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TVENNE ALTARSKÅP I STATENS 
HISTORISKA MUSEUM IDENTIFIERADE 

Av Åke Nisbeth 

L*. Fr. Broocman skriver i sin »Beskrifning öfwer . . . Öster-
Götland» bl. a. följande om Hägerstads gamla kyrka: »Uti henne 
äro twänne wid hwarandra upstälde Altartaflor, af hvilka then 
til höger är förärad från Grensholms fordna HoffKyrka af Hans 
Excell. Kungl. Råd och Grefwe Jacob Spens. The äro hwar
annan helt lika, föreställande uti wäl forgyldte bilder 3 gamla 
Män och twänne Qwinnor, som hafwa ett barn emellan sig, 
hwilket griper efter ett äple, och är S. Sigfrids Historia med 
mera afbildat på them.»1 I Widegrens »Försök till en ny beskrif
ning öfver Östergötland» har detta sammandragits till: »Uti 
henne äro 2:ne hwid hwarandra upstälde Altartaflor, af gammal
modigt Bildthuggeri-arbete. Den ena, till höger, är hi t förärad 
af Hans Excellence R. Rådet och Grefwe Jacob Spens, ifrån 
Grensholms f. d. Hof-Kyrka.»2 I 1829 års inventarium står en
dast att altartavlan föreställer de tre vise männen samt att den 
var skänkt av greve Spens.3 P. A. Säve, som besökte kyrkan år 
1861, har lämnat oss dels en beskrivning av båda altarskåpen, 
dels också skisser av dem. Beskrivningen finnes tryckt i Anti
qvarisk Tidskrift I och lyder: »Altarskåp 2 alnar 22 tum högt, 
1 aln 19V2 tum bredt, med dörrar, rikt förgyldt, finaste snideri.» 
I en not tillägger Säve: »Församlingen har på allmän socken
stämma den 13 Nov. 1862 beslutat öfverlämna detta altarskåp 

1 C. Fr. Broocman, Beskrifning öfwer the i Öster-Götland befintelige 
städer, Slott, Sokne-Kyrkor .. ., Norrköping 1760, II, s. 35. 

2 P. D. Widegren, Försök till en ny Beskrifning öfwer Östergötland, 
Linköping 1817, 1:2, s. 334. 

3 I A. T. A., Stockholm. 
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Fig. 1. Teckning av P. A. Säve uv ell altarskåp i Hägerslads kyrka, Östergötland. — 
Zeichnung von P . A. Säve eines Altarschreines in der Kirche von Hägerstad, 

Östergötland. 

till Statens museum, så snart den nya kyrkan (hvars grund 
lägges 1863) blifvit färdig och invigd.» Det andra altarskåpet 
beskrives sålunda: »Ett annat altarskåp, hvars dörrar saknas, 
2 aln 4 tum högt, 2 aln 4 tum bredt, Maria sittande med barnet 
m. fl. figurer är groft arbetadt men rikt förgyldt.»4 Beskriv-

4 Antiquarisk Tidskrift I, Sthlm 1864, s. 100. 
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ningen i den handskrivna reseberättelsen är i stort sett likartad, 
endast djupmått för de bägge skåpen har tillkommit (det bästa 
skåpet var 7 tum djupt, det enklare 13U tum).5 Skisser av de 
båda skåpen finnes dels i den skrivna reseberättelsen, dels i en 
av Säves skissböcker från resan, de senare värdefullast, då de 
är gjorda med föremålen framför ögonen (fig. ]).° Också Man
delgren har beskrivit och avbildat det bästa av skåpen, men be
skrivningen är kortfattad och tyvärr är teckningen svåråtkom
lig, då den tillhör den ännu icke katalogiserade delen av Man-
delgrenska samlingen i Lund.7 

Intet av dessa skåp finnes nu kvar i kyrkan. Det ena skåpet, 
det enklare, återfinner vi i Statens Historiska Museum, där det, 
tillsammans med den gamla predikstolen, bär inv.nr 8256. Men 
vart har det andra, det bättre, skåpet tagit vägen, det som för
samlingen hade lovat att skicka upp till Stockholm så snart den 
nya kyrkan var färdigbyggd?8 Ett intyg av den 28/6 1888, ut
färdat av kyrkoföreståndaren och kyrkovärden och bevittnat 
av två av pastoratets präster visar, att en sändning »fornsaker» 

5 Reseberättelsen förvaras i A. T. A., Stockholm. Beskrivningen och 
skisserna återfinnas å s. 75—76. 

" Skissböckerna förvaras i Uppsala Universitetsbibliotek. De skisser 
som intresserar oss återfinnes i S 40:e, s. 169—170. 

