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Den gamla kyrkan
En medeltida kyrka räddas

Sedan en ny kyrka färdigställts och invigts 
i september 1858 var den medeltida kyr
kan i Enånger i Hälsingland överflödig. 
Man kunde ha väntat sig att den då rivits 
eller lämnats att förfalla. Lyckligtvis insåg 
dock församlingen kyrkans stora kultur
historiska värde och erbjöd den genom be
slut på sockenstämmor den 17 oktober 
1858 och den 22 maj 1859 till Antikvi
tetskollegium. Beslutet verkställdes aldrig 
och kyrkan togs i stället om hand av Häl
singlands fornminnessällskap, grundat 
1859, som i början av 1860-talet fick nytt- 
janderätten till kyrkan. Församlingen 
hade f.ö. inte observerat att Antikvitets
kollegiet, 1600-talets Riksantikvarieäm
bete, sedan länge hade slopats. Dess befo
genheter hade överförts först på Antikvi
tetsarkivet, sedan på Kungl. Vitterhets-, 
historie- och antikvitetsakademien.

Fornminnessällskapet omvandlade kyr
kan till ett museum för Hälsinglands kyrk
liga konst och ett stort antal medeltida 
träskulpturer och andra konstföremål för
des till Enånger från huvudsakligen häl- 
singländska kyrkor. Enångers gamla kyr
ka förvandlades på så sätt till ett av Sveri
ges mest originella och särpräglade muse
er. Sedan det allt livligare intresset för me
deltida konst medfört att den ena kyrkan 
efter den andra tagit tillbaka sina föremål 
från Enånger, förlorade museet alltmer sin 
betydelse. 1947 överlämnades kyrkan till 
Kungl. Vitterhets-, historie-, och antikvi-

S:ta Maria Magdalena.

Skulpturmuseet, 1900-talets början. AT A. ►

tetsakademien. Den står nu under Riksan
tikvarieämbetets vård och tillsyn.

Genom en donation av majoren A. 
Amundsson 1948 fick Riksantikvarie
ämbetet möjlighet att genomföra en 
grundlig restaurering vars sista etapp slut
fördes 1958. Då ersattes ett plåttak från 
1895 av ett stilriktigt spåntak. Redan 
1952 hade dock kyrkan återinvigts för 
gudstjänstbruk. I samband med restaure
ringen överfördes de föremål som återstod 
av samlingarna och som inte tillhörde 
Enångers kyrka till Hudiksvalls museum. 
Den övervägande delen av föremålen har 
förts tillbaka till sina ursprungskyrkor.

6



7



Planritning över den gamla kyrkan. 0 5M
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Kyrkans byggnadshistoria

I ett Visitationsprotokoll från 1795 anförs 
en gravsten från 1379 (vilken fortfarande 
finns i behåll) över systrarna Margareta 
och Katarina som ett bevis för att Enång
ers kyrka byggts under 1300-talet. Vidare 
sägs i protokollet: “ingen anledning är att 
(tro att) kyrkan någonsin blivit påbyggd”.

Det sistnämnda påståendet är med gan
ska stor säkerhet riktigt, allt tyder på att 
Enångers kyrka är en enhetlig byggnad. 
Såväl kyrkans planlösning - ett enkelt rek
tangulärt kyrkorum där kor och långhus

är av samma bredd - som åtskilliga detal
jer anger dock klart att den bör ha byggts 
under 1400-talets senare hälft, inte under 
1300-talet. Några sådana detaljer är väst- 
gavelns sparsamma utsmyckning med 
blinderingar (nischer) murade i tegel, 
långhusets sydportal och de två tegelvalv 
över långhus och kor som är samtida med 
kyrkans yttermurar.

Att en äldre kyrka funnits i Enånger be
visas, förutom av gravstenen från 1379, 
av att några inventarier från 1200-talet,
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bl.a. en dopfunt och ett krucifix, ännu 
finns i behåll. Första gången socknen 
nämns i bevarade handlingar är 1312. Vid 
en omläggning av golvet 1951 påträffades 
också rester av grunden till en äldre sten
kyrka, som bestått av ett rektangulärt 
långhus till vilket ett smalare, i öster rakt 
avslutat kor, anslutit sig. Denna kyrka låg 
i den nuvarande kyrkans nordöstra del 
och det är möjligt att delar av dess nord
mur ingår i den nuvarande kyrkan nord
mur. Tyvärr företogs ingen mer detaljerad 
undersökning av grundresterna. Därför är 
det svårt att ange en mer exakt datering än 
1200-talet för denna Enångers sannolikt 
äldsta stenkyrka. Eftersom vi vet att kris
tendomen vunnit relativt allmän spridning 
i Hälsingland under 1100-talet, är det inte 
uteslutet att en kyrka funnits i Enånger re
dan under detta århundrade, i så fall en 
enkel och anspråkslös byggnad av trä.

