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Restaureringen av Läckö slottskyrka. 

Av 

Ä R L A N D NOREEN. 

ack vare särskilda, av riksdagen beviljade anslag hava 
de under byggnadsstyrelsens ledning stående arbetena 
vid Läckö slott, vilka tidigare inskränkt sig till rena un
derhållsarbeten, på de sista åren blivit av mera allmänt 

intresse och bl. a. omfattat framtagning och konservering av äldre 
målningar, grävningsundersökningar o. d. Jämsides med arbetet 
på byggnadsplatsen, har även bedrivits en del arkivstudier. Då det 
emellertid kommer att dröja många år innan den påbörjade arbets
planen hunnit bliva genomförd, torde det vara på sin plats att redan' 
nu söka bringa vissa under arbetet gjorda rön och iakttagelser till 
en intresserad allmänhets kännedom. 

Läckö slottskyrka uppfördes av Magnus Gabriel de la Gardie 
under åren 1655—68, under ledning av byggmästaren Frans Stie-
mer. En korrespondens mellan de la Gardie och Stiemer angåen
de kyrkobygget, som finnes bevarad i Riksarkivet, förklarar var
för byggnadstiden blev så lång och ger dessutom en levande bild 
av de svårigheter en kultiverad tysk byggmästare hade att be
kämpa när det gällde att hålla den odisciplinerade svenska all
mogen till organiserat arbete. När de la Gardie, därtill inspirerad 
av hauptmannen Tor Ollenberg, förebrår Stiemer, att arbetet går 
för långsamt, svarar denne, att detta framför allt beror på dags-
verkarnas ideliga uteblivande från arbetet av alla möjliga anled
ningar. Att de stanna hemma för att sköta sitt lantbruk under 
sånings-, slätter- och skördetider, samt att de högtidlighålla alla 
slora fest- och bönedagar, det finner han vara rimligt, men när 
alla apostlar, evangelister och Maria och Per och Pål och allt vad de 
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Fig. 15. P lan över Läckö slott. 
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heta också skola firas på sina respektive dagar, inte med bön och 
vila — det skulle möjligen kunna tolereras — utan med supuing 
och slagsmål, så att bönderna även dagen efter på grund av smär
tor i huvud och lemmar äro oförmögna till arbete, då tycker Stie
mer att det går för långt och besvär de la Gardie att söka åstad
komma en ändring. För honom själv går det nämligen icke: "wenn 
ich von Per und Paulus Messtagen zu arbeiten sage, so will man 
mich wie Steffanus steinigen", skriver han, och av hauptmanneu, 
Tor Ollenberg (som han i ett annat sammanhang jämför med Le-
viatan), får han heller ingen hjälp. 

Emellertid går arbetet framåt trots motigheterna. 1659 har man 
hunnit i höjd med fönstrens överkant, 1662 är även tornet upp
murat, 1664 rappas väggarna och 1667 utföres bänk in redningen. 

Kyrkan är en tillbyggnad till förborgen, vars yttre, östra mur 
till sina nedre delar utgöres av den gamla försvarsmur, som under 
medeltiden förband porttornet i söder med huvudborgen. Slotts
byggnaden hado ursprungligen en oregelbunden plan, bestämd av 
själva den klippas form, på vilken den var uppförd (fig. 15). Inne 
i kyrkan kan man på västra väggen iakttaga en antagligen under 
1500-talets senare del anbragt kvaderindelning, som även återfinnes 
på förborgens fasad åt trädgården och på porttornets norra sida, 
och som visar, att man här har att göra med en gammal ytter-
fasad. 

