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Aspeboda kyrka

Namnet Aspeboda är tidigast belagt 1368 och avsåg då gårdar/fäbo-
dar vid sjöarna Lilla  och Stora Aspan och tillhöriga  Stora Tuna. Här 

fanns tidigt enligt traditionen ett kapell, Capella Montis Cupri. Detta Kop-
parbergets kapell betjänade traktens bergsmän. Kapellet är omnämnt 1471 
i biskop Lydekes avlatsbrev, där det om kapellet heter till conservationem, 
sustentatinum et fabricam (bevarande, vidmakthållande och byggande) 
och det skall med ”tillbörlig heder hava sin församling”. Bergsmännen 
bildade ett kapellag med skyldighet att underhålla kapellet men de hade 
också kyrkobyggnadsskyldighet gentemot huvudförsamlingens kyrka i 
Stora Tuna. Kapellaget saknade egen sockenstämma. År 1604 överfördes 
Aspeboda från Stora Tuna till Stora Kopparbergs församling och år 1640 
möter vi Aspeboda som egen kapellförsamling.  

”Anno 1609 then 21 Aprilis är Aspeboo kyrkia först begynt byggias” 
på initiativ av  häradshövdingen Albrekt Hansson Svinhuvud (1550-ta-
let - 1631), en av de mest legendariska personerna i Aspebodas historia. 
Kapellet, som kallades Den helga Andas kapell (Den Helige Andens kapell), 
uppfördes på den nuvarande kyrkans plats.  Dess  utseende är dock okänt. 
Eftersom nuvarande angångsklocka av kyrkans tre klockor är gjuten 1611 
är det sannolikt att också klockstapeln  byggdes samtidigt med kapellet.

Som på många andra ställen växte befolkningen 
och det blev snart vid den söndagliga gudstjänsten 
trångt i kapellet. I det läget föreslog 1664 församling-
ens nye kyrkoherde i Stora Kopparberget  Johannes 
Johannis Rudbeckius att man skulle uppföra en 
större kyrkobyggnad ”aff trä uthanom then gamble”, 
vilket också skedde. Kyrkan knuttimrades med en 
fasad av träspån. Denna kyrka benämnd Fem spirors 
tempel  (se modell i södra vapenhuset) invigdes 1681 
och fungerade fram till den olycksaliga branden den 
7 augusti år 1959, då allt förstördes. Klockstapeln 
från 1671 ”då dess byggande börjades och blef full- FO
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bordad 1677 genom sammanskjutne frivil-
liga gåfvor” klarade sig dock vid branden.

Klenoden i 1681 års kyrka var det lü-
beckska altarskåpet från omkr 1490 av 
Henning von der Heyde  eller hans krets 
och skänkt av häradshövding Albrekt 
Hansson ”Gudhi til Ähra”. Skåpets corpus 
visar (se Riksantikvarieämbetets foto) An-
dens utgjutande över apostlakollegiet sam-
lade kring Maria, som sitter på en tron med 
bok i knäet. Motiven på flygeldörrarna till 
vänster är överst Bebådelsen och därunder 
Marias död, samt till höger överst  Jesu 
födelse och nederst Marias upptagande  i 
himmelen. Skåpet synes alltså ha varit ett 
Mariaskåp.

En annan klenod i den gamla kyrkan 
var innertaket i trä med målningar i en 

form, som härrör från den romerska antiken och som består av 
rikt profilerade och utsmyckad lådliknande fält. Det taket var vid 
brandtillfället nedtaget för restaurering och blev därmed  räddat 
över till den nya kyrkan.

Nuvarande kyrka uppfördes så gott som omedelbart efter den 
förödande branden och invigdes midsommardagen 1963. Arkitekt 
var Rolf Bergh, en av 1900-talets ledande arkitekter när det gällde att 
låta teologi och liturgi  utgöra ”drivkraften” i kyrkobyggandet. Han 
presenterade  tidigt en kyrka av samma storlek som den nedbrunna. 