När den nuvarande kyrkan började 
byggas någon gång efter 1400-talets mitt, 
torde man redan från början ha planerat 
att ge den dess nuvarande storlek och om
fattning. Man började sannolikt med att 
bygga långhus och kor på sådant sätt att 
den gamla kyrkan kunde användas så 
länge som möjligt. Därefter slogs de två 
tegelvalven in, båda rikt utformade stjärn
valv. Det bör påpekas att det inte finns nå
gra spår ovan valven som tyder på att kyr
kan ursprungligen haft eller varit tänkt att 
ha ett annat innertak, t.ex. av trä. Därnäst 
torde sakristian ha uppförts. En intressant 
detalj i denna är de fem kullerstenar som 
murats in i gaveln åt norr. De markerar ett 
likarmat kors och skall troligen tolkas 
som en symbol för Kristi fem sår. Sist 
byggdes vapenhuset. Detta revs under

1800-talets senare hälft, men bl.a. de be
varade grundmursresterna visar att det 
inte var byggt i förband med långhusets 
murar. Med all säkerhet har ett vapenhus 
på denna plats planerats redan vid kyr
kans grundläggning.

Flera decennier borde ha gått åt för att 
slutföra kyrkan, som knappast kan ha 
stått fullt färdig förrän på 1470-talet. 
Strax efter detta försågs kyrkan i sin hel
het, även vapenhuset, med målningar.

De förändringar som vidtogs på kyrkan 
under 1500- och 1600-talen var inte sär
skilt omfattande och gällde huvudsakligen 
inredningen, som i etapper anpassades till 
den evangeliskt-lutherska lärans krav. Inte 
förrän i början av 1700-talet, närmare be
stämt 1712, blev själva kyrkobyggnaden 
föremål för mer omfattande arbeten. Då 
utvidgades en del av de medeltida fönstren 
och ett helt nytt fönster togs upp i nord
väggen, som till dess saknat fönster. Sam
tidigt överkalkades väggarnas målningar 
som skadats genom fönsterarbetena. Yt
terligare arbeten på fönstren vidtogs un
der 1740-talet - kyrkobesökarna behövde 
bättre ljus för att kunna läsa i sina psalm
böcker. Samtidigt togs också en helt ny in
gång i västgaveln upp. Övriga arbeten på 
kyrkan under 1700-talet var föga genom
gripande.
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T. Wennbergs förslag till ombyggnad. ATA.

Nybyggnadsplaner

Mot slutet av 1700-talet började kraven 
på utrymme för den kraftigt växande be
folkningen alltmer göra sig gällande och 
planer på en utvidgning av kyrkan disku
terades. Det förslag man stannade vid in
nebar att kyrkan genom tillbyggnader i 
norr och söder skulle förvandlas till en 
korskyrka. Ett förslag upprättades och 
godkändes 1793, men kom aldrig att ge
nomföras. Förslagsritningarna, av vilka de 
mest intressanta är signerade T. Wenn
berg, arkitekt vid Överintendentsämbetet, 
visar en kyrka i ren, nyklassisk stil med ett 
centraltorn över korsmitten.

Nybyggnadsplanerna lades åt sidan 
kring sekelskiftet 1800. Kyrkogården var 
emellertid för liten och dess läge medgav

inga utvidgningar. Därför såg man sig 
tvungen att anlägga en ny kyrkogård på 
en annan plats. Denna lades på Svedj eåsen 
ett stycke sydväst om den gamla kyrkan. 
Invigningen ägde rum 1804. När planerna 
på en nybyggnad åter väcktes ett stycke in 
på 1800-talet var det helt naturligt att 
överge den gamla kyrkplatsen och bygga 
en ny kyrka på 1804 års kyrkogård.

