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AGNETA WREDES TILLBYGGE VID S:TA KLARA 
KYRKA I STOCKHOLM 

Av Will iam Kar l son 

JVlara kyrka i Stockholm har på sin södra långhusvägg ett u t -
bygge, som ur stilsynpunkt och med sina putsade väggytor 
starkt bryter av mot den röda tegelkyrkan för övrigt. På den 
tid, då denna tillbyggnad var ny, mitten av 1720-talet, torde 
disharmonien mellan denna och 1500-talsbyggnaden ha vari t 
mera påfallande.1 Det ligger en t idrymd av omkring et thundra
femtio år mellan dem. Kyrkans ursprungsstil var gotisk, och 
med denna stil hade barocken, den stil tillbygget företräder, 
ingenting att skaffa. Utbygget är en donation av grevinnan 
Agneta Lillie (f. 1674, d. 1730), dotter till presidenten Fabian 
Wrede (d. 1711) och Brita Cruus (d. 1716). Hon hade 1693 firat 
bröllop med greve Axel Johan Lillie till Lövstad i Östergötland 
men blev redan 1696 änka, vilket hon förblev till sin död. 

Grevinnan Agneta Lillie hade 1723 erbjudit sig att på egen 
bekostnad låta borttaga »den trätrappa, som är vid Södra dörren 
i Kyrkan up till Södra läktaren och i dess Ställe upföra en 
trappa af Sten med uppgång på 2 sidor, der den utbygda Trä-
kuhren nu är utan för dörren».2 Detta arbete påbörjades 1725, 
och i de Lillieska med noggrannhet och omsorg förda räkenska
perna kan man följa hela gången av detta arbete under de två 
år det varade samt de ekonomiska transaktioner, som voro för
bundna med detsamma, till och med 1728, då affären slutgiltigt 
avslutades. De vid räkenskaperna fogade verifikationerna giva 

1 Se Sveriges kyrkor. Stockholms kyrkor. Bd 6, h. 2. Klara kyrka. 2. 
Sthlm 1927, s. 230, fig. 63. 

2 Se i not 1 a. a., s. 222, fig. 58, och s. 228. 
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fylligt besked såväl om materialanskaffning och om olika arter 
av förekommande arbete som om namn på här verksamma hant
verkare, om arbetslöner och materialpriser.3 

Det första som behövde göras var att riva den gamla trä
trappan och allt annat, som stod i vägen för nybygget; vidare 
att gräva grund och mura det gravvalv, som grevinnans kamrer, 
Samuel Tystenberg, av sin »fru principalinna» fått tillstånd att 
anordna under tillbygget.4 De hundra lass gråsten, som åkaren 
Johan Staffansson kört fram, skulle väl till största delen an
vändas för detta ändamål. Den 16 febr. 1725 likviderades dessa 
körslor. Verifikationen på uppgiften i räkenskaperna meddelar, 
att »Casseuren Holmberg till Bisittaren i åkare embetet till 
afräckning på dhe 100 lass gråsten, som han på S:te Clara 
kyrckiogård införa låtit», levererat 120 dir kmt, och den 4 mars 
slutbetalades dessa körslor med resterande 30 dir kmt. 

I juli var grundgrävningsarbetet så långt framskridet, att man 
började göra i ordning timmer till byggnadsställningar och upp
föra byggnadsskjul, göra i ordning bjälkar att lägga in i mu
rarna och såga av gamla läktarbjälkar. En timmerman Peter 
Nyman är bland andra sysselsatt härmed. En specificerad tablå 
för tiden maj—september anger utgifter för anskaffat bygg
nadsmaterial, som sand, framkörd i vagnar eller »kierrelas», lera 
och kalk, samt för kvinnlig och manlig arbetskraft. Bland de 
förra märkas pigorna, det vill säga ogifta kvinnfolken Malena, 
Margareta, Karin och Kerstin samt hustrun Brita och bland 
manfolken Johan Myra, Hans Flink och flera andra, som åtnju
tit dagsverkslön under nämnda tid för olika arbetsuppgifter. 
Kvinnorna hade förmodligen tjänstgjort som »mursmäckor», 
alltså ältat murbruk. Till att börja med hade man inköpt 15 
läster kalk för 383 dir 14 öre kmt, 11 250 st. murtegel för 1 190 
dir kmt, ytterligare 22 läster kalk samt 1 550 stora och 350 små 
läktspik.0 Efter hand som arbetet fortskred, skaffade man sig 

