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FÖRORD. 

Då ett ny.It häfte av Sveriges Kyrkor härmed överlämnas till 

allmänheten, önska utgivarne med tacksamhet betona den bety

delse för häftets tillkomst, som legat i en församlings, Danderyds, 

intresse för sin kyrkas minnen. Då Danderyds kyrka åter öpp

nades till gudstjänst efter genomgången lycklig restaurering, ville 

församlingen utgiva en beskrivning över sin vackra kyrka och dess 

skatter och sökte därvid fördenskull samarbete med det av under

tecknade utgivna verket SVERIGES KYRKOR, konsthistoriskt inven

tarium. Det var med stor glädje, vi mottogo uppdraget att i sam

band med kyrkans bearbetande och beskrivning för nämnda verk 

utarbeta den av församlingen önskade minnesskriften. Denna har 

under redaktion av undertecknade skrivits av Arkitekten Sven 

Brand el. 

Vi hade förmånen att under hela arbetet åtnjuta hjälp och 

stöd av Doktor Emil Ekhoff, som å församlingens vägnar deltog 

redaktionsarbetet och därvid utom annat ställt till förfogande 

de viktiga iakttagelser och rön, han under restaureringsarbetet 

1915 haft tillfälle att göra. Det är oss också en lika kär som 

bjudande plikt att betyga Doktor Ekhoff vår särskilda tacksamhet 

för all lämnad hjälp. 

Vi hava också att erkänna mycken och värdefull hjälp av åt

skilliga andra forskare. Sålunda lämnade Fröken Agnes Branting 

godhetsfullt upplysningar om textilierna; Lektor E. Brate ställde 

sina forskningar om runstenarna i kyrkan till förfogande; Fri

herre R. Cederström lämnade värdefulla upplysningar om den 

gamla Banerskölden, hjälmen m. fl. föremål. Docenten friherre Carl 



R. af Ugglas medverkade mycket ingående vid bestämmande av 

kyrkans skulpturföremål, såväl de medeltida som de från nyare 

tid stammande; Doktor Upmark ställde sin omfattande kännedom 

rörande silverstämplar och svensk guldsmedskonst till förfogande. 

Slutligen tillät kyrkans restauratör Professor L. I. Wahlman oss 

att förfoga över hans ritningar, föreningen Pietas över dess foto

grafier av textilierna. 

Sedan minnesskriften över Danderyds kyrka utkommit, ha även 

övriga kyrkor i Danderyds skeppslag bearbetats av samme för

fattare, Arkitekten S. Brand el. Av dem komma nu Täby och Li

dingö till utgivande i samband med Danderyd, vars beskrivning i 

allt väsentligt överensstämmer med minnesskriftens text. Även 

för de två nytillkomna kyrkobeskrivningarna ha vi haft att tacka 

Fröken A. Branting och Dr G. Upmark för bistånd vid textiliers 

och silverföremåls bestämmande. Vidare har Lektorn Dr Johan 

Bergman haft godheten att kontrollera och korrigera upplösningarna 

av förkortningar i de i Täby kyrkas valvmålningar förekommande 

latinska inskrifterna, ävensom dessas översättningar från latin till 

svenska. Amanuensen Ivar Simonson har ur bouppteckningarna 

i Rådhusarkivet lämnat data angående de Stockholmsborgare, som 

nämnas i de tre kyrkobeskrivningarna. Amanuensen Sigurd Wallin 

har meddelat erfarenheter angående Albertus Pictor. Artisten 

Allan Norblad har för reproduktion utlånat fotografier från Lidingö 

kyrka. Utgivarne framföra härmed sitt vördsamma tack till alla 

dem som sålunda på ett värdefullt och älskvärt sätt givit arbetet 

sitt bistånd. 

Undertecknade begagna detta tillfälle att uppmana samt

liga för konsten och dess historia, för kyrkan och hennes hävder, 

för hembygd och hembygdsku.nskap intresserade personer och in

stitutioner att omedelbart subskribera på verket SVERIGES KYRKOR , 

som endast genom ett betydligt ökat abonnentantal kan helt 

förverkliga sin ide. 

Vi uttala även den förhoppningen att andra församlingar, som 

förbereda en kyrkas restaurering, ville liksom Danderyds försam



ling beakta möjligheterna av ett samarbete med SvERIGES KvRKon , 

då det gäller att låta anställa forskning angående kyrkans historia 

och utarbeta en minnesskrift över densamma. En grundlig ve

tenskaplig undersökning i god tid före restaureringen, en nog

grann vetenskaplig kontroll under densamma samt tryckandet av 

en sakkunnigt utfört minnesskrift borde anses som en tradition ell 

plikt för svenska kyrkor. 

Stockholm i november 1917. 

SIGURD CuRMAN . JoHNNY RoosvAL. 



FÖRKORTNINGAR ANVÄNDA I DETTA HÄFTE. 

AFRITNINGAR=Afritningar af Kyrkor och Kyrko-vapen i Upland. 2 bd. 
Manuskript i Kgl. Bibl., Sthlm ; märkt F l 3: a och b . Teck
ningarna utförda åren 1680- 1685 av Antikvitetskollegiets teck
nare Johan Leitz och Petrus Helgonius. 

AXTIKVITETSBOKEN= Danderyds och Lidingö Antiquitetsbok 1772 (se 
vidare under Kyrkans arkivaliers. 2). 

A. 	 T. A.=Antikvariskt-topografiska arkivet, omfattande en avbildnings
samling och en skriftsamling. Förvaras i Statens Historiska 
Museum. Sthlm. 

D1rr,. 	 SvEc. = Diplomatarium Suecanum, collegit et edidit J. G. Lilje
gren, B. E. Hildebrand 1829-1865. 

K. B. = 	Kgl. Biblioteket i Stockholm. 
PERINGSKIÖLD, Monumenta= Monumenta Sueo-Gothorum antiqua et 

recentia - Minningsmärken, gamla och nyare, uthi wårt Nor
diske Attlant, Swea och Götha Riket. 10 bd. Manuskript i 
Kgl. Bibl. i Sthlm, märkt Fh, 1-10. 

SocKNE-SKRIFWARE = SoKNE-SKRIWARE eller SwENSKE RESE-SAMLINGAR. 
Manuskript i Kgl. Bibl. i Sthlm, författat av Daniel Tilas 
1751-1764. 

Sv. F. 	T.=Svenska Fornminnesföreningens Tidskrift . 1870-1905. 
U. B. =	 Uppsala U ni versitetsbibliotek. 
UPPL.= UPPLAND, SKILDRING AV LAND OCH FOLK, utgiven av K. Huma

nistiska Vetenskapssamfundet i Uppsala. 
U. F. T.=Upplands Fornminnesförenings Tidskrift. 1871 o. följ. 
UrLANDIA SACRA=5 bd manuskript i Kgl. Vitt. Hist. o. Ant. Akad:s 

arkiv, innehållande avbildningar och beskrivningar av Upp
lands kyrkor, upprättade på latin av Eric Ihrfors 1894--1899. 

ö . I. A. = Överintendentsämbetet i Stockholm. 

I förening med måttuppgift : B = bredd; D=diameter ; H=höjd; 
L = längd. 



F o to . S. llra11tll'I tfltr; . 

Fig. 1. Dandel'yd . Ky rka n och klockstapeln frt111 söd e r . 
l\irch c und (ilocJ.:c nl11r111 YO ll Slid en . 

DANDERYDS KYRKA. 

UPPLAND, STOCKHOLMS LÄN, DANDERYDS SKEPPSLAG. 

UPPSALA ÄRKESTIFT, ROSLAGS ÖSTRA KONTRAKT. 