Vid sin ombyggnad av Läckö har Magnus Gabriel strävat efter 
att i mesta möjliga mån rätta till de medeltida oregelbundenheterna 
och åstadkomma en symmetrisk anläggning i barockens smak. I 
konsekvens härmed hade han också planerat ett torn på västra 
sidan av slottet som pendant till kyrktornet, ungefär så som Dahl
bergs stick i "Suecia" visar. Enligt ett egenhändigt memorial av 
Magnus Gabriel i Riksarkivet skulle detta torn påbörjas 1668 och 
vara fullt färdigt 1669. Arbetet sattes också mycket riktigt i gång 
men blev aldrig färdigt, och vid mitten på 1800-talet revs det lilla, 
som utförts av det nya tornet, åter ned för att lämna material till 
en ladugård. Den "dessein", som Magnus Gabriel talar om i det 
ovannämnda memorialet, och enligt vilken det nya tornet skulle 
byggas, är visserligen nu, så vitt jag vet, försvunnen, men bland 
en del egenhändiga teckningar av Magnus Gabriel i Riksarkivet 
har jag funnit en liten skiss (fig. 16), som visar, ungefär, hur han 



22 Ärland Noreen. 

på ett tidigt stadium, innan ännu hans byggnadsplaner tagit fasta 
former, tänkt sig saken. En intressant detalj på ritningen är även 
nischerna i fonden på stora borggården. Här hava vi tydligen 
första uppslaget till den effektfulla loggia, som sedan kom till 
utförande, och som väl utgör det mest kända arkitekturpartiet på 
hela Läckö. 

Vad kyrktornet beträffar, är detta ett kuriosum i tekniskt hän-

Fig. 16. Utkast till tillbyggnad av Läckö slott. 
Handtcckning i Riksarkivet, 

seende. Hela den väldiga tornkroppen är uppförd tvärs över kyr
kan, och dess östra mur vilar på ett över kyrkorummet slaget valv, 
som i anfangshöjd hophålles gonom förankringar — en konstruk
tion som i sin ogenerade djärvhet är ett vackert exempel på det 
friska humör, som utmärkte 1600-talets byggnadskonst. Konstruk
tionen har emellertid tyvärr icke visat sig tillförlitlig. De bultar, 
vilka förbinda ankarslutarna med de grova ekstockar, som skulle 
sammanhålla dem, hava, enligt vad en nyligen företagen under
sökning visat, förskjutit sig högst betydligt, så att om icke för ett 
antal år sedan ett par järnbalkar inlagts som förstärkning, skulle 
kyrkan nu vara livsfarlig att beträda. 
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Detta är emellertid icke det enda exemplet på att Frans Stiemer 
givit sig in på konstruktioner, som äro mera intressanta än till
förlitliga. Hela förborgen på Läckö har, som sticket i "Svecia" 
visar, från början haft plant tak med barriär av svarvade dockor, 
och en passus i ett av Stiemers brev visar, att även kyrkan ur
sprungligen varit avsedd att täckas på samma sätt. När man vet 
hur svårt det är ännu i våra dagar, att få ett terrasstak att hålla 
tätt, frågar man sig ovillkorligen, hur det var möjligt att lösa pro
blemet med den tidens resurser. 

Vidstående skiss (fig. 17), som utförts med ledning av en del till 
det gamla golvlaget hörande material, som återfunnits använt som 
dels takpanel, dels takstolsvirke i den nuvarande takkonstruktio
nen, visar hur man gick till väga. Golvet bestod av cirka 21/»" 
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Fig. 17. Konstruktion av terrass-tak 
på 1600-talet. 

plank av varierande bredd, varje planka försedd med två långs
gående rännor på översidan. Under springorna mellan golvplan
ken löpte spärrar om ungefär 4"X5" virke med en ränna i mitten. 
Golvet har erhållit ett svagt fall åt båda sidor, genom att det varit 
upplagt på en tvärs över det underliggande bjälklaget, i byggnin-
gens mittlinje löpande stock, som ännu finnes kvar på ett par stäl
len, och efter vilken tränaglar eller borrhål efter dylika, återfin
nas över hela vinden. Det var med stor tvekan detta rekonstruk
tionsförsök framlades, men det har nu på arkivalisk väg bekräf
tats, dels att konstruktionen verkligen varit just sådan, som den 
här beskrivits, dels att den — som man kunnat vänta — befunnits 
högst otillfredsställande. Det förra framgår av ett av Stiemers 
brev med tillhörande skiss, det senare av en skrivelse från inspek
tören på Läckö Erik Bengtsson, som redan några få år efter det 
taket blivit lagt klagar för Magnus Gabriel, att "så fort det regnar 
aldrig så litet, dryper det i de övre våningarna på förborgen, så 
att ingen kan bärga sig, och de övre bjälkarna ruttna alldeles ner". 
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Det var synbarligen på goda grunder, som man avstod från att 
lägga ett likadant tak även över kyrkan. 