3 De la Gardieska saml., Lunds Univ.-Bibl., Slägtarkiven. Lillie 49 d, 
77—80 (Gassa Räkning Pro Anno 1725—1727). 

4 Rörande detta gravrum finnes ett konceptbrev bevarat i De la Gar
dieska saml. Slägtarkiven. Lillie 49 d. 

5 Den 16 aug. 1725 hade Fristedt från Häringe-skutan, såsom räken
skaperna angiva, hämtat 500 murtegel. Häringe i Västerhaninge socken 
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Fig. 7. Agneta Wredes tillbygge vid Sankta Klara kyrka i Stockholm. — Agneta 
Wrede's exlension lo the Church of Saint Klara in Stockholm. 
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behövligt material av timmer, murtegel, färg, bly o. s. v., allt 
noga angivet till kvantitet och pris." 

I november uppvaktade timmermannen Peter Nyman ånyo 
med en räkning på det arbete, som han dittills utfört: »Uphögt 
bräde Curen och ställningen öfwer murarbetet derstädes samt 
giort 5 st. Walfbågar såsom och ihopslagit 2 st. förlorade Portar 
af ohöflade bräder til åfwan:de Cuhr, hwilket är 6 dagars ar
bete», som åt honom och hans kamrat gav 31 dir 16 öre kmt. 
Murarna växte i höjden, och man var klar att börja valvslag
ningen, vartill Nymans trävalvsbågar förmodligen skulle tjäna 
som mallar och stöd, tills mumingen torkat. Vidare hade han 
gjort två bänkar eller säten av »höflade» bräder och med »in-
skurne» fötter, som stodo nere vid kyrkdörren. 

Stenhuggaren hade under tiden juli—augusti dels erhållit 
likvid för 1 300 murtegel, dels fått några kontanta belopp och 
stenhuggaren Jöns Holmberg likaledes betalats för diverse ma
terial och arbete. Alltsamman belöpte sig till 1 533 dir 24 öre 
kmt. Den senares specificerade räkning tillkännager, att det 
material han anskaffat var kalksten, som brukats till socklar 
— »sträckstenar» — omfattningar till gluggen i gravkammaren, 
fönsterkarmar, portalomfattningar, golvplattor, trappstenar, 16 
st. »öhlands svängtrappor» (trappstenar som lades där trappan 
svängde och följaktligen voro bredare och längre) till den inre 
trappan och 16 stycken »räta» trappstenar samt trappstenar 
under portalen. Holmberg hade emellertid uppburit penningar 
direkt av Fristedt enligt tablåns creditsida. Den senare svarade 
ju också för dessa arbeten enligt uppgjorda kontrakt. 

Av dessa kontrakt är det tidigaste daterat den 31 maj 1725 
och har följande lydelse: 

av Sotholms härad och Stockholms län var en av de många egendomar, 
som tillhörde Agneta Lillie. 

