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ETT ORSERVANDUM VID ANVÄNDNINGEN AV RHEZELI1 

MONUMENTA UPLANDICA 

De, sora i vår tid syssla med historisk beskrivning av Upplands kyrkor, 
ha en oskattbar källskrift i Johannes Haquini Rhozelii Monumenta up-
landica.1 Detta arbete är icke blott ca ett halvt århundrade äldre än Hadorphs 
Af ritningar och Peringskiölds Monumenta sueo-gothorum, utan också i 
många fall utförligare. Under den relativt korta tid — 1635—38 — som 
Rhezelius på regeringens uppdrag ägnade åt antikvariska forskningar 
på Upplands landsbygd, ritade han av en mängd kyrkor i norra och mel
lersta Uppland, avtecknade vapen, som förekommo i muralrnålningar, på 
kyrkliga möbler eller som bogravningsvapen, avbildade runstenar och medel
tida inskrifter och nedskrev åtskilliga notiser av historiskt intresse. Resul
tatet av detta hans arbete är samlat i ursprungligen Ire små pappershäfton, 
som senare bundits i en gemensam pärm. Vid avritning av vapensköldar 
var han mycket noga med att ange färgerna, samt platsen, där vapnen voro 
anbragta, och man har i våra dagar ofta vid kyrkorestaureringar haft t i 11— 
fälle att konstatera, hur riktiga hans uppgifter i stort sett äro. Den fort
löpande framställningen med ständig rapport mellan bild och text gör också, 
att man känner sig kunna lita på att lokaliseringen till en viss kyrka är 
riktig, även då föremålen för avbildningarna numera äro försvunna. 

I sistnämnda avseende avviker emellertid en del av Monumenta uplandica 
från det övriga. Don innehåller en topografisk beskrivning av landskapet, 
i vilken avteckningar av själva kyrkbyggnaderna äro inflickade, som det 
förefaller på i texten utsparade tomrum. Ofta, men icke alltid skymtar man 
under bläekteckningen en blyertskontur. Härvidlag har man väl alltså rätt 
att antaga, att några teckningar kunna ha bytt plats. Det är väl inte alltid 
säkert, att den ursprungliga skissen gjorts i boken; den kan på grund av 
dåligt väder eller någon annan anledning ha gjorts på ett löst pappersblad 
och ett par sådana lösa blad kunna s?dan ha blivit förväxlade med varandra. 

Vad som föranlett dessa reflexioner är fig. 201 och 206 i den tryckta upp
lagan av Monumenta uplandica, föreställande Faringc och Ununge kyrkor. 
Det slog mig först, att vapenhuset på bilden av kyrkan i Ununge (Rhezelius: 
fig. 206; här: fig. 4) är placerat längst i väster på byggnadens södra sida, 
vilket måste vara felaktigt, då kyrkan är tillbyggd åt väster redan i slutet 
av medeltiden. Vapenhuset, som förefaller att vara samtidigt mod tillbygget, 
lades därvid av praktiska skäl framför den redan existerande portalen och 
låg alltså 1635 liksom nu nästan mitt på södra muren. Ett fönster, som på 
fig. 206 (här: fig. 4) ligger ett gott stycke öster om vapenhuset, ligger i 
verkligheten alldeles intill detta. Vid en genomgång av samtliga avbildningar 
av kyrkorna i Närdinghundra härad fann jng, att av dessa ondast bilden av 

1 Ms i Kgl. biblioteket med signum F c 6. Utg. av C. M. Stenbock o. Oskar 
Lundberg som bilaga till Uppl. fornm. fören. tidskr. bd 7 (1913—17) under 
titeln ION. HAQUINI RHEZELII MONUMENTA UPLANDICA, RESEAN
TECKNINGAR FRÄN AREN 1635, 1636, 1638. 
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i'"/^. i—2. Ununge kyrka. Överst plan efter ritning för Sveriges Kyrkor av M. Erichs 
1914 (periodindelningen olillförlillig). Därunder Rhezelii avleckning från år 1635. 
Tecknaren har tydligen stått SV om kyrkogårdsmuren och därför ej sett fönstret 
strax O om vapenhuset; del fönster, som nu finns V om vapenhuset är upptaget 
på 1700-talet. Rhezelius betecknar kyrkan som Faringe. — Ununge Church. Above 
plan. under il Rhezelius' sketch dated 1035, where he describes il as Faringe Church. 
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P'aringe (Rhezelius: fig. 201; här: fig. 2) har vapenhuset placerat nära 
mitten av södra muren, vilket ej heller stämmer med verkligheten. Båda do 
nämnda kyrkorna äro mycket enkla. Ununge har visserligen ett karakteris
tiskt kännemärke i gavlarnas tegelornamentik, men denna är ej återgiven 
varken på fig. 206 eller pä fig. 201. De ståtliga smidda takprydnader, varmed 
Rhezelius bilder äro försedda, lämna ingen ledning, då de ej bevarats till 
vår tid. Faringe tycks f. ö. först 1639 ooh Söljande år ha slutgiltigt repa
rerats efter en lörhärjande eldsvåda 1608. 