7 I reseberättelsen för år 1847 i A. T. A. läser vi (s. 135): »De i Brooc
man och Widegren omnämnda 2nc Altartaflorna finnas ännu i behåll. 
Den ena är ett utmärkt vackert konststycke, hvaraf jag vågar framställa 
Kongl. Akademien med det första torde göra sig till egare. Det tyckes 
vara af tyska skolan från 1400-talet. Se fig. 1 å Pl. LXXVII. Det andra 
är utan synnerligt värde.» 

1 Förutom noten i Antikvarisk Tidskrift se också ett sockenstämme
protokoll av den 13/11 1862 (avskrift i A. T. A.): »§ 1. Upplästes en från 
Kungl. Witterhets- Historie och Antiqvitets Akademien till pastors Em-
betet afläten skrifvelse med förfrågan om församlingen skulle vilja till 
Statens historiska Museum afstå det i kyrkans kor befintliga gamla Al
tarskåp med twenne dörrar föreställande de tre Konungarna, som till
bedja den Nyfödde Frälsaren. — På denna skrifvelse svarades, att för
samlingen ville behålla detta heliga ålderdomsminne, så länge den gamla 
kyrkan kommer att begagnas till Gudstjenst, men utfästade sig, att så 
snart nya kyrkan varder färdig och invigd afstå förenämnda Altartafla 
till Statens historiska Museum, då Akademien sjelf torde ikläda sig kost
naden för densammas förflyttande till Hufvudstaden». 
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denna dag avsänts till Stockholm." Ett år tidigare hade Häger
stads församling erbjudit museet »från Hägerstad gamla kyrka 
qwarwarande fornsaker: ett altarskåp med förgyldt bildhug-
geriarbete, 1 predikstol med träsniderier m. m.».10 Det var så
ledes dessa som sändes till Stockholm 1888. Endast ett altar
skåp namnes dock, med visshet det enklare, vilket, som redan 
sagts, förvaras i Statens Historiska Museum. Men varför sände 
man inte det förnämligare skåpet, det som museet redan år 1862 
hade löfte om att få? Den enda förklaringen är, att det redan 
var uppskickat. I ett brev från kyrkoherden i socknen, A. R. 
Alvin, till riksantikvarien av den 29/3 1894 talas bl. a. om »de 
värdefulla altartaflorna och predikstolen», som upptagits till 
Stockholm.11 Altarskåpet har således med all sannolikhet en 
gång, mellan 1865 (då nya kyrkan var färdigbyggd) och 1888 
(då de återstående inventarierna sändes upp), skickats upp till 
Statens Historiska Museum, och följaktligen bör det också fin
nas där fortfarande. Ytterligare något altarskåp från Hägerstad 
är dock icke upptaget i museets inventarieförteckning, icke hel
ler kan man bland altarskåpen från okänd ort finna något, som 
ens tillnärmelsevis liknar Hägerstadskåpet. Bland skåpen med 
ursprungsbeteckning finnes dock ett, som redan vid en hastig 
blick visar sig nära överensstämma med det försvunna östgöta
skåpet, nämligen det som uppgives vara från Möja kapell i 
Uppland (SHM inv.nr 7367, fig 2).12 En detaljgranskning skall 
visa, att absolut identitet råder mellan de två skåpen. 

• I A. T. A., Stockholm av följande lydelse: »Att de fornsaker från 
Hägerstads gamla kyrka hvilka nu afsändas till Statens historiska mu
seum i Stockholm, vid inpackningen och afsändningen befinna sig i det 
skick i hvilket de sedan flere är tillbaka befunnit sig, intygas av oss 
undertecknade som verkställt inpackningen. Alfred Jonsson kyrkoföre
ståndare. Gustaf Jonsson kyrkvärd». 

10 Skrivelse i A. T. A. av den 9/11 1887 undertecknad Axel Jacobsson, 
vice pastor. I sin helhet lyder den: »Enligt kyrkorådets fattade beslut 
hembjudes härmed till Svenska Staten från Hägerstads gamla kyrka qwar
warande fornsaker: 1 altarskåp med förgyldt bildhuggeriarbete, 1 pre
dikstol med träsniderier m. m.». — " I A. T. A., Stockholm. 

