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S M Ä R R E M E D D E I. A N D E N 

i mellersta delen av landet (nr 2 i not 7). Vidare kännes typen ifrån Luristan'1 

i västra Persien. Och även ifrån Ordosökncn i det inre Mongoliet är den 
betygad." 

Vartill dessa ringar t jänat är en smula oklart . Man anser dem vara rem
beslag, dels för hästremlyg, dels för bälten och andra remtyg till personlig 
ut rustning. De skulle därvid ha använts som remdelare d i e r som kombinerat 
remdelare och hängringar för smärre föremål. Även får man väl tänka sig 
dem som rena hängsmycken, för vilket kunde tala, att i vissa fall en av 
r ingarna är försedd med ögla (denna utesluter icke cn funktion av d d andra 
slaget) . 

Med hänsyn till typens spridning hade i Europa och Asien synes det mig 
sannolikt, att den uppstå t t i Kaukasus, eventuellt Luris tan, och därifrån 
spritt sig dels åt öster till Mongoliet, dels åt väster lill Mellan-Europa. Från 
dess Hal ls ta t tkul tur har den kommit till norra Tyskland och Norden; i varje 
fall äga vi inga vittnesbörd om att den via Syd-Byssland och Polen skulle 
ha nåt t de senare områdena. Rirgcr Nerman 

6 Godard, A., Les Bronzes du Luristan ( = Ars Asiatica, T. XVII), 1931, 
Pl . XXIX Fig. 104. 

* Janse, a. a. sid. 20. 

NYA FYND I KUNGS-HUSBY KYRKA 

1 våra dagar ligger socknarna i Trögds härad i Uppland vid sidan av 
nllfarvägen. 1 forna lider hade emellertid Veckholmslandet förhållandevis 
central belägenhet lack vare Mälarens livlig! trafikerade vattenvägar. Härom 
vittnar ulan Ivivel Iraklens många herresäten med en historia, som går till
haka till medeltiden. Det är därför ej förvånande att Ivå medeltida kungs
gårdar fanns i trakten, husahyar, som givit namn ät nuvarande Kungs-Husby 
och llusby-Sjutolfls socknar. Gården Husaby tregh i Kungs-Husby är i det 
bevarade källmaterialet första gången nämnd år 12G4 då konung Valdemar 
tillsammans med Birger Jarl utfärdade d t brev därifrån.1 Under de närmast 
följande decennierna har ytterligare kungahrev skrivits i Husaby Trögli och 
det förefaller troligt alt kungen relativt ofta avlagt besök därute.2 

Den vid kungsgården belägna kyrkan synes förslå gången vara nämnd år 
1202, dä påven meddelar avlat åt dem, som på vissa dagar besöker Ecclesia 
Saneli Michadi de Husaby in Troygd.% Den kyrka, som här åsyftas, måste 

1 Dipl. Svec. I nr 492. 
2 Se bl. a. Dipl. Svec. I nr 701, 757 o. 758. 
3 Riksarkivet. V. A. Mundis avskrifter ur Vatikanarkivel 1080—1350. D d 

torde vara uteslutet all brevet åsyftar Hushy-Sjulollls kyrka. 1 anteckningarna 
om ärkebiskoparnas visitalionsresor i Uppsala stift från 1300-lalcts hörjan 
(Dipl. Svec. 111, nr 2218) benämnes de båda kyrkorna husaby-siulolpt och 
bnsnbgthriigdh. 
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Fig. 1. Kungs-Husby kyrka. Plan med de påträffade medeltida golu- och vir-
kesrcslcrna inlagda. Skala 1:300. — Kungs-Husby Church. Plan with the 

remains of tbc mcdicual flooriny and timber» drawn in. 