Tryckta k ä llor: U11 •1.. S u :1:. i Il ,'· 11 5, ni' 1041 omta la s i Leslamcn tc 

a v 12!H r 111'ia (gå l'd ) in Ua na l'Ö (Dandel'yd) ; v ida re n lim ncs parochia (fö rsam lin :r) 

Ua na rö Li cli ga s t i Jl, s . 247 , 111· 1218 å l' 1298 och i lI , s . 407, nt' 1419 !tr 1304. 
Ecclcs i:c 1Ja na1·ö n ilm ncs först å r 1314 och 1315 i 111, s . 148, 111· 1946 och 111 , s . 

4 28, nr 221 8 . - C. A. K1.1 :\GS PO H i l l. F. T. , I , häft . I\' , s . 1 , bcsk rirning ö• c r 

k yrkan , gravn1onun1cnt, Yapcn, kislor, k lockor. 

Handskrivna källor och avbildningssamlingar : P1::H 1;\ GsK1i·11.1 i, 

Jl onu m cnla IJI. fo l. 4 7, bcsk r iv11. a\· l'Uns tena 1· (med Lven ne a vb.) och a v gra v· 

m onu ment samL fol. 301 a nl cckn . 0 111 kyrkan ocl1 om e n Ban(·rskö ld i de nsamma. 

!\F H l'J' '.\ l '.\G A H IT . " · 97 , cx l . fr. S O. - U 1• J. A'.\ D I ,\ SA C HA , pa l's scc. I , ;;. 

:lS I , pla n , tecknad exl. a\· k yl'ka n och sta pe ln fr. SO., beskl'ini. Ö\'C l' kj"i'ka n och 

irn cn L. sa m t aYs h ifl av 1713 ;°1l's irw. och ay dela r ur Dancl c l'yds Anlik\·itel;;bok (,,, 

11cda n). - A. T . i\.· Tecknad e xl. fr. S. av 1\. Al'oseni us, e n teckn. a\· lriis k11 lpl11 l' 

(de l nY ill d r·e al la r pryd n ad) a,· ;;ammc I\. A., sa m t elt a n ta l folo . fr. kyl'kan fiire 

<less 1·esla ul'e1·ing 1!H5 (e.,t. f,.. \" ., Ö. oc l1 S ., 2 inl. m ot i\. , 2 fo to . a Y prcdikst<d. 

3 fot o. av tt·;iskulptu re r i kj'i'ka n). Ett anl a l fo lo. a,· g1'iivn . i ky1·kan 191fi . 
l ' td 1·ag 11r An l ikv ilc ls bokc ns kj"l'kob esh ., aYs kril't e r m· l-'e 1·i ngskiöld san1 t 1829 ar., 

i n Y. - ii. l. A. · 1 bl. ri t n. t. sydfasa d m . fi i rsla g ti ll föns ler;indring av C..\l ö llc r. 

1883 ; 1 bl. ri ln. till i.indring a v orge lfa sad . 1900 : 4 bl. uppm. ri l n . pi't \"ii \ · a\· L . 1. 

W a hlman , 1914 (pla n , liingds kiirn . m ol S. , t vii rskii rn . m ot Ö., innerfasad ay iislgavcln . 

fa sa der m ot ~ . , S., Ö. , V.) ; 1 b l. r iln. pi"c viiY förslag till Y>irmeled n . an lä ggn . a1· 

\V. Da hlgre n , sla clf. gn. l\;d. brev d. 22. 1. 191ii ; 6 b lad ritn . pit d Y till rcsta ure1·i11 g 

a \' L . I. Wah lm a n , s laclf. gn. l\gl. bre \· d. 22. 1. 1915 (k yrkog>ml, uLYidgn . aY k)'l'k o

t - tl;?i?'i. /J a llller yds s /;ep11s/ags ky r k o r . / . 



IJ.\:\IJ l' llYDS S l\ l·:I' l 'SL.\(i. 

g:Lrd, hH,nkplan. ri tn. I. iindr. av hi:inkarna , ny allaning orh golrlii:r~ni ng där· 

omkring, sockel l ill ·y;tstpodal l ny sak ristiin ~;°u1g). 

Kyrkans arkivalier: l L .1:-;ns .111K1\' ET 1 l · 1· 1•s .11..1: l\onsl11isLori>ld in 

lrcssanta uppgifte r f'örckornrn" i L. l. :\' r 1 inncli:'tllc1· inY. 16!) I. , 1·iike mlrnpcr 1668

1701 : L. J. n r 2 inneh[dle r im·. 1713 m. liWi:;rg. 1'iikenskapc r 1713-1728 ; J.. I. 

ur 'l..~. ;i inncl1[tl la 1·iikcnskapcr 17<l9-1 i!J8; l\. I. nr 1 o. 2 innch:"tlla i1n-. 17 ii0 

111. till;tg;r orh krrknsliimmoprol. 1740- 1800 . - Vida1·c i de n "· k. UA\DEI\YD>' 

•lCI I L1D 1\GÖ cl \ T IQ l 'l'l'F.TSBO K 1772. De n na hok s kiinklcs c nl. anLcckn . i el e n· 

>amma i'Lr 1772 in blanco li ll kyrkan ay dess paLronus lrn,r, n Johan Gabri el Han•"r 

(se bil. I) med uppmaning ti ll d;harandc orh e[Lcrko rnman rle kyrkoherdar, alt däri 

l'i i1':t antccknin~a1· om Hane rska fam ilj e n och D1u1deryds oc h Lidi ngö försa nil in~ar 
1nrh ky1·ko1". Den p:°chril'jades av ky1·kohcril e ,J. P. Wallc ns lccn orh forlsalles i11· 

1800 ay k yrkoherde I' . D. Lundström'. ~u deponerar! i A. '\' . . \ . l'örknt'ia s lt <ir 

nedan: .-\n t ikvilctshokcn. - I K'lHK .\:'\ fö1Taras 1'iikcnskaps-. ky1·kosliin11n o- och 

Yis itatio ns prot. hör kc1· fr. Liden e rt e r 1800 sand. 01·igi1rnlcn til l rcsla urc1·ings ri l n . i Ö. T . . 'i. 
och 15 st . karthlad fr. l 7- och J 800-talen , innehållande bl. a. karlor till Ziilra pdis t

;r>trd , Hinkaby by ocl1 l,ybcc ks torp. - Vidare fiil'rnras i k )'l'ka ns arkiv a1· bih lio 

kkarien Yid Kgl. \ ' itt. \\ is \. o. _.\n l.-f\ kad fröken Si~rid Lcijonh11f'rnd uppsatta an t r iid 

\'ii1· ,\xe l ~ il sson Ba n1"r, S van((• Srnntcsson Baner, Johan Gabriel llane r, Jakob Sten 

bock, Yil ka samtliga \iaya s ina ~rnYar i k)l'ka n . Dessa antriid iiro pryr\ l i ~ I t~xtacl(• 

ocl1 inhunrlna i el l praklf'ullt skinnhanrl, 11tf'iirt a\' f't·ökcn S i:,! rid B\0111 hc 1·:,! 1!l l u. 

Kyrkogå rd och klockstapel. 

;?'lock 

i13..J 
' -:1ta,,o"l· 

fö rutDander yds 3 , 

lad Danarö , kyrka 
kyrkogtud ligga vid 

ka l-
och 
den 

urgamla li uvuclvi.igen frå n 
H.oslagen lill Stockholm 
strax öster om vägen och 
någo t högre i.in denna. Den 
nuvarande kyrkogården(fi g. 
2) H B D- I i.ir i norr. 
ös te r och söder begränsad 

ö av en bogårdsmur av grå
sten (B. omkr. l ,2 0 m .. 
lL l ,5-2,5 m.), i väster 

-L 
av ett jLirnstaket frå n l89G 
ptt en omkr. l m. hög, fog
struken terrassmur av grå

Fig. 2. Danderyd. Situationspla n . sten , vi lken mitt emot kyr

1 Johan Peter Wallcnstccn , f. 1750, ·j- 1820. Kyrkoherde 1781- 1800 i Da nder yd. 

Pe r Daniel Ln nclström, f'. 17ö2, i' 18il0, ky1·kohcnlc i Danderyd 1800- 183(1 . 
3 \Janrl cryd Yar intill 165'1 annex lil l Tähy. 



