 1782 av pastorskan Sara Regina Geze
lius. - Båda håvarna renoverades 1945 av Libraria. 

Kormatta i röllakan i rödbrunt och violett. 
294 x 422 cm. Komponerad av Alice Sellgren, 
vävd av Örebro läns hemslöjd 1958. 

Försvunna textilier 

Kyrkan har ägt många dyrbara nu förkomna 
textilier. Sålunda finns upptagna i inv 1672 »Mess
hakar nya af brunt Kaff och med kosteligit arbete 
- 2 st.» År 1679 skänktes »ett kläde til Pateen» 
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av Margareta Leijonhufvud och 1686 fick kyrkan 
av Abraham Leijonhufvud och Catharina Maria 
Sparre (se not 17) »ett öfvermåttan skönt altar
kläde ... med Sölf och guldspetsar kringsatt och 
bägge Högwälb. Herr-skapets wapn uthi Silfwer
skildt, Item Hovpung af samma slag Gyllenddook 
med Sölfspets . .. » (inv 1672, tillägg). - Inv 1672 
upptar »en pung af Silfdook». 

Christina Horn (se not 17) skänkte 1704 »en fijn 
Slitsing <look som ligger på altaret» och 1710 gav 
hon kyrkan »Een mässehake af rödt samet». 

Inv 1721 omtalar » l st. Mässeskiärp, rödt; l st. 



Silkesörngått på altaret». Beträffande brudklädsel, 
se ovan. År 1760 beslöts, att »Kyrkioskruden, nbl. 
Mässhakar, altartäcken och dl. förwaras på Ekeberg 
til conservation af förmultning och i stellet för de 
gambla kiöpes nya». 

Gravminnen 

Gravmonument (fig 712) över riksrådet Abraham 
Leijonhufvud (se not 21), i koret. Av polerad kalk
sten, utom på de skulpterade partierna som är av 
sandsten liksom kolonnetternas kapitäl och baser. 
Tumba, vilande på profilerad sockel samt täckt 
av häll , buren i de fyra hörnen av fristående kolon
netter. Hällen har ätterna Leijonhufvuds och 
Sparres vapen och kerubhuvuden i hörnen samt 
följande inskrift: HER WNDER LIGGER BE
GRAFEN THEN / EDLE OCH WELBORNE 
HERRE ABRAHAM / LEYENHVFDT FRI
HERRE TILL NYNES HERRE / TILL EKE
BERG SVERIGES RIKES RÅDH OCH / LAG
MAN I NERKE OCH AFSOMNADE THEN / 
7 OCTOBRIS ANNO 1618. På tumbans lång
sidor vapenserier, på kortsidorna kerubhuvuden (fig 
713). Höjd 94 cm. Övrehällens längd 185, bredd 141 
cm . - Monumentet, säkerligen bekostat av riks
rådet Carl Bonde (se not 14), omgift med Leijon
hufvuds änka Beata Sparre, uppställdes 1637-38 
i det dåvarande korets södra del (jfr ovan s 608 ff). 
1781 flyttades det mot östra korväggen samt 1915 
till sin nuvarande plats, varvid sockel murades. 

Gravhällar: 1. Grå kalksten (fig 714) över kyrko
herde Abraham Larsson Blybergh, död 1670 och 
hans hustru Margareta Svensdotter, död . 1671. 
175 x 123 cm. Inmurad i norra triumfbågsmuren 
1915. - 2. Grå kalksten (fig 715) över S(ALIG) 
MAN 0. N. S. I KIÄRSTA, död 1694, och hans 
hustru E. D. B. död samma år. Med dödsemblem, 
hörnrosetter och annan dekor. 167 x 120 cm. Nött 
och vittrad. Inmurad 1915 i södra triumfbågs
muren. - 3. Av grå kalksten, över häradsskrivare 
Anders Halman, hans hustru och deras femton 
barn. 190 x 130 cm. 1700-talet. I korgolvet framför 
mittgången. 

Begravningsvapen 

Huvudbaner (fig 716) över landshövding Abra
ham Leijonhufvud (se not 23), död 1676. Av 
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Fig 713. Skulpterat kerubhuvud, detalj av tumbagraven i 
fig 712. Foto 1970. 

Sculptured cherub head, detail of tornb in Jig 712. 

snidat, polykromerat och förgyllt trä. Bärstången 
avsågad. Höjd 190 cm. - Anvapen (fig 717), 
16 st, till föregående huvudbaner. Inskriftstavlor 
målade med »Fäderne» resp »Möderne». Höjd 
ca 100 cm. Samtliga med bärstänger, längd ca 
180 cm. 

I Adeliga grafvar (ATA) omtalas 1754, att »På 
östra gafwelen och Södra Sidan finnas hela familiens 
Wapnor nln. Ahnor; mitt uti, nln sjelfwa, eller 
Hufwud-Baneret af bildhuggarearbete, och öfwer
dragit med klart guld; 8 ahnor stå på hwartdera 
sidan, af åtskillige gamla familier, . ..». Vapnens 
placering i det nya koret 1781 framgår av fig 681. 
Samtliga vapen blev renoverade 1915, varvid 
bärstängernas sorgflor avlägsnades, samt upp
hängdes på väggarna i långhuset. 

Epitafium över generalmajoren friherre Gustaf 
Leijonhufvud,27 död 1794. Koppartavla med på
nitade mässingsbokstäver i versaler, inom pro
filerad mässingsram av gustaviansk formgivning. 
Höjd 108, bredd 69 cm. 

Värja (fig 718) med fäste av järn och genom
bruten, hjärtformig parerplåt. Kaveln är lindad 
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Fig 714. Ovant v. Gravhäll av grå kalksten över kyrkoherde 
Abraham Larsson Blybergh (död 1670) och ha ns hustru Mar
gareta Svensdotter (död 1671). Foto 1970. 

Above lejt. lncised slab af grey limestone in memory af Vicar 
Abraham Larsson Blybergh (t1670) and his wife, Margareta 
Svensdotter (t1671). 

Fig 715. Ovan t h. Gravhäll av grå kalksten från 1694 över 
0 N Si Kiärsta och hans hustru ED B. Foto 1970. 

Above right . lncised stab af grey limestone, dated 1694, in 
memory af 0 N Sin Kiärsta and his wife, ED B. 

Fig 716. Huvudbaner av snidat, målat och förgyllt trä över 
la ndshövding Abraham Leijonhufvud (död 1676). Foto 1970. 

Funeral coat-of-arms af Lord Lieutenant Abraham Leijon
hufvud (t1676), af carved, painted and gilded wood. 
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Fig 7 l 7 a-b. An vapen till huvudbaneret i fig 7 l 6, syftande på 
Ebba Eriksdotter Vasa och Ture Arvidsson Trolle, farfars 
farmor och morfars morfar till Abraham Leijonhufvud. 
Foto 1970. 

Ancestral coats-of-arms for Juneral coat-of-arms in Jig 716, 
referring to Ebba Eriksdotter Vasa and Ture Arvidsson Trolle, 
great-great grandmother and great-great grandfather oj Ab
raham Leijonhufvud. 

Fig 718. Värja för kavalleriunderofficer, 1680- 90-talen. På 
klingan ingraverad dekor, en latinsk inskrift samt namnet 
Lars Kiöring. Foto 1959. 

Non-commissioned cavalry officer's sword, 1680's to 90's. 
Engraved decoration on the blade, an inscription in Latin 
and the name Lars Kiöring. 
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Fig 719. Mannens åldrar, oljemålning skänkt 1686 av »ährlige och beskedelige Jon Olof son». I mitten 
en framställning av Yttersta domen samt fyra porträtt. Foto 1970. 

The ages oj man, oi/-painting presented in 1686 by " honest and meek Jon Olofson". In the middle a 
representation oj the Last Judgment and Jour portraits. 
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med mässingstråd. Klingans båda sidor bar en 
ingraverad dekor med bl a en harneskklädd arm, 
en krigare och en fågel, samt följande inskrifter: 
LARS KIÖRING 28 - CONCORDIA - DIS
CORDIA. - Längd 90 cm. Från 1680- 90-talen. 29 

Sannolikt felaktigt har värjan tillskrivits riks
rådet Abraham Leijonhufvud (se not 21), på vars 
gravtumba den synes ha legat sedan länge. Ett an
tagande, att den skulle tillhört överstelöjtnant Abra
ham Leijonbufvud (se not 17), har ej kunnat verifi
eras. 

Tavlor 

Oljemålningar på duk: 1. Gisslandet (fig 720). 
Inom träram, målad i svart och guld. 68 x 58 
cm. Ca 1700, troligen äldre förlaga. - 2. Ecce Homo. 
45 x 37 cm. Omkring 1700. Pendang till föregående. 
Båda tavlorna var 1830 placerade på ömse sidor om 
altarkorset (inv 1830). - 3. Mannens åldrar 
(fig 719), enligt inskrift »Ållerdoms Trappor». 
Inom förgylld träram. I mitten en framställning av 
Yttersta domen samt fyra porträtt. 173 x 130 _cm. 
Enligt inskrift skänkt till kyrkans prydande 1686 
av »ährlige och beskedelige Jon Olofson». 

Fyra prästporträtt, restaurerade av konstnär 
Axel Borg, samtliga inom förgyllda träramar: 1. 

Samuel Petri Brunnius30 (fig 721), 85 x 65 cm. - 2. 
Okänd präst (fig 722), 85 x 65 cm. - 3. From
hold Hallman31 (fig 723) av J J Streng,32 signerad 
1736, 85 x 65 cm. - 4. Georg Gezelius (se not 10; 
fig 724), troligen av J H Scheffel ,33 85 x 65 cm. 

Träsnitt av Albrecht Di.irer : Frambärandet i 
templet och Konungarnas tillbedjan. Båda bladen 
var 1921 hela och inom glas och förgyllda träramar 
från slutet av 1700-talet. Det förra bladet har nu 
fanerad träram av 1800-talstyp, av det senare 
bladet återstår blott ett fragment samt ramen. 
33 x 23 cm. 

Litografi : »Jesu heliga hierta» av CL von Scheele. 
Inom glas och polerad träram. 74 x 60 cm. 

Karl XIII: s tal 1810 inom förgylld träram med 

Fig 720. Gisslandet, oljemålning från ca 1700. Foto 1959. 

The F/agel/ation, oi/-painting ca 1700. 

Fig 721 . Porträtt av Samuel Petri Brunnius, kyrkoherde i 
Lillkyrka 1674-93. Foto 1959. 

Portrait ojSamuel Petri Brunnius, Vicar oj Lillkyrka, 1674-93. 
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Fig 722. Ovant v. Porträtt av okänd präst. Foto 1959. 

Above lejt. Portrait oj an unknown clergyman. 

Fig 723. Ovan t h. Porträtt av Fromhold Hallman, kyrko
herde i Lillkyrka 1742- 65. Målat av J J Streng 1736. Foto 
1959. 

Above right. Portrait oj Fromhold Hallman, Vicar oj Lill
kyrka, 1742- 65, painted by J J Streng 1736. 

Fig 724. Porträtt av Georg Gezelius, kyrkoherde i Lillkyrka 
1767- 89. Troligen målat av J H Scheffel. Foto 1959. 

Portrait oj Georg Gezelius, Vicar of Lillkyrka, 1767- 89, 
probably by J H Scheffel. 
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Fig 725. Furubord med oval skiva, inköpt 1709. Foto 1959. 

Deal table with oval top, purchased in 1709. 

Fig 726. Nedan tv. Ekstol från 1600-talet. Foto 1959. 

Below lejt . Oak chair, 17th century. 

Fig 727. Nedan t h . Drottning Kristinas bibel i originalband, 
tryckt 1646 av Henrik Keyser, Stockholm. Foto 1959. 

Below right. Queen Christina's Bible in original binding,print
ed in 1646 by Henrik Keyser, Stockholm. 
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Fig 728. Lillklockan, gjuten 1675. Foto 1970. 

The small bel/, cast 1675. 

kunglig krona. 66 x 47 cm. - Karl XIII: s tal 
1817 fanns 1921, men är numera förkommet. 

Två av Ambrosius Hedengrans minnestavlor, 
inlösta 1694 (räk) respektive 1712, 1731 (räk), är 
numera förkomna. 

Ritning till 1829 års tombyggnad, inramad, 
fanns 1957 i sakristian men kunde ej återfinnas 
1970. 

Böcker 

Den s k drottning Kristinas bibel (fig 727) av ~r 
1646 i originalband med beslag. På pärmen guld
tryck med riksvapnet, Justitia, kalligrafisk dekor 
samt inskrift: »Thet / Kongl: Berg Embetet / I / 
Stockholm / Under Tienstel: Offererat / Aff / 
Henrich Keijser». 34 På försättsbladet inskrift med 
bläck: »dini biblia haffwir jag gifit til litze kyrcki 
datorn af Eckiberg den 13 Martj A 0 1658 Biata 
Sparre fru til Eckieberg» (se not 14). 

Möbler mm 

Bord (fig 725) av furu, med oval skiva, numera 
målad i ekfärg. Höjd 85, skivans längd 103, bredd 
64 cm. Tillverkat 1709 (räk). 

Stolar: 1. Av ek (fig 726), numera gråu"llad . 

Spiralvridna ben, skinnklädd, stoppad sits. Höjd 
96 cm. 1600-talet. - 2- 3. Stolar av björk, numera 
målade i ekfärg, varunder ses pärlgrå, äldre mål
ning. Signerade med bläck på sitsens undersida 
»Claes Hiortzberg». Höjd 111 cm. 1700-talet. 

Ekskåp, målat ljusrött med vita, svartådrade 
fyllningar. Höjd 111 , längd 150, bredd 47 cm. 1700
talets början. 

Oblatjärn. Längd 71 ,5 cm. 1600-talet. 35 

Följande föremål fanns 1957 i kyrkan, men kunde 
ej återfinnas 1970: Solur av sandsten, kubiskt, 
med på fyra sidor inhuggna urtavlor. Skänkt före 
1721 av »Baron Leijonhufvud» (inv). - Kyrk
vaktarstav av bamburör. Längd 257 cm. - Sand
horn av grönglaserat lergods. Diameter 10,5 cm. 

Klockor 

Storklockan (fig 729-730) har runt halsen ett tomt 
skriftband, begränsat av dubbla rundstavar. På 
kroppen är fyra runda märken, bildade genom rist
ning i formen. Ett av dessa består av två kon
centriska cirklar med ett däri inskrivet kors, me
dan de tre andra har ett och samma gjutarmärke 
inskrivet. Detta gjutarmärke förekommer på kloc
kor i Uppland, Västergötland och Ångermanland 
och tillhör någon av de anonyma sk cirkel mästarna, 
verksamma omkring 1500. Höjd 73, diameter 
87 cm. 36 

År 1840 beslöts, att »Kläpparna uti Tomkloc
korna borde förbättras med påläggning, som skulle 
ske genom vällning, och detta ansågs kunna ske 
bäst vid ett bruk . . . » (st prot), i detta fall Jäders 
bruk. Samma år bestämdes, att storklockan som 
då tydligen var sprucken, skulle repareras genom 
utsågning av det spruckna stycket (st prot). Arbetet 
utfördes av smeden Möller (räk). 

Lillklockan (fig 728) med profiler och en övre 
bård av kerubhuvuden. Kronöronen pryds av an
sikten . Enligt inskrift gjuten 1675. Av anonym 
mästare, möjligen importarbete. Höjd 70, diameter 
71 cm. Klockan, som »genom kläppens nedfallande 
hade kommit i obrukbart skick» reparerades 1840 
(st prot) av smeden Möller. Samtidigt förbättrades 
kläppen genom vällning 1840 (st prot). 

Enligt en uppgift från omkring 1696 ägde kyrkan 
»3 st klockor i tornet af mächta skiönt liudh» ( odat 
inv, SDA). Inv 1672 uppger att »Anno 1628 ähr 
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Fig 729. Storklockan frå n ca 1500 med gjutarmärken, 1 : 15. 
Uppm Thure W Löfgren 1921. 

The great bel/, ca 1500, with be/1- wright 's marks. Scafe draw
ing by Thure W Löfgren, 1921. 

then stora klockan omguten medh wälborne doch 
nu hoos Gudh Sal. Herr Carl Bondes egen be
kostnadt och dhen Sall i Herren Tuu Skeppundh 
koppar ther till». Storklockan har emellertid kvar 

Noter 
1. 	H Ho/berg, Beskrifning öfver Örebro stad och la nd , i: 

Meddelanden frå n Örebro lä ns museum X (1930), s 16. 
Jfr även R aä :s Fornminnesinv 1956, forn I nr 15. 

2. 	 R aä:s Fornminnesinv 1956. Jfr även Ekonomisk karta 

över Sverige (10 F Örebro 5 g Lillkyrka) samt J Wikberg, 
Glanshammars härad, Örebro 1967, s 137 ff. 

3. 	 J Sahfgren, Sockennamnen i Närke, i: Årsbok för hem

bygdsvård 1935, s 72 samt B Wafden i Strängnäs st ift i 
ord och bild, Stockholm 1948, s 482. 

4. 	H Ho/berg, Nerikes gamla minnen, Örebro 1868, s 241. 
5. 	D Strömbäck, Folklore & F ilologi, Uppsala 1970: Den 

fö rsta kyrkplatsen i sägen och folklig tro, s 123 ff. 
6. 	Ebba Eriksdotter (Vasa), g 1512 m Erik Abrahamsson 

(Leijonhufvud), mor till Margareta L eijonhufvud, Gustav 
Vasas gemål. 

