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EN MEDELTIDA RÄKENSKAPSBOK 
FRÅN HJÄLSTA KYRKA 

Av Åke Nisbeth 

I den volym med anteckningar i skilda ämnen av Martin Ascha
neus, som ursprungligen ingått i Antikvitetskollegiets sam
lingar och nu förvaras i Kungl. Biblioteket under signum F. b. 12, 
ingår bl. a. några blad med utdrag ur en medeltida räkenskaps-
bok från Hjälsta kyrka i Uppland. Själva originalet har tyvärr 
lörkommit, sannolikt icke så långt efter Aschaneus' tid.1 De 
exccrperade uppgifterna rör huvudsakligen själva kyrkobyggna
den och dess inventarier, några rör också kyrkans ekonomi, 
testamenten och gåvor samt utlagor lill Gustav Vasa. Det torde 
för övrigt endast vara en obetydlig del av bokens innehåll som 
återgivits. 

Aschaneus har skrivit ned sina anteckningar på papperslappar 
av högst varierande format, delvis bara smala pappersremsor, vil
ket möjligen skulle kunna betyda att han gjort utdragen på den 
platå där boken förvarades, d. v. s. med all sannolikhet i kyrkans 
sakristia, och därvid fått hålla till godo med de papper, som där 
stod honom till buds. Samma räkenskapspost har icke sällan åter
givits flera gånger och dessutom stundom med varierande stav
ning och ordalydelse. Någon exakt rekonstruktion av boken är 
på grund härav således icke möjlig. Förf. kommer därför i det 
följande endast att referera de uppgifter, som är av konst
historiskt intresse och berör kyrkobyggnadens eller dess inven
tariers historia. Först skall dock givas en beskrivning av kyrkan 
i dess nuvarande skick. 

Kyrkan består av långhus och kor av samma bredd och utan 
särskilt markerad triumfbåge, sakristia vid korets nordvägg och 
vapenhus vid långhusets sydsida. Materialet är gråsten med tegel 

1 Ingen av kyrkans inventarieförteckningar från 1600-talet upptar några 
böcker av medeltida ursprung. 
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i gavelrösten och valv samt dörr- och fönsteromfattningar. Samt
liga gavlar är försedda med blinderingar av varierande art. 
Korgavelns blinderingar består således av ett stort kors, flankerat 
av två rektangulära nischer, västgavelns av en grupp om tre 
fönsterliknandc nischer, av vilka den mittersta i sin övre del har 
ett i tegel utfört masverksimiterande rutverk. En rektangel med 
likartat rutverk återfinns ovan denna blindcringsgrupp, medan 
på sidorna av densamma förekommer två cirkelrunda blinde
ringar. Vapenhusets gavelröste prydas nederst av tre liggande, 
sköldfonnade nischer samt därovan ett enkelt band, en rad tegel 
i strömskift samt slutligen en nisch med rutverk. Sakristians 
blinderingar (samtliga väggar har blinderingar) består av ström-
skift och rutverk. 

Vapenhusingången och ingången till långhuset har rikt pro-
lilcradc omfattningar, likaså korels öslfönster, det enda som 
bevarats i ursprungligt skick. 

Korets valv liksom det östra långhusvalvet är rikt utformade 
stjärnvalv, medan det västligaste långluisvalvet är ett åltadelat 
kryssvalv. Valven utgår från enkla och ganska klent dimensio
nerade konsoler. I sydvästra hörnet finns dock en pelare, som 
innesluter trappan till vinden. Sakristian täcks av ett enkelt 
kryssvalv, vapenhuset av ett stjärnvalv med små ansiktsmasker 
modellerade i puts, d. v. s. den äldsta typen av s. k. gubbvalv. 
Frånvaron av pilastrar tyder på att valv och väggar är samtida. 

På sydsidan finns tre strävpelare, en i vartdera hörnet samt en 
i gränsen mellan koret och långhuset. De är synbarligen upp
förda i förband med murarna och visar således också de att valv 
och väggar är samtida. 