vara föregångaren lill Kungs-Husby nuvarande kyrka, som uppfördes på 
1300-lalef. Om utseendet av denna äldre kyrkobyggnad iir intet bekant. Då 
restaurcringsarbcten igångsattes i Kungs-Husby kyrka är 1958 hystes vissa 
förhoppningar om alt finna rester av grundvalarna lill en äldre kyrka pä 
platsen under den nuvarandes golv, men ej ett enda sådant fynd gjordes vid 
de av författaren utförda grävningsundersökningarna. Möjligen kan delta 
betyda alt den ät S:t Mikael vigda kyrkan i sitt äldsta skick var av trä, 
och alt spåren efter denna träkyrka blivit helt och hä l ld bortsopade. Ett 
par fynd gjordes emellertid, som ger någon upplysning om den äldre kyrkan. 
I fyllningsjorden i västra delen av kyrkgolvet påträffades en mynningsbil 
av en dopfunlscuppa i sandsten av 1100-lalslyp, cn rest av föregångaren till 
den bevarade tanten från 1500-talets hörjan. Vidare hittades två rdiefprydda 
Stenstycken, som tillhört en fragmentariskt bevarad gravsten från 1100-talet, 
smyckad med ell r ingkort , från vars slam utgår stiliserade blad. 

Omedelbart väster om ingången frän vapenhuset påträffades rester av 
kraftigt virke, liggande i riktning tvärs över rummet på en botten av hård 
lera under fyllningsjordcn (fig. 1). Möjligen har dessa bjälkar tjänat som 
syll för ell avskärmande skrank eller cn läktarkonslruklion i västra delen 
av kyrkan under liden före kyrkans utbyggande mot väster med en trave på 
1750-talet. Alt de ej tillhört en äldre t räkyrka framgår bl. a. av det förhål
landet, alt den oskadade bjälkänden vid vapenhusdörren läg tält an emot 
muren. 

Den nuvarande kyrkan planlades som en rektangulär salhyggnad och 
uppfördes i gråsten och tegel. Kyrkorummet täcktes av elt trälunnvalv i klö-
vcrhladsform, vars sparrvirke delvis iir bevarat ovanför de senmedeltida val
ven.4 Troligen gjordes alla fönstren spetsbågiga och relativt breda i likhet 

M. Amark, Kanga-Husby kyrka. Upplands kyrkor IV, nr 47, Uppsala 1953, 

s. 145 
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Fig. 2—3. 2. Uppmätning av bjälkar i Kungs-Husby kgrka» golu, vilka torde 
tillhört d t sennieildtidii korskrunk eller lektorium. 3. Uppmätning au plankor, 
som torde lin tillhört det senmedeltida korskranket i Kungs-Husby kgrka. 
Skala 1:80. — 2. Measurcments of beams in the floor of the church ut Kungs-
Husby, which must haue formed part of a late medieunl nltnr rail or leetern. 
3. Mensiireinents of pbmks. which presuinnbly belonged to the late medieunl 

altar rail in Kungs-Husby Church. 

med del sydfönster, vars form avtecknar sig som en grund nisch i södra 
yllerinnren sedan fönstret igensatts i samband med valvslagningen. Arkilck 
I informerna kan dateras lill 1300-lalds förra hälft eller milt. men det synes 
vara möjligt all närmare bestämma byggnadstiden. Vid sållning av fyllnings
jord nedanför Ostfönstret påträffades nämligen ett flertal bilar och skärvor 
av målat glas, som visar alt ös t fönsl rd 5 ursprungligen vai it försett med glas-
målningsrulor av hög kvalité! i vacker! lysande färger och med såväl orna
mentala som figurala motiv i ganska avancerad höggotisk slil frän liden in
emot 1300-lalds milt. Sannolik! iir del detla glasmålningsfönster som prästen 
Lars i Börje skänkte till kyrkan år 1343. Enligt bans della är upprättade 
testamente gav han till ecclesie husaby trogd ell feneslrnm lapidcam saml 

s Fönstret är ommurnl i nyare tid. Den ursprungliga omfattningen är In
vändigt delvis bevarad. Putsen har här hafl en stcnimitation i kalkmålning i 
röt! och blågråll. Denna dekor har på senmedeltiden ersatts av cn hård 
med scliablonornamenl av samma typ som i valvmålningarna. 
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även vitra pro cadem.^ All döma härav skulle kyrkbyggd ha igångsatts nå
got tidigare, troligen på 1320- eller 1330-talet. Till Uden före seklets milt da
teras för övrigt också kyrkans mest kända inventarium, den vackra madonna
bild i sten av fransk härkomst, som möjligen är d t bevis på kungens om
tanke om husabykyrkans utsmyckning.7 