DANDEH YDS ({Y H IL \ . 3 

ka ns väslgavel är genombrulen av e n slenLrappa . Norra mul"en 
har en Lrägrind vid G. På ös tra s idan äro vid C trappsLeg inl agda i 
s jälrn muren ledand e upp till klocks lapel : kull en. At söder, diir 
muren tit• mycket hög och delvi s ljtinar so m te rrassrnur, har den 
ungefär mitt emell an E oc lt D Ctt· 1016 blivit genombruten och 
få tt en gran ittrappa, ledande ned Lill en på betydligt lägre niv2t 
liggande, nyanlagd utvidgning av kyrkogården. 

Den äld s ta kyrkogå rd en hade högs t uts träckningen A-B- JJ - E. 
,.\v dess bogå rdsm u L' å te rs tCt s träckorna A- B och B-C möj I igen 
o rubbade fr å n medeltid. De gå fram m yc ket nära kyrkan och 
visa ännu betydliga rester av ka lkbrnk me ll an stenarna . Sydmmen 

Fig. 3. Danderyd. Situationsplan , uppmätt av J. P. \Vallens tee11 1i88 . 

Ur Antikvitetsboken. 


D- E och det sydligas te s tycket av östmuren C- D äro lagda i 
kallmur, vadan sydmuren antingen i senare tid blivit omlagd på s in 
11rsprungliga plats eller också rt yttats frå n e tt n.'.'1got nordligare ltige, 
antagligen i hv med kyrkans nuvarand e sydmur. Av väs tmuren 
A-E funnos ännu 1788 (Antikvil e tsboken , se fi g . 3 , linj e f- g) 
spår i marke n, och vid grävningar, företagna av d:r E. Ek hoff v id 
kyrkores taurering 1915, på lräffades reste r av densamma 11nder 
kyrkogolvet (fig . 12). 

.:\1.11 STA 

KY!Ui:OU X HUE :'\° . 

I samband med en utvid gning av k yrkan i s lutet av 1500-tal e t l\rniwi: ,\ iwi·:'.' 

e ll er senast under 1600-Lalets första å rtionden utvidgades kvrko- °' 1" 11. l!iO O. 

g<
0

1rden å t väster till linj en n- F (ang. denna date ring se ;;. :14,) 
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4 DANDERYDS SKEPPSLAG. 

och begränsades med en ny 
vListmur. Mitt emot kyrkans 
västportal och i förband med 
den nya muren byggdes den 
ännu kvars tående, gavelfor
mades t ig l u e k an. av gråsten 
i s ina nedre de lar och för 
övrigt av tegel (fig. 4) . Den 
Lir vi tputsad och fackt med 
e tt spånlagt sadeltak , var.· 
lu tning Lir densamm a son1 
kyrkotake ts . Gångjärnskro
kar , s tLin gningshake och bom 

~--+---1---1---;--'-5--+ 
6
-_,

7 
M hå l visa, att den var it för 

Fig. 4. Danderyd . Stiglucka. Uppm iitt sedd med dörrar. Den i sin a 
av S. Brandcl 1916. 

former medeltida s tigluckan Kirchhofsport a l. Anfang d . 17. .J a hrh. 
svnes genom sin placering 

mitt framför västgaveln och genom överensstämmelsen i propor
tion er med denna medvetet s träva efter en monum ental samver
kan med gaveln för att bilda ett vackert entrepafli t ill kyrkan. En 
symmetrisk anordning av detta slag är något fö r svenska medellida 
landskyrkogårdsanläggn ingar frLimmand e, men för senare epoker 
vanligt. Den vittnar i s in mån också om stiglu ckans•tillkomst e tt 
s tycke in prL nyare tid. 

I räkenskaperna för 1. 688 finn es en utgiftspos t t ill »And ersson 
som täck te s tigluckam , och för år 1689 en annan för gångjärn till 
densamma, vilket dock kan avse b lott reparationer. 

Bogårdsmuren var å tminstone 1665 br~idtäckt. 1756 tal as om 
rödfargning av bogårds laket. 17/l om lad es bogård en delvis 
troligen sydmuren - och år 1772 bortrevs brädtake t, och muren 
täcktes med torv , varav ännu betydl iga rester å ters tå . - År 1895 
anhöll församl ingen om till s tå nd att få fl ytta den dåvarande vListra 
bogårdsmuren (F-G) och nedriva s tiglucka n. Det senare avs logs 
dock av K. lVI:t, men k yrkogården utvidgades 1896 å t väster fram till 
l an d sv~igen , varvid nord- och sydmurens förlängn ingar och terras ·
muren längs vLigen lades av sprängsten uta n täckning. Terrass
muren fogs tröks med cementbruk. 

Under sommaren 1916 har en s tor utvidgning av kyrkogården 
utförts å t söder (fig. 2). Denna begränsas å t väster - längs 
YLigen - av en torvtäckt gråstensmur i kallmur, åt söder av en 



5 DANDEHYDS KYHKA. 

Foto. .!. Cederquists Graf. Anst. 1916. 

Fig. 5. Danderyd. Västra kyrkgaveln och stigluckan. 

J{irche und l\irchhofsportal von \\Testen. 


liten bäck, vars strand skotts med sten, å t öster av ett tillfälligt 
staket. I nordvästra hörnet finnes ingången, vilken från lands
vägen för in till den nya kyrkogården. Ang. dess arrangement 
med sittplatser och trappor se fig. 2. Nyanläggningen och en 
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smal remsa söder orn bäcken har planterats med lindar och bjC11·
kar (se fi g. I) . Anläggningen Lir utföl'cl efter ulkasl av prof. L. I. 
\Va hl man . 

I prol. J787 (s. 2:10) llerällas, all J 'i s t. li ndar planlerade:; , 
nämlii.ten 'i s i. rn e11:1n knkodlir l'cn och sligluekan - ell ytlerligan· 

ökande av enlr6ns monumenla
lite! - saml i) på rnrdera sidan 
0 111 s liglu ckan pCt backen utan
för dåvarand e vLisl~ure n. Lin 
darna skänktes av trLidgi'.trds
rnästaren Slockm an 1 i TLibr. 
Ar 1794· planterades 16 lindar 

- __<___;c-=.:__ och fl era pilar, även dessaskänkla 
1·;~L-;(·____~_.:._d av Slockman. Del finn es ingen 

1-~J . 0 , orsak a ll betvivla, alt flertal el· • • 

--- ·-~ av de lindar, som nu finnas i1 
,{ _ .- kyrkogård en , jusl Liro de år 1787 

-~~~------.,___-~ och 1794: planterade. - Längs 
öslmuren s tår dess utom en rad 

~~-~__,·__:;__i.__';__:__~_L.__j"oM av gamla lönnar. 
· ---·-- -- ·--- På kyrkog~1rdens svdsicla fin 
'J / ··--- I nes en so l v is ar e, uppsaLL 17!F> 

1 8 1 
- 1:! E)'._._.-.·_...i..._.· . 1. ~':,'.~~!~~ n ~~:~ul;,ac~. ~~ ~ist~~ li1~~ s t~~'. 

\ __ 11 nLimligen en dopfuntsfot (se vi-
I ijI ~ ,' dare s. 38). pi't vars övre p lalla 
~ anord nats elt solur (fig. 6). 
1---=- Bland k yrkog~trelens mCmga

/)e/in. S . lira11del 191G. 

F ig. 6 . Danderyd. Solvisare på m edel - nuvarande s lenvårdar finn as 
tida dopfuntsfot. endast några få av konslnärligl 

Sonnenuhr. :'l ut' dcn1 untc rc n Tcil e ei ncs So 
111i1telall e rlich c n T a u fs tc incs au fgestcllt. in1resse. •'alunda märkes en 

s lående g r av s t e n (fi g. 7) a ,· 
vacker och vårdad lyp över a rrendato rn ~ric Sundberg, död 
1770. Vidare en liggand e grav h äll över Anna Sofia Talen från 
t ll' 1802. 