Fig 730. Storklocka n, gj uten ca 1500 av e n av de anonyma 
s k cirkelmästarna. Foto 1970. 

The great bel/, cast ca 1500 by one of the anonymous so
cal/ed "circfe masters" . 

sin medeltida form och uppgiften kan således ej 
avse denn a, utan antingen lillklockan eller en annan, 
nu försvunnen klocka . 

7. 	 UUB : Palmskiöldska sam!, Topografica XXXVI, N erike. 
8. 	 M Co ffmar, Strä ngnäs stifts herdaminne, H, Nyköping 

1964, s 419. 
9. 	 Slott o::h herresä te n i Sverige. Västmanla nd och N ä rke, 

M a lmö 1969, s 77 ff. 
10. 	Georg Geze fius, f 1735, d 1789. Kyrkoherde i Lillkyrka 

1767- 89, hovpredikant. År I 778-87 utgav han » Försök 
till ett biografiskt lexicon öfver namnkunnige och lärde 

svenska män». 
11. 	 Carl Gustaf Hedin , f I 748, d 1806. Kyrkoherde i Li li

kyrka 1792- 1806, hovpre:likant. 
12. 	 Ange fik a Dalman inspirerade Efis Bernhard Maftr?ström 

till elegicykeln »Angelika», belönad med Svenska Aka

demiens stora pris I 840. Jfr även Slott och herresä ten, 
a a, s 82. 
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NOTER 

I 3. 	 Bror Robert Hampus Drake af Hagelsrum, f 1875, dekora
tionsmålare. Studier i London 1908- 10, i Stockholm 
I 899- 1902. Från 1910 dekorationsmålare i Örebro; har 
även målat landskapsakvareller, bl a från Storbrohyttan 
i Värmland 1905. 

14. 	Carl Bonde, f 1581, d 1652, ståthå llare i Närke, Västman
land och Västra Bergslagen 1628- 34. 1637 chef för det 
nyinrättade Generalbergsamtet, sedermera Bergskolle
gium. G I 1613 m Beata Oxenstierna, f 1591, d 1621; 
g 2 I 624 m Beata Sparre, f I 584, d 1655, änka efter riks
rådet Abraham Leijonhufvud (se not 21). 

I 5. Iakttagelsen gjord av Raä:s kulturhistoriske kontrollant, 
landsantikvarie Bertil Walden 1957. 

16. 	 E Lundberg och B Walden, Tornet i Gällersta och be
släktade närkiska kyrktorn frå n romansk tid, Stock
holm 1934, s 28 f. 

17. Abraham Leijonhufvud, f l 663, d 1702, överstelöjtnant, 
herre till Ekeberg. Son till landshövding Abraham Leijon
hufvud (se not 23), begravd i Lillkyrka. G 1 1686 m 
Catharina Maria Sparre, döpt 1663, d 1695; g 2 1697 m 
Christina Horn af Åminne, f 1671, d 1714. 

18. 	 Per Lundmark, d 1850, stadsarkitekt i Örebro och Norr
köping. Har bl a byggt det s k Fenixhuset i Örebro 
(Drottninggatan 2) samt herrgå rdarna Sälven i Hidinge 
sn och Medinge i Näsby sn (Nä). Även verksam vid 
tornbyggen i Stora Mellösa, Rinkaby (se ovan s 572) m fl 
kyrkor. 

I 9. 	Ado(f Vilhelm Kjellström, f I 834, d 1932, arkitekt, teck
ningslärare. Studier vid Tekniska Institutet i Stockholm 
1852- 55. Lärare vid Tekniska elementarskolan i Örebro 
1859, lektor 1877-1901. Höll stenhuggeriskola i Örebro 
I 880- 87 och medverkade vid restaureringar av åtskilliga 
kyrkor (Nä, Sö). 

20. 	 Albert Jonson, arkitekt. Har bl a ritat det sk Central
palatset (Järntorget) i Örebro. 

21. 	 Abraham Leijonhufvud, f 1583, d 1618, herre till Ekeberg. 
Stå thållare över Arboga och Köpings län I 607, friherre 
till Nynäs (Finland) 1610, riksråd 1617 . Begravd i Lill
kyrka. G I 612 m Beata Sparre (se not l 4). 

22. 	 Lars Strångesson, även kallad »Lasse Strong». Snickare 
och träsnidare, verksam under 1600-talets förra hälft. 
Mästare till en grupp predikstolar i Glanshammar (se 
ovan s 478), Rinkaby (se ovan s 582) samt i Västermo 
kyrka (Sö), den sistnämnda si gnerad 1630. Alla de nämnda 
predikstolarna har bekosta ts av Carl Bonde (se not 14). 
Jfr H Raben, Träskulptur och snicka rkonst i Uppsverige, 
Stockholm 1934, s 91 ff. 

23 . Abraham Leijonhufvud, f 1627, d 1676, friherre till Eke
berg, brorson till riksrådet Abraham Leijonhufvud. Lands
hövding i Närke och Värmland 1658. Begravd i Lill
kyrka. G 1658 m Brita Kagg, f 1641, d 1678. 

24. 	Jfr M Rosenberg, Der Goldschmiede Merkzeichen, I. 
Frankfurt am Main 1922, nr 448. 

25. 	 »Det Kyrksilfver, till ett belopp af 238 1/2 lod, som 
bortstals ur Sacristian natten mellan d l och 2 Junii 
nästl å r, hafwa någre gossar denna sommar funnit 
nedlagd! i ett stenröse nära kyrkan .» Nerikes Allehanda 
23/9 1843. 

26. 	 Stämplarna på tennstakarna tydda av läroverksadjunkt 
Birger Bruzelli, Örebro. 

26a. Se A Branting och A Lindblom, Medeltida vävnader 
och broderier i Sverige, II, s 55 o pi 161, Sthlm 1929. 

27. 	 Gustaf Leijonhufvud, f 170 I, d l 794, generalmajor. Deltog 
i norska fälttåget vid Karl XU:s död, övergick sedan i 
fransk tjänst. G I 735 m Elisabeth Tham, f I 7 l 8, d 1797. 

28 . Någon medlem med förnamnet Lars är ej känd av adliga 
ätten Körning, men väl Eriana Körning, f 1671, d 1727, 
g m Carl Gustaf Leijonhufvud på Götarsvik, d 1710. 

29. 	 E Lönnberg, Kyrkvärjor i N ärke, i: Från Bergslag och 
Bondebygd 1952, s 132. - Enligt meddelande av styres
man Olle Cederlöf, Armemuseum, är värjan med sina 
tre sidobyglar en ytterst sällsynt karolinsk värjtyp, vars 
fäste tidigare endast är känt i två exemplar (i Husby
Långhundra kyrka, Up, och Armemuseum) och som 
varit en kavalleriunderofficersvärja. Enligt intendent 
Arne Danielsson, Armemuseum, borde texten lyda: 
»Concordia res parvae crescunt / Discordia maximae 
dilabuntur» ( = Genom endräkt blir små stora / Genom 
tvedräkt sönderbryts de största). Klingetsaren har dock 
inte i detta fall behärskat den korrekta sentensen. 

30. 	Samuel Petri Brunnius, f om kr 1640, d l 693 . Kyrkoherde 
i Li Il kyrka l 674- 93, huspredikant hos Maria E De la 
Gardie. 

31. 	 Fromhold Hall man, f l 704, d 1765. Kyrkoherde i Lill
kyrka l 742- 65. 

32. 	Johan Joakim Streng, f I 703, d l 763, målare och skulp
tör. Jfr Sv Porträttindex, s 352. 

33 . Johan Henric Scheffel, f I 690, d 1781, målare. Jfr Sv 
Porträttindex, s 311. 

34. 	Henrik Keyser, boktryckare i Stockholm 1635- 63 . 
35. 	C-F Mannerstråle, Oblatjärn i Örebro län, i: Från Bergs

lag och Bondebygd I 967, s I 16 f. 
36. 	 M Åmark, Sveriges medeltida kyrkklockor, Stockholm 

1960, s 87. 
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Källor och litteratur 


OTRYCKTA KÄLLOR 

Stockholm 

RA: Riksregistraturet. 
ATA: Adeliga grafvar (ms); C F Bergstedt, Berättelse 

om en resa i Nerike 1844 (ms) ; H Ho/berg, Berättelse öfver 
resor i Närke l 868 (ms); inventarieförteckning uppsatt i 
anledning av Kungl Maj:ts förordning 1828 och konsti
tutionscirkulär 1830 (ms; inv 1830); konserveringsrapport 11 /7 
1961 av Helge Christensson; hand I ang orgeln 19/9 1967. 

Raä: K-byråns arkiv: Örebro läns hushållningssällskap, 
förs! till utvidgning av kyrkogården 1952 (4 bl); R Bergh, 
förs! till renovering av bårhus 1957 (7 bl), förs! till restau
rering 1958 (16 bl); G Nordström, Lillkyrka kyrkas forna 
beskaffenhet och senare förbättring (ms 1909). 

KBS: ÖTÄ-arkiv: E Josephson, ritning till orgelfasad 1893 
(I bl) ; A Jonson, uppmätningsritning 1903 (2 bl), ritning till 
restaurering 1914 (1 bl), ritning till dekorering 1915 (1 bl); 
Örebro läns elektriska förening, förs! till elinstallation 1946 
(I bl). 

LMS: Karta över Glanshammars härad 1683 av Gabriel 
Torigh (S 13: I : 2) ; Geometrisk karta över Lillkyrka socken 
1711 (S 45 : Il: I). 

LiI/kyrka 

PÄ: Kopior av Kungl brev 1611, 1627, 1648 (I: I); hand! 
rör tornbyggnaden 1815; kostnadsförsl till tornbyggnad 1826; 
auktionsprot 1830 (I : 1); st prot 1843-1881 (K I: 3), 1862
(K Il); kr prot 1888- (K III); kyrkorestaureringskassan 1915
1917 (L I: 32); räk (sammandrag) 1879-1959 (L VI); vis 
prot 1880- (N: 1); inv 1854- (N: 4); hand! angnyorgel 1893, 
kyrkorestaurering 1915, 1960, elinstallation 1946 (0 I); karta 
över kyrkogården 1910, handI ang kyrkogårdens utvidgning 
1955 (0 IT). - Några arkivalier finns både i SDA och ULA. 

Strängnäs 

SDA: räk 1700- 1701 (E III: 51 a); vis prot 1667- 1907 (E 
lll: 51 b); st prot 1730- 1911 (E lll: 51); kr prot 1888- 1904 
(E III: 51); inv 1785- (E III: 51 e); odat inv, inhäftat i: »För
teckning på dee Ränttor och Sublombster af Lillekiörckio 
och Öby Pastorat 24/3 1696» (E III : 51 a) . 

Uppsala 

ULA: kr prot 1863- 1888 (E: 1); hand! rör prästgård och 
kyrka (I: 2); st prot 1730- 1814 (K I: I), 1814- 1843 (K I: 3); 
räk 1693- 1734, inv 1672, 1721, vis prot 1696- 1768 (LI: l); 
räk 1735- 1783, inv 1735 (LI : 2); special 1752- 1801 (LI: 5), 
1802- 1809 (LI: 7), 1810- 1819 (LI: 10), 1819- 1846 (LI: 14); 
inv och vis prot 1763- 1890 (N: 1); »Efterrättelser» (N: 1). 

UUB: Palmskiöldska sam!, Topografica XXXVI, Nerike. 

Örebro 

ÖLK: Karta över Ekecerg 1660 (Li Il ky rka sn Il 209); Karta 
över Ekebergs säteri 1810 av P G Z etterstedt (Lillkyrka sn 
27). 

ÖLM: Handl rör Lillkyrka sockenmagasin 30/8 1765; 
kronofogde P Mosberg, »Kort berättelse angående några 
Ålderdoms lemningar, märkwärdige a f wissa händelser som 
synas för framtiden icke böra komma i glömska» 19/9 1763 
(Handskriftssaml 28, Gamla hand! Il); hand! rör Angelikas 
grav 1965; ombyggnaden av orgeln 1967; restaureringen 
av kyrkan 1955-1960; fotografier av S Mörner 1924, av 
S Lindskog, B Walden 1960. 

TRYCKTA KÄLLOR OCH LITTERATUR 
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Almqvist J E, Herrgårdarna i Sverige under reformations
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förening I (1896). 

Krook K E, Lillkyrka kyrka, i: Till Hembygden 1960. 
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Lönnberg E, Kyrkvärjor i Närke, i: Frå n Bergslag och Bonde
bygd 1952. 
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FÖRKORTNINGAR 

Raben H , Träskulptur och snickarkonst i Uppsverige under 
renässans och barock. Stockholm 1934. 

Rannsakningar efter antikviteter, lI (utg av C I Ståhle). 
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am Main 1922. 
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vård 1935. 
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Förkortningar 
ATA 	 Antikvariskt-topografiska arkivet i VHAA, Stock

holm 
inv inventarieförteckning 
inv J 830 en på grund av en kg! förordning företagen in-

ventering av forntida minnesmärken i kyrkor och 
på kyrkogårdar. Protokollen, som fördes av präs
terna , utskrevs i flera exemplar, varav en serie 
förvaras i respektive kyrkoarkiv och en serie i ATA 

KBS 	 K Byggnadsstyrelsen, Stockholm 
K-byrån 	 Kulturhistoriska byråns arkiv, Raä 
LMS 	 K Lantmäteristyrelsens arkiv, Stockholm 
ms 	 manuskript 
PÄ 	 Pas torsämbetet 
RA 	 Riksarkivet, Stockholm 
Raä 	 Riksantikvarieämbetet, Stockholm 
räk 	 räkenskaper 
SD 	 Svenskt Diplomatarium 
SDA 	 Strängnäs Domkyrkoarkiv 
SHM 	 Statens historiska museum, Stockholm 
st prot 	 stämmoprotokoll 
SvK 	 Sveriges Kyrkor, Konsthistoriskt inventarium utg 

på uppdrag av VHAA. Stockholm 1912
ULA 	 Uppsala Landsarkiv 
UUB 	 Uppsala universitetsbibliotek 

Sverige, geografisk beskrivning under medverkan av flera 
förf, V (utg av 0 Sjögren). Stockholm J935. 

Tuneld E, Geografi öfver Konungariket Sverige, IL Stock
holm 1828. 

Walden B, Stiftets kyrkor. E n byggnadshistorisk orientering, 
i: Strängnäs st ift i ord och bild . Stockholm 1948. 

Wikberg J, Glanshammars härad. Örebro 1967. 
Åmark M, Sveriges medeltida kyrkklockor. Stockholm 1960. 

Silverstämplar tydda enligt G Upmark, Guld-och silverstämp
lar i Sverige 1520- 1850. Stockholm 1925; Guld- och 
si lverstämplar. Svenskt silversmide 1520- 1850. Stockholm 
1963. 

Tennstämplar tydda enligt B Bruze/li, Tenngjutare i Sverige. 
Stockholm 1967. 

VHAA K Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien, 
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vis prot visitationsprotokoll 
ÖIÄ Överintendents Ämbetet (efter 1918 KBS), Stock

holm 
ÖLK Örebro lantmäterikontor 
ÖLM Örebro läns museum 

LANDSKAPSNAMNENS FÖRKORTNINGAR 

Bl Blekinge Nä Närke 
Bo Bohuslän Sk Skåne 
Dr Dalarna Sm Småland 
Ds Dalsland Sö Södermanland 
G o Gotland Up Uppland 
Gä Gästrikland Vb Västerbotten 
Ha Halland Vg Västergötland 
Hs Hälsingland Vr Värmland 
Hr Härjedalen Vs Västmanland 
Jä Jämtland Ån Ångermanland 
La Lappland Ög Östergötland 
Me Medelpad Öl Öland 
Nb Norrbotten 
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Summary 


The parish of Lillkyrka is situated west of Örebro on the 
north bank of Lake Hjälmaren . Judging from prehistoric 
remains, the region has been populated ever since the later 
Stone Age. In the northern part of the parish are remains of 
the first road between Närke and Västmanland . The parish 
church was mentioned first at the beginning of the 14th 
century, but there was a church there <luring the early Middle 
Ages. 

The present church comprises a rectangula r nave, a 
chancel with apse, a west tower, and a vestry in the north . 
The eastern part of the church was erected in conjunction 
with an extensive rebuilding of the church in J 781. The tower 
was erected in 1829. 

HISTORY 

I. The early history of the church is known practically only 
from archives. There is, however, a description of the former 
church, written shortly af ter the restoration of J 781, giving 
such detailed information that it is possible to reconstruct 
the development of the church. The oldest known church on 
the spot (fig 731 A) was very small, consisting of a nave 
measuring 4.8 x 9 m, a square tower, 3.6 x 3.6 and 13.2 m 
high, and probably a narrower chancel with apse. Compari
sons with similar, surviving churches in the vicinity date the 
oldest church to the second half of the J2th century. During 
the latter part of the Middle Ages, the chancel was probably 
enlarged to give it the same width as the nave. Documents 
show that the medieval church was vaulted; whether origin
ally or in conjunction with the assumed later enlargement of 
the chancel is impossible to determine. 