De förändringar som kyrkobyggnaden undergått sedan sin till
komst är föga omfattande och har bestått huvudsakligen i för
ändring av fönstren (östfönstret har dock som redan nämnts 
lämnats orört) samt putsning av exteriören. Av betydelse för 
interiörens utseende är, att golvet höjts omkring en halv meter.2 

- Gerda Boelhius har i »De tcgelorncrade gråstenskyrkorna i Norra Svea
land», Sthlm 1921, s. 150 behandlat kyrkans byggnadshistoria. Hon daterar 
kyrkan i dess helhet till 1400-talets senare hälft, men anser sakrist ian (och 
vapenhuset?) samt valven vara något senare än själva kyrkans murar . Som 
senare skall visas överensstämmer detta ganska väl med vad vi kan läsa oss 
till av räkenskaperna. 
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En äldre kyrka skall enligt traditionen ha legat längre ned åt 
vattnet, intill gården Skönsberg, där också spår ännu synas efter 
cn byggnad och en mur, som mycket väl kan vara resterna efter 
en kyrka och en bogårdsmur. Aschaneus kände, som framgår äv
en kommentar till en av räkenskapernas notiser, till denna be
rättelse3 och i Hadorphs anteckningar i Peringskiölds »Monu
menta» läses: »Kyrkian har fordom warit funderat, och förmenas 
upbygd längre nidh åth siön sampt hela kyrkiogrundualen, sak-
rislija och uåkenhuus ståå quar och boogårdzmuren men upllytt 
för sankhets skull som förmenas.»' Det vore givetvis av intresse 
att en undersökning företogs på den förmenta kyrkplatsen för 
att om möjligt utröna huruvida denna berättelse är sann eller 
inte. Kyrkans dopfunt av romansk typ visar dock alt en tidigare 
kyrka måste ha funnits. Hjälsla socken nämns också i ett brev 
från år 125)8, kyrkan i ett annat brev från år 1310.r" 

Det tidigaste årtalet i de av Aschaneus meddelade utdragen är 
är 1458. Detta år köpte man »una parva campella», d. v. s. en 
liten klocka av något slag. Är 1477 förekommer den förslå ut
giften som har direkt samband med själva kyrkobyggnaden, och 
frän och med detta år blir också de återgivna uppgifterna tal
rikare och delvis också utförligare. Vi skall till en början referera 
de notiser, som angår kyrkans byggande. År 1474 betalades såle
des till snickaren Måns 6 mark 11 öre för spaning på kyrkan, me
dan nästföljande är — 1475 — Peder kyrkospänare fick 34 mark 
sä när som på en örtug. Den sistnämnde fick år 1476 ytterligare 
4 mark 6 öre samt i en separat post 13 öre för arbeten på kyrkan 
och året därpå utbetalades ytterligare 4 mark för spaning (till 
en icke namngiven person). Är 1477 utbetalades till »carpen-
tarius», d. v. s. t immermannen, i Til (en gård i socknen) 11 öre, 
medan en icke namngiven snickare fick 5 öre." Är 1479 betalades 

• Se nedan s. 113 ff. 
1 Hadorphs anteckningar är infogade i slutet på tredje delen av Pering

skiölds »Monumenta SvioGothica» (K. B. ms. F. h. S). 

• Svenskt d ip lomatar ium nr 1298 resp. 1650. 
0 Aschaneus översätter carpentar ius med »benckiegörare» vilket torde 