Arbetena på den nya kyrkan påbörja
des 1847 och slutfördes 1854. Som redan 
nämnts beslutade församlingen att inte ra
sera den gamla kyrkan, utan lät den stå 
kvar som ett monument över medeltidens 
kyrkobyggnadskonst, ett beslut över vil
ket vi har all anledning att känna stor 
tacksamhet.
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Kalkmålningarna

Strax efter det att kyrkan färdigställts för
sågs den i sin helhet med kalkmålningar. 
Målningarna i valven har aldrig varit 
överkalkade och framstår i dag som ett av 
de mest värdefulla exemplen på senmedel
tidens monumentalmåleri i Sverige. Väg

garnas målningar överkalkades 1712, 
men frilädes 1949 av konservator Sven 
Dalén, Stockholm. Trots att de delvis är 
svårt skadade, främst p.g.a. de fönster 
som i senare tider tagits upp eller försto
rats, erbjuder de åtskilligt av intresse.
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Ett litet ”a”.

Kalkmålningarna är utförda av en mäs
tare som lärt hos den s.k. Tierps-skolan 
och hos Johannes Iwan (död 1465), vilken 
stod denna skola nära. Samme mästare 
har utfört målningarna i Börje kyrka i 
Uppland samt i Arsunda kyrka och i Hille 
gamla kyrka i Gästrikland. De sistnämnda 
förstördes i samband med kyrkans rivning 
och är nu endast kända genom några ak
vareller. Stora likheter finns också mellan 
målningarna i Enångers gamla kyrka och 
målningarna i Överlövsta kyrkas vapen
hus, de enda bevarade resterna av denna 
uppländska kyrkas en gång rika målnings- 
skrud. Det finns även stora likheter med 
målningarna i Skuttunge kyrka i Uppland.

Några partier av väggmålningarna har fri
lagts där, medan valvmålningarna visat 
sig vara för fragmentariska för att kunna 
befrias från senare tiders överkalkningar.

Mästaren till målningarna i Överlövsta 
kyrka och Skuttunge kyrka känner vi till 
namnet: Andreas Erici (Anders Eriksson). 
Överlövsta kyrkas målningar är daterade 
1468, medan Skuttunge kyrkas målningar 
tillkommit tidigast på 1460-talet - de sista 
siffrorna i årtalet var tyvärr utplånade re
dan på 1600-talet. Anders Eriksson torde 
med ganska stor säkerhet kunna identifie
ras som den målare med samma namn 
som tillsammans med två andra namngiv
na målare fullbordade Johannes Iwans 
verk i Alunda kyrka efter dennes död där 
1465.

I ornamentrankan i korvalvets södra 
sköldbåge i Enångers gamla kyrka finns 
ett minuskel-a insmuget. Bokstaven skulle 
kunna syfta på Anders Eriksson, men kan 
också tydas som den första bokstaven i 
bönen Ave Maria. Valvformerna i Enång
ers gamla kyrka gör det troligt att mål
ningarna där tillkom på 1470-talet eller ti
den omkring 1480. Det har varit vanligt 
att sammanknippa målningarna i Ytter- 
lännäs’ gamla kyrka i Ångermanland med 
Enångers målningar. Ett nära samband 
finns utan tvekan, men målningarna i Yt- 
terlännäs’ gamla kyrka representerar en 
något senare fas i utvecklingen.
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Kyrkofadern Augustinus i korvalvets södra kappa.

Målningarnas innehåll

Korvalvet
I korvalvets östra kappa, över altaret, ser 
vi i norr jungfru Maria som förbedjerska. 
Hon visar på det bröst som närt Guds son. 
I söder i samma kappa finns Kristus som 
smärtornas man - en påminnelse om hur 
Kristus genom sitt lidande frälst mänsklig
heten. De två är således framställda som 
förbedjare, men den de vänt sig till - Gud 
Fader - återges inte i bild. Motivet är känt 
sedan 1100-talet, men vann mer allmän 
spridning först under 1300-talet då det 
förekom i den illustrerade uppbyggelsebo- 
ken “Speculum humanae salvationis”

(Mänsklighetens frälsningsspegel). Under 
1400-talet spreds den främst genom 
blockböcker, d.v.s. böcker där text och 
bild skurits i samma tryckblock. Träsnitt 
med samma motiv vann stor spridning 
mot medeltidens slut. De visar Gud Fader 
som med pestens och krigets pilar hotar 
mänskligheten, men som bevekas genom 
Sonens och Marias förböner. Troligen är 
det ett sådant träsnitt som tjänat som må
larens förlaga.
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På korets sydvägg kan man bl.a se S:ta Birgitta och hennes dotter S:ta Katarina av Vadstena 
med en hind, en lampa och en blomkvist.
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I korvalvets södra kappa avbildas kyr
kofäderna Ambrosius (öster) och Augus
tinus (väster), i norra kappan kyrkofäder
na Gregorius (väster) och Hieronymus 
(öster). Västra kappan innehåller endast 
ornament. I det fält som bildar en stjärna 
kring valvets hjässa finns dels änglar med 
passionsredskapen, dels symbolerna för 
de fyra evangelisterna (Johannes och Mat
teus i öster, Markus och Lukas i väster).