Il . In 1637- 38, the medieval church was rebuilt to make a 
hall church, J 8 m long and 10.8 m wide (fig 731 B). The 

Fig 731. Kyrkans planutveckling, 1 : I 000. 
Development of plan of church. 

north and west walls seem to have been incorpcnted in the 
new church, and it seems probable that the vaulting system 
was preserved. The church was divided into two aisles by 
three pillars supporting eight vaults. 

III. During the rebuilding in J78 1, the medieva l tower and 
vaulting were destroyed. The church was then extended 
eastwards by J 3.5 m, and westwards by 3.6 m. The chancel 
apse and a new vestry were added (fig 731 C). The interior 
was covered with timber vaulting. The tower was built , as 
already mentioned, in 1829 (fig 731 D). 

FURNISHINGS 

I. A few medieval furnishings have been preserved in the 
church. Of a later medieval reredos two pieces of frame 
(fig 683) are preserved, and a remodelled chalice still has its 
original knob with the inscription i-h-e-s-u-s in gold on an 
enamel background (fig 695). An altar horder (fig 708) has me
dieval embroidery, undoubtedly executed at the oldest Swedish 
embroidery school in the Bridgetin Convent at Vadstena. 
An embroidered orphrey from a chasuble or cope (fig 709) is 
a work of a very high quality, probably executed in the 
Netherlands towards the end of the J5th century; it depicts 
scenes from the li fe of the Virgin- since 1878 in the Museum 
of National Antiquities, Stockholm. A J2th century sand
stone baptismal font (fig 689), decorated with human heads 
and a round-arch frieze, is now in the Strängnäs Museum. 
The church has two bells, the larger of which (figs 729, 730) 
has bell-wright's marks, showing that it was cast by one of 
the anonymous so-called "circle masters", active in central 
and north Sweden ca J 500. 

Jl. The richly decorated pulpit (figs 684-687), proba bly 
made by Lars Strångesson, was donated to the church in 
1638 by Carl Bonde (1581-1652). The present pews were 
installed in 1915- 1916; material from the earlier (1781) pews 
was used. The limestone baptismal font used now (figs 692, 
693) was donated in 1671. In addition to the above-men
tioned chalice, a parcel-gilt flagon with chased and engraved 
ornamentation (fig 698), made in Augsburg ca 1600, is 
worthy of special mention. This, like a si lver-gilt bridal crown 
(fig 701), was presented by Carl Bonde. The church has a lso a 
set of communion vessels dating from 1678 (fig 696), with 
filigree decoration and inset pearls. Among the textiles are 
three embroidered chalice veils (figs 710, 711) dating from 
the I 7th century (one was remodelled in the 18th century) and 
two J8th century velvet chasubles. One of these was donated 
by a well-known Swedish statesman, Axel von Fersen, in 
1792. Two collection bags date from the latter part of the I 8th 
century. 

In the south-east corner of the nave is the tomb (fig 712) of 
Abraham Leijonhufvud (1583- 1618). It was probably erected 
in 1637- 1638 at the expense of Carl Bonde, mentioned above, 
who married Leijonhufvud's widow, Beata Sparre. The tomb 
is decorated with coats-of-arms and cherub's heads (fig 713). 
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GÖTLUNDA KYRKA 

Närke, Örebro län, Glanshammars härad, Strängnäs stift, 

Glanshammars kontrakt 

Inledning 

Götlunda socken är den östligaste av Närkes sock
nar och sträcker sig från Arbogaån i norr till sjön 
Hjälmaren i söder (fig 734). Till socknen hör ön 
Valen, omgiven av ett antal holmar och skär. Ge
nom sin bergiga natur och rikedom på skog skiljer 
sig socknen sedan gammalt från slättbygderna väs
terut. 

Sockennamnet är känt från 1314 som G0taelunda 
(SO 1947). Det har tolkats som »Götes eller götar
nas lund», med andra ord en kult- eller offerplats. 
Förekomsten av andra ortnamn med samma förled 
(de medeltida byarna Götavi i Lillkyrka och Rinka
by) stöder antagandet, att Edhmadha, sedermera 
Glanshammars härad, redan tidigt utgjort en del av 
götaväldet.1 Socknen är rik på fornlämningar, vilka 
dock i kyrkans närmaste omgivning är tämligen få 
och oansenliga. 

»Götes lund» skulle enligt traditionen erinra om 
Bondeättens apokryfiske stamfader Erik Göthe eller 
Gother, »Rex Westrogothiae», som sägs ha uppfört 
denna »urgamla gråstenkyrka» år 10902• Denna 
ortnamnstolkning kan möjligen tänkas leda sitt ur
sprung ur spekulationer kring inskriften på en 
medeltida, på 1700-talet omgjord kalk (se nedan): 
»Oretur pro Tordane Bonde Rörickson milite» ( = 

bedjen för riddaren Tord Röriksson Bonde).3 

Fig 732. Götlunda kyrka från söder. Foto 1970. 
Götlunda Church from S. 

Det medeltida Edhmadha härad4 omfattade ut
över de fem socknar, som alltjämt bildar Glansham
mars härad, även en sjätte, Lungyrs socken, vars 
namn lever kvar i byarna Norra och Södra Lunger 
samt i Lungeråsen. Socknen, som ej finnes upptagen 
i 1314 års påvebrev (SO 1947), är känd mellan åren 
1323 och 1449; sistnämnda år uppges den höra till 
Götlunda socken. 

I Rannsakningar5 uppges, att av »manu scripta 
finnes här nijo Pärgamentsbref gambla, uthi kyrkio
nes kista». Av dessa fanns 1850 endast fem i behåll , 
daterade 1440, 1451, 1470, 1494 och 1533. Dessa är 
numera deponerade i Rådhusets källare i Örebro. 
Av innehållet i några av breven framgår, att avlat 
utverkats till förmån för en planerad eller pågående 
byggnadsverksamhet. Troligen har vid 1400-talets 
mitt en äldre kyrka utvidgats eller en ny uppförts 
och det är tänkbart att en inkorporering av Lungyrs 
socken kan ha föranlett byggnadsföretaget. Några 
spår av Lungyrs kyrka, som enligt traditionen skulle 
ha »stått å Lungers ås»6 är ej kända. - Av 1451 års 
avlatsbrev framgår att Sankt Olof var kyrkans 
skyddshelgon. En uppgift, att Götlunda i slutet av 
1500-talet tillhörde Västerås stift, 7 har ej kunnat 
verifieras. 

Götlunda var vid 1600-talets slut ett regalt pasto
rat8 men blev vid okänd tidpunkt under I 700-talet 
konsistoriellt. Av ryttmästare Jakob Danckwardt
Lillieström (d 1759), som till väsentlig del bekostade 
kyrkbygget på 1740-talet, framförda anspråk på pa
tronatsskap synes ej ha haft åsyftad verkan. 

4- 711654 Lillkyrka 753 
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Socknens tre största herrgårdar är Sickelsjö, Frö
tuna och Kåsäter. Sickelsjö bildades av riksrådet 
friherre Gustaf Posse af Hedensund (d 1664) och 
ägdes av assessor Johan Silfvercrantz 1686- 1708, då 
det inköptes av sedermera översten Jakob Danck
wardt-Lillieström (d 1725), i vars släkt egendomen 
förblev till 1805. Frötuna bildades I 648 av general
löjtnanten och landshövdingen Claes Danckwardt-

Kyrkogården 
Kyrkan omges av en i flera etapper utvidgad kyrko
gård (fig 733). »Balkarna», d v s kyrkogårdsmuren, 
omnämns bl a 1691 (prosttings prot) samt 1747-48, 
då dessa nybyggdes (räk). Samma år verkställdes en 
»röjning» av kyrkogården åt norr, 1878-80 åt norr 
och öster samt 1918- 20 ytterligare åt öster. En om
läggning av kyrkogården ägde rum 1954-56. Kyrko
gården är bevuxen med lövträd. Det senast utvid
gade området kringgärdas av en granhäck. Plante-

Lillieström (d 1681) och förblev i dennes släkt till 
1793. Kåsäter inköptes 1705 av den ovannämnde 
överste Jakob Danckwardt-Lillieström, i vars släkt 
herrgården förblev till I 865, då den genom arv över
gick till familjen Tottie, som innehade den till I 902. 
Framför allt medlemmarna av släkten Danckwardt
Lillieström har genom många generationer varit fri
kostiga donatorer till kyrkan. 

ring av askar, lönnar och rönnar söder, väster och 
norr om kyrkan bekostades 1747- 48 av ryttmästare 
Jakob Danckwardt-Lillieström (se nedan; 1751 års 
berättelse, ULA). 

Vid 1700-talets mitt inhägnades kyrkogården av 
en förfallen bogårdsmur, som 1747 iståndsattes »och 
öfwer alt, både innan och utan rappades och klistra
des samt med färgad och i witriolwatten kokad 
Spån öfwer alt täcktes, som med Kyrkotakets spån 
skiedde». År 1756 betalades för »Kyrkobalkarnas 
färgning» varmed troligen avses rödfärgning av put
sen och/eller spåntaket. Muren uppges 1767 vara 
byggd av sprängsten och överst tegel samt täckt med 
rödfärgad furuspån; när spåntaket tjänat ut skulle 
muren beläggas med torv och på densamma plante
ras »Hagtorn eller dylikt». År I787 rappades muren 
och troligen i samband härmed ersattes spånen av 
taktegel. År 1846 ströks muren »med någon mör
kare färg». 

Ingångar 

Till bogårdsmuren, som lär ha varit ovanligt hög 
(vis prot I 714), hörde »portar» - 1876 kallade »stig
portar» (vis prot). Dessa var antagligen stigluckor, 
omnämnda bl a 1765, då »portarne i westra hwalfet 

Fig 733. Situationsplan, 1: 2 000. I sydvästra hörnet socken
magasin, i det sydöstra begravningskapell. Uppm J Söder
berg 1957. 

General plan. In SW corner parish storehouse, in SE funeral 
chapel. 

754 



Fig. 734. Götlunda kyr
kas omgivningar J 672. 
Detalj av karta av 
Gabriel Torigh . LMS. 
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Surroundings oj Göt
lunda Church, 1672. 
Detail from a map by 
Gabriel Torigh. 
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Fig 735. Nedan tv. Plan och sekt ion av sockenmagasin, l: 300. Uppm J Söder
berg 197 l. 

Below lejt. Plan and section oj parish storehouse, sccile l : 300. 

Fig 736. Sockenmagasin från 1760 i sydvästra hörnet av kyrkogå rden. Foto 
1970. 

Parish storehouse, dating from 1760, in SW corner oj the churchyard. 
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å kyrkogårdens ringmur» fick »taken öfwer Por
tarne» målade (st prot), 1839, då portvalven repare
rades och vitlimmades (räk), samt 1842, då plåttak 
omtalas (st prot). Troligen var dessa stigluckor två 
till antalet och tjänade som ingångar i väster och 
söder. I portarna hade grävts gropar, täckta av gal
ler, för att hindra kreatur att ta sig in på kyrkogår
den. 1839 försågs stigluckorna med trägrindar. 
Denna anläggning raserades i slutet av 1870-talet, 
då den nuvarande gråstensmuren tillkom, som åt 
öster utgör terrassmur mot den lägre belägna ca 1920 
utvidgade delen av kyrkogården. Muren har i norr, 
söder och väster ingångar med gjutjärnsgrindar 
mellan enkla stolpar av granit. 

Klockstapel 

En klockstapel uppgavs 1660 vara i behov av grund
lig reparation (prosttings prot 1691 ). År 1745 flytta
des klockorna till tornet och i samband härmed 
betalades »72 Daler Kppmnt för klockstapelns 
nedertagande» (räk). 

Sockenmagasin 

Det i sydvästra hörnet av kyrkogården belägna f d 
sockenmagasinet (fig 735, 736) är uppfört av grå
sten, utvändigt spritputsat och täckt med spånklätt, 
brutet valmtak. En kalkstensplatta över dörren bär 
följande inskrift: EFTER JOSEPHS RÅD / OCK / ÖFWER

HETENS PÅBUD I TILL I GIÖTHLUNDA SOCHNEBORS I 
NYTTA / UPBYGT ÅR 1760. Den citerade inskriften 
syftar på Josefs råd till Farao att magasinera säd 
(l Mos 41: 34-36). Efter sockenmagasinets upp
hörande 1857 har byggnaden använts som bår- och 

redskapsbod ; en omkr 1920 planerad ombyggnad 
till begravningskapell kom aldrig till utförande. 

Begravningskapell 

Efter ritningar av arkitekt Bernhard Schill uppför
des 1930 i sydöstra hörnet av den 1918-20 anlagda 
delen av kyrkogården ett nytt begravningskapell, 
bekostat av hemmansägare Karl Erik Andersson i 
Lunger. 

Kyrkstallar 

I samband med beslut 1916 om kyrkogårdens ut
vidgning åt öster bestämdes att kyrkstallarna skulle 
flyttas. Två år senare påbörjades uppförandet av ett 
för hela församlingen gemensamt kyrkstall väster 
om sockenstugan. Stallet, som bestod av en lång 
länga, skadades 1951 och återuppfördes senare 
förkortat skick. 9 

Bodar 

»Den gamla wijnboden på kyrkogården» försåldes 
»tillika med annat gammalt skräp kyrkan tillhörigt» 
på auktion 1749. Vid okänd tidpunkt rivna material
bodar omtalas som nya 1776 (st prot) och 1801. 

Gravvårdar på kyrkogården 

»Utanför vestra kyrkodörren finnes aflidne Prosten 
Strengboms och Fröken Mannercreutz graf10, ut
merkt med en derpå uprest sten» (inv 1830). Stenen 
är den enda äldre gravvården av intresse. Om grav
hällar som funnits inne i kyrkan, se nedan under 
Gravminnen. 

Fig 737. T h. Götlunda kyrka från sydväst. Foto 
1970. 

Right. Götlunda Church from SW. 
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Kyrkobyggnaden 
Götlunda kyrka (fig 732, 737, 738) härstammar till 
största delen från 1700-talet men har ett delvis me
deltida murverk. Den korsformiga kyrkan består av 
långhus med korsarmar i norr och söder och rak
slutet kor i öster samt torn i väster och sakristia 
jämte pannrum i vinkeln mellan koret och norra 
korsarmen (fig 739-741). Tornets bottenvåning tjä
nar som vapenhus. Under korets östra del är en 
välvd gravkammare inredd för släkten Danckwardt
Lillieström. 

Tornet (fig 738) är upp till ljudgluggarna byggt av 
stora, delvis kluvna gråstensblock och likartat bygg
nadsmaterial, dock blandat med kalk- och sandsten, 
återfinnes i kyrkans murar ungefär upp till fönstrens 
underkant. Tornets översta del består av gråsten 

blandad med tegel. I övrigt är kyrkan uppförd av 
tegel. Sakristian har granitsockel. 

Yttermurarna är sedan 1958 slätputsade och vita. 
Dessförinnan var de sedan 1897 spritputsade med 
slätputsade hörn och omfattningar samt avfärgade 
i gulvit ton. Då kyrkan uppfördes på 1740-talet hade 
den slätputsade, i ljusrött avfärgade murytor mellan 
likaledes slätputsade, ljusgrå hörn och omfattningar. 

Interiörens utseende före och efter l 897 års res
taurering framgår av fig 745, 743. De slätputsade 
väggarna vitlimmades 1847 och försågs 1897 med 
dekorationsmålning (se nedan). Det stora vind
f1).nget vid södra ingången tillkom på 1740-talet, 
medan dekoren härrör från 1897. 

De brutna valmade taken täcks sedan 1897 av 
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Fig 738. K yrkan från 
nordväst. Foto 1970. 

The church from NW. 

Fig 739 . Plan, l : 300. Uppm P Henrickson Hansen 1921 , änd rad 1957 och 
1970 av J Söderberg. 

Plan, scale I : 300. 
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Fig 740. Längdsektion mot söder, I: 300. Uppm P Henrickson Hansen 1921, 
ändrad 1957 av J Söderberg. 

Longitudinal section looking south, scale i: 300. 

Fig 741. Tvärsektion mot väster, I: 300. Uppm P Henrickson 
Hansen 1921, ändrad 1957 av J Söderberg. 

Cross section looking west, scale 1: 300. Sl:'.ARN ING B -B 
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Fig 742. Kyrkans sydportal med dörrar från 1740-talet och 
omfattning från 1897. Foto 1960. 

S portal oj church, with doors dating from the 1740's and 
surround erected in 1897. 

svartmålad plåt. Tidigare hade de övre takfallen 
plåttak, medan de nedre var spånklädda. Tornhuven 
är klädd med spån och delvis beslagen med koppar
plåt. De fyra globerna som kröner mellandelens 
gavelstycken är förgyllda . Den första spånbekläd
naden tillkom vid en reparation I 842 (st prot). På 
mellandelen, av numera vitmålade bräder, uppsattes 
1748 ett av urmakaren Johan Berglin11 i Västerås 
förfärdigat tornur, som borttogs och försåldes 1874. 
Det nuvarande torn uret anskaffades 19 51. 

Ingångar och fönster 

De stora, rundbågiga fönstren har bågar av Jam 
med rosetter och smårutor infattade av blyspröjsar. 
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Två fönster, det ena åt öster, det andra åt norr i det 
nuvarande korets västra del igenmurades 1897. 
Upptill på korsarmarna finns rund fönster; ett tredje 
dylikt på östra gaveln upptogs I 897 men igen mura
des senare. Angående ett 1958 påträffat medeltida 
fönster i tornets södra mur, se nedan . 