12 Sveriges kyrkor, Uppland, Bd I: 3, Värmdö skeppslag, Sthlm 1949, s. 
492—493, fig. 512. — Upplands kyrkor II: Erik Bohrn, Möja kyrka, 
s. 80—81, fig. på s. 83. — V. C. Habicht, Riemenschneider-Nachfolge 
in Skandinavien, i Niedersachsen, Jahrg. 41, August 1936, s. 238 ff. 
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Fig. -'. Altarskåp i Slutens historiska museum, cn gäng tillhörigt Hägersluds kyrka. 
Östergötland. — Allurschrein im Sluallichen Historischen Museum, au» der Kirche 

in Hägerstad, Östergötland. 

Till en början kan man konstatera, att skåpen är av exakt 
samma storlek. Säve uppger höjden på Hägerstadskåpet till 
2 alnar 22 tum, d. v. s. 174 cm, bredden till 1 aln 19V2 tum, 
d. v. s. 108 cm, djupet till 7 tum, d. v. s. 17 cm. Motsvarande 
mått på Möjaskåpet är: höjd 174 cm, bredd 108 cm och djup 
17 cm. 

Båda skåpen har i corpus en framställning av den heliga 
släkten. Att man i Hägerstad tolkat denna scen som de vise 
männens tillbedjan är ett lättförklarligt misstag, då tämligen 
stora överensstämmelser finns mellan dessa två motiv. Kom
positionen av scenen är densamma i det s. k. Möjaskåpet och 
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på Säves teckning med Maria och Anna sittande på en bänk 
med Kristusbarnet emellan sig; Josef stående till vänster om 
bänken, Annas tre män till höger om den. Barnet sträcker ut 
sin högra hand mot sin moder, medan han med den vänstra tar 
emot det äpple, som Anna bjuder honom (jfr Broocmans be
skrivning!). Säve har visserligen återgivit endast två av Annas 
tre män, vilket dock enklast, och säkert fullt riktigt, förklaras 
med att han glömt den tredje mannen. Han måste nämligen un
der alla omständigheter ha funnits för att scenen skall ha varit 
komplett. Bänken har i båda fallen ett rikt utformat ryggstöd, 
i Hägerstad två kannelerade pilastrar, som uppbär dels var sin 
ängel, dels en dubbel bågställning. Mellan pilastrarna en skärm 
med två speglar. I Möjaskåpet återfinner vi pilastrarna, skär
men samt en ängel, den vänstra, medan den högra fallit bort. 
Men bågställningen då? Ser man noga efter finner man på Möja
skåpet tydliga spår efter de dubbar, som fäst denna vid bak
grunden, den har m. a. o. fått dela den högra ängelns öde. 

Masverket i corpus visar också slående överensstämmelser. 
Den nedre fyllningen i Hägerstadskåpet har på Säves skiss en 
cirkel i mitten, en halvcirkel vid varje sida samt utfyllande 
rankverk, samma utformning som motsvarande parti på Möja
skåpet. Baldakinen i Möjaskåpet består av ett rikt rankverk 
med tre inställda små halvfigurer, uppväxande ur var sin blom
kalk, den mittersta med ett språkband, vars första ord är 
»maria». I svicklarna musicerande änglar. Hägerstadskåpets 
baldakin visar samma komposition, samma ornamentik, samma 
halvfigurer i blomkalkar (varav den mittersta med ett språk
band, av vars inskrift Säve ovanför skissen återgivit ordet 
»maria») och samma svickelänglar. Således är corpus i de båda 
skåpen in i minsta detalj lika. 