J Anlikvilelsboken finnes en anteckning, som berällar, alt all 
mogen efter 1775 började i s tället fö r de vanl iga träkorsen p[t 
gravarna uppsiilla stenar, vilket vttllad e s lort besvär vid ny graY

' På e n graYslen i't Täby ky rkogård ösle1· om sakri s tian niimnes sam m e Slork

1111rn s:Isom od lare av de lindar, som pryda Tiihy ky1·kogtud . Se s . 73. 

http:llravst.en
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öppn ing, enär kyrkogården blev all

deles uppfylld av dessa gravstenar. 

Därför förbjöds 1783 stenars använ

dande och påbjöds träkors av den 

Lyp , som förut varit vanlig. Denna 

beskrives i Antikvitetsboken sålunda: 

»Dessa tr~idkorsen s skapnad war unge

fär efter följ ande fi gur (fig. t:l). Alt 

t räd et \nt.r swartnadt och skriften 

derpå inskuren med knif. Bibliska 

·pråk , :om inskrefwos, waldes dertill 

merendels af den döde, medan han 
iinnu lefd e. Det bars allid framför 
liket till grafwen och nedsattes vid 
<1en dödas hufwud . De:s höjd öfwer 
jord war ungefär 2 a ir.» Denna. sed 
att bära. den dödes gravkors framför 
likrirocessionen har kan ske sin upp
r innelse från de ad liga begravnings  Foto. S. Brandel 1916. 

Fig. 7. Danderyd. Gravsten överprocessionerna med deras begravnings
Eric Sundberg, t 1770. 

vapen. - Av dessa vackra gamla trii Grabs te in 1770. 

gravvårdar finnes nu intet kvar. De 
nuvarande iiro mycket enkla och gjorda ulan 
omsorg. 

Klock s tap e ln (fi g.9 o. 10) är av den sena upp- I\ wrn

ländska lorntypen, uppförd 1728 en!. anteckn ing s-rAl'E1.~. 

å sista pärmen i LI nr 2. Den är inklädd med 
bräder och rödfärgad. Dess karnisformade huv 
liksom liuven på lantern in en är täckt med 
rödmålad svartplåt. Flöj eln bär årlalel 1728. 
Stapeln omkläddes 1765, och år 1/83 beslöts. 
att man skull e stryka den med den nu (1783) 
allmänt brukliga blandningen av rödfärg, vitriol, 
harts, rågmjöl och linolja. - Dessförinnan var 
sta peln lj~irad. Den nyreparerades på1880-Lalet, 

F ig. 8. Danderyd. varvid spåntäckningen å huven ersattes med den 
Typisk triigravvård ovannLimnda plå tb eklädnaden. från 1700-talet. 

Teckning i Antikvi Denna stapel avlöste en år 1728 riven ::;mpel, 
tetsboken 1788. 

Typischcs Grabmal vilken i sin tur var en ombyggnad av en ännu 
:'.l llS I-Iofa. 18. Jht. Nach 

alter Zci chnun g. äld re. Denna ombyggnad skedde åren 1.668
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10, och ri.ikenskaperna giva vid handen, alt stapeln då blev in
klädd med bräde1\ spåntäckt och tji.irad. - Ar 1685 företogs 
åter en så omfattande reparation, att klockorna för en tid måste 
nedtagas. Dessa i.ildre staplars utseende är obekant. 

Rörande kl oc k orna se s. 65. 

f 

Foto. S. Brcwdel 1!Jtu. 

Fig. 9. Danderyd. Klocksta peln . 
Glockenlurm aus d. J. 1728. 

Kyrkobyggnaden. 

P1.AN orn Danderyds nuvarande kyrka är en reklanguli.ir, treskeppig hall
~1"TEBi ,i1.. k k (fi 11) b d , t tyr a ig. . , ygg av gras en u om 


det västra samt 2/s av det östra gavel

röstet och sakristiröstet. Dessa ~i.ro 


tillika med pelare, bågar, valv, fönster

och dörromfattningar av tegel. Utvän

digt är kyrkan spritputsad med undan

tag för de slätputsade fönster- och port

omfattningarna. Sockel saknas. En om

kring 1/2 m. hög remsa närmast marken 
 ..har vid den senaste, år 1915 företagna l-l'-t-+-+--+---+--+-4--+-+ I"\ 

restaureringen lämnats fri från pu ts. Fig 10. Danderyd. Plan av 
klockstapeln. Uppmätt avl denna sockelremsa synas vid punk

S. Brandel 1916. 
terna 1, 2 och 3 (fig. 11) tyd liga skar- Grundriss cles Glock enlurmes. 
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var i murverket. Skarvarna blevo vid 1915 å r:; a rbeten tyd ligt 
markerade i fogbruke t. 

Kyrkan är invändigt h ell och hå ll et putsad och vi Lkal kad. 
A nordmurens östra del till punkt 2 sa mt å ös lmurens norra de l 

Fig. 11. Danderyd. Plan. E fter uppmätning av prof. L. I. \Vahlman. 

Skala 1 : 300. 


Grnndriss . 


till punkt 1 finnas mycket t yd liga rester av kalkmålningar, vilka 
n ~i.rmare beskrivas å s. 22. Såväl de nämnda skarvarna i mur
verket som målningsresternas skarpt begränsade förekomst visa, all 
den nuvarande kyrkan ulgör en utvidgning av en äldre, mindre 
kyrka . 
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ill l" l"l.T lll .1 Då kvrkan år 1915 genomgick en omfattande res taurer ing, 
:STE :\' 1\Y Bl\ A. fi.irelogos gr~ivnin gsundersökningar under golvet av d:r E. Ekhoff, 

som diirvicl fa nn t\·d liga resler av ~i.Idre grundmurar. Criivnings
resullaten iiro fram sli.illda å fig. 12. Av desamm a framgår tydli gl, 

@l 
I 
I 
I 
I ' 

- - - t - - - - - - - - - - - - - I- - -

Fig. I '.!. Danderyd. Plan av iilclre grundmurar, blottade 1915. 

E ft er uppmätning av d:r E . Ek h off. 


(;n 1ndri ss mil älteren , bei Grabu ngen 191.j blossgclcgten Crunclmau crn. 

~1LL de nordöstl iga delarna av yttermurarna in lill punklerna 1 ocli 
::2 (å fig. ll ulmiirkta ss . period A) utgöra delar av en tidigare, 
mindre kyrka med enkel, rektangulär pl an. Dess sydvästra hörn 
låg vid punkt. 4 (fig. 12). Till densamma hörde även den nuva 
rand e sakrislian , som ur bvggd i förband med kyrkan. I nuva 
ra11de öslgavelröste (fig. 15) synes iiven tyd ligt denna ursprungl iga 
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kvrkas rös le inbvggt. Dess nedre delar äro liksom de kvarvarande 
murarna av kluven gråsten med skolade fogar (murverket syn ligt 
från sakri s livinden). Den översta spetsen i.ir av tegel i munkför
band (format 30 x 14 x I cm .) med a vstrukna fogar . Om denna ~ilds la 

;:; Lenkyrkas ytter-vi.iggar varit pulsade eller ej , kan nu icke avgöras . 
Huru denna kyrka ursprungligen varit övertäckt, kan heller ic ke 

i\I EllEl.TIDSbestämmas. Inn an den utvidgades, har den dock bli vit täckt med 
1\YBKt\:"-· s 

t vå stj~irnval v av tegel. De lta framgår av följande iakttagelser. \'.\!.\'. 