1 Litet gnissel har det tydligen varit ibland under arbetets gång med 
materialets anskaffande. I ett brev frän Olof Fristedt till kamrer Samuel 
Tystenberg av den 4 maj 1725 läser man nämligen följande passus: 
»Effter des gunstige låfwen i Går; tager iag mig nu den dristigheten med 
tienstel: begiäran att kunna få de läfwade twåhundra Muurtegell wid 
mårgonstunden, medan Murarna gingo ifrån mig i går för de hade intet 
Tegell.» De la Gärd. saml. Slägtark. Lillie 49 d. 
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»Till det utbygget som jag wid S:te Claras Södra Kyrckiodörr låter 
giöra hafwer jag med Kongl: Slätz Steenhuggaren Mäster Olof Fristedt 
om der till tienlig Steenhuggare Sten och arbete på följande sätt accorde-
rat. Nembl: 

1. För 20 ahl:r Sträck- eller Foot-Steen heel färdig, af wäl huggen or-
diner Sandsten 3V2 qwart: hög, samt dito slagz Steen til sielfwa dörrens 
Tröskel; Item till lilla Graf dörren, som alt nu i dag lefwereras, be
kommer Mast: Fristedt för bem:te Sträcksteen 3 D:r 24 ./. Kop:mt 
så och i arbetslön för gluggens uthuggande 3 D:r. 

2. För hwart Trappsteg till bägge Läcktare Trapporna af fullkomlig 
och wäl huggen öhlandz Steen som bör hålla i längden 10. å 11. qwart: 
och breda öfwer Vi ahl: of ordiner tiokleek, bekommer Mast: Fristedt 
6 D: K:mt, men för de längre Trapp-Stenarna, som kommer i swäng-
ningarne och måste med bihang på bredden hielpas, bekommer han 
7'Za D:r Kop:mt stycket, börande samma Trapp Stenar så fort de i 
murningen behöfwas, utan ringaste uppehåll alt ferdige praesteras. 

3. För 2:ne st: öhlandz Steenar å 9 qwarter och 2V2 qwart: breda wäl 
huggna och rundade på ena ändan, säsom öfwerliggare på de 2:ne små 
Trappmurarne bekommer Mast: Fristedt 10. D: Kop:mt stycket. 

4. För 2:ne st: Frontespis Hörnstenar äfwen uppä sielfwa hufwudlisten, 
wäl huggna och färdiga, bekommer Mast: Fristedt 45 D:r Kop:mt 
stycket. 
Sammaledes 

5. För 2:ne st: Ordinera hörnstenar i winkell hörnen bekommer han 
30 D: K:mt stycket. 

6. För 2:ne st: Fönster Karmar af Godtlandz Steen wäl huggna och 
runda of wan till, så att Fönsterluff ten blir 2. ahl: i bredden och 3'/* 
ahl: i högden, som kommer nu på hwar sida öfwer Trapporna, bekom
mer Mast: Fristedt 75 D: K:mt stycket. 

7. För sielfwa Portalen til dörren efter den aproberade afritningen, då 
dörrens inwändning blir 10 qwart: i bredden och 18 qwart: i högden, 
samt en owal Fönster Karm med dess betäckning, alt af ren huggen 
Godtlandz Steen bekommer Mast: Fristedt 300 D: Kop:mt. 

8. Uti sielfwa Frontespisen uthugges af min egen Steen min sahl. herres 
och mitt wapen, som är en Lillia och en Krantz med 5 Roser, samt 
Bokstäfwer A: I: L: A: W: under och en Grefl: Crona öfwer, jemte 
des Zirater, bekommer Mast: Fristedt 120 D: Kmt. 

9. För slätt huggna och falsade dörrkarmar af Sand Steen till graf-
dörren, hwars inwändning blir 6 qwart: i bredden och 11 qwart: i 
högden, bekommer han 48 D: Kopp:mt. Och som effter detta con-
tracktet summan lärer stiga öfwer 1 000 D: Kmt, så bekommer Mast: 
Fristedt nu genast 300 D: K:mt, mitt i arbetet 300 D: och resten då 
alt är färdigt, förutan Gesellernas dagspenning å 3 D:r om dagen, 
då de uthugga Kramlorna, hielpa till att inlägga Trappstegen och 
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uppsättia den huggna Stenen men intet då de hugga och jembka något 
på sielfwa Stenens förfärdigande. A;o Stockholm d: 31 Maij 1725 

Agneta Wrede 

Afwanstående Contract antager och erkänner Jagh för godt till 
alla sina dehlar. O: Fristedt 

Häruppå bekommit de första Treehundrade dahl:r Kop:t, som här 
med wederbörl: quitteras. Stockholm d: 1 Junij A:o 1725. 