Korets väggmålningar
Väggarnas målningar är till större delen 
fragmentariska. Östväggen är nu helt ode
korerad (fragment aV målningar finns, 
men har inte frilagts). På nordväggen tas 
fältet närmast valvet upp av en stor fram
ställning av Jesse rot, d.v.s. Kristi stam
träd. Scenerna under har skadats och döljs 
till stor del av korläktaren från 1730-talet.

Närmast över ingången till sakristian 
har två änglar bevarats. Mellan sig bär de 
en monstrans, det kärl i vilket den vigda 
hostian förvarades och visades. Väster om 
änglarna finns en framställning av den s.k. 
enhörningsjakten. Ängeln Gabriel driver 
med hjälp av tre hundar kallade Spes 
(tron), Fides (hoppet) och Caritas (kärle
ken) en enhörning som symboliserar Kris
tus att ta sin tillflykt i jungfru Marias skö
te. Målningen är en symbolisk framställ
ning av bebådelsen. Öster om sakristidör- 
ren kan skönjas resterna av två scener, 
Marias och Elisabeths möte och Kristi fö
delse.

Målningarna på korets sydvägg är be
tydligt bättre bevarade. De är fördelade i 
tre olika register. I det översta, närmast 
valvet, avbildas S:t Sebastians martyrium. 
I det mellersta registret ser vi öster om

fönstret aposteln Andreas med sitt X-kors. 
Väster om fönstret ses S:ta Birgitta och 
hennes dotter S:ta Katarina av Vadstena 
med en lampa, en blomkvist och en hind 
som attribut. Där ses även S:t Görans strid 
med draken. I det nedersta registret finns 
öster om fönstret S:t Clemens med ett an
kare, väster om fönstret aposteln Paulus 
med ett svärd. Därefter följer två bisko
par, båda med en bok som attribut, den 
ena dessutom med ett svärd genom brös
tet. En säker identifiering av dessa två hel
gon är svår. Längst åt väster i det nedre re
gistret finns slutligen en bild av S:t Martin 
som med sitt svärd delar sin mantel och 
ger delarna åt två fattiga pilgrimmer. En 
inskrift under den nedersta helgonraden 
väster om fönstret är tyvärr svårt skadad. 
Det är tänkbart att den innehållit uppgif
ter bl.a. om tidpunkten för målningarnas 
tillkomst.

På valvpelarna i triumfbågen (bågen 
mellan koret och långhuset) har målats 
helgonbilder. I söder finns S:ta Apollonia 
(med en tång med en tand som attribut) i 
behåll, medan helgonbilden i norr förstör
des när predikstolen sattes upp. På den sö
dra valvpelarens västsida avbildas bis- 
kopshelgonet S:t Dionysius (S:t Denis), 
som bär sitt huvud i händerna.
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S:t Botvid.

Långhusets målningar
I långhusets valv ser vi åtta helgon. I öster 
S:ta Helena (med Kristi kors) och S:ta Ma
ria Magdalena (med smörjelsekärl), i sö
der S:t Botvid (med fisk och yxa) och S:ta 
Elisabeth (med dryckeskanna och ett 
bröd). I väster ses ett krönt kvinnligt hel
gon, framställt som pilgrim. Det är knap
past S:ta Birgitta som vanligen antagits 
(hon finns redan avbildad i korets mål
ningar), möjligen S:ta Ragnhild av Söder
tälje. I väster finns dessutom S:t Eskil

(med tre stenar) och i norr avbildas slutli
gen S:ta Dorotea (med en blomsterkorg) 
och S:ta Barbara (med ett torn).

Väggmålningarna skadades svårt vid 
läktarbyggen under 1600- och 1700-talen, 
varför endast ett fåtal scener med säkerhet 
kan identifieras. Norra väggens målning
ar, de scener som först mötte besökarna 
när de kom in kyrkan, synes helt ha ägnats 
åt Kristi lidandes historia, som återgivits i 
scener fördelade på tre register. I det mel-
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S:ta Ragnhild av Södertälje (?) med pilgrimsstav och väska.
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I långhuset kan man se en malning av Lyckans hjul.