De omtalade målningsres terna måste på grund av sin begräns::tdc 

~~~~~-+-~~~~~~~~~·~~ 

Fig. 13. Danderyd. Längdsektion mot söder. Efter uppmiitning 
av prof. L. I. \Vah lman. 
Liingsschni ll gegen Sliden. 

11 Lslri.ickning anses tillhöra den ursprungliga kyrkan före utvidg
ningen . Av formen på deras begri.insningslinj er (fig. 21) framgår 
tvdl igt, att de må lats på sköldmurarna till 2 valv, som täckt den ur
sprungliga kyrka n. I det nordöstl iga hörnet finn es ovan golvet kvar 
.en res t av en t ill dessa valv 11 örande 5-språngig hörnpelare av tegel. 
Frun denna kan p utskanlen tydligt fö ljas upp till begrän snings
linj en för målningarna på östra väggens norra del. En res t a \· 
Yäggpelaren milt på nordväggen fann s vid grävningarna 1915 (fi g. 12). 
Då hörnpelaren är 5-språngig, fö valven m ed störs ta sannol ikhet 
a nses ha varit stjärnvalv. De kunna då icke gi.irna hava varit m 
s prungl iga, ly s tjärnvalv hava knappast hiir kommit i hrnk förrän 
vid 14:00-talets mitt. 
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Kyrkans murar måste emellertid h ava uppförts tidigare. Den 
i förband med desamma byggda sakristian är täckt med ett enkelt 
kryssvalv, som är ursprungligt. Det är nämligen utfört utan skölcl 
b;'.'tgar med kuporna vilande direkt mot de ovanför valvet tunnare 
murarna. Valvet har ribbor av enstens genomskärning, kuporna 
äro en halvsten tjocka, ganska pla tta, icke slagna på stick, utan 
med koncentriska skift såsom en kupol. På grund hi.i.rav torde 
sakris tian. valv ej km:ma dateras senare i.in till omkring år 14:00. 
Detta blir då också tidsgr~i.nsen för hela den ursprungliga kyrkans 
uppfö rande. De ovannämnda s tjärnvalven ä ro sålunda ej ursprung-

Fig. 14. Dandery d . Tvärscktion m ot öster. Efter uppmiitning 
av prof. L. I. Wahlman. 

Quc rschnitt gegcn Osten . 

liga. Målningarna hava, såsom här nedan (s. 25) visas, ti llkom
mit omkring 1530. Det är sannolikt, a tt stjärnvalven til lkommit 
samtidigt eller s trax före denna tidpunkt. 

L"n · 11H; :-; 1;-;r. Av skarven vid punkt 3 (flg. 12) och av den funna grundmu
TILI. 

2
·sHr- ren mellan punkterna 3 och 4 framaår, a tt den rektan°·ulära kyr

i>1 c h: YHKA . O O 

kan utvidgats till sin dubbla bredd söderut. Dess sydmur ned-
revs, öst- och västmurarna förlängdes söderut, och en ny sydmur 
uppfördes. Den sis tnä mnda kom därvid sannolikt att få den tidi
gare kyrkogårdsmuren till grund (jfr fig. 2). Den gamla sydmu
rens material anvi.i.ndes vid tillbyggnaden. I nuvarande östmu r 
nära marken vid sydöstra hörnet har man funnit s tenar med mål
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ningsrester, hiirstamrnande från den gamla sydmuren . De båda 
sljiirnvalven, som ju stodo fritt inbyggda i den gam la kyrkan , 
hibehöllos. Den mittre väggpelaren på den gam la sydmuren till
byggcles sannolikt söderut t ill en symmetrisk, fristående pelare, 
nch valv, lika de gamla, inslogos i det tillbyggda södra skeppet. 
.-\ v de nya valvens väggpelare återstå rester ovan golv i sydöstra 
hörnet, likaså bakom altaret. Under marken framgrävdes 1915 
res ter a\· södra mittpelaren och av sydvästra hörnpelaren. De hava 
samma form som de äldre i norra skeppet. På vinden synes 2t 
i">stgaveln den gamla sköldbagen till det sydöstra va lvet. 

Den utvidgade kyrkan var sålund a en nästan kvadratisk hall 

~-+--~~~~-+--+--+-~-+--+-~~~~-; 

Fig. 15. Danderyd. Östra gavelröstets insida. Uppmätning 

av prof. L . I. Wahlman. 


Innenseilc des ösllichen Giehels. 


kyrka av gråsten med t1: stjärnvalv, burna av en flersprångig mill
pelare av tegel. I södra väggen fanns porta l en, spetsbågig, utåt 
tresprångig, inåt försedd m~d dörrsmyg. Denna, igenmurad 1787 , 
blottades vid restaurering 1915, varv id inre smygen lämnades 
öppen. Innanför denna port funnos murrester , som möjligen 
kunna hava burit en inre vapenhusanordning; detta tyder då på, 
att yttre vapenhus saknades. Det gamla östra gavelröstet pi't
byggdes och utökades med tegelmurverk i kryssförband (tegel 
format 30 x 15 x 7 cm.). Det nya röstet är på insidan byggt med 
besparingsbågar (fig. 15), på utsidan slätt. Det inre av det till
byggda södra skeppet var slätputsat och vitkalkat. Möjligen hava även 
de äldre målningarna i norra skeppet överkalkats vid utvidgningen. 

När denna utvidgning skett, kan icke med full säkerhet bestäm 
mas. Det är dock mycket sannolikt, au det är denna tillbyggnad , 
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som åsyftas i ett i Antikvitetsboken avskrivet brev av 15 aprit 
1579 från Knut Håkansson till Kg!. Maj :ts sekreterare m. m. Erik 
Matsson till Nora. Däruti meddelas, att församlingen anhållit om 
Kg!. Maj:ts hjälp till kyrkans byggning. Kgl. Maj:t hänvisar till: 
kyrkans patronus, Gustaf Baner på Djursholm (se bil. l ), vilken 
borde hjälpa. Det svaras, att denne redan gjort så mycket för 
kyrkan. Därmed åsyftades möjligen den ovan beskrivna utvidgningen. 

Till den kvadratiska kyrkan har man fogat en tillbyggnad i 
väster, vilket framgår av de funna grundmurarna, belägna mitt 

framför den tillökade kyrkans västgavel (se fig. 12). Om denna 
tillbyggnads gestalt veta vi intet. Det kan ha varit ett torn eller 
ett vapenhus. Det iir f. ö. möjligt, att det icke fullbordats, innan 

den nästa stora omge
staltningen av kyrkan 
börjades, den geno1n 
vilken k yrkan fick s in 
nuvarande form. 

Denna förändring· 
innebar följande åtgär
der. Kyrkans västga
vel nedrives, nord- ochFig. 16. Danderyds kyrka från sydost. 

1680-talet. Ur Afritningar. sydmurarna förlängas 
Dic l\irch c von Sydoslcn nach e incr Zeichnung 

11111 1680. från punkterna 2 och 
;-\ (fig. 11) västerut och 

ny västgavel uppföres. Murverket göres av . gråsten utom gavel
röstet, som är av tegel i kryssförband. De gamla valven nedrivas. 
och kyrkan får ett nytt valvsystem. Genom två rader av 3 pelare 
ind elas kyrkan i tre skepp, som täckas med 12 nästan lika höga 
kryssvalv. Den närmare beskrivningen följer hi.ir nedan. 

Rörande denna sista stora förändring finnas en del arkivaliska 
underrättelser. I Antikvitetsboken (s. 196) läses om Svante Gustafs
son Baner och Ebba Grip (se bil. I): >i Dessa begge hafva ombyggt 
Danderyds kyrka till den vidd hon nu [1790] har, gifvit den dess 
vackra predikstol rn. rn. Byggt Lidingö kyrka ånyo. Deras namn 