Pilastrarna till kyrkans 1400-lalsvalv befanns vara uppmurade på sulor 
av gråsten med rikligt kalkbruk, tydligt sekundära i förhållande till sträck-
murarnas grundstenar. Sulan för östligaste valvets södra pilaster fortsatte 
framåt korpa r l id såsom underlag för elt tegelgolv, varav vissa rester fanns 
kvar. Av teglens utseende och format framgick att de är av medeltida ur
sprung. I anslutning lill detta golv och med översidorna i samma nivå låg 
två kraftiga ckbjälkar tvärs över rummet (fig. 1 och 2), hophuggna genom 
laskning och sannolikt låsta med hjälp av cn dymling, för vilken fanns ett 
genom båda bjälkäiidnrna gående borrhål . I den södra bjälkens översida 
fanns nära ändarna l \å rektangulära lapphål, 5 tum djupa; mitt i den norra 
ett l iknande. Huruvida elt dylikt funnits i den stark! förmultnade bjälk-
ändan invid norra muren kunde ej avgöras. 

Nära södra bjälkens ända vid sydmnren fanns i översidan en intagning 
med en [sittande, avkapad snedsträva, fäst med en dymling. D d är möjligt 
alt denna anordning tjänat till all sammanhålla en längs muren liggande 
bjälke. En kor! ekbjälke med samma dimensioner tillvarafogs vid undersök
ningen ehuru ej på denna plats. D d är ej omöjligt atl den ursprungligen 
legat an emot den bjälke, som påträffades på ett avstånd av ungefär 1,2 m 
åt öster från de långa bjälkarna och som låg i det närmaste parallellt med 
dessa och på ungefär samma nivå. Dimensionerna visade sig även vara lika 
och träslaget detsamma. I den öslra bjälkens undersida hade en kraftig upp-
huggning gjorts, troligen för att möjliggöra nedsätlningcn av en kista mellan 
de parallella bjälkarna. Del är möjligt att bjälken i samband därmed rubbats 
och vridits ett kvarts varv. Ett rektangulärt tapphål av den tidigare beskrivna 
typen fanns nämligen, liksom på de andra bjälkarna på den 20 cm breda 
sidan. 

Möjligen är dessa bjälkar rester av ett korskrank, som av tidigare an
förda skäl skulle ha uppförts efler valvslagningen. Ovanpå bjälkarna, vilkas 
översidor legal i golvnivå, skulle i så fall själva skranket ha rest sig. Dess 
nedersta halkar eller dess slående stolpar skulle ha hållits i läge genom 
tappar, som svarat mot de rektangulära nedhuggningarna. Med hänsyn till 
bjälkarnas placering i förhållande till varandra ligger det även nära till 
hands alt tänka sig skranket utformat som ett Ickloriiim. Pä grund av lä
gena på vissa urtagningar i bjälkarna bör dessa dock vara sekundärt an-

0 Dipl. Svec. V nr 3601. 
7 C. R. af Ugglas, Tre västeuropeiska madonnor, Efterlämnade konsthisto

riska studier, Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitetsakademiens Hand
lingar, del 75, Stockholm 1951 s. 116 ff. 
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Fig. i. Försök att åskådliggöra de påträffade planknrnns placering i ett 
skrank. Skala 1:300. — .4n attempt to illustrate tbc placing of the discovered 

planks, in an nitar rail. 

vända. Möjligen kan de ha tillhört etl äldre skrank, från liden före valv
slagningen. 