På den nästan kvadratiska grundplanen står fyra kraftiga hörn-
pelare av betong, vilka bär upp kyrkans takstolar. Dessa hörnpelare 
har samtidigt blivit liturgiska hörnpelare och bärare av teologiskt-
liturgiska motiv. De får bära upp predikstol, dopplats och plats för 
kör, orgel och lovsång. 

I söder uppfördes ett vapenhus av det brandskadade timret från 
den gamla sakristian. Därmed ville arkitekten erinra om, att vi går 
in i den nya kyrkan genom den gamla. 

Kyrkans fasad är klädd med hårdbränt tegel lagt i ett mönster 
som vill påminna om den gamla kyrkans spånbeklädnad. Liksom 
sin föregångare har kyrkan på det högresta valmade sadeltaket en 
takryttare samt på gavelkrönen liksom på Den Helige Andens kapell 
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Hörnstenen.

hörnspiror i koppar föreställan-
de flammor från kopparugnen. 
Hela taket är kopparklätt. I kyr-
kans nordöstra hörn av grunden  
ligger den hörnsten, som redan 
1681 års kyrka vilade på.
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Altare

Altaret i öster är uppmurat av röd sandsten från Älvdalen. Med sitt 
altarkors - senare i bergkristall - är altaret kyrkans liturgiska bränn-

punkt. Från altaret tar den kristna församlingen emot Guds gåvor förlå-
telsen, evangeliet, nattvarden och välsignelsen. Dit bär församlingen fram 
sitt eget offer: bröd och vin, syndabekännelse och trosbekännelse, böner 
och lovsånger.

Hela kyrkorummet är orienterat mot altaret i öster, som är riktningen 
mot Guds evighet och salighet. Kyrkorummet rymmer en bit av himlen 
och en bit av jorden. Korets östvägg är den synliga gränsen. Där tar evig-
heten vid.

Den moderna altaruppsatsen av bildhuggaren Ivar Lindekrantz söker 
åskådliggöra kyrkans tre stora högtider. För julen står Josef och Maria med 
Jesusbarnet, för påsken den korsfäste och uppståndne Kristus och inför 
pingstundret två nutida människor.

Söder om altaret finns på den östra väggen kyrkans  femte fönster i färg. 
Här omsluter korset i mörkblått hela jorden, som vilar i en gudstriangel.
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Aspeboda kyrkas gamla predikstol 
från 1672.
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Predikstol

En predikstol har i alla tider hört kyrkorummet till. I Aspeboda första 
kapell var det frågan om en enkel flyttbar pulpet (ambon) i koret för 

textläsningar och predikan. 
I 1600-talskyrkan hade predikstolen blivit en traditionell predikstol i 

barock på norra väggen. 
Den nya kyrkans  enkla predikstol nära församlingen har möjligtgjorts 

av den moderna högtalartekniken. Den har ritats också den  av Rolf Bergh 
och blivit  smyckad med tre bilder i dubbel finnväv av konstnären Folke 
Heybroeks med motivet ”Stormen stillas”. De är vävda på Alice Lunds 
Textilateljé i Stora Tuna i samarbete med Dagmar Lodén. 

På predikstolen vilar en förgylld toppspira från den gamla kyrkan.
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Dopfunt

Till det gamla kapellet hörde en dopfunt i brunpolerad kalksten med 
ornament i guld.

Denna funt förstördes av branden. Funt kommer av det latinska fons, 
som betyder källa. I den källan blir vi genom dopet delaktiga i den tillkom-
made tidsåldern för att där vandra i ett nytt liv (Joh 3:5f).

Kyrkans nya dopfunt av sandsten har en dopskål i kristall av José 
Samson med fiskgravyer (se dopskålens övre del) av Ingemar Lindgren. 
Fiskgravyerna knyter an till det kristna symbolspråket. Om vi skriver 
begynnelsebokstäverna för J(esus) K(ristus) G(uds) S(on) F(rälsaren) på 
grekiska får vi det grekiska ordet för fisk. Kristus är fisken och de döpta 
hans småfiskar, vilkas livselement är dopvattnet, som de aldrig får lämna,

Det stora påskljuset vid dopfunten tänds på påskdagen som en uppstån-
delsesymbol till erinran om Kristi seger 
över döden, vilken vi får del av genom 
dopet. De individuella dopljusen tänds 
på det stora påskljuset. Påskljuset, försett 
med Kristi monogram A och Ω, är en på-
minnelse om att dopet är fast förankrat i 
evangeliets centralpunkt Kristi död och 
uppståndelse.