Ingångarna i väster genom tornet och i söder ge
nom korsarmen har rusticerade omfattningar med 
brutna gavlar och överstycken av tegel och puts, 
numera gråmålade. De härrör från 1897. Södra in
gången (fig 742) har dock kvar sina ursprungliga 
dörrar från 1740-talet. Ovanför portalerna inskrifts
tavlor, i väster: »Uppbyggd / 1747 / restaurerad / 
1897», i söder: »Gören portarna wida och dörrar/na 
i wärlden hö/ga att ärones / Konung må / draga 
därin». Norra korsarmens ingång, som murades igen 
1876, har kvar sin ursprungliga omfattning. Det
samma gäller den 1897 igenmurade ingången från 
öster ned till gravkammaren under koret. 

Golv 

Golv av kalkstensplattor i gångarna, av diagonal
lagda svarta och vita marmorplattor i koret samt av 
bräder på cementunderlag i bänkkvarteren. Före 
1897 hade koret ett schackbrädsrutigt stengolv och 
kyrkan i övrigt ett brädgolv, lagt på 1840-talet över 
gångarnas golv av plansten, samt i bänkkvarteren 
ett tegelgolv från 1740-talet. Det på fig 749 a synliga 
rutiga golvet torde aldrig ha lagts i gångarna, blott 
i koret. I korgolvet låg tidigare åtta gravhällar (se 
nedan under Gravminnen) som borttogs 1897 och 
av vilka sex återstår. 

Innertak 

Långhus och korsarmar täcks av putsade trätunn
valv som i mittkvadraten bildar ett kryssvalv. I ko
ret finns likaledes ett putsat trätunnvalv. Valvan
fangen markeras av en enkelt profilerad gesims. Ta
kets liksom väggarnas dekoration (fig 743, 744) ut
fördes I 897 av dekorationsmålaren Edva rd Bergh12 

efter skisser av Agi Lindegren (se nedan). Mål
ningarna renoverades 1949 av konservator Sven 
Dalen. - Tornets bottenvåning har plant brädtak. 

Sakristia 

Den 1897 uppförda sa kristian, som även inrymmer 
förstuga, toalett och garderob samt i källaren pann-



KYRKOBYGGNADEN 

Fig 743. Interiör mot öster. l fonden en altaruppsats från 1896, ritad av Agi 
Lindegren. Foto 1970. 

lnterior looking E. In the background a reredos dating from 1896, designed by 
Agi Lindegren. 

rum, har golv och tak av bräder. I en i västra muren 
upptagen, rundbågig nisch är ett altare placerat. 
Sakristian har ingång utifrån samt står genom en 
dörr i förbindelse med koret. På dess östra sida finns 
en nedgång till pannrummet. - Tidigare var sak
ristian inrymd i östra delen av det nuvarande koret 
(se nedan). 

Gravkammare 

Den i mitten på 1740-talet (se nedan under Bygg
nadshistoria) murade källaren under det nuvarande 
korets östra del hade en ingång utifrån, som mura
des igen 1897. I densamma infogades en kalkstens
kartusch med inskriften: DANCKWARDT LILLIE

STRÖMS FAMILIEGRAF. Kartuschen är hårt sliten, 
däremot ej inskriften, som säkerligen är sekun
där. Om gravkammaren och dess föregångare 
meddelas i Adeliga Grafvar 1754 (ATA): »Uthi 
Göthlunda är en graf på stora gången nedanför 
Choret med Phiiliske och Lillieströmiske wapen på 
stenen huggen, ohwälfd, murad och med Gouveneu
rens och Generalens Niclas Lillieströms13 omkost
nad 1691 uti godt stånd satt och förbättrad. Tå kyr
kan 1745 bygdes lätt Herr Ryttmästaren och Ridda
ren wijd Kongl. Maijtz Swärdsorden Jacob Danck
wardt-Lillieström14 under Sacristian en wäl condi
tionerad graf med twänne järndörrar för ingången 
utan för Kyrkan för sig och sin famili a bygga.» Det 
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förefaller troligt, att kartuschen härrör från ovan
nämnda gravhäll och inskriften från 1897. 

Uppvärmning 

Den ovan beskrivna sakristian var redan från sin 
tillkomst på 1740-talet försedd med en liten järnspis. 
En »varmapparat», en gurneysk ugn, som placera
des i norra korsarmens igenmurade ingång, anskaf
fades 1876. Värmeledning med varmluftssystem in-

Byggnadshistoria 
Medel tidskyrkan 
I en till domkapitlet i Strängnäs insänd skrivelse (26/6 
1751 , SDA)15 har kyrkoherden Israel Molin lämnat 
en mycket utförlig redogörelse för Götlunda kyrkas 
ombyggnad på 1740-talet. Han uppger bl a att den 
förutvarande kyrkans murar 1744 blev »till någon 
del nederhuggne med grofwa Järn instrumenten>. 
Murarna var »ganska hårdt hopa satte» och ste
narna »uthi thet gamle bruket så fästade, att förr 
geck han uti 2:e el:r 3:ne Delar, än han ur sitt rum 
och bruk löstes». Tornet hade en »resning» som 
»allenast med 3 a 4 Personer behändigt nedstjälp
tes». Med »resningen» avses en träkonstruktion, en 
huv eller en spira. 

Att murarna icke helt och hållet raserades, be
kräftades i samband med putsavknackningen som
maren 1958, då det visade sig att murverk av enbart 
natursten fanns kvar i tornet, där det tidigare varit 
synligt invändigt, upp till den på 1740-talet byggda 
klockvåningen samt i kyrkan för övrigt, bortsett 
från den år 1897 byggda sakristian, ungefär upp till 
fönstrens underkant. Detta byggnadsmaterial är 
säkerligen ursprungligt i tornet och i långhuset, men 

Fig 744. Interiör mot väster. Foto 1970. 

lnterior looking W. 

stallerades I 897, varvid värmekammare anlades 
under sakristian. I samband med kaminens bortta
gande ordnades en dopplats, numera försedd med 
ett litet altare, i nischen från den igenmurade norra 
ingången. 1948 övergick man till varmvattenssystem 
och samtidigt installerades övriga vatten- och sani
tetsanordningar. - Belysning m m elektrifierades 
1944. 

sekundärt i korsarmarna och i korets östra del, där 
material från raserade murpartier kommit till an
vändning. 

Antagandet att denna äldre stenkyrka var av me
deltida ursprung bekräftades hösten 1958, då läm
ningar av ett igenmurat gotiskt fönster blottades i 
murlivet på tornets södra sida (fig 747). Redan tidi
gare hade emellertid en äldre byggnad kunnat spåras 
dels genom iakttagelser i tornets murverk, dels genom 
förekomsten av ett par år 1897 blottade nischer (fig 
748) i muren mellan sakristians sydöstra del och ko
ret. Av allt att döma utgör dessa återstoden av en 
välvd dörröppning mellan en äldre på 1740-talet 
raserad sakristia och koret. Detta gör troligt att 
kyrkan före ombyggnaden på 1740-talet bestått av 
ett västtorn, ett rektangulärt kyrkorum av nästan 
samma längd och bredd som det nuvarande samt 
en sakristia i norr (fig 784 A). Ett vapenhus omtalas 
1691 (prosttings prot) . 

Säkra hållpunkter för en datering av denna medel
tidskyrka saknas. Att den skulle härröra från äldre 
medeltid förefaller osannolikt. Byggnadsmaterialet 
är tämligen enhetligt och några murskarvar, som 
kunde tänkas markera olika byggnadsperioder, har 
ej iakttagits. Inga som helst spår av den för grann
kyrkorna karakteristiska materialbehandlingen un
der romansk tid har anträffats. 

Vissa indikationer finns, som talar för ett kyrk
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Fig 745. Interiör mot öster före restaureringen 1897. I fonden 
en altaruppsats från 1773 av Adrien Masreliez. K -byrån, Raä . 

/nterior looking E before the restoration af 1897. In the back
ground a reredos made in 1773 by Adrien Masreliez . 

Fig 746. Götlunda kyrkas sydfasad . Skiss från 1740-ta let, 
troligen av Petter Gerdes. PÄ. 

S front af Götlunda Church. Drawing executed in the 1740's 
probably by Petter Gerdes. 
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Fig 747. lgensatt 
medeltida fönster
öppning i tornets 
södra mur, l: 300. 
Uppm J Söderberg 
1971. 

Blocked-up medieval 
window in the S wall 
of the tower. Scale 
1:300. 
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Fig 748. Nischer i 
sakristians södra vägg, 
l: 60. Uppm J Söder
berg 1957. 

S wall of vestry , with 
niches 
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Fig 749 a-b. Plan och fasad, akvarellerad ritning till ny kyrka 
i Götlunda från omkring l 740. Troligen av Petter Gerdes, 
som sökt efterlikna Carl Hårlemans arkitektur. PÄ. 

Plan and front . Coloured drawing fora new church at Götlunda, 
ca 1740. Probably by Petter Gerdes, who attempted to copy 
Carl Hdrleman's style. 
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bygge under senare delen av medeltiden. Vid mitten 
av 1400-talet inkorporerades Lungyrs socken, vars 
menighet troligen hänvisades till Götlunda kyrka. 
Detta bör ha krävt antingen en utvidgning av en 
äldre kyrka eller uppförandet av en ny. Just vid 
denna tid, i 1440 och 1451 års avlatsbrev (se ovan), 
talas om kyrkans »byggnad och underhåll». I 1494 
års avlatsbrev nämns »byggnader och hus». Otvivel
aktigt har byggnadsföretag varit aktuella omkr 1450 
och omkr 1490. Det förefaller med stöd av analogier 
från andra håll antagligt att man på 1490-talet fort
satte med valvslagning, något som resurserna vid 
ett bygge omkr 1450 ej medgivit. 

Huruvida en äldre träkyrka rivits eller en sten
kyrka utvidgats vid mitten av 1400-talet kan ej av
göras, men åtsk illigt talar som synes för att den på 
1740-talet ombyggda kyrkan helt eller delvis räk
nade sin tillkomst från 1400-talets mitt eller senare 
hälft. 

Arkivalierna har föga att meddela om medeltids
kyrkan. 1691 klagas över dess litenhet, mörkhet och 
»medellöshet» (vis prot) och i 1751 års berättelse 
uppges att den »kunde knapt inrymma hälften af 
här warande Socknefolk» (SDA). Dessa utsagor fö
refaller i förstone oförenliga med antagandet att 
medeltidskyrkan varit nästan lika lång och bred som 
det nuvarande ganska rymliga kyrkorummet. Men 
vid ombyggnaden på 1740-talet tillkom förutom de 
breda korsarmarna och större delen av det nuva
rande koret även två nya, stora läktare, varigenom 
bänkutrymmet förmodligen mer än fördubblades. 

Trots klagomålen 1691 ansågs kyrkan 1693 vara 
»någorlunda i behåld» och 1706 »wälbehållen» (vis 
prot). »Kyrkotornets reparation» beslöts 1708. 
Möjligen tillkom samma år en invändig förstärkning 
av gråstensmuren, som kan iakttagas i nivå med 
orgelläktaren. En reparation av kyrkan tycks ha 
varit aktuell 1732, då Jakob Danckwardt-Lillie
ström (se not 14), som »alleredan förskaffat 60 tolf
ter bräden>, på förfrågan upplyste, »at Murmästaren 
Mäster Christian Haller16, alt hijt intill af andre 
byggnader warit år!: förhindrat» (vis prot 1732). 
1740 frågade kyrkoherde Molin, »om man . .. skulle 
reparera det nödigaste på kyrkan såsom taket, 
hwalfwet, gålfwet och få borttaga den gamla altar
taflan, som betäckte fönstret på östra gafweln» (st 
prot). 

Ombyggnaden på 1740-talet 

En reparation beslöts 1741 och 18/ 10 1742 avslöts 
med slotts byggmästaren Petter Gerdes17 ett kontrakt 
(ULA) angående ny tornhuv, nytt yttertak, portar, 
dörrar, ny bänkinredning, två läktare mm - allt i 
enlighet med »den ritning som mig ( = Gerdes) up
wist och approberad är». 

Innan arbetet igångsattes frångick man emellertid 
tanken på att iståndsätta den gamla kyrkan och be
slöt att i stället bygga en ny. Till detta församlingens 
.beslut bidrog utan tvivel Jakob Danckwardt-Lillie
ströms frikostiga utfästelse att bidraga med allt ma
terial samt att därutöver skänka kontant 18 000 dlr 
kmt. Enligt ett med murmästaren Jan Fredrik Stein 
10/9 1743 upprättat kontrakt (ULA) åtog sig denne 
att »upmura en Kyrcka efter den ritning som redan 
ingifwen och approberad är», rappa den, mura och 
draga lister, välva den »invärtes», lägga tegelgolv, 
inreda en sakristia bakom »dess tillbörliga skilje
mur», förse sakristian med en liten spis, mura en 
gravkammare under sakristian (jfr ovan) och en 
liten vinkällare under koret samt slutligen mura 
ljudgluggar och en list upptill på tornet (fig784 B). 
»Kyrckan skall till alla dehlar efter förr omtahlte rit
ning blifwa giord ock upmurad». För detta ar
bete betingade han sig 6 300 dlr kmt. 

Murningsarbetet skulle alltså ombesörjas av 
Stein, timmerkonstruktioner, taktäckning och snic
kerier av Gerdes. Den i bägge kontrakten nämnda 
ritningen består av två blad (fig 749 a- b ), ett med fa
sad mot norr, ett med plan, båda akvarellerade (PÄ). 
Den anges uttryckligen vara »approberad», vilket i 
detta sammanhang måste betyda att den godkänts 
om ej i högsta instans, dvs av Kungl Maj :t, så av 
det ämbetsverk som med tiden fick namnet Över
intendentsämbetet och vars chef sedan 1741 var ar
kitekten Carl Hårleman (1700-1753). Gerdes var vid 
denna tid sysselsatt med uppförandet av Strängnäs 
domkyrkas tornhuv (jfr SvK Sö I: 2, s401 ff, fig 263), 
av vilken huven i Götlunda (fig 732) kan sägas 
vara en förenklad variant. En ritning, förmodligen 
av Gerdes (fig 746), gör det troligt att man under 
arbetets gång varit sysselsatt med flera alternativ till 
tornhuvens utformning. 

En jämförelse med autentiska ritningar av Carl 
Hårleman utesluter att det kan vara frågan om ett 
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egenhändigt arbete. Det torde med hänsyn till rit
ningarnas kvalitet knappast vara rimligt att anta att 
förslaget (fig 749a- b) utarbetats på grundval av en 
skiss eller förlaga av Carl Hårleman. I såväl exteriör 
som interiör uppvisade kyrkan emellertid före 1897 
års restaurering en tydlig släktskap med Hårlemans 
arkitektur, vilket ger anledning förmoda att rit
ningarna, som företer lokalt konservativa drag, ut
fördes av en byggmästare som bemödat sig om att 
efterlikna hans stilart, sannolikt Petter Gerdes, som 
var en av Hårlemans trognaste medarbetare. Arki
tekten Carl Johan Cronstedts18 eventuella medver
kan i detta sammanhang (jfr nedan under Äldre 
altaranordning) är omöjlig att bedöma. 

Enligt 1751 års »berättelse» (SDA) bedrevs om
byggnadsarbetet med stor flit under mars-november 
1744 och den 14 december kunde menigheten i kyr
kan frambära sitt tack för »lyckeligit och wäl slutat 
Kyrkoarbete». En del inredningsarbete återstod 
dock och först den 30 augusti 1747 ägde kyrkans 
högtidliga återinvigning rum, förrättad av kon
traktsprosten Gustav Herdman i Glanshammar. 
Byggnadskostnaderna uppgick till sammanlagt 
31 718: 15 t dlr kmt, varav Jakob Danckwardt-Lil
lieström (se not 14) bidragit med 14 972: 9, hans an
förvanter, »Frötuna sterbhusintressenter», med 
4355:14, socknens skattebönder med 2 506:6, fräl
sebönderna med 1 643: 6 t samt kyrkan av egna 
medel 8241:12. 

Reparationer mm 1747-1897 

Redan 1755-56 måste taket repareras liksom 1766 
då både tak och valv skadats genom ett åsknedslag. 
1755 belades takets övre del med ekspån och röd
färgades i sin helhet och oljeströks 1795. Tornhuven 
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reparerades 1802 av en mäster Jernholm från Ar
boga. På 1840-talet föranledde åtskilliga bristfällig
heter - samt ett åsknedslag 1844 - en serie ganska 
omfattande reparationer. Sålunda iståndsattes torn
huven 1842 och 1848 uppsattes åskledare (st prot). 
Spånbeklädnaden på de övre takfallen utbyttes mot 
plåttak. Trappan från långhusets västra del till tor
net avlägsnades och ersattes med den nuvarande 
trappan från tornets bottenvåning. De stenlagda 
gångarna belades med brädgolv. Innerväggarna vit
limmades 1846 (st prot). 

1897 års restaurering 

En genomgripande såväl yttre som framför allt inre 
restaurering ägde rum 1896-97 på grundval av ett av 
August (Agi) Lindegren19 upprättat, av Kungl. 
Maj :t 1895 fastställt program. Beträffande den in
vändiga takdekorationen föreslogs alternativt relief
dekor i stuck och oljemålning. Församlingen valde 
det senare alternativet på grund av den avsevärt 
lägre kostnaden. Målningen utfördes av Edvard 
Bergh (se not 12). I övrigt omfattade restaureringen 
uppförandet av en ny sakristia, nya portaler, bety
dande förändringar av den fasta inredningen m fl 
åtgärder (se nedan). 