Man får emellertid av ovanstående ingalunda draga den slutsat
sen, att Frans Stiemer var någon dålig byggmästare. Tvärtom 
gör han i sina brev liksom i sitt verk intryck av att hava varit en 
synnerligen förståndig, pigg och initiativkraftig man. som har egna 
idéer och kommer med förslag i alla möjliga riktningar. Vad nu 
särskilt kyrkan beträffar, så äro t. ex. de rymliga gravkamrarna 
under östra delen av kyrkan utförda på förslag av Stiemer. De 
ingingo icke i den ursprungliga byggnadsplanen, men Stiemer på
pekar för Magnus Gabriel i ett brev att det skulle kosta lika mycket 
att fylla ut det stora utrymme, som på grund av markens lutning 
uppstår under koret, som att välva det, och att lokalerna i fråga 
ju alltid kunna vara bra att ha "till begravning eller till annat 
ändamål". 

Det är dock tvivelaktigt om Stiemer var vad man i våra dagar 
skulle kalla för "arkitekt" för bygget. Åtminstone på 60-talet 
synes denna post hava beklätts av konduktören Olof Falck, av vil
kens hand ritningar till andra partier av slottet finnes bevarade, 
vartill jag hoppas få tillfälle att återkomma i annat sammanhang, 
men det är ovisst, om han tagit någon direkt befattning med kyr
kan. Det framgår ej ens av den vidlyftiga korrespondensen, att 
det över huvud taget funnits någon ritning till kyrkan. En liten 
skiss av Magnus Gabriels hand finnes visserligen bevarad (fig. 18), 
men den har ju icke mycket gemensamt med den kyrka, som verk
ligen blivit utförd. 

Den nu verkställda restaureringen omfattar huvudsakligen rena 
konserverings- och iståndsättningsarbeten. Arbetet har stått under 
ledning av undertecknad, alla konserverings- och målningsarbeten 
hava utförts av konservator Alfred Nilsson, Stockholm, och såsom, 
kontrollant på platsen har fungerat arkitekten Sune Maconi. Då 
kyrkan icke är avsedd att tagas i regelbundet bruk för gudstjänst
ändamål, har den vid vanliga kyrkorestaureringar så viktiga upp
värmningsfrågan kunnat lämnas helt å sido. Den enda åtgärd, som 
vidtagits för de besökandes bekvämlighet, är att bänksitsarna bred
dats, i övrigt har endast avsetts att taga vara på vad som finns 
och försätta detta i ett staten värdigt skick. 

. I själva kyrkorummet (fig. 19) hava sålunda väggar och tak repa-
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Fig. 18. Utkast till kyrka å Läckö slott. Handteckning i Riksarkivet. 

rerats, i det lös eller bortfallen puts lagats, väven som beklätt den 
stora hålkälen i taket har ersatts med ny, kalkmålningarna över 
nischerna hava konserverats m. m. De stora plafondmålningarna i 
taket voro mycket bristfälliga och måste uppsättas på ny duk. Där 
vid tillgick så, att sedan ställningar rests i kyrkan, målningarna 
överklistrades med tunt silkespapper, rullades ihop och nedtogos, 
varefter arbetet med anbringandet av den nya duken verkställdes, 
på ett för ändamålet särskilt förfärdigat, plant golv. 