Över dopfunten är placerad en liten 
änglagestalt räddad från den gamla kyr-
kan.
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Silver

Aspeboda fick 1608 låna en kalk med patén från Stora Kopparberg att 
användas till den gudstjänst i vilken Kristus kommer till de sina. Dess 

cuppa förstorades 1768. Först 1829 efter den stora kyrkstölden år 1823 
inköptes en ny kalk med patén. Denna är alltjämt i bruk.

1834 efter stölden inköptes också en ny vinkanna i stil med tidens pro-
fana kannor. Ytterligare en kanna inköptes 1873. Den är invändigt förgylld 
och har på locket ett lamm med segerfana samt på livet inom bladornament 
gjutna kors, ankare och kalk (tro, hopp och kärlek). En oval oblatask hade 
inköpts 1831.

1610 skänkte Albrekt Hansson Svinhuvud och hans hustru Bengta 
Nilsdotter ett sockenbudstyg med kalk och patén. År 1803 inköptes ett 

nytt sockenbudstyg. 1966 
inköps ett altarkors av berg-
kristall infattat i silver. Till 
kyrkans silver hör också sex 
ljusstakar.
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Mässkrud

Mässkrud är ett samlingsbegrepp för alla kyrkliga textilier som 
används vid altaret. Kyrkan har mässhakar och kalkkläden i 

alla de liturgiska färgerna. Mässhaken har ytterst sin förebild i den 
antika mantel, som Jesus bar. Tanken med bruket av mässhake är att 
prästen  skall framträda som Kristi tjänare, ”i hans stad och ställe” 
som ett gammalt uttryck lyder. Under mässhaken bär prästen som 
ett ämbetstecken en stola, ett brett band också det i liturgiska färger. 
Symboliskt tolkas stolan som Kristi ok (Matt 11:29).

Från den gamla kyrkan är ett par mässhakar i rött och svart från  
1700-1800-talen räddade. Den blå mässhaken är från 1900-talet.
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Konstverk och minnesmärken

Den gamla kyrkans räddade innertak av trä från 1600-talet med de-
kormålningar i renässansstil av kasetter återfinns i dagens i övrigt 

modernt utformade kyrkorum. 
Aspeboda kyrka är fylld med religiösa bilder. Till den religiösa bildens 

väsen hör att det väsentliga är något helt annat än det avbildade. I den 
religiösa bilden dras blicken bortom det synliga till det radikalt okända. 
Bilden frammanar närvaron av något frånvarande och ogripbart.

Kyrkans fönster med färgmotiv på den södra sidan visar de fyra evang-
elisternas symboler. Deras färgskala går från svalt blått i väster (med örnen 
som symbol  för Johannes) över grönt (med oxen som symbol för Lukas) och 
gult (med lejonet som symbol för Markus) till omslagsbildens varma röda 
i öster (med den bevingade människan som symbol för Matteus). Fönstren 
har komponerats av Per Lindekrantz. Tillsammans med Rolf Bergholtz 
har sedan fönstrens motiv framställts i en speciell djupbränningsteknik. 

Enligt medeltida förebild inrättades en läktare för kö-
ren, så kallad gapskulle, på norra sidan. Dess bonad på 
räcket har ett citat från den 23:e psalmen ”Herren är min 
herde” och är komponerat av Folke Heybroeks  och sedan 
vävd på Alice Lunds Textilatelje i Stora Tuna.

På kyrkans betongpelare i sydvästra hörnet är delar av 
den trasiga men här renoverade gravstenen över härads-
hövding Albrekt Hansson Svinhuvud uppsatt.