vara felaktigt. Jfr J . L . Snmzelius utgåva av Kumla kyrkas räkenskapsbok 
(Närkestudier del 5) , Uppsala 1946, s. 190, där carpentar ius också översättes 
med t immerman. 
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Hengt med en icke angiven summa för spaning, medan »vitri-
ficius», d. v. s. glasmästaren, fick säd för 22 mark för glas i 
kyrkan. Samma är betalade man också ett kvitto på elt avlats
brev med 2 mark. Murmästaren Lars i Skälby nämns ocksä för 
första gången delta år, då han fick sammanlagt 123 mark i 
engångsbetalning för kyrkogårdsimirningen. Denne murmästare 
förekommer sedan upprepade gänger i räkenskaperna. Vilken 
av de gärdar med namnet Skälby i Hjälstas omgivning som mur-
mästaren kom ifrån lär knappast nu gå att fastställa.7 Är 1480 
fick Måns (snickare?, se ovan uppgift från år 1474) 2 mark för 
gammalt och 2 mark för nytt arbete, Lars i Skälby 10 mark för 
murning och glasmästaren 15 mark jämte 7 pund korn av 1481 
års tionde (varefter 13 mark återstod att betala). En notis med
delar vidare att timret till klockstapeln höggs detta år. Är 1481 
fick Magnus och hans bror 9 mark, 2 öre och 2 örtugar i cn post, 
IIV2 mark i en annan och 14 öre i en tredje för icke närmare 
specificerat arbete (sannolikt dock spaning). Året därpå fick 
Lars i Skälby 30 mark för murning och 1483 utbetalades ytter
ligare sammanlagt 51 mark till denne för murningsarbelfn. Del 
•sistnämnda året betalades också Per för spaning på »sacrario», 
d. v. s. sakristian (hur stor summa han fick är icke fullt klar t ) , 
varjämte glasmästaren fick 13 mark. För år 1484 saknas upp
gifter, medan man år 1485 betalade 2 mark till »hono(m) so(m) 
slog bräder på wapnhuset», 15 mark i silver och koppar till Lars 
i Skälby samt 10 öre för glas i sakristian. År 1480 betalades 
kyrkospänaren med 5 mark medan vapenhusdörren kostade 1 
mark. Är 1488 spanades vapenhustaket för första gången för cn 
kostnad av 17 öre, och den som utförde detta arbete hette Mag
nus. För »galdra», sannolikt fönstergaller, betalades 3 mark. 
Uppgifter för åren 1489—1496 saknas och nästa utgift för bygg
nadsarbeten förekommer först är 1498, då Lars murmästare fick 
1 mark för icke specificerat arbete. 1499 års räkenskaper upptog 
utgifter för kyrkogårdsinuining och för spaning, och detta år 
vigdes också cn klocka samt »belåten», d. v. s. helgonbilder. Här
av drar Aschaneus den slutsatsen att kyrkan nu var helt färdig, 
och att man överflyttade den gamla kyrkans inventarier till den 

~ Gårdar med detta namn förekommer bl. a. i Västcråkers, Giresta, Vallby, 

Kungs-Husby, Veckholms, Breds och Vårfrukyrka socknar. 
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nya.8 Vi får i det följande anledning att återkomma till denna 
notis. År 1501 fick Hans i Til 3 mark för spaning och dessutom 
förekommer cn utgift för arbeten på kyrkogården. Är 1503 ut
betalades VJJ mark till en icke namngiven murmästare samt 10 
öre och en halv tunna strömming till Lasse spänare. Är 1510 
betalades 22 örtugar penningar för kyrkoportens järn och år 
1511 förekommer en utgift på sammanlagt 1 mark 9 öre för järn 
i sakristian medan en kyrkonyckel kostade 2 öre. Korset på 
vapenhuset, d. v. s. ett kors som krönte taknocken, anskaffades 
år 1526 och nästföljande år betalades 6 öre för en järnstång till 
detta kors. Är 1538 murades östra porten, d. v. s. sannolikt en 
stiglucka, varvid 7 ^ mark betalades i arbetslön. Denna notis är 
den sista, som rör byggnadsarbeten på kyrkan. 

Vilka slutsatser kan vi nu draga om kyrkans byggnadshistoria 
med hjälp av dessa uppgifter? Till en början kan man konstatera 
att ingen utgiftspost finns, som äger klart samband med byg
gandet av själva kyrkan, d.v. s. långhuset och koret. Den tidigaste 
uppgiften, från år 1474, talar om spaning och även de följande 
åren förekommer utgifter, delvis betydande, för spåningsarbeten. 
Härav torde vi ha rätt att draga den slutsatsen, att kyrkan vid 
den tiden stod i stort sett färdig till väggar och valv. Detta torde 
innebära att bygget påbörjats ungefär ett decennium tidigare, 
d. v. s. omkring år 1465. Det bör påpekas att inga utgifter för 
murningsarbeten förekommer under 1470-talets milt. Ännu år 
1479 redovisas utgifter för spaning, och detta år nämns ocksä 
glasmästararbeten för första gängen. En betydande summa ut
betalades till glasmästaren detta och följande är, vilket tyder på 
alt han arbetat med mera omfattande uppgifter. Kanske tillkom 
då korfönstret i öster, som enligt Hadorph var försett med två 
vapen, det ena med ärkestiftets kors, det andra med en röd dia
gonalställd rektangel i blått fält. Det sistnämnda vapnet har förf. 
icke med visshet kunnat identifiera.* 

s Aschaneus skriver »så förstår man the fördes nu först ifrå Gapellet til 
stora kyrkian». 