Ser man på kyrkogårdarna överensstämmer, så vitt jag kan se, den på 
lig. 201 bäst med de arkivaliska uppgifterna om Ununge kyrkogård och 
stigluckor i äldre tid. Sålunda beslöts 1763, att »gamla Stora Stigluckan 
borde nodrifwasj och 1773 hölls auktion på densamma. 1831 borttogs en 
stiglucka i väster (som alltså ej var den förut omtalade »Stora»; jfr fi;. 2) 
och ersattes av nuvarande lilla öppning i muren. Om Faringe veta vi, att 
;begge steglukorna» tjärades och beckades 1730. Någon verkligen bevis-
kraftig jämförelse mellan fig. 201 och 206 i detta hänseende kan emellertid 
ej göras, då Rhezelius på don senare bilden nv utrymracsskäl utelämnat 
hela västra delen av kyrkogården. Mod hänsyn till den å fig. 206 synliga 
lilla byggnaden i södra bogårdsmuren till hö^er om stigluckan kan sägas, 
att såväl Ununge som Faringe enligt uppgifter i kyrkoarkivet haft en maga
sinsbyggnad i eller invid kyrkogårdsmuren. I Ununge kallas den »det mod 
Kyrko-Boden sammanbyggde Skatte-Magazinet» och tycks ha varit belägen 
invid södra muren, eftersom den vid denna murs utflyttning 1833 kom att 
ligga »helt och hållet» inne på kyrkogården. Magasinet i Faringe var byggt 
i samband med bogårdsmuren, som etter dess rivning måste uppmuras? »där 
gamla materialboden stått» (sst. prot. 1833). En annan liten byggnad i själva 
bogårdsmuren användes som källare til! dess den 1822 revs. 

Ett viktigt indicium bordo klockstapeln vara. På fig. 201 är ingen stapel 
utritad, men detta betyder mindre, eftersom Rhezelius konsekvent utelämnar 
klockstaplarna, då de ej få plats på det sparade utrymmet. Klockstapeln på 
fig. 206 är ej lik nuvarande stapel vare sig i Ununge eller i Faringe, ej 
holler ligger den pä samma plats som någon av dem. Stapeln i Faringe är 
emellertid byggd först 1668, möjligen av äldre material och kan i så fall 
vara flyttad.2 I Ununge har Rhezelius utan minsta tvivel sett den nuvarande 
klockstapeln, d. v. s. sådan den var, innan den inbyggdes. Detta kan man 
konstatera därigenom att han sedan bläckritningon var färdig — troligen 
vid ett förnyat besök i kyrkan — ritat om den med blyerts och därvid för
lagt den just till den plats, där den nu ligger. Blyertsteckningen är mycket 
svag och är därför ej synlig på bilden i den tryckta upplagan. Den avbildar 
emellertid, därom kan man ej tveka, den nuvarande stapelns konstruktion. 
Jag understryker än en gång, att Rhezelius torde ha gjort denna blyertsrät
telse vid ett senare besök i Ununge, varvid han dock ej observerat, att även 
själva kyrkan är felaktigt avbildad. En analogi finner man (likaså endast 

2 En liten stapel, sådan som den på fig. 206, kan gott ha rymts på berg
knallen utanför kyrkogårdsmurens NÖ hörn. 
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Eig. 3—4. Faringe kyrka. Överst plan efler ritning för Sveriges Kyrkor av AI. Erichs 
1914 (periodindelningen otillförlillig). Därunder Rhezelii avleckning från år 1635. 
Rhezelius har ändrat ritningen av klockstapeln med blyerts ändringen är på 
ovanstående bild tecknad efter originalet, då hlyertsslrecken äro för svaga för att 
komma fram på fotografi. Den korrigerade bilden föreställer klockstapeln i Ununge. 
med vilket namn Rhezelius även betecknar avritningen av själva kyrkan. — Faringe 
Church. Above plan, under it Rhezelius' sketch from 1635, which he himself describes 
as Ununge Church. He has changed the sleeple in pencil lo resemble the Ununge belfry. 
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Fig. 5. Knutby kyrka enligt Rhezetii avteckning 1635. — 
Knutby Church according to Rhezelius' sketch dated 1635. 

i handskriften) i en korrigerande blyertsteckning ovanför avritningon i bläck 
av Almunge kyrka i samma härad. I detta fall når blyertsteckningen upp i 
texten och måste väl alltså vara senare tillfogad. 