och vapen stå på Lidingö s törre klocka och på den gamla pred ik
s tolen med årtalet 1628. Hans hjärtvapen måladt på trä finnes i 
D-yds kyrka, likaledes hans contrefait. » A annat s tälle 
Antikvitetsboken och i Lidingö sockenstä111.-prol. å e 1779 angi
ves årtalet l623. Då de övriga uppgifterna äro bevisligen rik
liga, finnes ej anledning atL tvivla på r iktigheten av denna upp

i 
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gift om kyrkoutvidgningen. Sva nle Gustafsson lfan c 1· od1 l·:bba 
(;rip gifte ·sig 16171 

; han dog 1628. - En annan anteck
n in g i Antikvitetsboken (s. 392) nLirnner , alt Dand eryd s kvrka bygg
des till 4· gånger större vidd, än hon förut hade, under Lanrentii 
Olai tid. Denne omtalas 15\J6- 1608; hans efterlrii.dare närn nes 
dock först 1615. Uppgifterna s ynas motsäga varandra , me11 tord e 
sannolikt få tydas så, alt bygget börjat redan nnd er Laurentii 
Olai tid , men avs lutats under tiden för herr Svantes och fru Ebbas 
iiktenskap. Det har vtil också till s tötTe delen bekos tats av herr
skapet på Djursholm. [ Pering: kiölds Monum enta förekommer 
också en anteckn ing, sannolik t samlidig med avb il dningen i .c\l'
r i tn in gar (1680-85), dLir kyrkan visas i sin nuvarande sto rl ek 
(fi g. 16): »Dandery är en kullk yrka s tor och bredh tillökt uthi S . li r 
Swante Ni.lssons tijd h både pi'.t vii.s ter och söde r att li on nu bes tttr al' 
6 pelare. » Då det b land Banerarne på Djursholm ej finn s någon 
. 'vante Nil sson, men väl den nämnde Svante Cus tafsso 11 , torde 
dessa ha förväxlats av antecknaren. Att denne Li Il s kri vi l hen 
Svante även utvidgningen söderut tir naturligt, då han ej Ligt kiinne
dom om grundmursresterna under golvet. Del är sannolikt bero
ende på samma sa k, att den under kyrkoherde Laurentius OJai 
på började utvidgningen angives göra kyrkan 4: gånger större än 
fönit. - Såsom s lutsats torde man få draga, att kyrkans förläng
ning vtisterut och full s tändiga inre omdan ing till nuvarande ut
seende ägt rum under första fjärdede len av 1600-talet p;°t bekost
nad av Banerarne på Djursholm. 

Efter 1630 undergick kyrkans byggnadskropp inga genomgri_ V,11.v . 

pande förändringar. löOO-talets k yrka är alltså den ännu bestå
ende. Dess tre skepp med vardera 4 enkla kryssva lv tiro skilda 
från varandra medelst 6 runda kolonner, vilkas baser utgöras a \· 
en vu lst på fyrsidig, en halvsten hög platta. De avslutas upptill 
av en vu ls t, som tjLinstgör såso m kapitäl. Vid vi.iggarna mot
svaras kolonnerna av sex betydligt klenare halvkolonner med kapi
tållist, men utan vu lst oclt platta nedtill (plan se ri g. 11). l s tället 
avslutas de mot golvet av ett 30 cm. högt, ungefär :I. 1/2 cm. ut
springande sockelband. Kolonner och väggpelare upptaga kryss
valvens bågar och ribbor. Valven äro slagna på s tick. l<'ogarna 
iiro ej avstrukna. Tege lmå tt 30 x 15 x 7. Det för va lven egen

1 Ar-; HEi' a ngiver 1613, n~e n enligt Sto1·kyrkoförsamlingens vigse lbok v igdes de 1617. 

Se Sc 11 LEG!::!. o. KL l?\GSPOH , Den med sköldeb ref förlänade, men ej å Riddarhuset 

inlrodueernd e svenska adelns iilla1·tanor. Slh lm 1875 , s. 94. 
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Foto . .T. Cederquisls r.ra{. Anst. 1fl11i. 

Fig. 17. Danderyd. Interiör mot öster. 
lnnenhild gegen Osten. 

domliga ~ir dels de lunna (1/2 slen Lreda) s köldb1Lgarna, dels att 
arkad- och görde lbågarna ha ringa b redd - kons truktivt ersatt 
genom s lörre genomskärning p<~L höjden (jfr fi g. 13 o. 14:) - samt alt 
arkadbågarna i unded rnnt iiro profil er:tde med en enstens vulst på en 
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Folo. J. Ceclerq11isls Graf .\ns/.1916. 

F ig. 18. Danderyd. Interiör mot väster. 
Innenbild gegen \\Tes le n. 

platta och gördelbågarna med en vulst. Denna anordning gör över
gången från skepp till skepp och från trave till trave mycket 
mjuk, vi lket giver det inre kyrktaket s törre helhet och framhäver 
kyrkans egenskap av hallkyrka. 
2 - 1G2i21i. Danderyds skep1islags kyrkor. 1 . 
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På västväggen högt uppe under sköldbågen i det sydväst ligaste 
val vet finnes en lucka, från vilken en urtagning i väggen leder 
npp till kyrkovinden. Någon annan uppgång ti ll denna finnes ej. 

J>on-rALi-: 11 Till 1630-talets byggnadsper iod hör en utå t tresprångig, svagt 
OUI DÖll l\All. o j d os petsbågig portal a västgave n - utan örrnisch pa insidan . Den 

s lutes av portar av fu ruplankor , utåt klädda med breda , profil erade, 
snedställda fur ubräder . - Sakrisliingången frå n kyrka n är s tick
bågig och å ömse sidor infattad i en halvs tens nisch . Den har en 
plåtbeslagen dörr. Dörröppningen torde ej va ra nrsprunglig, enär 
dels märken efter dörrhå l skönjas i muren lä ngre österut, dels 
golve t i el en nuvarande öppningen bestå r av s tora oj ämna stenar, 
tydande på a tt öppningen uppbrutits . Enär målningarna omfatta 
dörren, måste den dock ha uppbrutits före dessas tillkomst. 
Den likaså s ti ckbågiga yttre ingå ngen t ill sakris tian, försedd med 
dubbla dörrar, upptogs 1916. 

F ö:<ST E I\. i\v kyrkans ursprung! iga fön s let finne:; inte t kvar. Ursprungliga 
i.i.ro emellertid el en smala, stickbägiga vindsgluggen på. sakristiröstet 
och den cirkelrunda blinderingen ovan densamma. 

Kyrkorummets 8 med starka inre järngaller försedda fön ster 
~iro alla a v samma ty p och storlek, stickbågiga med blyinfattade 
ru tor av gammalt grönaktigt glas i järnra mar. De tvenne föns tren 
pil. nordväggen avbryta målningarna och sitta hiigre upp än de 
övriga. 

S itt nuvarande u tseende fingo föns tren efter ru· 1151, då cl e t 
beslöts , alt alla fönstren så småningom, å tmins tone ett å rligen , 
s kulle iståndsättas i " järnfodrin ga r a f a ll d e l es lik a u tsee nd e, 
so m d e t af fr u g r e fvinn a n p å Djur s ho l m för må n g a år 
till bak a s känkta fö n s tr e t i sy d östra hörn e t". Detta föns ter 
står i tydligt samband med det där bredvid befintliga Banerska 
gravmonumentet (se därom vid a re s. 4-9). - Bland utgifterna för 
1760 upplagas också dessa fönsterfodringar a v järn för 7 fönster . 
Till denna fön steromb yggnad bidrog grevinnan U. Wellingk på 
Djursholm (se bi l. l ) med 1821 dl. kmt. - Före 1732 hade kyrkan 
endast trenne (se fi g. 16) föns ter på sydsidan, men detta år upp