Reparationer m m 1948-1958 

På grundval av ett av arkitekt Bernhard Schill 1948 
utarbetat restaureringsförslag ändrades orgelläkta
ren i samband med orgelns ombyggnad. Tak- och 
väggmålningar rengjordes 1949 av konservator Sven 
Dalen. En yttre renovering, omfattande bl a om
putsning av murar och portaler, målning av taket 
och reparation av tornhuven, verkställdes 1958. 
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Inredning och inventarier 
Altaranordning 
Altarbord av trä, möjligen identiskt med ett som till
verkades 1768 (räk). Målat i röd marmorering, till
kommen 1897 (räk), samt prytt med en snidad och 
förgylld feston (fig 754) från en nu spolierad äldre 
altaranordning (se nedan). På altaret står ett kruci
fix , snidat i ek av bildhuggaren A Hellden och 
skänkt av folkskollärarinnan Hilma Jansson 1931. 
Höjd 76 cm. 

Den öppna altarringen (fig 745) ersatte I 897 en 
sluten altarring (fig 743) med snidade dekorationer, 
troligen av Adrien Masreliez (se nedan). 

Altaruppsats (fig 743) av trä och gips, arkitekto
niskt uppbyggd med perspektiviskt ställda kolonner 
som omger en altartavla (fig 752). Altartavlan kröns 
av änglar som svävar på ett moln (fig 750). Altarupp
satsen är målad i rödaktig och ljusare brun marmo
rering, med de ornamentala och figurala detaljerna 
vita. 

Två alternativa förslag till altaruppsatsen fram-

Fig 750. Detalj av Agi 
Lindegrens a ltarupp
sats från 1896 (se fig 
743). Foto 1970. 

Detail from Agi 
Lindegren's reredos 
dating from 1896 (see 
Jig 743). 

lades 1896 av Agi Lindegren (se not 19). Det ena 
visar en i en barockuppsats med spiralvridna kolon
ner inpassad altartavla, »Konungarnas tillbedjan». 
Det andra efterbildar altaruppsatsen i Slottskapel
let i Stockholm (fig 751). Det senare förslaget an
togs, men med vissa ändringar. I stället för den av
sedda kopian av L'Archeveques relief i Slottskapellet 
behöll man en äldre altartavla från 1773 och även 
mindre delar av Masreliez' altardekor (se nedan). 
Även i en del arkitektoniska och ornamentala detal
jer företer altaruppsatsen avvikelser från såväl före
bilden i Slottskapellet som Lindegrens förslag. Det 
manuella arbetet utfördes 1896-97 av bildhuggaren 
E T Nyberg i Stockholm mot ett arvode av 1 400 kr 
(räk). - En konservering av altaret och altarupp
satsen utfördes 1949- 50 av konservator Sven Dalen. 

Altartavlan (fig 752), som nu är mittparti i altar
uppsatsen, är en oljemålning på duk föreställande 
Nattvarden av Lars Bolander20 1773 (räk). Ramen 
är ett verk av Adrien Masreliez (se nedan). 
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Fig 751. Förslag till 
a ltaruppsats av Agi 
Lindegren 1895. K
byrån, Raä . 

Proposal for a reredos 
by Agi Lindegren, 1895. 

Fig 752. Nedan t h. 
Na ttvarden, altartavla 
målad J773 av hov
må laren Lars Bo
lander. Altartavlan 
ingå r i en altaruppsats 
från 1896 (se fig 743). 
Foto 1970. 

Below right. The Last 
Supper, altarpiece 
painted in 1773 by the 
Court artist, Lars 
Bolander. The altar
piece is included in a 
reredos dating from 
1896 (see Jig 743). 

På 1940-talet inrättades ett dopaltare i norra kors
armen. I sakristian är ett enkelt altare inrett i en 
nisch i västra muren. 

Äldre altaranordning 

Före 1896-97 års restaurering var det nuvarande 
koret delat i en sakristia i öster och i ett mindre kor, 
åtskilda av en murad vägg, som uppbar orgel och 
orgelläktare (fig 745). Väggens mittparti upptogs av 
altare och altartavla, omgivna av förgyllda träsnide
rier, och genom sidopartierna ledde dörrar in till 
sakristian. Denna altaranordning tillkom huvudsak
ligen 1773 och var ett verk av Adrien Masreliez. 21 

Av ett i Stockholm den 21 februari 1773 upprättat 
kontrakt (ULA) framgår att: »I :o Jag Adrien Mas
reliez åtager mig, att efter den ritning och dessein 
mig blifvit tillställd , af någon skicklig Snickare låta 
här i Staden förfärdiga alt Snickare arbetet, så wäl 
till sjelfwa altaret, som de å ömse sidor blifwande 
läcktarena, att deruppå sedermera efter ritningens 
anwisning wäl och prydeligen utarbeta Bildthugge
riet, som kommer att bestå uti ett stort kors med sol
strålar, en Gloire, Consoler, Tropheer, Festoner och 
ram till sjelfwa målade taflan, äfwen som jag om för
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Fig 753. Sydportalens vindfång med för
gyllda träsniderier från en altaruppsats av 
Adrien Masreliez 1773 (se fig 745). Foto 
1970. 

Porch of S portal with gilded wood car
vings from a reredos by Adrien Masreliez, 
1773 (cf Jig 745). 

Fig 754. Nedan . Måla t a ltarbord av trä 
med en snidad och förgylld feston från 
1773. Foto 1959. 

Below. Painted wooden communion table 
with a carved and gi/ded Jes/00:1 dating 
from 1773. 
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Fig 755 a- b. Förgyllda träsniderier från 1773, detalj av fig 753. Foto 1959. 

Gilded wood carvings dating from 1773, detail from Jig 753. 
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Fig 756. Snidad, målad och förgylld predikstol, tillverkad 
1764 av »Bildthuggaren Ruden». Målningen härrör från 
J897. Foto J970. 

Carved, painted and gilded pulpit, made in 1764 by "Sculptor 
Ruden". The painting was executed in 1897. 

gyllningen och anstrykningen drager försorg.» Kon
traktet är undertecknat, förutom av Masreliez, av 
hovrättsrådet Fredrik Cronstedt på församlingens 
vägnar, medan den sistnämndes kusin, arkitekten 
Carl Johan Cronstedt (se not 18), bevittnat namn
teckningarna. 

För altaruppsatsen, som levererades i augusti 
I 773, utkvitterade Masreliez i september samma år 
3 200 dlr kmt. Med hänsyn till såväl det ansenliga 
priset som ordalagen i kontraktet kan det inte ute
slutas att uppgiften varit av större omfattning än 
vad som framgår av fig 745 och de bevarade resterna 
av dekoren. Med »Tropheer» avses troligen dekora

tionerna med olika kristna symboler i fig 755 (sene

dan). Det i kontraktet omnämnda korset med sol
strålar och »Gloiren» var sannolikt avsedda att bilda 
en krönande dekoration ovanför den övriga altar
anordningen. Dessa har förmodligen tagits bort 
tämligen snart, nämligen i samband med orgelbyg
get i början av 1780-talet (se nedan under Orgel). 

En annan fråga är vem som var upphovsman till 
den »ritning och dessein», efter vilken Masreliez 
åtog sig att »utarbeta Bildthuggeriet». En möjlighet 
är att man i samband med förslag till vissa bygg
nadsdetaljer, t ex tornhuven, även utarbetade rit
ningar till inredning och dekoration, som ma n dock 
ej hade råd att förverkliga. Det föreligger en viss lik
het mellan »Tropheerna» i Götlunda och liknande 
grupper i Stockholms slott, dels i Slottskapellet, dels 
i Konungens bibliotek. Vid kyrkostämman den 28 
juni 1772 »Upwistes 2ne Ritningar till Altar Tafla, 
den ena af Herr Presidenten och Riddaren Grefwe 
Cronstedt, och den andra af Snickare Gesällen Lun
dell gjord» (st prot). Att arkitekten Carl Johan 
Cronstedts (se not 18) namn förekommer under 
kontraktet tillåter inte någon slutsats (jfr ovan under 
Byggnadshistoria). Det förefaller dock säkert att 
Masreliez' trofeer utförts efter en förlaga som ritats 
av någon av samtidens mera betydande arkitekter 
eller ornamentister. 

Av Masreliez' altaranordning återstår numera 
endast den snidade och förgyllda dekoren på altaret 
(fig 754), altartavlans ram (fig 752) samt två grupper 
av förgyllda träsniderier som 1897 flyttades till vind
fånget vid södra ingången (fig 753). Dessa, som dels 
består av lagens tavlor och kopparormen (fig 755 b ), 
dels av ett kors och en bok(fig755a)ochsymbolise
rar gamla respektive nya testamentet, var placerade 
på ömse sidor om altartavlan . En snidad lagerkrans 
och två rosetter var placerade i gavelstycket ovan
för altartavlan samt på orgelläktarens bröstning. 

Ett numera försvunnet, förmodligen medeltida 
altarskåp stod i koret I 740, då församlingen beslöt 
att »altartaflan får wäl borttagas dels therföre at 
hon giort nog mörkt i Coret dels ock therföre at hon 
en afguda Zirat warit, thy Thores, Odens och Fric
kas bilder äro uti henne satta» (st prot) - en egen
domlig feltolkning av helgonfigurer. 

I ett avlatsbrev från 1451 omtalas ett Helga kors 
och ett Sankt Olofs altare. 
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Predikstol 
Predikstolen av snidat, målat och förgyllt trä består 
av korg, trappa med barriär och ljudtak (fig 756). 
Den är målad i brun blank träimitation. Korgen, 
som har utbuktande mitt- och sidopartier, pryds av 
snidade och förgyllda rokokoornament. Ljudtaket 
följer korgens form och kröns upptill av lammet 
med korsfanan vilande på boken med de sj u inseg
len. Bakom predikstolen på väggen en strålande 
sol med Jehovamonogram. Enligt en anteckning till 
ett odaterat inv (från om kr 1750) framgår att » 1764 
wid Slutet af Augusti månad blef den nya Prediksto
len färdig gord af Bildthuggaren Ruden, emot 6 500 
Dr Koppmt förutom smide och murarbete der til 
för 84 D. Samt frackt ifrån Stockholm til Arboga 
150 D». 

Predikstolen ommålades 1846 i vitt och guld och 
erhöll det utseende som framgår av fig 745. Bakom 
predikstolen på väggen och i valvet var ett målat 
draperi. Den nuvarande målningen (jfr fig 756) som 
imiterar faner är från 1897 då den äldre snidade och 
förgyllda dekoren på korg och trappbarriär avlägs
nades. Ett par ornament (fig 757) flyttades till fyll
ningar i väggen mot vapenhuset och de två kerub
huvuden (fig 758) som uppbar bokstödet ersattes 
med ett nytt av E T Nyberg (räk). 

Ett timglas (fig 759) inköptes 1743 (inv 1740, till
lägg) till predikstolen. En snidad och förgylld trä
ståndare till timglaset utfördes av ovannämnde Ru
den 1765 (räk) och ommålades 1897 (räk). - En 
ljusarm för tre ljus anskaffades till predikstolen 1756 
(inv 1768). 

Bänkinredning 

Nuvarande öppna bänkar (fig 743, 744) härrör från 
I 897. De förutvarande (fig 745) var slutna och måla
des i vitt 1757 samt 1847 (räk). Bänkdörrarna bort
togs 1876 (räk). I koret har funnits två herrskaps
bänkar (fig 745). 

Läktare 

Långhusets västra del upptas av en läktare (fig 744) 
på fyra kannelerade pelare av trä. Läktaren ombygg
des 1897 då den i likhet med bänkinredningen måla
des i cederträimitation med förgyllningar. Läktarens 
mittparti utbyggdes 1948. 

Tidigare fanns fyra läktare, en i varje väderstreck. 

I N R E D N I NG OCH I NVENTAR I ER 

Fig 757 . Snidat ornament från predikstolen (jfr fig 745). 
Foto 1959. 

Carved ornaments from the pulpit (cf Jig 745). 

Petter Gerdes (se not 17) åtog sig enligt kontraktet 
1742 att bygga två läktare, en i vardera korsarmen, 
men i 1751 års »berättelse» (SDA) talas om tre läk
tare, vilket gör troligt, att en äldre läktare i lång
husets västra del bibehölls. 1757 målades »3 :e läk
tare>> av Carl Hjulström (st prot). Med de i Masre
liez' kontrakt (se ovan) nämnda läktarna »å ömse 
sidor» avses troligen ej sidoläktarna i norr och sö
der, utan utrymmena på båda sidor om orgeln på 
läktaren i öster över altaranordningen (fig 745). 
Denna orgelläktare nedtogs 1896 i likhet med läk
tarna i norr och söder och samtidigt ombyggdes läk
taren i väster, dit orgeln flyttades. Utseendet på de 

773 



GÖTLUNDA KYRKA 

Fig 758. Snidade kerubhuvuden från predikstolen (jfr fig 745). 
Foto 1959. 

Carved cherub heads from the pulpit (cf Jig 745) . 

Fig 759. Timglas på predikstolen från 1743 med snidad och 
förgylld ståndare från 1765 . Foto 1959. 

Hour-glass on the pulpit, 1743, with carved and gilded uprights 
dating from 1765. 

i öster, norr och söder befintliga läktarna före 1896 
framgår av fig 745. 

Orgel 

Orgeln (fig 744), tillverkad av E A Setterqvist & Son 
i Ör;:bro (jfr ovan bl a s 71 , 264, 484 f, 591 ), skänktes 
1890 av hemmansägaren Lars Erik Ersson och hans 
ma ka . 1948 ombyggdes verket helt av Nils Ham
marberg i Göteborg; av den gamla orgeln behölls 
endast fasaden och åtta stämmor. Orgeln har nu 
tjugoen stämmor, två manualer och pedal, pneu
matisk traktur och registratur. 

I inv 1720 upptogs »1 st. Söndrigt Posityf hit
skenkt af Sahl. Hr Generalen och Gouverneuren 
Lillieström med randigt kläde på» (se not 13). År 
1776 skrevs kontrakt med Nils Söderström och Olof 
Åkerbom om ett nytt orgelverk (st prot) vilket dock 
aldrig kom till utförande (st prot 1779). 

En av Kungl Maj :t fastställd ritning fanns år 1780 
(fig 760) och enligt denna byggde Pehr Schiörlin (jfr 
ovan s 299) i Linköping 1782 en orgel (räk 1782- 83) 
som placerades på läktaren i öster. Orgeln hade 
följande disposition: Man Principal 8, Gedacht 8, 
Quintadena 8, Octava 4, Spetsfleut 4, Octava 2, 
Gemshorn 2, Mixtur 3 ch, Trumpet 8, Trumpet 4 B, 
Vox Virginea 8 D. Orgelfasaden försågs 1785 med 
»Prydnader och Zirater af Bildhuggeri, Förgyllning 
och målning lika med den som förut är på Altar Taf
lan för 166: 32 rdr sp», utförda av »Fabriqueuren» 
Nils Ramberg i Stockholm (st prot). Verket reno
verades 1843 av P Z Strand (jfr ovan s 72) och 1847 
av P A Löf. Ett vid visitationen 1876 framfört önske
mål att orgeln skulle flyttas till läktaren i väster, 
vilket P Z Strand föreslagit redan 1843, förverkli
gades först i samband med den 1890 anskaffade or
gelns flyttning. 

Nummertavlor 

1-2. Ett par i ovala, snidade och förgyllda ramar 
med över- och understycken. Höjd 125 cm. Utförda 
av ovannämnde Nils Ramberg 1785 (st prot). - Ett 
par nu försvunna nummertavlor skänktes 1750 av 
ryttmästare Jakob Danckwardt-Lillieström (inv 
1720, tillägg). 

Dopredskap 

Dopfunt (fig 761) av kalksten. På cuppans under
sida är inhugget bl a ett bomärke, en kalk, initia
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lerna S D H-B 0 D , syftande på Samuel Davidsson 
Hallman och Brita Olsdotter (se gravsten nr 2), och 
runt cuppan finns en inskrift enligt vilken Hallman 
invigde funten 1661. Höjd 103 cm. 

Dopfat av mässing med driven och graverad de
kor (fig 762). I botten en framställning av Kristi dop, 
runt brättet inskrift: »DAS IS MEIN / LI EBER SOHN / 
AN DEM JCH / HAB / GFAL» Diameter 50 cm. Tyskt 
arbete, troligen från 1600-talets förra hälft. Upp
taget i inv 1720. - Ett av överste Gustaf Lilliehorn 
1820 skänkt silverfat, möjligen ett dopfat, finns ej 
längre i behåll (inv 1815, tillägg). 

Dopskålar : 1. Av mässing med driven och punsad 
dekor. Diameter 19 cm. Upptaget i inv 1720. - 2. 
Av silver, invändigt förgylld. Diameter 34 cm. Till
verkad av Birger Haglund i Arboga och skänkt 1954 
av församlingens söndagsskola. 