S:ta Helena och S:ta Maria Magdalena.

lersta registret öster om fönstret kan man 
ännu skönja törnekröningen, i det neder
sta registret ses i väster Kristus naglas på 
korset och i öster korsnedtagningen. Av 
västväggens målningar är det i stort sett 
endast en scen som med säkerhet kan tol
kas, nämligen den som finns i det nedersta 
registret söder om västingången. Scenen 
skildrar pingstundret.

När besökarna lämnade kyrkan hade 
de framför sig på sydväggen kring dörren 
mellan långhus och vapenhus en stor 
framställning av den yttersta domen. Kris
tus som domaren är huvudpersonen och 
han flankeras av Maria och Johannes dö- 
paren som förbedjare. På Kristi högra sida 
förs de saliga till paradiset, vars port vak
tas av S:t Petrus, på hans vänstra sida har

det funnits en bild av helvetet och de för
dömda. Under denna scen finns en fram
ställning av Kristi gravläggning och en 
scen som visar Kristus som stiger ned i 
dödsriket (osäker tolkning). I det nedersta 
registret finns öster om sydportalen en 
framställning av Lyckans hjul. Väster om 
portalen syns S:t Mikael som själavägare, 
samt ett helgon som kokas i en gryta, möj
ligen S:t Erasmus.

Också vapenhuset, som revs under 
1800-talets senare hälft, har varit försett 
med målningar. Tydliga spår av ornament 
har kunnat dokumenteras på väggpartier
na kring sydportalen. De bevarade puts
fragmenten visade dessutom klart formen 
på det valv som täckte vapenhuset.
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Altarskåp med skulpturer. Foto: Jan Eve Olsson.

Inredning och inventarier

Altarprydnaderna
Den nuvarande altarprydnaden, en rikt 
skulpterad omfattning kring östfönstret, 
tillkom 1745. Den snidades av bildhugga
ren Peter Blom och målades och förgylldes 
av målaren Georg Jakob Hering, båda 
från Gävle. Av det stora senmedeltida al
tarskåp som dessförinnan utgjort altar- 
prydnad behölls endast predellan (sock
eln), prydd med målningar föreställande 
Kristus och de tolv apostlarna. Predellan

infogades, delvis beskuren, i den nya alta- 
ruppsatsen. Själva skåpet ställdes åt sidan 
och är nu placerat vid långhusets nord
vägg. I skåpets mittparti ser vi skulpturer 
av jungfru Maria och apostlarna Andreas 
och Bartolomeus. Kyrkan torde ha varit 
invigd åt Maria och de två apostlarna. 
Dessutom finns i mittpartiet några skulp
turer i litet format, föreställande apostlar
na Petrus och Paulus samt jungfru Maria
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och ängeln Gabriel. På skåpets dörrar 
finns målningar föreställande Andreas’ 
och Bartolomeus’ martyrier. Dörrarnas 
yttersidor är också försedda med målning
ar. De föreställer S:t Kristoffer och S:t An
tonius. Skåpet kan dateras till tiden om
kring 1500 och torde vara ett nordtyskt 
arbete.

Helgonskåpen
På altaret framför 1745 års altarprydnad 
står ett Mariaskåp, vars dörrar har mål
ningar föreställande bebådelsen, Maria 
och Elisabeths möte, Kristi födelse och he
liga tre konungars tillbedjan. På sockeln 
under Mariabilden finns fyra små skulptu
rer av kyrkofäderna Ambrosius, Augusti
nus, Hieronymus och Gregorius. Även om 
skåpet inte är signerat kan man med sä
kerhet påstå att det är ett verk av bildhug
garen och målaren Haaken Gulleson, 
verksam under 1500-talets första årtion
den och bosatt i byn Fläcka i Enångers 
socken. Det stora S:ta Annaskåp som nu 
är placerat vid korets sydvägg är signerat 
av Haaken Gulleson och daterat 1520. 
Bland kyrkans övriga medeltidsskulpturer 
kan nämnas ett helgonskåp, vars huvudfi
gur är ärkeängeln Mikael, ett annat med 
S:t Rochus, ett av de helgon som gärna 
åberopades i pesttider. Båda skåpen torde 
vara arbeten av Haaken Gulleson. De är 
nu placerade i sakristian.