togs elt nytt fönster i den andra tra veen frå n väs ter räknat. 

Detta fönster sitter någo t lägre iin alla de övriga, och dess 
:;tickbåge Lir något spe tsigare. Sakristian har å t öster ett utåt 
gallerförsett fön ster med blyinfa ttade rutor av vitt glas i träbågar 
och triikarm . Förmodligen är detta fönster eh förstoring av ett 
ursprungligt på samma plats. 
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Åren 1.GG5 - (fö- 8\) 
finnas uppgifter om 
fö nstei-b yggning, vi I ka 
dock ej med säker l1et 
kunna anses av::;e a n
nat i.i.n reparation. 
A västgaveln finnes en 
bred , s ti ckbågig vind s
glugg. 

Ända sedan löOO
YTTEllTA I( . 

tul ets ombyggnad har 
kyrkan haft sad eltak 
av samma höjd som 
nu , ehuru det under 
1600- och :1700-Lalen 
varit täckt med tegel. 
Denna täckning tyckes 
ha varit opraktisk , eni.i.r 
teglet ofta blås te ned , 
varvid själva Lakres
ninge n tog skada ge
nom röta; delta ehuru 
teglet synes ha varit 
omsorgsfullt lagt och 

Foto . .J. Cederq 11ists Cra(. .\ nsf . tr11r;. »klis trat» - fogstruket 
Fig. 19. Danderyd. Norra sidoskeppet mot ös ter 

- på undersidan med med triumfkrucifix. 
kalkbruk med iblandat ~ördli ch es Se itcnschiff 1nit romanischc 1n 

T r iu111phknrnifix (1915 aufgese tzl). 
11öthår. -- Hedan år 
1787 på pekades detta av dåvara nd e kyrkoherde Wall ens teen (se :::; . 
2, not l) , som genom utdrag nr räkenskaperna visade, hm dHL 
tegeltaket hade blivit församlingen, och därför på yrkade spåntak. 
Förs t hundra år senare kom detta till utförande. Ar :L88B bortrevs 
näml igen takteglet och ersa ttes av spå n. På 1120· och 1.730-talen 
reparerades taket ofta, år :tJ5;J e rhö ll det helt n y takresn in g. De t 
repareras redan :1763. Såvi.i.I 18:12 som :1825 erhöll de t nästan helt 
ny lakresning. Takstolarna, Li ll s törre delen från 1825, ha en ovan 
ligt s tor spiinnvidd och i.i.ro därför unders tödda medebt s töttor på 
remstycken , som vila på de till sidoskeppens va lvhji.i.ss höjd påmu
rade kolonnerna (fig. 14). F löje ln har å rtal et 1729 . .Å r 1818 fi ck 
kyrkan en taklist av trä v id takfoten - den nu varand e av s ten 
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--·-/ 

Fig. 20. Dander yd. Skärm kring värmeleclningsöppni ngar n or ra skeppet. 
Efter ritning av prof. L . I. \Vahlman. 

Schrnnk um dic Oirnu11gc n clcr Zc nlrnl heizungskaniilc (Hll:J). 

Lillkom senare på 1800-talet. Sakri s tian har e tL . pånltickL, Ljtirnl 

:adeltak. Heclan 1680 omnämnes reparation av d e lla, och ~u· 1.8~:) 
omlades del ntis tan h elt och h å llet med ny sp[rn. 

Goi,v. Om el en ;;-ddsta kyrkans golv vet man endast, all dess miltel

gång var lagd m ed gråstenshtlllar. J\ v dessa fa nns näm ligen 

v id de ovan omla lade grtivn ingarna j Dj 5 ett an La I kva r på s in 

gamla plats (f ig·. 12). 

rnoO-Lal e Ls kyrka hade Legelgo lv, Yilket om lades 1763-G.!i. 

Vid reparalion 1883 upprevs detta emellerLid , och kyrkan erhöll 

ccmenlgolv, från vilket den dock befriades år 191 u. Då lades 

golvcl i korlraveen till s törre delen m ed kalksten och ålers toden 

m ed tegel. Golvet i gångarna m ell an biinkkrnrleren , som h a upp 

höjt trtigolv, lad es m ed tegel och golrel i Yindfirnge l under b klaren 

med kalks ten. 

Viirmelecln ing med varm luftsvs tem anordnades 19·1ö med e ld

xi:..;c;. 	 ningsrum och värmekammare under norra skeppels mitt. De nödiga 

kanalöppn ingarna till kvrkonirnmet ha ski ckligt mas kerals genom 

en htinklikn ancle uppbyggnad (rig. 20) eflcr ritningar av professor 

\rahlman. 

J tddre Lider hade kyrkan spis i sakrislian, sedermera ka kelug n. 

Under 1800-talels se nare del insattes en jtirnugn i kyrkan. 

FiinEBILll SZtsom det närmast liggande föredömet för 1600-tal els utYidg 

Fii1:r}1u1°, 10~ ning av Danderyds kyrka framstår den under Vasaliden sk edda 

m11m; c; :-1,1 D. 	 Lillbyggnaden av Storkyrkan i Stockholm. Profilerna på ribborna 

i dess kryssvalv, de smala profil erade gördelbi'.1garna (se ::; . Hi) 

~tlerrinnas där, ko lonnernas ka pit~illist iiYen!'å. De rnnda ko lonn
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~orra Yiiggcn. 	 Östra väggen. 

0 5 10 
I I I I I I I 1 I I I !"\. 

Fig. 21. Danderyd. Sch ema av viiggmålningarna. 
Sche ma dc r 'Ynnd-~lalcrcicn Fi g. 22- 25. 

skaften i Danderyd kunna anses ha uppkommit genom förenk ling 
av Storkyrkans pelare. Den breda hallkyrkan var denna Lid en 
mycket omtyckt typ. ELL annat samtida exempel därpå hava ,.i i 
den av Per Brahe ombyggda Brahekyrkan på Visingsö. 

I elen ovan beskr ivna, omkring lföO fullbord ade kyrkan utövade 
Banerslä kten på Djur.-holm - från l653 ti ll l832 innehavare av 
patronatsrätten ett livl igt byggande av gravmonumenl (se 
nedan) och O'av den efter hand fl erta let av dess vackra inven
tarier. Anda in på senaste t id har släkten Baner visat s itt in
tresse för det gamla familjegodsets kyrka. 

Under l/00- och 1800-talet reparerades kyrkan ofta, stundom 	R1osTA U n E 

111 191 5 ganska hårdhänt, men år l9l5 undergick kyrkan en synnerligen :>(.; · 

pietetsfull restaurering enligt ritningar av professor L . I. Wahl
man, s taclfös lacle genom Kgl. brev 22/i och 1"h l9l5 . Arbetet om
fattade yttre pulsens vatlrivning, omläggning av kyrkans spån tak , 
a nläggning av värmeled ning, omläggning av kyrkans golv, ny 
a ltarring, borttagande av gammal målning å prediks tolen samt 
förändringar av läktare, bänkar och dörrar, framknackande och 
konservering av l 500-talets målningar 111 . rn. 

Den rektangulära, enskeppiga rnedeltidskyrka, för vilken ovan T1 0 1GA 11E 

redogjorts, har säkert ej varit den ~ild sta kyrkan ino n1 Danderyd. in· in~..\. 

i\led kännedom om ky rkobyggnadsförhållandena i närgränsancle 
trakter av Uppland to t·de man med säkerhet kunna a ntaga, alt en 
eller måhända t. o. m. Lvå ä ldre kyrkor av trä eller sten funnits 
i Danderyd , ehuru man ej säkert kan säga , om den varit belägen 
u samma plats. På en runsten frå n lOOO-talet (se s. 4,5), som 
nu är rest mot västgaveln, läses följ ande : »Jarla-Banke lät resa 
dessa stenar efter s ig levande och gjorde denn a bro för s in 
själ och ägde ensam hela Täby.» Om denne J arl a-Banke, som ägde 
vidsträckta domäner kring l'Liby och Danderyd, vet man av inskrip
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tionerna på de talrika runstenar, 