Nattvardskärl 

Kyrkans silver blev, som framgår av ristade inskrif
ter på flera kärl, stulet den 18 maj 1815 men återfun
net den 5 januari 1830. Enligt vis prot 11 juli 1824 
hade det förlorade silvret snabbt ersatts tack vare 
»Församlingens frikostiga sammanskott». Sålunda 
anskaffades 1816 en förgylld kalk, en paten, en ob
latask och en silsked, samtliga av silver och troligen 
(i likhet med skeden) förfärdigade av C P Åberg i 
Arboga (se nedan). 1820 skänkte överste Gustaf 
Lilliehorn en paten och den ovannämnda dopskålen. 
Samtliga dessa föremål finns tillsammans med de 
återfunna nattvardskärlen förtecknade i inv 1830. 
Vid okänd tidpunkt har de år 1816 inköpta pjäserna, 
d v s kalk, paten och oblatask, avförts ur inventariet 
och befinner sig ej längre i kyrkan. 

Kalk (fig 764) av förgyllt silver. Enligt stämplar 
omgjord 1787 av Carl Fredrik Seseman (verksam i 
Arboga - 1781-1819). Höjd 29 cm. - Kalken, som 
finns upptagen i kyrkans äldsta bevarade inventarie
förteckning från 1720 tillsammans med en paten, 
omtalas i samband med visitationen 1763: »Hwad 
Antiqwiteter angeck så upwistes allenast en Kalk 

Fig 761. Dopfunt av kalksten, skänkt 166 1 av kyrkoherde 
Samuel Hallman och hans hustru Brita Olsdotter. Foto 1959. 

Limestone baptismal font, dona/ed in 1661 by Vicar Samuel 
Hal/man and his wife Brita Olsdolter. 

Fig 760. Ova n. Ritning till orgelfasad från omkring 1780. RA . 

Above. Drawing for organ front, dating from ca i 780. 
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Fig 762. Dopfat av massmg med framställning av Kristi dop. Troligen tyskt arbete från 1600
talets förra hälft. Foto 1959. 

Baptismal bow/, brass, with a representation of the Baptism of Christ . Probably Germ:m work dating 
from the first hal/ of the 17th century . 

• 

Fig 763. Oblatask av silver, tillverkad 1705 av Johan Bress, 
Stockholm. Foto 1959. 

Bread-box, silver, made in 1705 by Johan Bress, Stockholm. 
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Fig 764. Kalk av förgyllt silver, tillverkad 1787 av Carl 
Fredrik Seseman, Arboga. Foto 1959. 

Silver-gift chalice, made in 1787 by Carl Fredrik Seseman, 
Arboga. 

Fig 765. Nedan. Paten av delvis förgyllt silver, tillverkad på 
1670-talet av Nicolaus Breuman, Stockholm. Foto 1959. 

Below. Paten, partly silver-gift, made in 1670's by Nicolaus 
Breuman, Stockholm. 

Fig 766. Nedan t h. Paten av delvis förgyllt silver, tillverkad 
1712 av Johan Bress, Stockholm. Foto 1959. 

Below right. Paten, partly silver-gift, made in 1712 by Johan 
Bress, Stockholm 
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Fig 767. Vinkanna av silver, skänkt 1740 av Jakob Danck
wardt-Lillieström och hans hustru Hedvig Witte. Foto 
1959. 

Silver flagon, donated in 1740 by Jakob Danck1vardt-Lil/ie
ström and his wife, Hedvig Witte. 

som syntes wara urgammal af inscription i munke
styl Oretur pro Torda ne Bonde Röricksson milite 
helt förgyld med Bonde Wapnet instuckit ... » (se 
not 3; vis prot 1763). I inv 1752 finns upptaget » 1 
Kalck förgyld innan och utan med Inscription på 
foten i munckstil Oretur pro Tordane Bonde Rörick
son milite wäger 30». Inom parentes är tillagt »Om
gjord 1787, då nedanskrefne Paten tillades för at 
göra kalken något större». 1787 antecknades att 
»Gullsmeden Seseman för kalkens ändring med till
lagdt si lfver och arbets lön 25: - »(räk). Av ett oda
terat inv framgår att kalken, som omkr 1750 vägde 
38 I /4 lod, 1787 blev »omgjord till den nedan stå
ende Kalken af 54 1/4 lod». 

Patener: l. Av delvis förgyllt silver (fig 765) med 
drivet och punsat blad- och blommönster runt 
brättet. Enligt stämplar ti llverkad av Nicolaus Breu
man (verksam i Stockholm 1666- 1676/77) på 
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Fig 768. Vinkanna av delvis förgyllt silver, tillverkad 1792 
av Carl Fredrik Seseman, Arboga. Foto 1959. 

Flagon, partly silver-gi ft , made in 1792 by Carl F;·ederik 
Seseman, Arboga. 

1670-ta let. Diameter 19cm. Skänkt 1740(inv)avh
kob Danckwardt-Lillieström och hans maka i andra 
giftet, Hedvig Witte (se not 14). - 2. Av delvis för
gyllt silver (fig766) med driven och punsad dekor, fåg
lar och frukter runt brättet, som ha r veckad ytterkant. 
Enligt stämplar tillverkad av Johan Bress (verksam 
i Stockholm 1702-1716; jfr ovan s 494) 1712. Dia
meter 21 cm. Skänkt 1816 av Gustaf Lilliehorn (inv). 

Oblataskar: l. Av silver (fig 763) med graverade 
blad- och bandornament på sidorna. Enligt stämp
lar tillverkad av Johan Bress (jfr ovan) i Stockholm 
1705. Höjd 10, bredd 14,4 cm. Skänkt 1740 av Jakob 
Danckwardt-Lillieström och hans maka. - 2. Av 
bleck med enkla drivna och punsade ornament. 
Höjd 16, diameter 16 cm. Skänkt 1820 »af Leynt: 
Li llieström» (inv 1815, til lägg). 

Vinkannor: l. Av silver (fig 767) med graverad 
dekor bestående av ba nd- och snäckornament, lam-



brequinbård mm. Invändigt förgylld. Inga stämp
lar. Höjd 29 cm. 1700-talets förra hälft. Skänkt 1740 
av J Danckwardt-Lillieström och hans maka. - 2. 
Av delvis förgyllt silver (fig 768). Enligt stämplar 
tillverkad av C F Seseman (jfr ovan) i Arboga 1792. 
Höjd 35 cm. Enligt inskrift skänkt 1792 av Erich 
Andersson i Torpsång och hans maka Catharina 
Carlsdotter. - 3. Av silver, enligt stämplar tillver
kad 1864 av N L Dahlström (jfr ovan s 81) i Örebro. 
Höjd 44 cm. Skänkt 1864 av Brita Larsdotter och 
Christina Ersdotter. - 4. Av tenn (fig 770), cylind
risk med graverade beslags- och bladornament. En
ligt stämplar tillverkad i Marienberg av »IS», troligen 
Jeremias Schmidt omkr 1675.22 Höjd 23,5 cm. 
Eventuellt en av de tre tennflaskor som finns upp
tagna i inv 1720. - 5. Av tenn (fig 771 ), balusterfor
mad. Höjd 36,5 cm. Förmodligen tillverkad 1783 
av Baltzar Rokus (verksam i Arboga 1743- 1788). 
- 6. Av tenn, balusterformad, tillverkad 1750 av 
Baltzar Rokus (jfr ovan). Troligen den kanna som 
nämns 1750: »Betalt till Thengiutaren i Arboga för 
en ny kanna ock en pip på en gammal Do 24, - » 
(räk). Höjd 26,5 cm. - »Lilla Teenka nnan» (even
tuellt nr 4) reparerades 1821 (räk) samt »en Then
kanna» (eventuellt nr 5) 1851 (räk). 

I N R EDN ING OCH I NVENTA RIER 

Fig 769. Brudkrona av delvis förgyllt silver, tidigast om
nämnd 1810. Foto 1959. 

Bridal cro1vn, part/y silver-gift. Mentioned first in 1810. 

Fig 770. Nedan t v. Vinkanna av tenn, till verkad av »I S», 
troligen Jeremias Schmidt, Marienb~rg omkr 1675. Foto 
1970. 

Be/ow !eft . Pewler flagan, made by " 1 S" , probab/y identical 
with Jeremias Schmidt, Marienberg ca 1675. 

Fig 771. Nedan. Vinkanna av tenn, troligen tillverkad 1783 
av Baltzar Rokus, Arboga. Foto 1970. 

Be/ow. Pewter flagan, probab/y made in i 783 by Baltzar Rokus, 
Arboga. 
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Fig 772. Rökelsekar av brons, tro I J300-tal. Foto J970. 

Medieval censer, bronze, probably 14th century. 

Silsked av förgyllt si lver. Enligt stämplar tillver
kad 1816 av Carl Petter Åberg (verksam i Arboga 
1790- 1831). Längd 14,5 cm. 

Sockenbudstyg, bestående av kalk och paten av 
silver samt en liten vinflaska av slipat glas. Enligt 
stämplar tillverkat 1822 av C P Åberg (jfr ovan) ·i 
Arboga. Kalkens höjd 12,5, patenens diameter 7, 
flaskans höjd 5 cm. I schatull av björk, enligt in
skrift förfärdigat av »Pastor Kuylenstierna23 i soch
nen». - » 1 st. gl. Sochenbudsask med Kalck och 
paten af Silfr» fanns upptaget i inv l 720. 

Brudkrona (fig 769) av förgyllt silver. På nedre 
ringen gjutna ornament med infattade stenar, mellan 
dessa rosetter av oförgyllt silver. Diameter nedtill 
I 0,5 cm. Förvaras tillsammans med 8 fästnålar i en 
laggad, grönmålad kronbytta. Skänkt I851 av 
bruksägare Reinhard Tottie, vars moder Christina 
Elisa beth Tottie, född Danckwardt-Lillieström, en
ligt uppgift bar kronan vid sitt bröllop I 810. 24 

Rökelsekar (fig 772) av brons. Såväl de fyra ked
jorna som det handtag, som förenar dem, är an
märkningsvärt väl bevarade. Karets höjd 24,2, dia
meter 11,5 cm. Troligen 1300-talet. 

Ljusredskap 

Ljuskronor: 1. Av mässing, krönt av dubbelörn, av
sedd för sex ljus i en krans. Höjd 42 cm. Enligt in
skrift skänkt l 67 l av kyrkoherde Samuel Davidsson 
Hall man och hans maka Brita Olsdotter (se gravsten 
nr 2). - 2. Av mässing (fig 773), krönt av draperad 
manlig gestalt. Avsedd för tjugofyra ljus i tre kran
sar och försedd med musselformade droppskålar. 
Höjd 120 cm. Enligt inskrift förfärdigad 1745 i 
Stockholm av Hindrich Bohm och skänkt av mäs
tersmeden vid Frötuna bruk Eric Biörck samt av 
»N. E. S. i Kugnäs / I. I. S. i Linnäs E. J. S. i Tofta 
N. Z. S. i S:Lunger A. E. S. i / Hestnäs D. H . S. i 
Kierboda 0. D. S. i Högby D. I. S. i / Locknäs A. I. 
S: I. S: Järnäs H. E. S. i Runbäck L. 0. S. / i Äs
myra» (inv I 720, tillägg). - 3. Av mässing, krönt av 
draperad kvinnlig figur. Avsedd för tjugo ljus i två 
kransar. Höjd 125 cm. Enligt inskrift skänkt 1745 av 
Claes Danckwardt-Lillieströms änka Hedwig Theg
ner25 (inv). - 4. Av mässing för åtta ljus i två kran
sar, musselformade droppskålar. Höjd 97 cm. Enligt 
inskrift skänkt 1746 av direktören för Jäders krono
bruk Jakob Neiiman och hans maka Anna Maria 
Schaeiy (inv). - 5. Av mässing, krönt av dubbelörn. 
Avsedd för åtta ljus i en krans. Höjd 48 cm. 1700
talet. - 6-7. Ett par av försilvrad och bronserad 
mässing för tjugofyra respektive tre ljus. Höjd 118 
respektive 70 cm. Skänkta 1897 av häradshövding 
Herman Behm. - 8. Av mässing för åtta ljus i en 
krans. Tillverkad av V Fongs gelbgjuteri i Gränna 
och skänkt 1948 av Sven Harald Karlsson och hans 
maka . - 9. Av slipat glas på mässingstomme. Em
pireimitation . Höjd 85 cm. Skänkt I 958 av konduk
tör Karl Lindholm i Arboga. - l0. Av mässing för 
tio ljus i en krans . Tillverkad av V Fongs gelbgjuteri 
i Gränna och skänkt 1959 av direktör Allan Carl 
Ahrel , Frötuna. 

Spegellampetter (fig 774), två st bestående av fyra 
spegelglas inom snidad och förgylld träram med två 
ljuspipor av mässing. Höjd 56 cm. Dessa utgör res
ten av »6 st. Ljusarmar af Träd med Bildthuggarar
bete förgyldte ...», skänkta 1745 (inv 1720, tillägg). 
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Ljusplåtar : 1-2. Av silver eller försilvrad metall 
(fig 775). Driven dekor bestående av vegetativa or
nament och bandornament, krönt av flygande örn 
och krona. Vardera för ett ljus. Höjd 27 cm. 1700
talets förra hälft (inv 1768). 

Appliquer: 1-2. Av förgylld mässing. För två ljus 
vardera. Höjd 31 cm. 1700-talets mitt. 

Ljusarmar: 1-2. Ett par av mässing för tre ljus 
vardera. Höjd 30 cm. Omkr I 900. Skänkta av kyrk
värden Anders Olsson i Torp. En på predikstolen 
placerad ljusarm (jfr ovan) med tre pipor skänktes 
1756 av Per Larsson i Hasta (inv). 

Gueridoner: 1-2. Ett par av snidat, marmorerat 
och förgyllt trä. Vardera för sjutton ljus. Höjd 
210 cm. Tillverkade I 897 efter ritning av Edvard 
Bergh (se not I 2). 

Kandelabrar: 1-2. Ett par av silver för tre ljus. 
Höjd 58 cm. Enligt stämplar tillverkade 1828 av 
Erik Adolf Zethelius (verksam i Stockholm I 803
1839). Skänkta 1844 av Agneta Lovisa Heijken
skiöld. - 3. Av mässing för tre ljus. Höjd 42,5 cm. 
Enligt inskrift skänkt 1835 på »Prostens JubelMa
gisterns Gust. Z. Tiselii26 / 91 årsdag». 

Ljusstakar: 1-2. Ett par av försilvrad mässing 
med driven och ciselerad vegetativ dekor, spi
ralvridet skaft. Höjd 32 cm. Omkring 1700. Skänkta 
av Jakob Danckwardt-Lillieström. - 3-4. Ett par 
av mässing, i nyare tid förnicklade. Spiralvridet 
skaft, punsad ornering på foten. Höjd 29,5 cm. Före 
1720. - 5-6. Ett par av tenn. Fyrkantig fot, som 
haft kulfötter, obeliskformat, kannelerat skaft. Höjd 
25 cm. Inköpta 1796-97 (räk). 

Lykta av glas i plåtinfattning, sexsidig för fem 
ljus. Höjd 63 cm. 1700-talet. »Skänkt af Herr Major 
Gustaf Danckv.-Lilljeström på Kåsätter» (inv 
1836). 

I inv I 720 finns upptagna » 1 st. Jerncrona med 2 
omgångar; dito med en omgång; 1 st. gl. ljusestake 
af jern med 4 pijpor; I st. Liuusestaake på predijk
stoln med 3 pijpor; 2 st. gamla ljusestakar af Trä, 
förlorade». 

Textilier 

Antependier: 1. Av grönt linne med broderad de
kor. Höjd 100, längd 223 cm. Komponerat av 
Märtha Gahn, utfört av Libraria. Skänkt 1950 av 
Götlunda diakonisyförening. - 2. Av vit mönst-

INREDNI NG OCH INV ENTA RIER 

Fig 773. Ljuskrona av mässing, tillverkad 1745 av Hindrich 
Bohm, Stockholm. Foto 1970. 

Brass chandelier, made in 1745 by Hindrich Bohm, Stockholm. 

rad sidendamast med broderad dekor. Höjd 97, 
längd 207 cm. Komponerat av Ebba Wadsten, 
utfört av Libraria. Skänkt 1950 av Götlunda kyrk
liga missionssyförening. 

Altarbrun av gulgrönt siden med broderier. Kom
ponerat av Anna-Lisa Odelqvist. Gåva 1960 av 
Kyrkliga missionssyföreningen. 

Mässhakar: I. Av nu brunröd silkesammet, på 
ryggsidan kors, framtill bård av mönstrat silver
band kantat med knypplad guldspets. Foder av nu 
vitrosa lärft. Höjd 106, bredd 66 cm. Skänkt »S. 
Michelis dag 1718» av överste Jakob Danckwardt
Lillieström27. Konserverad 1963 vid Raä:s textilkon
servering. -2. Av svartsammet med mönster av os ku
ren Iugg mot slät atlasbotten, 1600-talet. På ryggsidan 
klöverbladskors, framtill IHS samt årtalet 1770 av 
randmönstrade silvergaloner. Brunsvart lärftfoder. 
Höjd 116,5, bredd 84 cm. Konserverad 1964 vid 
Raä:s textilkonservering. - 3. Av röd silkesammet 
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Fig 774. Ovan t v. Spegellampett med snidad och förgylld 
ram, skänkt 1745. Foto 1959. 

Above lejt. M irror candle bracket 1vith carved and gilded frame, 
presented in 1745. 