Detsamma är förhållandet med flyglarna. Möjaskåpets högra 
flygel har i övre registret t. v. ett obekant krönt kvinnligt 
helgon, t. h. S. Nicolaus (eller kanske snarare S. Eskil), i det 
nedre t. v. S. Barbara, t. h. S. Laurentius. Motsvarande flygel 
återges på Säves skisser mycket summariskt, men vi känner i 
varje fall igen S. Barbara nederst t. v. Observera också, att 
Säves återgivande av masverket med nedre registret utan bal
dakiner överensstämmer med förhållandena i Möjaskåpet, där 
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dessa part ier till största delen fallit bort. Möjaskåpets vänstra 
flygel har i övre registret t. v. S. Erik, t. h. S. Katarina av 
Alexandria, i nedre t. v. S. Torkel, t. h. S. Sigfrid. Samtliga dessa 
återfinnes på Säves teckning av motsvarande parti av Häger-
stadskåpet, även S. Torkel med sitt attribut, klockkläppen 
(S. Erik bär f. ö. på teckningen det svärd, som i Möjaskåpet satts 
i S. Eskils högra hand). Den omständigheten, att båda skåpen 
uppvisar exakt samma helgon placerade på samma platser, är 
kanske det utslagsgivande beviset för att de båda skåpen är 
ett, d. v. s. att skåpet med inv.nr 7367 icke har kommit från 
Möja kapell i Uppland utan från Hägerstads kyrka i Östergöt
land. Man kan möjligen tänka sig två altarskåp av samma stor
lek och med samma komposition i corpus men knappast två 
sådana, som dessutom har samma helgon i flyglarna, allra minst 
då bland dessa återfinnes ett så ytterligt sällsynt helgon som 
S. Torkel. Det torde alltså få anses bevisat att skåpet rätteligen 
bör kallas Hägerstadskåpet efter den kyrka från vilken det 
skänkts till museet. 

Det är dock icke säkert att skåpet ursprungligen tillverkats 
för denna kyrka; vi vet att greve Jakob Spens hade skänkt det 
ena av de två altarskåpen till kyrkan år 1705,13 och det kan 
mycket väl vara detta. Det är kanske icke omöjligt att spåra 
upp det skänkta skåpets yttersta ursprung, men detta får anstå 
tills vidare. I över 150 år har det i alla fall stått i Hägerstad, 
varför det är väl motiverat att det bär denna kyrkas namn. I 
en av de skrivelser till Kungl. Maj:t, som avläts i samband med 
den stora diskussionen om skåpets »återförande» till Möja år 
1935 läser vi: »Vi veta att detta altarskåp aldrig varit placerat 
på altaret i vår nuvarande kyrka; det äger på intet sätt något 
som helst samband med densamma, vare sig i religiöst, kul tur
historiskt eller arkitektoniskt hänseende.»14 De som författade 
skrivelsen visste icke hur rät t de hade. 

Men — ett altarskåp från Möja köptes till museet år 1884 för 
200 kr., en stor summa för den tiden, som tyder på ett relativt 
förstklassigt arbete. Något av skåpen i museet måste vara det 
rät ta Möjaskåpet, men vilket? 

1:1 Broocman, a. a., s. 205. 
" Efter kopia i A. T. A., Sthlm. 
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l-'ig. ii. Altarskåp i Slutens historiska museum, förvärva! från Möja kyrka, Uppland, 
men ursprungligen tillhörig! Värmdö kyrka. — Altarschrein im Staatlichen Hislori-
schen Museum. Envorben mm Möja Kirche. Uppbind, frtiher der Värmda Kirche gehör ig. 

I Statens historiska museum förvaras under inv.-nr 20073:1 
ett altarskåp av okänt ursprung (fig. 3). I corpus finner vi i övre 
registret en framställning av Marie kröning, flankerad av t. v. 
Johannes Döparen, t. h. av en diakon (attributet förkommet). 
I undre registret en serie helgon, räknade från vänster: okänd 
biskop (attributet saknas), S. Katarina av Alexandria, S. Eskil, 
S. Anna själv tredje, S. Erik(?), S. Sigfrid och S. Birgitta. I flyg
larna de tolv apostlarna. Av dessa saknas dock nedre registrets 
vänstra figur i vänstra flygeln och nedre registrets mittfigur 
i högra flygeln. Före 1932, då skåpet undergick en restaurering, 
fanns figurer också på dessa platser, nämligen i vänstra flygeln 
en madonna, i den högra S. Botvid. Dessa avlägsnades dock vid 
detta tillfälle emedan de icke var ursprungliga, utan hämtade 
från andra håll och infogade vid något senare tillfälle. Särskilt 
S. Botvid skilde sig genom sin storlek betydligt från de övriga 
figurerna (se fig. 4). På flyglarnas yttersidor finns en målad 
framställning av Bebådelsen. 