Altarbordet - av trä och tegel - torde 
ha fått sin nuvarande utformning under 
1700-talet. Altarrundeln, med svarvade 
dockor, har enligt kyrkans räkenskaper 
satts in 1776. Predikstolen är rikt ut
smyckad med skulpterade och förgyllda 
ornament. Dess korg pryds dessutom av

S:t Kristoffer, från altarskåpets ena dörr.

en relief föreställande Kristus och den 
samaritiska kvinnan (Johannesevangeliet 
4:1-30). Baldakinen kröns av en ängel 
med basun och segerkrona. Predikstolen 
skulpterades 1736-1737 av bildhuggaren 
Olof Gerdman och målades och förgylldes 
av Henrik Lottman, båda från Stockholm. 
Timglaset på predikstolen är också ett ar
bete av Gerdman.
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Ärkeängeln Mikael, här gestaltad i ett helgon- S:ta Annaskåpet från 1520. 
skåp av Haaken Gulleson.
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S:t Rochusskåpet finns i sakristian.
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Kyrkans västläktare.

Läktarna
Av kyrkans två västläktare synes den ne
dre ha tillkommit på 1640-talet. Dess ur
sprungliga, primitiva och allt annat än be
kväma bänkinredning av stockar och brä
dor, nötta av åtskilliga generationer En- 
ångersbor, har bevarats i oförändrat 
skick. Läktaren var avsedd för ogifta ung
domar och var delad i två hälfter med ett 
plank så att de unga männen och kvinnor
na inte ens skulle kunna se varandra under 
gudstjänsterna. Den övre läktaren bygg
des i början av 1700-talet. En tredje läkta
re i korets nordöstra hörn uppfördes 1736

för de anställda på Långvinds bruk. Den 
bekostades av ägarna till bruket. Genom 
bildhuggaren Gerdman försågs samtliga 
läktarbarriärer under 1736-1737 med 
skulpterade och förgyllda ornament.

I korets golv ligger några gravstenar. 
Äldst är gravstenen från 1379 över sys
trarna Margareta och Katarina. Övriga 
stenar är lagda över kyrkoherdar i sock
nen under 1600-talet. En gravsten över 
kyrkoherden Anders Beronius, död 1600, 
ligger kvar på ursprunglig plats utanför 
kyrkan, öster om sydingången till kyrkan.
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Enångers nya kyrka. Foto: Johan Berglund.

Den nya kyrkan
Kyrkans byggnadshistoria

Innan grunden till den nya kyrkan lades 
1847 hade mångåriga diskussioner ägt 
rum om platsen och om den gamla kyr
kans om- eller tillbyggnad. Redan 1793 
fastställdes ett förslag till utvidgning, vil
ket lika lite som ett förslag till nybyggnad 
från 1824 kom till utförande. Sedan en ny 
kyrkogård invigts på Svedjeåsen c:a 300 
meter sydväst om den gamla kyrkan, stod 
det klart att en ny kyrka skulle läggas på 
denna plats. 1847 fastställdes ritningarna 
till den nya kyrkan, signerade av arkitekt 
J.F. Abom, och samma år började mur

mästaren Jacob Norin med arbetena på 
kyrkan. Först hösten 1854 stod kyrkan 
fullt färdig - den hade dock börjat använ
das två år tidigare. Invigningen ägde rum 
1858.

En eldsvåda som härjade kyrkan 1879 
orsakade en grundlig ombyggnad. Arki
tekt för dessa arbeten var E. Jacobsson. 
All fast inredning fick nytillverkas - altar
tavlan målad av C.G. Holmgren tillkom 
först 1900. En omfattande restaurering 
ägde rum 1962 efter förslag av arkitekten 
Einar Lundberg. Då avskiljdes en del av
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utrymmet under orgelläktaren till ekono
mi- och serviceutrymmen. En målning av 
konstnären Pelle Åberg tillkom samma år. 
Målningen skildrar socknens näringsliv 
och befolkning. Under 1980-talet har ex
teriören renoverats, arbetena avslutades 
1992 med översyn av tornhuvens stomvir- 
ke och kopparläggning på taket.

Inventarier

Åtskilliga inventarier från den gamla kyr
kan har kommit till användning i den nya. 
Främst bör nämnas en dopfunt av kalk
sten från 1200-talet (på skålen prydd med 
fabeldjur i relief), två skulpterade “pyra
mider” från 1700-talets början och rester 
av korskranket (i den gamla kyrkan). Här 
finns även två par barockljusstakar av för
silvrat och förgyllt trä, ljuskronor från 
1600- och 1700-talen, porträtt, samt ett 
stort bord från 1714 med ursprunglig 
klädsel av läder och blått kläde. Ett av de 
mest intressanta porträtten är målat av 
C.F. von Breda 1806 och föreställer pro
sten L. Hambraeus.