Läktaren, som vilar på den kraftiga betongpelaren, har 
som utsmyckning den vävda bonadens text från Psaltaren; 
”Himmelen och jorden fröjde sig; havet brusar; ström-
marna klappa i händerna; bergen jublar med varandra ...”
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Orgel

Orglar är kända från det medeltida Sverige. 
Men det var först  i och med reformatorerna 

Olaus och Laurentius Petris strävanden att införa 
församlingssång på svenska, som orgeln fick en 
fast liturgisk uppgift i gudstjänsten.

I Aspeboda byggdes 1631 på gapskullen av 
orgelbyggaren Paul Möller från Spandau ett 
orgelverk om 7 stämmor. 1860 började orgel-
byggaren A Johansson uppföra en 1-manualig 
orgel med 6 stämmor och bihangspedal. Hans 
orgelfasad blev kvar när en ny orgel  inköptes 
från Sandvikens kyrka byggd 1899 av Åkerman 
& Lund i Stockholm. Den orgeln omdisponera-
des 1950 men brann upp 1959. 

Kyrkans nuvarande orgel byggdes 1963 av 
Åkerman & Lund som en 2-manualig orgel med 
20 stämmor och pedal. Fasaden består av kop-
parpipor och plana rödbruna paneler.
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Klockor

Vid branden 1959 lyckades man rädda den gamla klockstapeln, vars 
ytterväggar är klädda med faluröd panel och huven med tjärade 

spån. Längst upp sitter en åttasidig lanternin krönt med en förgylld spira. 
I stapeln hänger tre klockor. För merparten av kostnaden för två av dessa 
har häradshövding Albrekt Hansson  svarat.

Storklockan, som göts 1625 och väger 2 170 kg, har som slagton h¹. 
Klockan har denna inskrift: JAGH ROPHAR OFVER BERGH WATHEN OCH 
IORDH:  / KOMMER HITH THIL OCH HÖRER GVHDS ORD / Därefter följer en 
latinsk rad som i översättning betyder: ”SI, EN KLOCKA JAG ÄR, OCH ALDRIG 
FÖRGÄVES JAG BÅDAR: KOMMEN DÅ RINGNINGEN SKER, JAG ER  KALLAR TILL 
LIVETS GLÄDJE”.

Angångsklockan på 1125  kg har som slagton diss¹. Den göts om i Tuna 
1719 och bär följande text: IAG ROPAR ÖFWER BERG OCH IORD KOM HIT  TIL 
MIG OCH HÖR GUDZ ORD samt denna text:

NÄR NITTONDE ÅHRET SKREFS UTOFWER  SJUTTON HUNDRA/ TÅ 
RYSSEN SKRÄMDE OS WÅR BERGSLAG TILL AT PLUNDRA/ OCH WÅR 
ULRICA SATT SITT FÖRSTA ÅHR PÅ THTRON / IAG RÄMNAD GIÖTS 
DÅ OM AT FÅ EN BÄTTRE THON. Därefter följer namn på förtroen-
devalda samt denna text: TU TING IAG BEDER MÄRCK  TÅ TU MIG 
LJUDA HÖRER/ FÖRST DET KOM HIT OCH  LÄR I HWAD WÄG GUDS 
ORD TIG FÖRER,/ MEN SEDAN NÄR  OCH  NÄR HOS NÅGON DÖDEN 
LÄSTT OCH / IAG DET  TECKNAR  DIG TÄNCK MIG MÅ BÖR HÄR NÄST. 

Lillklockan på  975 kg göts 1695  med slagtonen fiss¹ och har 
denna text: GLORIA IN EXCELSIS DEO/ CAROLUS XI REX SVEC.  Där-
efter följer namn på förtroendevalda samt  GUDZ  HELIG NAMPN  
TIL ÄHRA OCH ASPEBODA  KYRKIA TIL PRYDNAD ÄR IAG AF 
FÖRSAMBLINGENS/  SAMMANSKUTNE MEDEL OCH SAL: PEDER  
SWENNNONS TESTAMENTERADE 1500 DAL.... FORFAERDIGAT 
WORDEN A : 1695

MIT LIUD DET KALLAR EHR ET BÄTTRE LIUD AT HÖRA / TY 
SKYNDER TIL DET LIUD SOM EHR KAN  SALIG GIÖRA
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