Träinredningen i kyrkan, bänkar, läktaren, panelen på ömse 
sidor om altaret m. m. har justerats med avseende på snickeriet, 
och målningen, som var väl bibehållen, har rengjorts och konser
verats. Av intresse är den enhetliga, dekorativa utstyrsel, som be-
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Fig. 19. Läckö slottskyrka. Interiör mot koret. 

ståtts denna inredning och som utgöres av en serie i cirkelrunda 
fält komponerade, allegoriska framställningar syftande på den 
kristna själens förhållande till Gud och åtföljda var och en av en 
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latinsk sentens samt en hänvisning till ett bibelställe. Då bilden av 
ett hjärta som symbol för människosjälen återkommer i så gott som 
alla kompositionerna, kan det hela enklast betecknas såsom en 
hjärtats historia. Man far här i ett 60-tal olika och i all sin enkel
het ofta ganska rörande bilder se, hur Gud handskas med del stac 
kars människohjärtat, vattnar, steker, planterar eller väger det, 

Fig. 20. Bänkdörr i Läckö slottskyrka. 

hur det än plågas och krossas, än som på fig. 20 slår ut i en härlig 
blomma. 

På panelen, som skärmar av trappan till predikstolen, och all
deles under denna står en inskription, som vittnar om när kyrkan 
blev färdig: "Laurentius Lanerius, in Teraplo Iesu pastor primus 
Ao 1668". 

Vad som kanske mer än något annat ger Läckö slottskapell dess 
särprägel, äro nischerna i fönstersmygarna och de däri placerade 
stora träskulpturerna, vilka framställa apostlarna (13 st.) samt 
Jesus, Maria och Johannes döparen (se fig. 21 och 23). Varje apostel 
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är försedd med sitt karaktäristiska attribut, hänsyftande på det sätt 
varpå han led martyrdöden; Simon, som sågades ihjäl, har en såg, 
Bartholomeus, som blev flådd, en kniv och en människohud, Ja
cobus minor det tygvalkarträ, varmed han mördades o. s. v. över 

Fig. 21. En av de till fönsternischerna 
hörande apostlabilderna. 

var och en av figurerna, samt på motsvarande fält i de smygar där 
inga figurer finnas, äro anbragta i kalkfärg målade kartuscher med 
latinska bibelspråk. Dessa kalkmålningar hava rengjorts, färgen 
fästs och konserverats och obetydliga kompletteringar ha skett å 
kartuscherna och övriga rent ornamentala partier. Även träskulp
turerna hava konserverats och grövre skavanker lagats. En del av 
figurerna voro i ett bedrövligt skick. 

Som upphovsman till dessa skulpturer anger Hahr på goda grun-
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der Johan Werner, en av M. G. de la Gardie både som målare och 
bildhuggare ofta anlitad konstnär, men förnyade forskningar i 
Riksarkivet hava givit vid handen följande: 

Enligt ett kontrakt av den 9 sept. 1654 skulle konterfejaren och 
bildhuggaren Johannes Werner för nya slottskyrkan på Läckö ut
föra 16 st. apostlar, däribland en Kristusbild. Figurerna skulle 
huggas i lind och stofferas mod oljefärg, så att de finge utseende 
av alabaster. "Werner blev emellertid aldrig färdig med sitt arbete. 
I april 1655 skriver Frans Stiemer till Magnus Gabriel, att apost
labilderna så när som på 7 st. äro grovt tillhuggna men ingen rik
tigt färdig, samt att mäster Werner lämnat Läckö på en tid och 
överlåtit arbetet åt sin son och en dräng. Sommaren 1659 för 
Stiemer ämnet på tal igen och begär anvisningar: Bildhuggarna 
hava icke varit här på tre år, jag vet inte hur jag skall göra med 
deras arbete. Den tid är snart inne när apostlabilderna behövas i 
kyrkan, men de se ännu ut så att man kan skrämma barn med 
dem. (Stiemer passar här på att giva sin gamle vederdeloman 
hauptmannen Ollenberg en gliring, i det han antyder, att denne 
betalat ut för stor del av den för arbetet kontraherade summan till 
bildhuggarna, så att det inte lönade sig för dem att återvända och 
göra arbetet färdigt. Det vore förmånligare för Magnus Gabriel 
om han, Stiemer, finge vara med och bestämma dylika utbetalningar. 
Men vad bryr sig hauptmannen om det — hans handlingar dikteras 
bara av "egen nytta, egen ära och stinkande högfärd".) Vad Magnus 
Gabriel svarade är mig obekant, raen på en odaterad — antagligen 
från början på 1670-talet härstammande — förteckning, som bild
huggaren Georg Baselaque uppgjort över de arbeten som han 
utfört på Läckö, återfinnas de 16 apostlabilderna. Det torde där
för kunna anses ganska säkert, att det är Baselaque som gjort 
arbetet färdigt, och som alltså är att anse som den egentlige mästa
ren till de bilder, vi nu se. 