Det låg rät t nära till hands att förmoda att detta skåp skulle 
vara det rät ta Möjaskåpet, bl. a. av den anledningen att det 
är ett stockholmsarbete, utgånget ur Bertil målares ateljé, 
d. v. s. samma verkstad, som levererat bl. a. Värmdös högaltar
skåp. En jämförelse med en beskrivning av skåpet i 1829 års 
inventarium gav dock negativt resultat. Där står: »En gammal 
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Fig. 4. Altarskåpet från Möja (Värmdö). Fotografi luget före 1932, innan de båda 
omaka skulpturerna i flyglarna avlägsnats. — Altarschrein von Möja ( Värmdö). 
Pholographiert vor dem Jahre 1932, bevor die zwei nicht zum Schrein gehör Igen 

Figuren in den Ftugelleilen entfernt wurden. 

Altartafla föreställande Jungfru Maria med barnet Jesus samt 
åtskilligt af Christi lidandes historia.»1'' Men en sällsam slump 
gjorde att skåpet, just då första avsnittet av denna uppsats låg 
färdig, än en gång genomgick restaurering. Härvid togs alla 
figurer loss, även aposteln längst till vänster i högra flygelns 
nedre register, den enda figuren som icke tagits loss vid 1932 
års restaurering. Bakom denne fann man nu ett brev, som dr 
Bengt Thordeman har haft vänligheten att låta mig taga del 
av. Det lyder: »Såsom Landshöfdingen Höghwelborne Hr. 
Jacob Gyllenborgh hafwer förordnat det Ackers Skieplagh och 
Rijala boerne komma Wermbdöö Allmoge till hielp att Uth-
skalla dee Skadediur som på Werbdöön finnes; Altså befallés 
Allmogen och Torparne alfwarligen att dee enhälleligen nest-
kommande tijsdag aftonen som är d. 28 Maij sigh på Norr-
ljusterön och widh Sundwijk infinna, så att Skallen kan om 
ondsdagmårgonen bittida begynnas, hwilken som nu sigh för
summar hafwer laga plicht att förwänta. Datum Stockhollm 
d. 25 Maij 1689. Bertold Dalhollm.» På baksidan är dels tecknat 
tre kronor med underskriften »Wermbdöön», dels skrivet föl
jande namn: »Nils kierf i ölsala, Anna i bredwijk, Anna 
Je(n)s(?)dotter i Moor, Olaus i NårEngh, H. Mallin i Herwijk, 

I A. T. A., Sthlm. 
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Per fogde Husar i Tuna, Carin i Skref Ila.» Brevet är således 
riktat till invånarna på Värmdön, och samtliga på dess baksida 
nämnda gårdar, Älvsala, Brevik, Mor, Norräng, Herrvik, Tuna 
och Skrävlinge, som de heter i våra dagar, ligger i Värmdö 
socken.10 Det kan alltså knappast råda någon tvekan om att 
skåpet ursprungligen stått i Värmdö kyrka, ty att brevet och 
skåpet skulle ha skilda ursprung är av flera skäl högst otroligt.17 

Värmdö har emellertid icke avstått något altarskåp till Statens 
historiska museum, varför det måste ha kommit dit via någon 
annan kyrka, och det ligger då närmast till hands att tänka 
på Möja. Det gällde alltså att undersöka huruvida icke någon 
annan källa möjligen kunde innehålla en beskrivning av Möja
skåpet, som passade bättre på det namnlösa altarskåpet än den 
i 1829 års inventarium. I Erik Ihrfors' »Uplandia sacra» på
träffades mycket riktigt en sådan, trots att detta verk inlevere
rades till Vitterhetsakademien så sent som 1894—1899, d. v. s. 
10—15 år efter det skåpet sålts till museet. Ihrfors beskriver 
det på följande sätt; »De aetate sacelli testatus tabula antiqua 
altaris, certe seculo ante reformationen! fabricata, nunc uero 
i museo historico Regni conseruata. In dictu tabula uisunter 
statuae Dei Patris omnipotentis S:uirginis Mariae S:Catharinae, 
S:Nicholai cum tribus lapidibus, S:Sigfridis et S:Botuidi. Post-
dictus tamen non ibidem ab origine stetisse uidetur.» (Om 
kapellets ålder vittnar den gamla altartavlan, som säkert till
kommit före reformationstiden men nu förvaras i Statens his
toriska museum. I nämnda altartavla synas skulpturer, före
ställande Gud fader den allsmäktige, Jungfru Maria, S. Kata
rina, S. Nikolaus med tre stenar, S. Sigfrid och S. Botvid. Den 
sistnämnde synes likväl icke ha stått där från början.)18 Denna 
beskrivning skingrar omedelbart alla tvivel, museets Marie-
kröningsskåp från okänd kyrka är det rätta Möjaskåpet. 