F ig 775 . Ovan. Ljusplåt av försilvrad meta ll , 1700-talets 
förra hälft. Foto 1959. 

Above. Sco11ce oj silver-plated meta/, first hal! oj J8th century. 

Fig 776. Kalkkläde av vitt siden med broderier i guld, silver 
och si lke. Skänkt 1740 av Margareta Charlotta Gyllenadler. 
Foto ATA 1963. 

Chalice veil, white si/k embroidered in go/d, silver and silk. 
Presented in 1740 by Margareta Charlotta Gy//enadler. 



Fig 777 a- b. Kalkkläde av vitt siden med silke- och band
broderier. Skänkt 1785 av Hedvig Catharina Danckwardt
Lillieström. Foto ATA 1963. -T h, detalj. 

Chalice veil, white silk with silk and strap embroidery. Present
ed in 1785 by Hedvig Catharina Danckwardt-Lillieström. -
Right, detail. 

Fig 778. Bokdyna av 
röd sammet med bro
deri från 1600-talet i 
guld, silver och silke på 
blågrått siden . Skänkt 
1795 av Maria Elisabet 
von Segebaden. Foto 
ATA 1964. 

Book cushion of red 
ve/vet with 17th century 
embroidery in gold, sil
ver and silk on bluish
grey silk. Presented in 
1795 by Maria Elisabet 
von Segebaden. 
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med gulddekor. Rött domestikfoder. Höjd 128, 
bredd 90 cm. Skänkt 1795 av Maria Elisabet von 
Segebaden, född Danckwardt-Lillieström. Renove
rad av Libraria 1949. - 4. Av svart silkesammet 
med silverdekor, grått lärftfoder. Höjd 110, bredd 
78 cm. Skänkt 1850 av major Fredrik Danckwardt
Lillieström. Renoverad av Libraria 1949. - 5. Av 
vit, venetiansk sidendamast med broderier. Kompo
nerad av Eric Abrahamsson, utförd av Libraria. In
köpt 1948. 

Cingula: 1-2. Av ylle med tofsar, det ena vitt och 
rött, det andra svart och rött. Längd 265 cm. 1800
talet. 

Kalkkläden: 1. Av vit sidenatlas (fig 776) med rikt 
blomsterbroderi i olikfärgat silke, i mitten strålsol i 
guld- och silverbroderi. Längs kanten knypplad 
guldspets. Rosa taftfoder. 55 x 55 cm. Enligt inskrift 
förärat av Margareta Charlotta Gyllenadler 1740. 
Konserverat 1963 vid Raä:s textilkonservering. De
ponerat i ÖLM (inv nr 3085). - 2. Av vit sidenatlas 
med ängsblommor och rankor i si lke- och hand
broderier (fig 777). 52 x 54 cm. Skänkt 1785 av Hed
vig Catharina Danckwardt-Lillieström. Konserverat 
1963 vid Raä:s textilkonservering. Deponerat i 
ÖLM (inv nr 3086). - 3. Av röd atlas med guldbro
derier, längs kanten guldspets och silkefrans. Foder 
av röd taft. 54 x 54 cm. Skänkt 1845 av Hilda Eleo
nora Ramsten. - 4. Av svart atlas utan dekor, längs 
kanten silverspets. Foder av svart taft. 55 x 55 cm. 
1800-talets förra hälft. 

Bokdyna av röd silkesammet (fig 778). Rektan
gulärt mittparti av blågrå atlas med praktfullt bloms
terbroderi i guld och silver samt olikfärgat silk.e. 
31 x 44 cm. Broderiet är från 1600-talet och skänktes 
1795 av Maria Elisabet von Segebaden (jfr ovan). 
Konserverad 1964 vid Raä:s textilkonservering. 

Bokstöd: 1. Av trä, klätt med siden och virkning. 
Höjd 21, längd 44 cm. Skänkt 1833 av Catharina 
Maria Danckwardt-Lillieström. - 2. Av röd sam
met med guld-, silver- och silkebroderier. Längd 
32 cm. 1890-talet. 

Kormatta i flossa, 305 x 355 cm. Komponerad 
av Märtha Gahn, vävd av Stockholms stads och läns 
hemslöjd. Gåva 1948 av Götlunda kyrkliga mis
sionssyförening. 

Brudpäll av röd sidendamast med stort rankmöns
ter och kantbård av gul taft. Försedd med bäröglor 

av gröna sidenband. Längd 224, bredd 165 cm. Kon
serverad 1964 vid Raä:s textilkonservering. Inköpt 
1749: »7 air Damast Rödt till Brude Päll 49, - Taft 
2 air till Do 16, - Silcke, Band och arbetslöhn 5, 16» 
(räk). 

Håvar: 1. Av mönstrad, numera bleknad sammet, 
lärftfoder. Träskaft med järnbeslag. Längd 77 cm. 
Identisk med den ena av de två i inv 1720 upptagna 
håvarna, av vilka en då var »gammal» och en »ny». 
Den senare skänktes av överste Jakob Danckwardt
Lillieström (se not 27). - 2- 3. Av röd sammet med 
guldband, guldfrans och guldtofs. Träskaft med 
mässingsbeslag och klocka. Längd 107 cm. Skänkta 
1764 av sockenmän. Renoverade av Libraria 1954. 
- 4-5. Av svart sammet med silvergaloner, silver
frans och silvertofs. Träskaft med mässingsbeslag 
och klocka. Skänkta 1771 av sockenmän (inv 1768, 
tillägg). 

Försvunna textilier 

Av kyrkans många äldre antependier har »Ett altar
kläde med söndrig silfverspets märkt med Bokstäf
wer och Silfwertråd H. G. P. -F. M. B.28 Anno 
1679» bortauktionerats (inv 1768). I inv 1720 finns 
dessutom upptagna »1 Randigt kläde; 1 Broderat 
randigt utstickat; 1 st. Rödt altarkläde af Sijden
tygh; 1 st. gammalt af Sammet med Spitzar; 1 st. 
nytt altarkläde af Rödt Sammet och guldgaloner på; 
1 st. altareduuk utsydd med rött och bruunt Silke 
omkring». I inv 1768 har antecknats om den sist
nämnda: » 1 st Rödt täcke af Sidentyg med guldrän
der till brudstolehns beklädning, gammal (warit al
tarkläde, men dömdes härtill vid visitationen 1750)». 
Av mässhakar finns bl a i inv 1720 upptagna » 1 gl. 
messehake röd med spetsar; 2 st. gamla Blå messe
hakar; 1 st. randig messehake med silf. galoner och 
ett kors af Silf:r galoner». År 1752 har »Till Cur
kåpans betalning efter Consistorii skrifwelse 10, - » 
erlagts (räk). Ett kalkkläde av »rött ostindiskt tyg 
- af floor med sölfverränder» skänktes 1764 (inv 
1768). Av äldre »Brudekläder» upptogs i inv 1720 
» 1 st. Rutigt täcke med Fulbolain at kläda brude
stohlarne med». 

Gravminnen 

Enligt inv 1830 låg »8 st. väl huggne Grafstenar» i 
korets golv och en nionde låg i mittgången närmast 
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INREDNING O C H INV E NTARIER 

Fig 779. Gravhäll av kalksten över kyrkoherde Israel Bergeri 
Nerikius (död 1659) och hans hustru Stina Arvidsdotter 
(död 1686). Foto 1970. 

Limestone stab in memory oj Vicar Israel Bergeri Nerikius 
( f 1659) and his wi/e, Stina Arvidsdotter (f 1686). 

koret. Av dessa återstår sex gravhällar av kalksten, 
av vilka två (nr 1- 2) 1897 inmurades i korets södra 
och tre (nr 3-5) i dess östra yttermur. Den sjätte pla
cerades i sönderslaget skick invid norra kyrkogårds
muren nära ingången. Fyra av gravstenarna (nr 1-4) 
har tämligen välbevarade, i relief huggna figurfram
ställningar, ornament, inskrifter mm. Även de två 
övriga uppvisar spår av likartad dekor. 

1. Över kyrkoherde Israel Bergeri Nerikius, död 
1659, och hans maka Stina Arvidsdotter, död 1686 
(fig 779). Årtalet 1660 inhugget. 200 x 132 cm. - 2. 
Över kyrkoherde Samuel Davidsson Hallman, död 
1709, och hans maka Brita Olsdotter, död 1700, 
med årtalet 1668 inhugget. 200 x 134 cm. - 3. 
Över Nils Eriksson i Racksäter och hans maka Eli
sabeth Nilsdotter samt deras barn och årtalet 1684. 
174 x 113 cm. - 4. ÖverJohan Erickson i Nanberga 
och hans hustru Karin Nilsdotter (fig 780) samt 
deras barn och årtalet 1684. 184 x 118 cm. - 5. 

..., 

Fig 780. Gravhäll av kalksten med årtalet 1684 över Johan 
Erickson i Nanberga och hans familj . Foto 1970. 

Limestone stab dated 1684 in memory oj Johan Erickson oj 
Nanberga and his jamily. 

Kartusch med inskriften »Danckwardt-Lillieströms 
Familiegraf» (jfr ovan under Gravkammare) . Med 
spår av äldre, nästan utplånad inskrift. Höjd 
107, bredd 130 cm. - 6. Kantbård med inskrift, i 
hörnen änglahuvuden, stor kartusch med utplånad 
inskrift . Sönderslagen i två delar, 120 x 120 respek
tive 35 x 50 cm. Omkr 1700. 

»Een gammall Graff mitt för kyrckiodören vthi 
Wåknhuuset, medh någre RuneBookstäfwer» om
talas i Rannsakningar. Uppgiften om »en graf med 
Runska ... mitt för dörren i wapn huset» återkom
mer i Peringskölds Monumenta liksom i Liljegrens 
Runurkunder. 29 Enligt Hofberg hade »en med runor 
ristad grafsten» funnits »i Götlunda kyrkas vapen
hus» men sannolikt »blifvit sönderslagen eller inlagd 
i muren, när kyrkan ombyggdes 1744.»30 Om stenen 
var en vanlig runsten eller en runristad gravsten kan 
numera icke avgöras. 

Huvudbaner av snidat, krederat och polykro
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merat trä över generallöjtnant Claes Danckwardt
Lillieström ( d 1681 ; se not 13). Höjd 230 cm. Bär
stången avsågad . Hårt renoverat 1897. 

Epita fium (fig 781) av snidat, krederat och poly
kromerat trä över kyrkoherde Samuel Davidsson 
Hall man, död 1709, med porträtt av denne och hans 

Fig 781. Snidat och 
målat epitafium över 
kyrkoherde Samuel 
Hallman (död 1709), 
med porträtt av denne 
och hans hustru Brita 
Olsdotter. Foto N 
Åzelius 1935. 

Carved and painted 
memorial commemorat
ing Vicar Samuel 
Hal/man (t 1709), with 
his portrait and that of 
his wife, Brita Ols
dotter. 

hustru Brita Olsdotter. Höjd 220 cm. Renoverat 
1897. 

Minnestavla av mässing över ryttmästare Jakob 
Danckwardt-Lillieström (d 1759; se not 14). Inom 
förgylld träram med över- och understycken. 150 x 

77 cm. 
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Fig 782. Brudbänk av furu från 1752. 
Foto 1959. 

Pinewood bridal bench, dating from 1752. 

Fig 783 . Nedan t h. Oljemå lning, 
troligen utförd på 1640-talet av hollän
daren Adam H o risla mb. Foto 1959. 

Below riglrl. Oilpainting, probably 
executed by Adam Horislamb in the 
1640's . 

Tavlor 

Oljemålning på duk (fig 783) inom målad och för
gylld träram. Med inskrifter på latin , hänsyftande 
på förhå llandet mellan Fadern och Sonen. I I 3 x 
72 cm. Av a llt att döma ett arbete av den i Sverige 
under senare delen av J 640-talet verksamme hol
ländske konstnären Adam Horislamb. 31 

Porträtt av ryttmästare Jakob Danckwardt-Lillie
ström (se not 14), oljemålning på duk inom förgy lld 
träram. Kopia av Amanda Bergstedt32 efter original 
av Olof Arenius.33 100 x 88 cm. Gåva 1908 av med
lemmar av släkten Tottie, Kåsäter. 

Porträtt av biskop Carl Jesper Benzelius. Gravyr 
av Fredrik Akrel34 1797 inom glas och förgy lld trä
ram. 

Inv 1830 upptar tavlor med Gustav III :s ta l 1771 
och 1772 samt Karl XIII:s tal 1810 och 1817, vilka 
inte längre finns i kyrkan. 

Möbler 

Brudbänk (fig 782) av furu från 1752 (inv) med sni
dad dekor av rokokokaraktär, målad i ekim itation. 
Höjd 96, längd 120 cm. Angående brudbänkens be
klädnad, se Försvunna text ilier. 

Stola r: 1-4 av furu , de enda återstående av sex 
för sakristian år 1740 utförda stolar. Höjd I 03 co1. 
- »En kista med 2ne Lås och beslag 30, - » a nskaf
fades 1769 (räk). 

I N R E D N I NG OCH ! NYE TAR I ER 
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Diverse inventarier 

Oblatjärn med rektangulär platta för arton oblater. 
Längd med skaft 100 cm. 1700-talets mitt.35 

Fattigbössa av järn. Höjd 18 cm. Troligen samma 
»armbössa» som upptages i inv 1720. 

Två »kyrkiokäppar», dvs kyrkstötar, och » 1 st. 
kappråck af grått kläde med blå upslag och mäs
singsknappar», troligen en kyrkvaktarrock, omtalas 
i inv 1768. 

Klockor 

Storklockan med dekor av akantusbårder och blad
ornament är enligt inskrift gjuten 1524 samt om-

N oter 

1. 	Jfr J Sahlgren och A Schi,ick, Var det forntida Närke ett 
götiskt land? i: Från Bergslag och Bondebygd 1950. 

2. 	 »Dess fru [ ~ Göthes] var kon. Knut den heliges dotter. 
Dess måg, av dansk familj var Thordan Bonde» (Strängnäs 
domkapitel, ink skr 26/6 1751). - »Han uppbyggde i Ne
rike Göthlunda kyrka och kallade den efter sitt namn» 
(A A von Stiernman, Swea och Götha Höfdinga-Minne, Il, 
s I). 

3. 	 Tord Röriksson Bonde, d 1417, riddare och riksråd, hövits
man på Raseborg och Åbo slott. 

4. 	 Jfr C G Styffe, Skandinavien under unionstiden, Stock
holm 1911, s 308. 

5. Rannsakningar efter antikviteter, Il, s 169. 
6. 	K A Hagström, Strängnäs stifts herdaminne, IV, Strängnäs 

1901, s 361. 
7. 	JE Folien, Nerikes Herdaminne, Il, Strängnäs 1817, s 193. 

Jfr även F H Morssing, Närkes präster under den äldre 
Vasatiden, i: PHT 1936, samt G Ekström, Västerås stifts 
herdaminne, I: 1-2, Falun 1939-49, vilka författare icke 
omnämner eller tar ställning till denna förmodan . 

8. 	 UUB: Palmskiöldska saml, Topografica XXXVI 289, 
Nerike. 

9. 	 J Wikberg, Glanshammars härad, Örebro 1967, s 507 ff. 
10. Jakob Strengbom, f 1742, d 1812, kyrkoherde i Götlunda 

1794-1812. - Elisabeth Maria Mannercreutz, f 1715, d 
1797. 

gjuten och tillökad 1729 av Gerhard Meyer d y36 i 
Stockholm på bekostnad av Claes och Jakob Danck
wardt-Lillieström (se not 25 o 14). Höjd 110, diame
ter 	118 cm. - Före omgjutningen vägde klockan 
6 skeppund 4 lispund 13 skålpund . Om den äldre 
klockan sades 1806 att den »lärer vara gjuten i 
slutet af XVde eller i början af XVIde Seclet, då en 
D~ 	 Petrus Jonae Gråå37 var pastor i Götlunda.» 

Lillklockan är enligt inskrift omgjuten 1805 av 
Olof Kiulanders änka38 i Örebro och 1934 av M & 0 
Ohlsson i Ystad. Den sprack 1848 men reparerades 
året därpå av Lars Olsson från Solberga. Höjd 100, 
diameter 100 cm. 

11 . Jfr E Sidenbladh, Urmakare i Sverige under äldre tider, 
Stockholm 1947, s 30. 

12. 	 Edvard Bergh, f 1853, d 1915, dekorationsmålare. Har bl a 
dekorerat Västerås, Uppsala och Strängnäs domkyrkor 
samt Nikolaikyrkan i Örebro (se ovan s 55). 

13. 	 Claes Danckwardt, adlad Lillieström, f 1613, d 1681, herre 
till Frötuna och begravd i Götlunda kyrka. Generallöjt
nant, landshövding i Kalmar och Malmöhus län, vice gu
vernör i Skåne. - Gift 1643 med Maria von Pfuel, f 1622, 
d 1697. 

14. 	 Jakob Danckwardt-Lillieström, f 1693, d 1759, son till över
ste Jakob Danckwardt-Lillieström (se not 27). Ryttmästare, 
herre till Kåsäter. - Gift 1720 med Maria Elisabet Theg
ner (brodern Claes' svägerska, se not 25), döpt 1700, d 1723. 
Gift 2 1729 med Hedvig Witte, f 1712, d 1741. 