Till det som lidit mest skada i kyrkan hör de 6 stora dubbeltav
lorna på väggpelarna, vilka i 12 bilder framställt trons artiklar 
(se fig. 22). Här har det gällt att rädda vad som räddas kan och 
söka få det, som saknas, att synas så litet som möjligt. De bevara
de fragmenten ha alltså uppfästs på ny duk och konserverats, och 
i de tomma fälten har spants duk som målats i en neutral ton, som 
åtminstone på avstånd ej sticker av mot de bevarade partierna. 
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Altartavlan (fig. 23)är utförd på 
Jakobsdal ( = nuvarande Ulriks
dal) år 1666 enligt en med skriv
stil gjord inskription, som under 
konserveringsarbetet upptäcktes 
på predellans bakstycke, och vil
ken löd som följer: "Anno 1666 
habe ich Hanns Georg Rausch 
disen aldar zu Jacobs dall ge
macht Beij Iro Hoch Greffliche 
Exellcns herr Reichs Kantzlei 
Grått Magnus dellegardij da zu 
Mahlcn Mein genedigster Herr." 

I Riksarkivet finnes ett par 
brev bevarade från denne Rausch, 
som visa. all han var av tysk 
börd och egentligen bosatt i Dan
zig, saml alt han år 1662 befann 
sig pa Jakobsdal i Magnus Ga
briels tjänst, sysselsatt med att 
göra ett par kyrkdörrar, ett al
tare in. in. I litteraturen har jag 
icke kunnat återfinna honom, 
Möjligen kan han vara identisk 
med en av Hahr i "Konst och 
konstnärer vid M. G. de la Gar
dies huv'" omnämnd "kalksni-
dare" vid namn lians Zauss, som 
år 1666 befann sig på Jakobsdal. 

Rausch synes emellertid ute
slutande hava varit verksam så-
SIMII skulptör. Färgbehandlingen 

a\ allaruppställningen, liksom av 
predikstolen, har utförts av den 
från många av Magnus Gabriels 

Fig. 22. En av tavlorna på väggpelai na, 
illustrerande Trons artiklar. 
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Fig. 23. Altaruppsättning. 

slott bekante målaren Nicolas Valleri. Denne var verksam på Läckö 

å ren 1667 och 1668,1 och i ett pa r brev begär han beta lning för 

I B . S i m o n s s o n "Nicolas Valleri. . .", Personhistorisk Tidskr. 1922. 
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bl. a. förgyl ln ing och dekorer ing av ett a l ta re och en predikstol på 

Läckö. Föremålen i fråga hade uppsatts i ky rkan hösten 1666. l 

Altaruppstäl lningens förnämsta prydnad har utgjorts av 10 st. 

Fig. 24. Relief i drivet silver från altaruppsättningen. 

små relieftavlor av drivet silver med bibliska motiv, av vilka nu ty

v ä r r endast en ä r i behåll (fig. 24). En l ig t en uppgift av en Axel 

Pethersson Luth, som år 1734 i Uppsala disputerade på en på latin 

i Enl. brev till Magnus Gabriel från stallmästaren Bengt Jonsson 8 nov. 
1666, Riksarkivet. 
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skriven akademisk avhandling om Läckö, hava dessa silvertavlor av 
Jakob de la Gardie hemförts som krigsbyte från Ryssland. 