M Flera av de uppräknade personerna återfinnas i Värmdös äldsta 
husförhörslängd, påbörjad 1704. 

17 Brevet har också ett visst kulturhistoriskt värde, men den sidan av 
saken kan icke bli föremål för behandling här. Jfr. kapitlet »Vargarnas 
skadegörelse» i A. Quist, En bok om Värmdö skeppslag, Sthlm 1949, 
s. 94 ff. 

18 Erik Ihrfors, Uplandia sacra, 11:2, s. 1401. Handskr. i A. T. A. 
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kapell. Så sänder man t. ex. år 1707 över en del textilier, bl. a. 
en mässhake; någon motsvarande notis om altarskåpet har jag 
dock tyvärr icke lyckats finna. Man kan emellertid gissa, att 
skåpet kommit till Möja ungefär samtidigt med att ön fick sin 
egen präst, d. v. s. omkr. 1729, men det är icke heller omöjligt 
att det kom på samma gång som textilierna. Tyvärr finns inga 
böcker från Möja kyrka före 1730-talet. När de två icke hit
hörande figurerna satts in i skåpet är svårt att säga, kanske i 
samband med att det skickades över till Möja. I så fall borde 
de vara hämtade ur något annat Värmdöskåp.22 

Till det nya kapell som uppfördes år 1768 i Möja skaffades 
en ny altartavla och det gamla altarskåpet ställdes undan, 
kanske redan då på den plats det säges ha i en uppgift från 
1852: på läktarbarriären. 

För att summera ihop resultatet av denna undersökning: det 
altarskåp som länge gått under namn av Möjaskåpet har visat 
sig vara från Hägerstads kyrka i Östergötland. Det namnlösa 
skåpet inv.nr 20073: 1 är i stället det rät ta Möjaskåpet. Det i 
det sistnämnda funna brevet visar, att skåpet ursprungligen 
och ännu omkr. 1700 tillhört Värmdö kyrka, som man också 
haft skäl att förmoda. Dess ursprungliga plats där torde ha varit 
på kyrkans Mariaaltare. Också Hägerstadskåpet härs tammar 
kanske från någon annan, sannolikt östgötsk kyrka, men än så 
länge har det icke varit möjligt att spåra dess ursprungsort. 
Kanske skall också detta lyckas med tiden. 

Z U S A M M E N F A S S U N G 

Åke Nisbeth: Zwei Altarschreine im Staatlichen Historischen Museum 
identifiziert. 

Mit Hilfe einer Zeichnung von P. A. Säve, vom Jahre 1061 (in der 
Universitätsbibliothek von Uppsala) und einer Beschreibung von C. Fr. 
Broocman (iiber Östergötland, v. J. 1760) wird bewiesen, dass der Altar
schrein im Staatlichen Historischen Museum in Stockholm, mit der 
Inventarnummer 7367, der nach den fruheren Vermutungen von der 

22 Naturligtvis kan det ocksä ha skett 1737, då ju dörrarna enligt rä
kenskaperna lagades och ändrades. Men varifrån fick man i så fall de 
nya figurerna? 

246 



T V E N N E A L T A R S K .i P I D E N T I F I E R A D E 

Möja-Kapelle in Stockholms Scharen herstammen sollte, von Hägerstads 
Kirche im siidlichen Teil von Östergötland stammt. Der Altarschrein 
unter Inventarnummer 20073: 1, welcher bis jetzt keine Ursprungsbezeich-
nung hat, ist jedoch derselbe Schrank welcher im Jahre 1884 vom Mu
seum in Möja gekauft wurde, und ist in Maler Bertils Werkstatt her-
gcstellt worden. Als Beweis dafur dient eine Beschreibung des Möja-
Schreines von E. Ihrfors »Uplandia sacra», welche mit diesem Schrein 
vollständig ubereinstimmt. Ausserdem hat man dieses Friihjahr bei der 
Restauration des Schreines hinter einer kleinen Statuette einen Brief 
vom Jahre 1689 gefunden, der klar und deutlich beweist, dass der 
Schrein urspriinglich der Värmdö-Kirche, einer Muttergemeinde der 
Möja-Kapelle, gehört hat. Der Schrein durfte friihestens etwa im Jahre 
1710 in die Schärenkapelle iiberfiihrt worden sein. 
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