Från vår egen tid - från 1987 - är kor- 
orgeln, byggd av J. Menzels orgelbyggeri 
AB i Härnösand, och målad av K. Berg
lund, Enånger. Den räknar nio stämmor 
fördelade på två manualer och pedal. Or
geln i väster har en fasad ritad av E. Ja
cobsson. Den tillkom efter branden 1879. 
En ljusbärare, placerad i långhusets västra 
del, invigdes 1980. Den formgavs av Liisa 
Björklund och utfördes av smeden E. 
Brännare och målaren K. Berglund efter 
en idé av Signe Nordlund i Fläcka.

Dopfunten med fabeldjur i relief.

Detalj frän korkåpan med broderi föreställan
de S:t Johannes. AT A.
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1800-talskyrkans interiör. Foto: Johan Berglund.

Kyrkans silver består bl.a. av en kalk, 
stämplad 1717 av Gustaf Stafhell d.ä. i 
Stockholm och en oblattallrik från 1710 
av guldsmeden Rudolf Wittkopf i Stock
holm. Vidare finns en vinkanna gjord av 
Erik Norelius i Söderhamn 1747, samt en 
oblatask gjord i Söderhamn av Hans 
Langberg, skänkt till kyrkan 1776. Samt
liga dessa föremål stals 1899, men åter
fanns fyra år senare i stort sett oskadda. 
En brudkrona från 1752 har guldsmeden 
Johan Wickman i Hudiksvall som upp
hovsman. Bland textilierna bör i första 
hand nämnas en korkåpa från 1500-talets 
början av brun atlas med tryckt mönster

och prydd med broderier av tyskt ur
sprung föreställande bha. apostlarna Pe
trus, Paulus och Johannes. Här finns även 
en mässhake av röd sammet från 1670 
med en broderad korsfästelsegrupp, ut
förd av pärlstickaren Paul Krell, två svar
ta sammetsmässhakar från 1772 och 
1844, samt åtskilliga nyare textilier.

Storklockan är gjuten 1685 av Mikael 
Bader, lillklockan 1662 av Jöran Puten
sens änka, båda verksamma i Stockholm. 
Vid den gamla kyrkan hängde klockorna i 
en stapel, byggd omkring 1680 och place
rad i kyrkogårdens sydvästra hörn.
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Summary
By about 1800, the parochial population 
of Enånger in Hälsingland had increased 
to such an extent that not all the parishio
ners could be accomodated in the medie
val church. At first an enlargement was 
planned, but this idea was soon abando
ned and it was decided to build a comple
tely new church in a different location, na
mely in the new cemetery which had been 
opened in 1804. Work on the new church 
began in 1847 but was not completed un
til 1854.

Happily, the old church was not left to 
its fate. Instead it was placed at the dispo
sal of the Hälsingland Historical Society, 
which turned it into a museum, primarily 
for medieval wood carvings in the provin
ce. After most of the carvings had been 
taken back by the churches to which they 
originally belonged, the church was trans
ferred to the Royal Swedish Academy of 
Letters, History and Antiquities, which in 
turn entrusted the care and managment of 
it to the Central Board of National Anti
quities. At the time of the transfer to the 
Academy, the exterior and interior of the 
church were closely examined.

The medieval church

The medieval church, a rectangular buil
ding of granite rubble, with vaulting and 
some facade detailing of brick, has a vest
ry adjoining to north wall of the chancel. 
A porch outside the south entrance to the 
nave was demolished at the end of the 
19th century. The church can be dated to 
the second half of the 15th century. Under 
the floor there are traces of the foundation 
walls of an earlier stone church, in the Ro
manesque style and with a much narrower 
chancel. Also from that church there sur
vives a grave stone from 1379 to the sis
ters Margareta and Katarina. This is now 
in the chancel. A mid-13th century baptis
mal font, transferred to the 19th century 
church, hints at the dating of the earlier 
stone church, i.e. mid-13th century. As the 
province had been Christianised in the 
11th century, the possibility cannot be ex
cluded of a still older church having exis
ted. If so it was probably a wooden buil
ding of modest proportions.

The actual building has undergone only 
moderate changes since it was first erected 
in the 15th century. Windows have been 
enlarged, a new window has been inserted 
in the originally unfenestrated north wall, 
and a new entrance has been opened in the 
west. Because of this work on the win
dows, the medieval murals were so badly 
damaged that they were whitewashed 
over. The paintings in the two vaults were 
kept unchanged.
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Murals
The murals on the walls and ceiling of the 
church were probably painted immediate
ly after it was built and in about 1480 at 
the latest. They are probably the work of 
the painter Andreas Erici (Anders Eriks
son), who learned his art from Johannes 
Iwan (d.1465) and whose name recurs, for 
example, in the churches of Överlövsta 
and Skuttunge in Uppland. Briefly, the 
content of the paintings is as follows.