Då de nio tomma hålen efter de borttagna silverplattorna onek
ligen gjorde ett ödsligt intryck, hava i samband med konserverings-
arbetet avgjutningar av den enda bibehållna reliefen anbringats i de 
borttagnas ställe till båtnad för helhetsintrycket. För den, som stu
derar detaljerna däremot, är det säkerligen irriterande alt få se samma 
sak 10 gånger, så att tillvägagångssättets lämplighet kan ifrågasät
tas. Emellertid är ju ingen skada skedd; man kan när som helst 
taga bort gipsavgjutningarna, om man inte vill ha dem där längre, 
t. ex. på grund av att några av de ursprungliga plattorna kommit 
till rätta. Ty dessa, som antagligen bortstulits så småningom av 
intresserade besökare, behöva ju inte allesammans vara förstörda. 
En och annan finnes nog välbevarad i enskild ägo, och kanske 
denna uppsats kan bliva anledning till, att någon av dem återbördas 
till Läckö? 

Bland altaruppställningens övriga utsmyckning märkas de 4 evan-
gelisterna, Matteus, Markus, Lukas och Johannes, med sina attribut, 
ängeln, lejonet, oxen och örnen. 

Enligt 1675 års inventarium stod då på altaret ett elfenbenskruci
fix med kors och fot av brunt trä samt en dödskalle med tvenne ben, 
utfört av Georg Baselaque. 

Predikstolen utfördes även den år 1666 på Jakobsdal av samme 
konstnär som gjort altartavlan, likaledes enligt en till hälften ut
plånad inskrift, som hittades på en av fyllningarna. Dock uppger 
Baselaque i den ovan nämnda förteckningen, att det är han, Base
laque, som gjort rosen och de två vapnen under predikstolen, samt 
ytterligare två vapen och några sirater i koret. Det sannolikaste är 
kanske att Baselaque lagt sista hand vid hela korets skulpturala 
utsmyckning, sedan de olika föremålen kommit på sina platser. I 
predikstolens fyllningar ha liksom på altaruppställningen suttit tav
lor av drivet silver, vilka nu alla äro försvunna. 

På predikstolstaket ha stått de 7 dygderna personifierade i kvinn
lig gestalt: Caritas (Kärleken), Temperantia (Måttligheten), Pru-
dentia (Klokheten), Justitia (Rättvisan), Fides (Tron), Fortitudo 
(Tapperheten) och Spes (Hoppet) samt ytterligare, som krönande 
figur, Sapientia (Visheten). Av dessa finnas nu endast i behåll 

8 — Fornrunnen 1929. 
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Sapientia, Fides (som läser i en bok och som antagligen i andra 
handen hållit ett kors) samt Fortitudo (som bär en avbruten kolonn). 

För helhetsverkans skull hava i stället för de felande figurerna 
uppställts gipsavgjutningar av Fides och Fortitudo, vilka alltså fö
rekomma vardera i flera exemplar. Det har ansetts lämpligare att 
göra på så sätt, än att vare sig tillverka nya dygder, som ju ej kun
nat bliva annat än fria fantasier, eller att lämna platserna alldeles 
tomma, vilket skulle se trasigt och förfallet ut. Kapellet är ju ej en
dast ett museiföremål — som slottet i övrigt — utan avsett att om 
sommaren kunna användas för kyrkliga ändamål. 

Som synes är det huvudsakligen rena konserverings- ooh under
hållsarbeten, som utf örts i kyrkan, men i ett avseende har dock en 
verklig förändring skett, i det den gamla, år 1866 till Ulriksdal bort
förda orgelfasaden (fig. 25) återförts till Läckö och uppställts på 
sin ursprungliga plats såsom pendant till predikstolen. Vem som 
är mästare för orgelfasaden är obekant, men angående orgelverkel 
finnes i Riksarkivet bevarat ett kontrakt av den 15 jan. 1668, enligt 
vilket orgelbyggaren Hans Horn i Göteborg åtar sig att för 450 daler 
silvermynt till midsommar s. å. utföra en orgel med 8 stämmor. Av 
detta orgelverk återstår nu endast själva trästommen; piporna ha 
såsom varande av metall varit begärligare och under årens lopp kom
mit bort. Tack vare Läcköföreningens frikostighet kommer emel
lertid redan innevarande år ett nytt orgelverk att insättas i 
kyrkan. 