Till en korskranksanordning kan vidare de virken höra, som fram till 
restaureringen av kyrkan ingått i bänkinredningen. Del lör sig om två tyd
ligt sammanhörande, bilade furuplankor (fig. 3), den ena försedd med 
rundbågiga upphiiggningar.8 Det verkar osannolikt atl den med bågformiga 
urlagningar försedda plankan tillhört cn korbänk, eftersom den tydligt varit 
fogad till den andra, lika långa plankan, som i sin »ryggsida» är försedd 
med tapphäl. Plankorna kan eventuellt ha haft en sådan placering i ett 
skrank som skisserats i fig. 4. I det ena av de båda intill varandra huggna 
tapphälen i den »övre» plankan kan elt triumfkrucifix ha varit fäst. 

8 Elt fragment av ytterligare en sådan planka, i båda iindar avsågad saml 
försedd med d l sekundärt lapphål påträffades även (fig. 9). 
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Givetvis har den här framlagda tolkningen av fynden flera svaga punkter, 
och därtill kommer all Jämförelsematerial helt saknas, då inga medeltida 
korskrank eller lektorier bevarats på plats.9 En fråga som inställer sig är om 
bjälkarnas läge långt österut i kyrkan över huvud taget gör det troligt alt de 
tillhört d l skrank. Den naturligaste pu t sen för ett sådant kan synas vara i 
höjd med pilastrarna mellan de båda östligaste valven. Det är emellertid 
mycket lockande alt betrakta utrymmet öster om d d förmodade skranket 
eller leklor id som allarrummet, kyrkans sanduari i im, vilket haft förbindelse 
med sakrislian, och utrymmet väster därom ned till pilastrarna och bågen 
mellan de östligaste valven som »sångkoren», alltså en del av kyrkorummet 
som haft samma funktion som de stora kyrkornas chorus psallentium. Enligt 
Tuulse, som riktat uppmärksamheten på den viktiga frågan om korets dispo
sition i våra medeltidskyrkor, finns i flera kyrkor omständigheter, som ly
der på förekomsten av ell »mellankor» med spedell liturgisk funktion. Del 
gäller i förslå hand vissa kyrkor från äldre medeltid med torn över östra 
delen av långhuset, i vilka utrymmet under tornet gestaltats som en ifrån 
såväl församlingsrum som altarhus tydligt avgränsad arkilekturdcl.10 Men 
också i senare anläggningar, där den nödvändiga indelningen av kyrkorum
met ej åstadkommits genom skiljande murar utan troligen genom nu för
svunna träskrank, synes en särskild avdelning för sångarna — och kanske 
också för socknens herrskap — ha inrättats österut i kyrkan, klart avgrän
sad från menighetens utrymme i långhuset.11 

Evald Gustafsson 

9 Se O. Rydbeck, Trahes och lecloriiim i skånska kyrkor, Äldre kyrklig 
konst i Skåne, Lund 1921, särskilt s. 178 ff. 

10 A. Tuulse, Hossmo, en försvarskyrka med ösllorn, Kungl. Vi l lerhds His
torie och Antikvitetsakademiens Handlingar, Antikvariska serien 2, Tierp 
1955, s. 102 ff. 

11 .1. Tuulse, Spånga kyrka, Sveriges Kyrkor, h. 83, Stockholm 1959, s. 108. 
Tuulse citerar i delta sammanhang (a. a. s. 100) en upplysande senmedeltida 
inskrift i Vendels kyrka, i översättning så lydande: »Bondlölpl Vad har du 
här alt göra? Här är rummet för dem som sjunga och inga andra.» Tanken 
alt »md lankord» även upptäts åt socknens adliga får visst stöd av förhål
landena i Kungs-Hushys grannkyrku. Veckholm. Vid sydmuren i västra delen 
av kyrkans Senmedeltida korpart] slår nämligen cn med adliga vapen smyc
kad korbänk från 1400-lalels slut eller 1500-lalds början, alltså från ungefär 
samma lid som k o r d s väggar och valv. Se E. Bohrn, Veckholms kyrka, Upp
lands kyrkor 94, Uppsala 1958, s. 2, 12 o. 20. 
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