9 Möjligen kan vapnen ifråga också ha varit målade i själva fönstersmygen. 
Hadorphs uppgift lyder nämligen: »kyrkian är huijt innan, och allena 2 
vapen främst i fönstret» (därefter följer en skiss av vapnen). 
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Fig. 1. Hjälsta kyrka frän norduusl. -- l l jälslu Chureh from lhe north-west. 

År 1479 tycks man ocksä ha skaffat sig ett avlatsbrev" ocli 
samma år påbörjades arbetet på bogårdsmuren, ett arbete som 
sedan fortgick ända till sekelskiftet. Är 1480 arbetade man fort
farande på kyrkans fönster och påbörjade klockstapeln genom 
att skaffa virke. Under åren 1481—1483 utbetalades förhållande
vis stora summor för muriiingsarbeten, och det sisla av dessa år 
förekommer också en utgift för spaning av sakristian, vilket väl 
bör tydas så, att sakristian uppfördes just under dessa år. Glas 
insattes i sakristians fönster år 1485, och detta år bör således 
denna del av kyrkan ha varit färdigställd. Även vapenhuset synes 
ha stått under arbete dessa år, dess fak brädslogs således år 1485 
och spanades första gången tre år senare. Vapenhusdörren an
skaffades år 1486. Utgifter, som klart avse byggnadsarbeten på 
själva kyrkan, förekommer icke efter tiden omkring 1490, från
sett vissa smärre sådana som t. ex. för korset på vapenhusets 
laknock år 1526. Flera poster gäller istället arbeten på bogårds
muren. Allt synes således tala för att kyrkan i sin helhet i allt 

10 Inget avlatsbrev avseende Hjälsta kyrka finns såvitt förf. har kunnat 

finna bevarat. 
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väsentligt stod färdig omkring 1490. Något klart årtal för kyr
kans invigning går dock ej att erhålla. Aschaneus' förmodan att 
de helgonbilder som vigdes år 1499 skulle ha överförts från den 
gamla kyrkan, och att detta årtal således också skulle vara år
talet för den nya kyrkans ibruklagandc är knappast riklig. De 
bilder som vigdes var med ganska stor sannolikhet de, som enl. 
räkenskaperna anskaffades år 1498 från Lars snickare i En
köping. 

Den bild vi genom räkenskaperna får av kyrkans byggnads
historia är på intet sätt uppseendeväckande utan överensstäm
mer helt med den vi får vid ett studium av själva kyrkobygg
naden. Man har börjat med de för kulten väsentligaste delarna, 
långhus och kor, och i stort sett fullbordat dessa innan arbetena 
på vapenhuset och sakristian på allvar igångsattes. Samtidigt 
med de sistnämnda har man också tagit itu med alt uppföra 
bogårdsmur och klockstapel. Bogårdsmuren stod sedan under 
arbete åtskilliga år.11 Arbetena på själva kyrkobyggnaden har så
ledes krävt cn tid av sammanlagt omkring 20 år, vilket torde 
vara ganska normalt. Till jämförelse kan nämnas att Älvkarleby 
kyrka enligt bevarade uppgifter påbörjades år 1478 och invigdes 
år 1490 och således stod under byggnad i drygt 10 år.12 Att sakris
tia och vapenhus är planerade samtidigt med kyrkan i övrigt 
men uppförda något senare än denna konstaterar man ofta vid 
byggnadshistoriska undersökningar av uppländska sengotiska 
landskyrkor och är således icke något unikt för Hjälsta. Det är 
dock av betydelse att man genom Hjälsta-räkcnskaperna också 
kan få arkivaliska belägg fiir denna arbetsgång. 

Räkenskapernas datering av kyrkan motsvarar också ganska 
väl den datering man av stilistiska skäl vill ge den. Det är då 
först och främst valvformerna, som ger en datering till tiden om
kring 1470—1480, medan t. ex. blindcringarna är av typer som 
är svårare att tidsbestämma. Om det är den i räkenskaperna ofta 

11 Att arbeten pä bogårdsmuren ofta hade cn benägenhet alt fortgå år
tionde efter årt ionde finner man ofta också vid genomgång av kyrkoräken
skaper från nyare t id. 