Slutligen kan jag ej neka mig att peka ph det lilla träd, som synes östor 
om koret på fig. 206. I Faringe står nu på samma plats cn ganska egen, 
mycket kraftig, men lågstammig tall. Docent T. Arnborg, Växtbiologiska 
institutionen, Uppsala, har på min fråga haft vänligheten meddela, att denna 
tall att döma av fotografier från 1915 gott kan vara omkr. 300 år gammal. 
Han påpekade också för mig sannolikheten av att Rhezelius med sin bild 
åsyftat ett barrträd — lövträd tecknar denne nämligen helt annorlunda. 

Om man ej vill godtaga tanken, att bilderna av Ununge och Faringe för
växlats med varandra, så måste man i stället erkänna, att dessa båda teck
ningar äro ganska otillförlilliga och nonchalant utförda. För min del anser 
jag dot senare alternativet innebära en större orättvisa mot den samvets
granne forskaren Rhezelius. 

Ännu en av bana avbildningar av Xärdinghundrakyrkorna är emeller
tid ägnad att väcka tvivel. Jag avser Knutby (Rhezelius: fig. 203; här: fig. 
5). Kyrkan på bilden har lägre, möjligen också smalare kor.3 I verklig
heten kan detta knappast ha varit fallet. Kyrkan är nu rektangulär med 
samma höjd på kor och långhus och på östra muren är don ursprungliga, 
medeltida fönstergruppen bevarad till sin övre del ovanför valven, som in-
slagits på 1400-talet. Visserligen förhåller det sig så, att (akfallet i Knutby 
vid något tillfälle gjorts mindre brant genom alt röstena tagits av, och detta 
kan möjligen ha skett tidigare över östra än över västra delen av kyrkan, 
så att på Rhezelius' tid faktiskt en höjdskillnad existerat mellan kor och 
långhus. En sådan förklaring förefaller mig dock en smula krystad. A andra 
sidan är det svart att räkna ut med vilken kyrka Knutby skulle kunna ha 

3 Jfr den mycket korrekta avbildningen av Edsbro, av vilken tydligt fram
går, att den kyrkan liksom ännu i dag har lägre, men ej smalare kor. 
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blivit förväxlad. Kyrkogården med stigluckan i väster är någorlunda korrekt 
återgiven, och det är möjligt, att det lägre koret beror på ett minnesfel, som 
fått göra sig gällande vid renritningen, då tecknaren oj längre hade objektet 
framför sig. Sannolikt hade han sett åtskilliga kyrkor av i övrigt samma 
typ som den i Knutby, men mod smalare och lägre kor, och möjligen lat han 
påverka sig därav. 

Det bör ej alltför mycket förvåna, att det just är i avbildningar av kyrko
byggnaderna, som felaktigheter möta. Det är inle säkert, att Rhezelius ansåg 
själva kyrkbyggnaderna som antikviteter pä samma sätt som vi. Han har 
infogat dem som illustrationer i den topografiska beskrivning av land
skapet, som ävenledes var anbefalld i hans instruktion*, medan vapen, run
stenar, inskrifter o. dyl. samlades för sig i ett annat häfte. När han hade til 
över och en mer pittoresk kyrka animerade honom till det gjorde han en 
relativt detaljrik bild, som vittnar gott om hans observationsförmåga, i andra 
fall nöjde han sig tydligen med cn mer schematisk. Man bör naturligtvis 
icke draga för vidsträckta slutsatser av de misstag JHK händelsevis funnit 
eller trott mig finna. De understryka dock vad man säkerligen visste förut, 
nämligen alt även donna utmärkta källa måste användas med kritik. 

Ingeborg W ilcke-Lindqvist 

• Inskriven i F c 6 under rubriken »Dalta Hafwa Rijksens Rådli af Anti-
quarijs alt förvänta» (elt utkast från 1629 till don definitiva instruktionen av 
1630; so härom H. Schiick, Kgl. Vitterhets Historie och Antiqvitets Aka
demien. I )css förhistoria och historia, I, Sthlm 1!)32, s. 133 ff.). 
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