O; Fristedt.»7 

En del av det i förestående kontrakt överenskomna arbetet 
blev färdigt redan hösten samma år, då Fristedt till det grev-
liga kamrerarekontoret inlämnade en räkning på vad han utfört. 
Han hade då bl. a. renhuggit 26 alnar »Sandsteens sträcksteen» 
till portalen och dörren till gravkammaren, huggit ut en portal 
i gotlandssten enligt den till honom som förlaga lämnade des-
sinen med dess entablement och uppsats med reliefdekor, lager
bärskrans och inskription, stenar till trapporna av ölandskalk
sten, nödiga golvstenar av samma material samt omfattning
arna till fönstren på fasad och sidor av gotlandskalksten med 
därtill hörande dekorativ utsmyckning av liljor och kransar.8 

I de fyra fönstren inmonterades på hösten 1726 96 »stoora fran
ska rutor» av glasmästaren Johan Burckardt, som härför erhöll 
168 dir kmt.9 

I början av det nya året var man alltjämt i färd med att 
mura upp ytterväggarna och valven, ty bland utgiftsposterna 
finner man sådana som till »murningens förnödenheter» fyra 
lass sand och ett par lass lera. Man lägger märke till, att medan 
sandlassen endast kostade 24 öre kmt, fick man för ett lass lera 
betala 1 dir 16 öre. Det senare materialet var tydligen inte så 
lätt att komma åt och måste transporteras längre ifrån. 

Fram mot mit ten av 1726 hade man efter allt att döma hunnit 
så långt i byggnadsverksamheten, att man kunde börja tänka 
på dels byggnadens taktäckning, dels dess yt t re och inre ut
styrsel med huggen och snidad dekor och annat nödigt. Till 
täckning av »Curens» tak inköptes från Avesta t re skeppund 
koppar å 311 dir kmt enligt kvitto av den 6 juli 1726. Vid detta 

7 Se i not 3 anf. räkenskaper för 1728, ver. 102—3. 
8 Se i not 3 anf. räkenskaper för 1728, ver. 104. 
9 Se i not 3 anf. räkenskaper för 1727, ver. 121. 
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kvitto ligger som verifikation ett annat kvitto, som gäller erlagd 
tullavgift för denna koppar och lyder som följer: »Avesta kop
par Tull hafwer grefwinnan Högwälborna fru Agneta Wrede 
betalt för twåå skepp: femb lisp: ordinarie Bleck-Koppar å 
18 d: Sölf: m:t med fyratij dahl: 16/: Sölf: m:t i Plåtar, som 
qvitteras. Stockh: af Kungl: Ränte Cammaren d: 6 lulij 1726. 
F. Lagersparre.» Taktäckningen ombesörjdes av Johan Cass-
man.9a 

I juni detta år har Fristedt gjort undan så mycket av sina 
kontrakterade arbeten, att han börjat planera för utsmyck
ningen av det yt t re gavelfältet. I ett brev till kamrer Tysten-
berg skriver han: »Emedan iag nu låtit påkostadt och ferdigt 
giordt Modell på hellften af hela Sirate arbetet, som temmel: 
och stoort i wärcket kommer, men dåch ef:r sin proportion, så 
att iag måste angripa 4 Blocksteen der till, seer iag något kåst-
sampt stiga till, att iag måste nödgas förbehålla mig at Con-
tractera, effter dett ett ansenligt och anförswarligt Arbete 
bliffr , at iag åtminstone får den fägnan att wetta hwad iag 
skall hafwa dett iag tienstl: beder H: Cammareraren mig dertill 
hoos Hennes Nådh Gref:n recommenderar med des nådige un
derskrift, som iag håpas att mig eij nekas, emedan iag i detta 
skiälligaste har upsat, som H:r Cammareraren kan sielf eff:r 
tenkie.» 