1S Uppgiften återgives bl. a. i J. II. Rhezelius »Monumenta uplandica», den 

som bihang till Upplands fornminnesförenings årskrift Bd VII tryckta u t 

gåvan s. 88. 
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Fig. 2. Hjälslu kyrka år 1748 efter en teckning nv O. Grau. lljiilsta Church 
in 1748 from a drawing bg O. Grau. 

förekommande murmäslaren Lars i Skälby som uppfört hela 
kyrkan eller om han byggt endast delar av den går icke att be
stämt avgöra med det material som står oss till buds. Vissa 
detaljer, främst de delvis ganska rustika och ålderdomliga blinde-
ringarna, synes dock tyda på att murmästaren icke hört till de 
allra modernaste för sin tid, varför det icke är uteslutet att det är 
landsortsbyggmästaren Lars i Skälby, som är mästare till kyrkan 
i dess helhet. 

Varken den taktäckta bogårdsmuren med sina sligluckor eller 
klockstapeln har frånsett några partier av själva inuren bevarats 
lill våra dagar. Den på Grans teckning från år 1748 (fig. 2) 
synliga klockstapeln tillkom enligt kyrkans räkenskaper åren 
1739—1740. Det kyrkohärbärge vartill år 1525 inköptes ett litan
ias är också sedan lång tid försvunnet. 

Uppgifterna om kyrkans inventarier är ganska talrika, men 
olyckligtvis har icke något av de föremål vars anskaffande om
talas i räkenskaperna bevarats till våra dagar. Den första skulp
tur som anskaffades under den tid räkenskapsuldragen omfattar 
var cn bild av S. Staffan, som kostade 9 daler är 1480. Är 1498 
utbetalades till Lars snickare i Enköping 20y2 mark för icke 
närmare specificerat arbete. Den ganska betydande summan 
(jämför t. ex. priset på Staffan-bilden) tyder dock på att arbetet 
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varit mera omfattande. Möjligen kan det ha varit högaltarets 
altarskåp, som levererades. Lars snickare är utan tvivel identisk 
med snickaren Lars Germundsson i Enköping, som bl. a. signerat 
det ännu bevarade altarskåpet i Lena kyrka och vars namn 
också flera gånger förekommer i medeltida handlingar. Några 
fragment av masverk, som påträffats i Hjälsta, skulle möjligen 
kunna vara rester av Lars snickares arbete av år 1498, men alltför 
litet är bevarat för att nägra säkra slutsatser skall kunna dragas. 
De belåten som enl. räkenskaperna vigdes år 1499 var sannolikt 
de av Lars snickare levererade. Är 1510 Inköptes ett S. Ursula-
beläte för 20 mark och vigdes samma år varvid »capcllcdieknen» 
fick 101/-. örtugar. Är 1511 förfärdigades kyrkans kista och räken
skaperna upptar utgifter för virke, järn och arbetslöner. Är 1516 
köptes ett kors för 7 mark och vigdes samma år. Vad slags kors 
det kan ha varit frågan om går nu ej att fastställa. Det torde dock 
knappast ha kunnat vara kyrkans ännu bevarade triumfkrucifix, 
ett ganska grovt sengotiskt arbete, som även om det företer en del 
sena drag dock icke torde ha tillkommit senare än under 1400-
talets andra hälft. Ett Värfru-beläte inköptes år 1520 och kostade 
42 mark. Tyvärr finns som redan nämnts inga av dessa skulp
turer numera kvar i kyrkan. Ännu vid 1800-talets början, sanno
likt också betydligt senare, var dock flertalet av dem bevarade. 
Enligt 1829 års inventarium fanns således i koret »2ne hyllor 
med Schilderi, en på hvardera sidan om Altaret, med gamla Bil
der af träd, målade, föreställande förmodligen ibland annat Jung
fru Maria».13 De skulpturer, som icke tidigare hade förstörts, 
såldes sedan kyrkan restaurerats på 1890-talet." 

Att Hjälsta kyrka liksom f. ö. ett flertal av landskapets kyrkor 
haft cn orgel redan under medeltiden framgår av en uppgift från 
år 1482, då man betalade 9 (möjligen 9%) mark för »reparatione 
organoru(m)». Även år 1511 förekom en utgift på cn tunna säd 
»till orgone». De »Gambia ärgepipor både stora och små — 38 

u Här citerat efter det exemplar av inventariet som förvaras i Antik
variskt-topografiska arkivet. 