In the east of the chancel vault, above 
the altar, Christ and Our Lady are shown 
interceding for mankind, in the south and 
north are the Latin Fathers of the Church: 
Ambrose, Augustine, Gregory and Jero
me. Pictures of angels with implements of 
the passion and the symbols of the Four 
Evangelists are grouped round the apex of 
the vault.

The surviving mural fragments of the 
chancel murals were relieved of their 18th 
century whitewash in 1949 and then care
fully conserved. On the north wall, where 
the murals are also partly concealed by a 
gallery from 1736, there are, for example, 
depictions of the Tree of Jesse, the “Uni
corn Hunt” (a symbolic representation of 
the Annunciation), two angels carrying a 
monstrance, the meeting of Mary and Eli
zabeth and the Nativity. Practically all the 
remains of this last mentioned scene is the 
roof of the stable.

The south wall is entirely occupied by 
pictures of the saints. At the top is St Se
bastian, and below him the Apostle An
drew, St Bridget and her daughter St Cat
herine of Vadstena, and St George fighting 
the dragon. At the bottom we have St Cle
ment, the Apostle Paul, two holy bishops

and St Martin sharing his cloak with two 
beggars.

On the south pillar between nave and 
chancel are pictures of St Apollonia and St 
Dionysius (better known as St Denis of 
Paris).

The vault in the nave has two depic
tions of saints in each of the cells: St Helen 
and St Mary Magdalene in the east, St 
Botvid and St Elizabeth in the south, St 
Ragnhild of Södertälje (?) and St Eskil in 
the west, and St Dorothy and St Barbara 
in the north. The paintings on the north 
wall refer to the passion of Christ, while 
those on the south wall, over the entrance, 
were dominated by a richly figurative de
piction of the Last Judgement. This wall 
also has a picture of Michael the Archang
el as receiver of the souls of the dead and 
of St Erasmus (?).

Furnishings
The existing altarpiece, built up round the 
east window of the chancel, was made in 
1745 by Peter Blom the carver and Georg 
Jakob Hering the painter, both of Gävle. 
Of the previous altarpiece, a large late me
dieval teredos now on the north wall of 
the nave, the predella with a painting of 
Christ and the Twelve Apostles was re
used.

A Marian reredos has been placed on 
the altar. Its doors have paintings showing 
the Annunciation, the meeting of Mary 
and Elizabeth, the Nativity and the Ado
ration of the Magi. It is fairly certain that 
this triptych, dating from the beginning of 
the 16th century, was delivered by Haa- 
ken Gulleson, an artist living and wor
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king in the village of Fläcka in Enånger. 
He also signed and dated (1520) the large 
reredos of St Ann on the south wall of the 
chancel. A reredos showing Michael the 
Archangel, and another depicting St Roch 
(Rock), both probably the work of Haa- 
ken Gulleson, are now in the vestry.

As mentioned above, the large reredos 
on the north wall of the nave originally 
belonged to the high altar. Its central sec
tion has large carvings of Mary and the 
Apostles Andrew and Bartholomew, the 
patron saints of this church. Scenes from 
the legends of the two apostles have been 
painted on the insides of the reredos 
doors, while those on the outsides depict 
St Christopher and St Anthony the Her
mit. The reredos can be dated to about 
1500 and is probably North German.

The pulpit and the gilded ornaments on 
the three galleries of the church were car
ved by Olof Gerdman of Stockholm in 
1736-37. The lower of the two west galle
ries dates from the 1640s, the upper from 
the beginning of the 18th century. The 
chancel gallery was built in 1736 for the 
workers of Långvinds Bruk. The gallery 
benches have been preserved in their origi
nal state.

The 19th century church

The new church was designed by the ar
chitect J.F. Abom. The foundations were 
laid in 1847 but the church was no com
pleted until 1854. It was consecrated in 
1858. A disastrous fire in 1879 was follo
wed by extensive rebuilding. All the fixtu
res date from after the fire, and most of 
them were designed by the architect E. Ja
kobsson.

Articles transferred to the new church 
included the 13th century baptismal font, 
all the communion plate (most of it 18th 
century), some early vestments (including 
a cope from about 1500), 17th and 18th 
century chandeliers and a series of por
traits of incumbents of the parish. These 
portraits include one of Dean L. Hambra
eus, painted in 1806, by the artist C.F. von 
Breda, who received some of his training 
in England.
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