Med detta brev följde ett kontrakt av den 10 juni 1726 rö
rande den dekorativa utsmyckningen av gavelfältet, »fronte 
Spisen», som skulle kröna fasaden. Det gällde till att börja med 
de på fig. 1 synliga krönta vapensköldarna med de Lillieska och 
Wredeska vapnen, initialerna och palmkvistarna. Vidare gällde 
denna överenskommelse det profilerade listverket omkring 
gavelfältet och ett par »fronte Spis hö rns t r» . För detta betingade 
sig Fristedt i allt 620 dir kmt och lovade vara klar härmed i 
början av juli. Grevinnan Lillie tycks emellertid ha haft samma 
erfarenhet av hantverkare, som vi ännu i dag äro i tillfälle att 
göra, och var nog försiktig att förlänga tiden till den 26 juli. 
Därefter skulle han utan pru t till henne erlägga 6 dir kmt för 
varje dag, som gick utöver den kontrakterade tiden.'" 

"a Se i not 3 anf. räkenskaper för 1727, ver. 86. 
10 De la Gardieska saml. Slägtark. Lillie 49 d. 
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Ett tillägg till detta kontrakt gjordes den 30 juli samma år, 
enligt vilket Fristedt beviljades 100 dir kmts tillägg för en ny 
list under vapnen och en del mindre ändringar.11 

I september 1726 voro dessa arbeten färdiga, ty den 3 i 
denna månad inlämnade Fristedt sin räkning på desamma. Utom 
de i kontraktet överenskomna stenhuggeriarbetena hade han 
också utfört »1 st: winkel hörnst: öfwantill af frånte spijslisten 
a par t lefwererat uthom contractet.» 

För att skydda de huggna stenpartierna överströkos dessa 
med oljefernissa, vilket utfördes på hösten 1726 av målaren I. 
Mäling.12 

Den 20 juli betalades svarvareåldermansänkan Maria Schytts 
för fem träknappar till den nya trappan. I augusti levererade 
hon en svarvad skiva till den då färdiga trappan. 

Peter Nyman och hans arbetare inlämnade likaledes den 20 
juli samma år en räkning på sitt arbete med taket på »Curen». 
Den 28 juni hade kassören Degerström till bildhuggaren Pet ter 
Norberg utbetalat likvid för en »uthskuren drufwa af trää» 
att sättas i södra valvet. Redan i april hade han fått betalt för 
45 svarvade knappar, och i augusti gottgjordes han för en u t 
skuren botten till den nyssnämnda druvan. 

Sedan nybygget nödtorftigt kommit under tak, påbörjades på 
allvar inredningsarbetet. Från den 20 juli till den 18 aug. arbe
tade sålunda enligt en specificerad räkning från Peter Nyman 
denne och en av hans yrkeskamrater, Lars Ekegren, med den 
södra läktaren. De hade tagit ned hela den gamla bänkinred
ningen och lagt in ett par starka, 18 alnar långa bjälkar under 
läktaren i stället för de gamla. Vidare hade de gjort underlag 
över hela läktaren till de nya bänkarna, vartill åtgått 6 bjälkar 
av samma längd som de förra, stolpar och stödband. Därefter 
hade de »båttnat» till 20 nya bänkar med kantade och späntade 
men ohyvlade bräder och slagit på ett sextiotal klotsar för de
samma. Bänkarna skulle grupperas i två kvar ter med en gång 
i mitten. Den gamla trappan, som från den undre läktaren fört 
upp till den övre, hade de tagit ned och »panelat igen» den öpp
ning, där den mynnat . Den gamla panelningen hade de återupp-

I I Se i not 3 anf. räkenskaper för 1728, ver. 106—7. 
12 Se i not 3 anf. räkenskaper för 1727, ver. 398. 
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satt under nästan hela läktaren och panelen »på skrat» vid bägge 
fönstrens »uth-hugg». Som ersättning för den gamla nedrivna 
trappan hade de uppfört en ny trappstock med trappa. 