" På sockenstämma den 21/7 1895 beslöts om försäljning av »fordna 
kyrkioprydnader m. m. i Hjelsta kyrka, som nu förvaras i klockstapeln eller 
i kyrkans materialbod. Derjemte skall ock den nu ur kyrkan borttagna altar-
taflan afyttras, så ock de bänkar och öfrigt innanrede, som förut stått i 
Hjelsta kyrka» (Citerat efter avskrift i A. T. A.). 
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Fig, .'i. Iljiilslu kgrka. Interiör. — Hjälsta Church. Interiör. 

st» som redovisas i 1634 års inventarium men år 1688 betecknas 
som obefintliga var förmodligen återstoden av denna medeltida 
orgel." 

Åren 1479—1480'° förekommer betydande utgifter till guld
smeden. Det förstnämnda året utbetalades således en läst korn 
och två spann råg i arbetslön medan år 1480 utbetalades 48 mark 

" Båda inventarieförteckningarna återfinns i volymen med signum LI: 1 

i Uppsala landsarkiv. 
10 Aschaneus återger årtalen »incccdlxxix» resp. »mcccdlxxx», vilket måste-

vara cn felskrivning. 

119 



Å K E N I S B E T H 

i penningar. Två krismekar, d. v. s. förvaringskärl för den vigda 
oljan, anskaffades år 1483. »En ampulla ellir ollieglas» inköptes 
år 1485, då man också betalade 11 mark för en ljusstake, sanno
likt av malm, och 7 mark för »faculcs» eller »blåsstakar», d. v. s. 
processions!jusstavar. Nästföljande år köptes en ljuskrona av 
järn för 1 mark. En klocka anskaffades tydligen år 1498 och 
vigdes året därpå. En ny kalk om 3 lödiga mark förfärdigades 
år 1515 av guldsmeden Lårens Jordansson i Stockholm och vig
des samma år. Nils Jönsson i Uppsala och hans hustru Valborg 
hade skänkt cn silverskål om 9 lod som bidrag till denna kalk. 
Guldsmeden går icke att identifiera med någon av de i de Bruns ' 
förteckning upptagna." En kittel inköptes år 1482, en annan år 
1488. Som testamente emoltog kyrkan år 1499 en tennkanna efter 
Erik i östersta (en gård i socknen). En räkenskapsbok »den 
långa» — betalades år 1510 med V2 mark. Sannolikt är vissa av 
de av Aschaneus återgivna uppgifterna liämtadc ur denna bok. 
Vad som avses med den »Romaretafla» som år 1518 betalades 
med 3 öre är oklart. 

Också om kyrkans liturgiska böcker lämnar räkenskaperna 
flera upplysningar. Är 1480 förekom således utgifter för bind
ning, och år 1485 betalade man 3 mark 6 öre för missböckernas 
reparation. Nästföljande år hade man en utgift för bindning på 
5 mark. Är 1513 inköptes en mässbok för 8 mark, med säkerhet 
ett exemplar av det detta år av Jacob Wulff von Pforzheim i 
llasel tryckta »Missale Upsalense».1" En evangeliebok, som år 
1527 betalades med 3 mark, var sannolikt identisk med 1526 års 
upplaga av Nya testamentet1", medan det Psalterium som an
skaffades år 1529 för 2 mark möjligen kan ha varit ett exemplar 
av »Vor fruwc tydher» tryckt år 1525 av Jiirgcn Richolff.3" De 
största i räkenskaperna omnämnda bokinköpen skedde dock år 

17 F rans de Brun, Guldsmeder i Stockholm åren 1420—1560 (Samfundet 
S. Eriks årsbok 1918, s. 164 ff), upptar icke någon guldsmed Lårens med 
t i l lnamnet Jordansson från denna tid. 

18 / . Collijn, Sveriges bibliografi intill år 1600, del I, Uppsala 1934—1938, 
s. 226 ff. Detta var den andra upplagan av Missale Upsalense. Möjligen kan 
det ha varit ett exemplar av den första upplagan, tryckt av Johan Snell i 
Stockholm år 1484, som inbands år 1486. 