15. Till större delen citerad av J Wikberg, a a, s 62 f. 
16. 	Christian Hal/er, f 1693, d 1759, byggmästare från Karl

stad, vid denna tid sysselsatt med en reparation av Nikolai 
kyrkan i Örebro (se ovan s 60). - C V Bromander, Chris
tian Haller, Karlstads domkyrkas byggmästare, i: Värm
land förr och nu 1930. 

17. 	Petter Gerdes, f 1700, d 1756. Från 1728, då han blev slotts
byggmästare, verksam vid slottsbyggena i Stockholm, 
Gripsholm, Västerås och Gävle samt vid uppförandet 
1740-45 av tornhuvarna å domkyrkorna i Uppsala och 
Strängnäs. - Jfr A Stavenow, Carl Hårleman, Uppsala 
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1927, passim, samt G Selling, Svenska herrgårdshem på 
1700-talet, Stockholm 1937, s 115 o 347. 

18. 	 Carl Johan Cronstedt, f 1709, d 1777, arkitekt. Studerade 
arkitektur för Carl Hårleman. Överintendents titel 1743, 
överintendent 1753-67. 

19. August (Agi) Lindegren, f 1858, d 1927, arkitekt. Restaure
rade bl a Västerås domkyrka och Mariakyrkan i Sigtuna 
samt svarade 1890-93 för Uppsala domkyrkas inre restau
rering. Sina kyrkointeriörer strävade han att gestalta i den 
tids smak, som han ansåg »kyrkans hufvudkaraktär för
skrifva sig ifrån». 

20. 	Lars Bolander, f 1731, d 1795, kungl hovmålare. Mycket 
anlitad av Gustav 111 för dekorativa uppgifter bl a i 
Strömsholm, Ekolsund m fl slott samt Kungl Teatern i 
Stockholm. Även verksam som djur- och blomstermålare. 

21. 	 Adrien Masreliez, f 1717, d 1806, ornamentbildhuggare 
och dekoratör, verksam i Sverige från 1748. Under 1750
talets början arbetade han på Stockholms slott i slotts
kyrkan och senare i Drottningholm, Gripsholm, Ekolsund 
och Mälsåker. Han arbetade även för kyrkor, bl a i Göte
borgs domkyrka, Maria och Hedvig Eleonora kyrkor i 
Stockholm samt Uppsala domkyrka. 

22. 	Identifieringen av kannans stämplar har gjorts av läro
verksadjunkt Birger Bruzelli, Örebro, som även granskat 
beskrivningen av övriga tennföremål. 

23. 	 Erik Johan Kuylenstierna, f 1801, d 1880. Komminister i 
Örebro, v pastor i Götlunda 1848 och 1852. - Jfr K A 
Hagström, a a. 

24. 	 J Wikberg, a a, s 78. 
25 . Claes Danckwardt-Lillieström, f 1688, d 1738, son till 

Jakob Danckwardt-Lillieström (se not 27) . Kapten, herre 
till Frötuna . - Gift 1720 med Hedvig Thegner, döpt 1697, 
d 1746. 

Källor och litteratur 
OTRYCKTA KÄLLOR 

Stockholm 

RA : Ritn till orgelfasad ca 1780; ED:s hand! 21 /9 1895. 
ATA: Adeliga graf var (ms); C F Bergstedt, Berättelse om 

en resa i Nerike 1844 (ms); H Ho/berg, Berättelse öfver resor 
i Närke 1868 (ms); inv 1830; div hand!, ritn och foton. 

Raä: K-byråns arkiv: A Lindegren, ritn till restaur 1895 
(7 bl); B Schill, ritn till begravningskapell 1930 (2 bl); hand! 
ang begravningskapell 1930; hand! ang omläggn av kyrko-

KÄLLOR OCH LITTERATUR 

26. 	 Gustaf Tiselius, kyrkoherde i Götlunda 1815- 37. 
27. Jakob Danckwardt-Lillieström, f 1651, d 1725, son till Claes 

Danckwardt-Lillieström (se not 13). Överste och herre till 
Frötuna och Kåsäter. Deltog i slaget vid Poltava, där han 
blev tillfångatagen, men lyckades fly från Moskva. - Gift 
1682 med Magdalena Christjernin, f 1664, d 1726. 

28. Avser troligen H(err) G(ustaf) P(osse), f 1626, d 1676, och 
F(ru) M(aria) B(erendes), f 1639, d 1717, ägare till Sickel
sjö. 

29. Rannsakningar, 	Il, s 170. - KB: J Peringskiöld, Monu
menta Sueo-gothorum antiqua et recentia, IV. 
J Liljegren, Runurkunder, Stockholm 1833, nr 1681. 

30. 	 Sven B F Jansson, Runinskrifterna i Närke, i: Från Bergs
lag och Bondebygd 1952, s 6. 

31. 	En Adrian Horislamb tillskriven tavla med samma motiv 
finns i Jämshögs kyrka, Blekinge (se SvK Bl Il, s 98 f, fig 
84). - Jfr G Eimer, Abstrakte Figuren in <ler Kunst <ler 
abendländischen Renaissance, i: KT XXV 1956, s 113 f. 

32. 	 Amanda Bergstedt, f 1841, d 1918, porträtt- och genremå
larinna. 

33 . Olof Arenius, f 1700, d 1766, porträttmålare. 
34. 	 Fredrik Akrel, f 1748, d 1804, kopparstickare och etsare. 
35. 	 C-F Mannerstråle, Oblatjärn från Örebro län, i: Från 

Bergslag och Bondebygd 1967, s 122. 
36. Gerhard Meyer d y, f 1704, d 1784, kungl styckgjutare. 

Mästare 1723, verksam i Stockholm 1727- 72. - L M 
Halmbäck, Klockor och klockringning, Stockholm 1951, 
s 93. 

37. 	 Petrus Jonae Gråå, omtalad som pastor i Götlunda 
1571-1577 (series pastorum, LI: 1, ULA). 

38. B C Hulth, änka efter klockgjutaren Olof Kiulander, 
verksam i Örebro 1804-17. - L M Halmbäck, a a, s 93. 

gård 1934- 1936; förs! till elinstallation 1943 (I bl); Örebro 
läns elektriska förening, program för elinstallation 1943; 
förs! till värmeledn 1946; ritn till värmeanläggn 1946 (2 bl); 
B Schill, förs! till restaur 1948 (2 1/2 bl); B Schill, restaurering
program 1948; hand! ang elinstallation, restaur, ombyggn av 
orgel samt återuppsättande av tornur 1948; hand! ang yttre 
renovering 1958 ff; div foton och tidningsurklipp. 

KB: J Peringskiöld, Monumenta Sueo-gothorum antiqua 
et recentia, IV (F h 4). 

LMS: »Geografisk afritning 1672» av G Torigh (S 13: 1- 2). 
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Götlunda 

PÄ: st prot 1863- (K Ila: l); kr prot 1842- (Km a); räk 
1857- (LI a), verifikationer 1868 (LI b ), 1886- 1893 (LI a: 12), 
för kyrkoresta ur 1896- 1897 (LV e: I); vis prot 1893- (NI); 
inv 1854-1915 (N III: 1), 1919 (N ITI: 3), 1955 (N I!I: 5), 1963 
(N Ill: 6); handl rörande restau r 1897 (0 I a: 2); klockor, 
orgel mm (0 I a: 3); handl ang kyrkogård (0 I b : l); hand! 
ang begravningskapell 1929 (0 I b: 2); kungsringningar och 
ringningar efter andra kungligheter 1844- 1876 (P I : l) ; 
krönikebok 1902 (P 1: 7); några data om Götlunda kyrka 
(P I : 8); ritning av Götlunda kyrka, plan och fasad ca 1740 
(2 bl); Götlunda kyrkas sydfasad, 1740-tal (1 bl); kartor. 
Äldre a rkivalier finns i SDA och ULA. 

Strängnäs 

SDA: äldre hand I (E ITI 27 a); vis prot 1691- (E I 27 b); 
av- och tillträdessyn 1902 (E ITI 27 c); inv 1774- (E III 27 e); 
ink skr 26/6 1751 nr 19 »En kort berättelse om Götlunda 
Urgamla Gråstens Kyrka .. . » 

Uppsala 

ULA: st prot 1746 (J: 1), 1688- 1709 (K I: 1), 1739- 1763 
(LI: I), 1764-1816 (K J: 2), 1816- 1839 (K J: 3), 1840-1862 
(K I: 4); inv 1720-1745 (J: I), 1720-1768 (L 1: I), odat ca 
1750 (N: 3), 1807 (K I : 2), 1815, 1836 (N: 3); räk 1686- 1707 
(K 1: I ), 1719 (J: 1), 1728- 1777 (LI: 1), special 1732- 1748 
(LI: 3 a), 1778- 1882 (LI: 2), för orgelbyggnaden 1782 (N: 3), 
1815- 1838 (L T: 4), 1838- 1860 (L I: 6); series pastorum 
(LI: 1); Lillieströmska familjegravens kassabok 1792- 1813, 
1870 (L V: I); div hand! 1741 - 1844, bl a kontrakt (0: J), 
synehandl mm (0: 9). 

UUB: Palmskiöldska saml, Topografica XXXVI, Nerike. 

Örebro 

Rådhusets källare: medeltida urkunder från 1440, 1451, 
1470, 1494 och 1533. 

ÖLM: PM ang undersökning av text ilier i Götlunda, 
Lillkyrka, Ödeby, Glanshammars och Rinkaby kyrkor 1958 
av A M Franzen; handl rörande restaur 1958; div hand!, 
foton och tidningsurklipp. 
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Förkortningar 

ATA Antikvariskt-topografiska arkivet VHAA, Stock

holm 
dlr kmt daler kopparmynt 
ED K Ecklesiastikdepartementet (konseljakter i RA) 
ink skr inkomna skrivelser 
inv 	 inventarieförteckning 
inv 1830 en på grund av en kgl förordning företagen inven

tering av forntida minnesmärken i kyrkor och på 
kyrkogårdar. Protokollen, som fördes av präster
na, utskrevs i flera exemplar, varav en serie förvaras 
i respektive kyrkoarkiv och en serie i ATA 

KB 	 K Biblioteket, Stockholm 
K-byrån Kulturhistoriska byråns arkiv, Raä 
kr prot 	 kyrkorådsprotokoll 
KT 	 Konsthistorisk tidskrift 
LMS 	 K Lantmäteristyrelsens arkiv, Stockholm 
ms 	 manuskript 
PHT 	 Personhistorisk tidskrift 
PÄ Pastorsämbetet 
RA Riksarkivet, Stockholm 
Raä 	 Riksantikvarieämbetet, Stockholm 
rdr sp 	 riksdaler specie 
räk 	 räkenskaper 
SD 	 Svenskt Diplomatarium 
SDA 	 Strängnäs Domkyrkoarkiv 
st prot 	 sockenstämmoprotokoll 

Summary 

HISTORY 

I. The parish name of Götlunda is known from the be
ginning of the 14th century. It has been interpreted as Göthe's 
grove, or the Goths' grove, in other words, a cult spot or 
place where sacrifices were made. The present Götlunda 
Church was built mainly <luring the I 740's but the fabric is 
partly medieva l. The church (figs 738- 741) is cruciform, 
consisting of a nave with north and south transepts, a 
straighted-ended chancel in the east, a west tower, and a 
vestry in the angle between the north transept and the 
chancel. The building material is mainly brick, but the tower 
up to the bell chamber and the church walls up to about the 
bottoms of the windows are granite rubble. The granite is 
undoubtedly original in the tower and nave, but secondary in 
the transepts, where material from demolished walls was 
used . That the older church was medieval is shown by re-

SvK 	 Sveriges Kyrkor, Konsthistoriskt inventarium utg 
på uppdrag av VHAA. Stockholm 1912

ULA 	 Uppsala landsarkiv 
UUB 	 Uppsala universitetsbibliotek 
VHAA 	 K Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien, 

Stockholm 
vis prot 	visitationsprotokoll 
ÖLM 	 Örebro läns museum 

LA NDSKAPSNAMNENS FÖRKORTNINGAR 

Bl Blekinge Nä Närke 
Bo Bohuslän Sk Skåne 
Dr Dalarna Sm Småland 
Ds Dalsland Sö Södermanland 
Go Gotland Up Uppland 
Gä Gästrikland Vb Västerbotten 
Ha Halland Vg Västergötland 
Hs Hälsingland Vr Värmland 
Hr Härjedalen Vs Västmanland 
Jä Jämtland Ån Ångermanland 
La Lappland Ög Östergötland 
Me Medelpad Öl Öland 
Nb Norrbotten 

mains of a blocked-up Gothic window (fig 747), found in 
the south wall of the tower in 1958. In 1897, a pair of niches 
(fig 748) were discovered in the wall between the vestry and 
the chancel. These are probably the remains of the entrace 
toan older vestry, demolished in the 18th century. This makes 
it probable that the medieval church comprised a west tower, 
a rectangular nave, the same length and width as the present 
one, and a vestry in the north (fig 784 A). This church was 
probably built, wholly or partly, in the middle and latter part 
of the I 5th century. Extant letters of indulgence show that 
building operat ions were carried out in 1440, 1451, and 1494. 

IL The rebuilding in the I 740's was performed by Master
mason Jan Fredrik Steen (brick and stone work) and Palace 
Master-builder Petter Gerdes (timber constructions, roofing, 
joinery). The cost of the work was defrayed to a !arge 
extent by Jacob Danckwardt-Lillieström, Lord of the Manor 
of Kåsäter in the parish of Götlunda . Many generations of 
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the Danckwardt-Lillieströms made generous donations to 
the church. Two original drawings, a plan and a facade, for 
the rebuilding have been preserved (fig 749 a-b). The draw
ings are related to Carl Hårleman's architectural style, but are 
not of such a high quality that they can be attributed to 
Hårleman himself. The church was reconsecrated in August 
1747 (fig 784 B). An extensive restoration of both the interior 
and the exterior was made in 1896- 1897, when, among 
other things, a new vestry was built and considerable altera
tions were made in the fixtures . The church ceiling was also 
decorated with oil paintings (figs 743, 744). 

FURNISHINGS 

The only medieval object preserved in the church is a bronze 
censer (fig 772). A triptych, probably medieval, was in the 

chancel until 1740, when it was removed. In 1773, a new 
reredos was installed (fig 745), by the French-born sculptor, 
Adrien Masreliez, active in Sweden from 1748 . An oil paint
ing depicting the Last Supper by Lars Bolander, was fitted 
in Masreliez's frame. This painting and a few details of the 
frame were kept when the church acquired a new reredos in 
1896- 1897, patterned on the one in the Palace Chapel, 
Stockholm (fig 743). 

The pulpit (fig 756), installed in 1764, has Rococo decora
tions. The present open pews were made in 1897, the same 
year as the organ loft was given its present appearance (fig 
744). Earlier, the church had galleries on all sides. The organ 
was presented in I 890. The limestone baptismal font (fig 761), 
consecrated in 1661, has the initials of Vicar Samuel David
son Hallman and his wife. A brass baptismal bowl is German 
work dating from the first half of the l 7th century (fig 762). 
Among the church plate is an originally medieval silver 
chalice, remodelled in 1787, which formerly had the arms of 
the Bonde family and an inscription in Latin (fig 764). Two 
patens (figs 765, 766), made in Stockholm in the 1670's and 
1712 respectively, have chased decoration with plant and 
bird moti/s. The church has six flagons, two of them 18th 
century silver. A bread-box (fig 763), made in 1705, has 
engraved leaf and strap ornamentation. Among the many 
lighting units area chandelier made in 1671 and four dating 
from the I 8th century. A book cushion of red si lk velvet (fig 
778) has splendid I 7th century flower embroidery in gold and 
silver. Flower embroidered chalice veils were presented in 
1740 and 1785. 

Some l 7th century gravestones are standing along the outer 
walls of the chancel, among them one (fig 779) in memory 
of Vicar Israel Birgeri Nerikius (tJ659) and his wife (t1686), 
and one dated 1684 in memory of Johan Eriksson in Nan
berga and his wife (fig 780). Under the eastern part of the 
chancel is the burial vault of the Danckwardt-Lillieström 
family. 

The larger of the two bells, was according toan inscription, 
cast originally in 1524, but was recast in 1729 by Gerhard 
Meyer the younger in Stockholm. 
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FÖLJANDE KYRKOR I NÄRKE HAR UTKOMMIT 

KYRKOR, KO NSTHISTORISKT INV EN TARIUM: 

Örebro stads kyrkor, Nä band I: I, volym 46 

Alm by, Nä band I: 2, volym 63 

Axberg, Nä band I: 2, volym 63 

Dylta brukskapell , Nä band I: 2, volym 63 

Eker, Nä band I: 2, volym 63 

Glanshammar, Nä band I: 3, volym 92 

Gräve, Nä band I: 2, volym 63 

Götlunda, Nä band I : 5, volym 141 

Hovsta, Nä band I: 2, volym 63 

Kil, Nä band I: 2, volym 63 

Lillkyrka, Nä band I : 5, volym 141 

Längbro, Nä band I: 2, volym 63 

Mosjö, Nä band I: 2, volym 63 

Rinkaby, Nä band I: 3, volym 92 

Tysslinge, Nä band I: 2, volym 63 

Täby, Nä band I: 2, volym 63 

Vintrosa, Nä band I: 2, volym 63 

Ödeby, Nä band I: 4, volym 129 
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