Den 19 okt. 1726 honorerades murmästaren Erik Gröndahl 
»för den tijd mäster Erick Gröndahl wari t här i Stockholm 
1725 och 1726 och mura t på utbygget wed S:t Clara Kyrckia». 
Under tiden hade han åtnjutit fritt underhåll . 

För en hel del finare snickeriarbeten svarade mäster Daniel 
Burckart, ofta anlitad av den Lillieska familjen för sådant ar
bete. För »åtskilligt arbete», som han skriver, företedde han den 
16 nov. 1726 en räkning på 1 066 dir kmt. Detta arbete bestod 
i utförandet av 8 Va manfolksbänkar och 11 bänkar för »Quin-
fålck» på den nyuppförda läktaren, samtliga med lister och 
»ruguantar» (ryggstöd), pulpetbräden, bokbräden, knäfall och 
fotpall. Till själva läktaren hade han gjort två »infattade» dör
rar med »utkieite» lister och fyllningar, diverse gesimser och 
mera sådant. Den nya trappan hade han försett med »utkieite» 
handtag till en längd av 28 alnar, och dessutom hade han insatt 
fyra »engelska» fönsterramar av ek på båda sidor om trappan. 
Till ingången till denna hade han snickrat två stora dörrar av 
»båtenträ», infattade med kälade lister och försedda med ge
simser och fyllningar. Till t rappan hade han också gjort två 
nya bänkar. 

Det Nymanska t immermanslaget hade även utfört en övre 
läktare på södra sidan i kyrkan med bjälklag, trappsteg, klot
sar, dörrar och pinnhylla att hänga hat tarna på. 

Alla dessa hopsnickrade inventarier skulle också i flera fall 
förses med gångjärn, låsar och beslag. Härför sörjde smeden 
Johan Philip Axt, som i november var klar med detta och då 
inlämnade sin räkning på detta arbete. Det belöpte sig på 750 
dir kmt. Han hade bl. a. försett bänkarna med gångjärn, lås och 
nycklar. Till läktaredörrarna hade han också gjort gångjärns
beslag, 4 st. till varje dörr, nitnaglar, skottreglar och låsar och 
dessutom nödig smidesutrustning till ett par fållbänkar. Fön
sterramarna hade han försett med gångjärn och vindhakar, 
haspar. 

Till sist kom en ljuskrona i taket i det nya förhuset. Den var 
utförd i järn med kulor av trä som dekorativa element. För de 
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senare, fem till antalet, hade bildhuggare Norberg svarat. Själva 
ljuskronan med den stora kedjan med fem länkar och sex ljus
pipor hade smeden Axt förfärdigat och erhöll som likvid härför 
60 dir kmt. 

När fram på hösten 1726 byggnadsarbetena voro avslutade 
och all fast och lös inredning var inmonterad, kallades målaren 
Johan Winbohm att utföra nödigt målningsarbete. Han grep sig 
först an med interiören, som målades i grå oljefärg. I hans räk
ning av den 24 dec. 1726 specificeras sedan en del föremål, som 
förgyllts eller marmorerats eller bådadera. Här upptages bl. a. 
ett kopparkors, en utskuren bricka, förmodligen den som Peter 
Norborg snidat, en »Jern Kedh» i ljuskronan och träkulorna på 
densamma samt fem stora knoppar »såsom lampor åfwantill, 
bilthuggare arbete». Dessutom fernissade han de fyra fönster
karmarna. 