19 Collijn a. a. s. 331 ff. 

*> Collijn a. a. s. 310 ff. 
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1541 då man betalade 12 mark för en bibel, d. v. s. den s.k. 
Gustav Vasas bibel av samma är, 3 mark för en postilla, sanno
likt andra upplagan av Olaus Petris postilla, tryckt år 1537, 
samt 1 mark för ett Manuale, säkerligen fjärde upplagan av 
handboken på svenska, tryckt år 1541. Däremot har det icke 
lyckats förf. att identifiera de »Glorificalionis» som samma år 
betalades med 1 mark."1 Dessa uppgifter är det tydligaste vittnes
bördet räkenskaperna lämnar om reformationens genombrott. 

De intressantaste uppgifterna gäller dock kyrkans textilier. Av 
största intresse är utan tvivel de tre förteckningar över vissa ax-
kyrkans textilier (huvudsakligen textilier för kyrkans altaren, 
däremot ingen präslskrud), som Aschaneus skrivit av. Den 
första är från år 1475 och upptar 8 handkläden, 6 örngott, 16 
hyenden, 3 tapeter, 3 åkläden. 

År 1479 uppräknas 5 tapeter, 3 åkläden, 7 handkläden, 11 
hyenden, 2 »ryghior», d. v. s. ryor, 6 altarkläden och 6 örngott, 
medan 1501 års inventarium upptar 3 tapeter, 1 åkläde, 7 hand
kläden, 12 hyenden, 1 bolster, 9 altarkläden, 4 örngott och 1 rya. 
Det iir således en ganska rik uppsättning textilier kyrkan en gäng 
ägt, bl. a. flera tapeter, d. v. s. väggbonader, en typ av kyrko
prydnader av vilken icke ett enda exemplar har bevarats till 
vara dagar från någon uppländsk kyrka. 

Ett flertal uppgifter om textilanskaffningar förekommer ocksä. 
Sålunda inköptes år 1502 en allarlist av silke (d. v. s. ell altar-
brun) till Vårfrualtaret och betalades med säd och koppar, år 
1503 ett huvudkläde för 4 örtugar, år 1511 ett altarkläde till 
S. Maurilii altare för 12 mark, år 1513 ytterligare mässekläder 
(ej närmare specificerade) för 20 mark, år 1515 ett röklin för 
2 mark. Den största utgiften, 121 mark, förekommer dock år 
1517 då cn korkåpa anskaffades. Samma år levererade också Lars 
målare i Uppsala två processionsfanor lill en kostnad av 12 mark. 
År 1523 fick kyrkan i testamente efter hustru Cecilia i Hjälsta 
ett åkläde. Utgifter (mestadels obetydliga) för silkesband före
kommer åren 1500, 1510, 1514, 1530 och 1532. Är 1500 repare
rades en korkåpa och cn mässhake. 

21 Collijn a. a. del II, Uppsala 1927—1931. Bibeln behandlas där s. 88 ff., 
postillan s. 53 ff., manualet s. 104 ff. 
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Notiserna om textilanskaffningarna ger oss också upplysningar 
om kyrkans altaren. Förutom högaltaret fanns således med 
säkerhet ett Vårfru-altare och ett altare vigt åt S. Mauritius, ett 
i Sverige synnerligen ovanligt helgon. De bilder av S. Staffan 
och S. Ursula som anskaffades år 1480 resp. 1510 bör också ha 
haft egna altaren, och dessutom kan vi ta för givet att kyrkan 
haft ett Helgakors-altare. 

SUMMARY 
Åke Nisbeth: A Medieval Account-Book from Hjälsta Church. 

The au thor publishes some excerpts from a now löst medieval account-
book from Hjälsta Church in Uppland which the ant iquar ian M. Aschaneus 
made in the early 17th century and which are now included in a MS. in the 
Hoyal Library wi th the notation F. b . 12. The items of expenditure show 
that the foundations of the Church were laid about 1465 and tha t it was 
completed about 1490. They also give a good idea of the progress of the 
building work. A large number of the entries reläte to the purchase of such 
equipment as sculptures, textiles and communion vessels, in some cases 
with the names of the ar t is ts and craftsmen set out. But unfortunately nonc 
of the objects acquired in the years recorded in the accounts have been 
preserved In lhe present day. 
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