Fasaden fördes som sagt år 1866 till Ulriksdal, på föranstaltande 
av överintendenten von Dardel. Den uppställdes där — åtminstone 
det mesta av den — söndertagen i tre olika delar, i det av Scholan-
der ritade slottskapellet, övermålades med brun färg och försågs 
med en del extra 1800-tals ornament. Ehuru den sålunda på sin nya 
plats framstod i ganska förändrat skick, var den lätt att identifiera 
tack vare detaljerade beskrivningar i ett par gamla inventarier. 
Genom vissa märken efter järnbeslag m. m. har den kunnat passas 
in exakt på sin gamla plats på Läckö. Så som den nu står. fattas 
några bilar, som icke kunnat återfinnas, framför allt en stor 
hängande girland, som utgjort avslutningen nedåt, och som man 
onekligen saknar. Vidare hava ett par tavlor med inskription, som 
suttit i de två fyrkantiga fälten över de båda stora figurerna, icke 
kunnat återfinnas. 
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Fig. 25. Orgelfasadon återuppsall pä sin ursprungliga plats. 

Men detta är ju småsaker jämfört med den stora vinsten att hava 
återfått orgeln till Läckö, och man måste känna glädje och tack
samhet över det tillmötesgående slottsförvaltningen på Ulriksdal vi-
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sat i denna sak. Under ett par hundra år hava alla förändringar på 

Läckö bestått i att konstföremål av olika slag plockats därifrån — 

detta är första gången, som någonting kommer tillbaka. Man vill 

bara hoppas, att det icke också ä r den sista, u tan att exemplet skall 

mana till efterföljd. 

ZUSAMMENFASSUNG. 

Ärland Noreen: Die Rostauriorung der Schlosskirche zu Läckö. 

Die Schlosskirche zu Läckö wurde von Magnus Gabriel de la Gardie 
in don Jahren 1Ö55—68 orbaut; dio Bauleitung lag in den Handen des 
deutschen Baumoistors Franz Stiemer. Die Kirche ist ein Anbau an dio 
Vorburg, deren östliche Aussenmauer aus der alten Verteidigungsmauor 
besteht, welche im Mittelalter den Torturm im Siiden mit der Hauptburg 
verband. Diese letztere hatte damals einen unregolmässigen Grundriss, be
stimmt durch die Form des Fclsens, auf dem sie errichtet war. Bei ilirom 
Umbau hat der Bauhcrr danach gostrcbt, die mittelalterlichen Unregel-
mässigkeiton zu borichtigon und eine symmotrische Anlage im Gesohmack 
des Barocks zustandezubringen. Er hat zu diesem Zwecke einen Turm 
auf der Wostsoite des Schlosses als Pendant zu dem Kirchturm goplant, 
vgl. Fig. 16 und den Stich in "Svecia Antiqua", aber dieser Westturm 
wurde nio fertig. 

Die Holzeinrichtung in der Kirche hat eino einheitlk-he dekorative Aus-
stattung, bestehend aus in kreisrunden Fcldern komponierten, allegorischen 
Darstellungen, in denen ein Herz das ständig wiederkehrende Motiv ist. Die 
Figuren in den Fönsternischen wurden von dem Maler und Bildhauer Jo
hannes Werner begonnen, fertiggestollt aber von dem Bildhauer Georg Ba
selaque. Der Altaraufbau und die Kanzel sind laut an denselben vorhande-
nen, deutsoh abgefassten Inschriften von Hans Georg Rausch ausgefiihrt. 
Dio farbige Behandlung beider riihrt von dem Maler Nicolas Vallori her. 

Sowohl der Altaraufbau als die Kanzel sind mit Relietbildorn aus ge-
triobenem Silber geschmiickt gewesen, die von Jakob de la Gardie als 
Kriegsbeute aus Russland heimgebracht worden waren. Von diesen Reliefs 
ist jetzt nur noch eines erhalten (siehe Fig. 24). Die Orgelfassado, deron 
Meister unbekannt ist, wurde von Läckö 1866 nach der Schlosskapelle auf 
Ulriksdal iibergefiihrt, von wo sie nun wieder an ihren urspriinglichon 
Platz verbracht worden ist. 