På »Curens» yttersidor beströk Winbohm alla lister och kar-
niser, dörr- och fönsteromfattningar samt gavelfältet och dörrar 
med grå oljefärg. »Dören till ingången af läcktaren upå båda 
sidor förgylt, alla fyra fönstren med äckta gull och innantill 
med hög gohl ferg». Till den äkta förgyllningen hade åtgått 22 
böcker dukatguld å 3 dir kmt. 

Under arbetets gång tycks Agneta Lillie ha gjort en del änd
ringar i de till Fristedt lämnade ritningarna rörande stenhug-
geriarbetet. Den senare framhåller i en skrivelse, ställd till 
henne och innehållande »ödmjukaste anmärkning emot den 
undfångne Contrarächningen af Hennes Höga Nåde Högwäl-
borna Fru Grefwinnan Agneta Wrede, angående Steenhuggare 
arbetets lefwererande till S: Clara Södra Kyrckio uthbygge 
samt undfången betalning för åhr 1725 allenast», bl. a. »l:o. 
Sielfwa Portalen till uthbyggnaden, hwilken måste andra 
gången med omkostnad till öfwer dehlen ändras till sine Zirater, 
på Frijsen och architrafen efter den senare teckningen, som 
wij första gången aldeles eij wiste af, när Contractet slöts».13 

Av den angivna skrivelsen och den grevliga kontraräkningen 
framgår vidare, att »i stället för fönsterkarm, som intet gjiordes, 
blef insatt en tafla med bokstäfwer och en crantz så tillägges 

13 Se i not 3 anf. räkenskaper för 1728, ver. 109. 
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derföre 120 D:r K:mt,14 emedan efter samma contracts 8 punckt 
hele fronte spisen med bägge stamwapnen, 5 bokstäfwer och en 
grefl: crona samt Zirater, som är fast mer, är accorderat till 120 
D: K:mt, ty godtgiöres i stället M:r Fristedts prätanderade 560 
D: Kop:mt till det högsta 420 dahl. K:mt.15 Ytterligare några 
ändringar hade gjorts under arbetets gång, som vållade en del 
meningsskiljaktigheter vid den slutliga uppgörelsen, vilken kom 
till »ett äntel: Slut» den 14 maj 1728. 

Vilken arkitekt Agneta Lillie anlitat för sitt kyrkobygge om
talas dessvärre ej i räkenskaperna. Man har förmodat, att det 
skulle ha varit G. J. Adelcrantz, och det är mycket troligt."1 

Stilen gör en sådan förmodan antaglig, och dessutom var denne 
hyresgäst i ett av grevinnans stenhus vid Drottninggatan i 
Stockholm under dessa år. Det förefaller rä t t naturligt, at t hon 
under sådana förhållanden skulle ha anlitat hans förmåga. 

S U M M A R Y 

William Karlson: Agneta Wrede's extension to the Church of Saint 
Klara in Stockholm. 

The Church of Saint Klara in Stockholm has, on the southern wall of 
the näve, a projecting bay, which, on account of its Baroque style, 
clashes sharply with the Gothic style of the church itself. It was 
Countess Agneta Lillie, at Lövstad in Östergötland, who, between 1725 
and 1728 erected this addition at her own expense, as a donation to the 
church. She made a contract with the stonecutter of the royal palace, 
Olof Fristedt, in 1726 for carrying out the work, and he, during three 
years, built walls and vaults and cut limestone for the steps, door- and 
window-framings, as well as for heraldic decorations. The identity of the 
architect whom Agneta Lillie entrusted with the work of drawing up 
the plan for this bay is not known with certainty, but presumably it 
was G. J. Adelcrantz, whose style it seems to resemble, and who, fur-
thermore was a tenant in one of her houses in Stockholm. 

14 Tavlan med inskription över dörren synlig pä fig. 1. 
15 Se i not 3 anf. räkenskaper för 1728, ver. 406—11. 
16 Se i not 1 a. a., s. 228. 
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