han lämnat efter sig, att han var 
kristen. En så mäktig man , 
som synes så angelägen att p~l 

run stenarna förkunna sin egen
skap av kristen , har säkerligen 
byggt kyrkor på sina ägor och 
möj ligen även en här i Danderyd. 1 

lnredningsföremål från en tidig 
medeltida kyrka i Danderyd äga 
vi säkerligen dels i den nu i sak
r is tian förvarade Kristu sbilden 
från l100-talet (se s. 29), dels i 
del triumfkrucifix, som nu ~i.r 

uppsatt i norra skeppet (se s. 29), 
del s sluL!igen i en lVlariabild från 
om kring 1300 (se s. 30), ~i.venså 
möjligen i en nedan omtalad dop

Foto . .T. Cederquisls Graf. Ansl.1fl1G. funtsfot (s . ~5), som troligen vid 
Fig. 22. Danderyd. l\alkmålning å l200-talels slu L tillhört en dop

norra väggen (fält 11 å schemat fig. 21). 
J(alkmalerei auf der Nordwanrl (l'elcl 11 funt i kyrkan. - Även dokumen

a uf' dem Schema Pig. 21). Erste I-Jiilfte 
cl. 16. Jhl. tariska urkunder ber~i.tta om en 

sådan kyrka. Dipl. Suec. 
omtal as curia (gård) in Danarö första gången i Ammd Haralds
sons testamente 1291 , parochia (församling) Danarö nämnes 1298 
och ecclesia Danarö l3l4 och rnt5. Då den stenkyrka, varav 
delm; finn as i behåll , icke torde kunna vara äldre än ifrån 1300
talels slut, mås te det al!Lså före den samma hava funnits en annan , 
om vars form och läge vi emell ertid ingen ting vela. 

K a lkmålningar. 

Målningar (fig. 21-25) förekomma på den senm edeltid a , rektan
gulära kyrkans återstående nord- och östmurar, d. Y. s. på 
den nuvarande kyrkans vägg bakom altaret och på väggarna i de 
tre första -- från öster räknat - traveerna i no;'ra sidoskeppet. 
Att döma av de å terstående målningarna har tydligen till ungefär 
manshöjd en bård av målade draperier, hängda på ringar , löpt 

' EKHOFF, E. , Svenska Stavkyrkor, Sthlm 1914-16 , s. 2. 
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r unl kyrkan , oc: li ovan dessa voro 
ytorna uppd elade i fölt i trenne 
hori:onlala rader, sk il da från var
andra i horison ta l led av smala , 
vita band med inskr iptioner och 
i vertikal led av smala , sc:hablo 
nerad e band. Må lnin garna äro 
ulförda med kalkfärg. Huvuclfär
gem a äro vill, grå tt, lju sgrön l, 
bl å ll, röLt (mönja , som svartnat) 
och rödbrunt (capul mortuum). 
Målningarna framställa sce ner ur 
Kri s ti liY. De förtecknas hi.ir ne
dan. De med förkorlnin gs lecken 
a ngivna boks täverna i inskri[ter
na ~iro h~ir salta inom klam mer [ ]. 

Ös tra vi.iggen. 

F ä I t 1. l\rislus m ed lli1j 11 nyarna (fi g. 
Foto . .I. Cederr111is ts Dra/. Anst. 191!; . 25). Kri stu s ulan glori a med 

Fig. 23. Danderyd. !{a lkm <'dnin g :Imörk t, lockigt hå r och skägg, 
norra väggen (fä lt 8 å sch emat tig. lll ).iförd en vid , ljus mantel med 
Kalkmalerei au l' der Nordwa11d (Fc ld 8bl iitt fode r. P å nndera s id an a uf dem Schema Fi g. 21 ). Erslc ll iilfl c 

om honom lrc apost la r . När- d . JG . Jhl. 

mast till h öge r om Kri stu s 
en ljushå ri g man u tan skägg ( = Jol1anncs) och till höger om denn e c 11 
skalli g man med mörkt h:h Yid öronen ocli brell. mörk t skligg, en bnk 
i handen ( = P etrn s). De sex önigi.t apos tlal'll i.t ha troligen sy nts Hingre 
till höger och Yänstc i·. AY hibelsp1"tket orn n li1· enda st lii.sbart : '111 
- - di · di sc ipulo(?)lu[cas] XVII> . 

Fill t 2. Den rike mannen och Lasarus (li g. 25). n cn rike mannen s il lc 1· ,·id silt du 
kade bord , ulanför pod en ligge r Lasarus, va rs si'tr s li ckas a\" h und arna. l'it 
L\·c n11 c spd'tkband Hiscs . >(The)t : Yar en : rike r m an so m lcf
de : l1 Ya r da ir häse li g : /och lhet Yar och en falti gh : bc
ncmd lasaru s : som : för : hans port : b1·öd - - ». 

Fii It 3. E n lria 11 getrol'Jnad , m ed marktuYor må lad res l "' elt fäll med stö rs la 111.· 
s trlickning i'tt Yiins ler, ,· isande, alt m <dningarna hii 1· gått högrn upp iin 
å övri ga Yi-L~ga r . 

F il l t 4. Balseba i badet('?) . Synn erli gen fra gm entariska , a\" fönste rgc n ombry lni11 ~ 

förs törda m ålnin gar , vi sande en bakgrund rn ed t1·iid och ll ygand e f:
0

1glar ; 
ovan Wses : >baceba.Le(m]» . 

F ii l L 5. Sntga res ter a\' mi'.dnin gar. 

Norra väg ge n. 
Östli!!as le parti ets 111frln i nga r J1a\'a förs lö d s ,· id 11 ppsiil La nd e a'" Ax el 
Nilsso n Banl- 1·s epilafium (se s. 47 ). 

l<ii l t 6. Kri stus (l ig. 24-), al lde les lik Kristus i Hill 1, följd av Johann es orh l'e ln1 ,; 
och fram för 11 011 011 1 en kniihöjande ung man i rik tidskostym och I i111 ~ 
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ma ntel. Bakom denne' synas tvenne stående personers mantlar från 
midjan till föttema. Förnställer möj l. hövitsmannen i Kapernaum. P å 
språkbandet därovan en oUlslig inskription. 

F ält 7 , (fi g. 24). Visar det ena av tvenne (donators-?)vapen (Tillbakaseende Ulf
släkten) samt högra ka nten av ett annat (tro!. Ban6rvapnet). Inskrip 
tionen cHLrundcr oHisli g. 

F>il t 8, (fig. 23). En man med :1arett sittande vid ett bord och nedom honom tvenne 
tjänare, elen ene bärande en kagge samt på fallets fortsällning å andra 

l"olo. .T. Cederq11isls Graf. Ans!. 1916. 

F ig. 24. Danderyd. Kalkmålning å norra väggen (fä lt 6 o. 7 å schemat fig. 21). 
l\alkmalerei a11f der nördlichen 'Vand (Felcle 6 11. 7 auf dem Schema Fig. 21).

Erste Hiilfte d. lG. . Jht. 

sidan pelaren Kr istus (fi g. 24, längst t. v.) uppfatbtd säsom i falt 1 
och 4. Nedre delen fragmenta ri sk. Ovan läses: >aqua : ve - -». 
Troligen bröllopet i Kana. 

Fä l t 9. Fragment av markluvor. 
Fä! t 10. En av fönstergenombrytning förstörd må ln. med frngment av en lig

gande fi gur i nedre vänstra hörnet. 
Fält 11. Kristus (med kor5glori a) lwdfTänges (fig. 22): därovan : >Math. XXVII. » 
F ält 12. Mycket fragmentariskt. Lä ngst uppP. ti ll höger synes ansiktet och en 

del av krnppen av en i·ödskäggig man i lång mantel , bredvid honom frag
ment av en man med spjut. Ett oläsligt spritkband löper tvärs över fältet. 

Fä ! t 13. Kristus (med korsgloria) inför Pilatus ; däro'rnn: >Math. XXVII. > 
Fä l t 14. F ragmenlarisk; rest av tuvor, spår av en slående figur. 
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De ovan omtalade 
vapnen i fält nr 7 torde 
vara Eskil Isakssons 
(Baner) till Wenngarn, 
t 1488 ell. 89, och hans 
hustru Brita Arentsdot
ters av Ulfsliikten va
pen. Först med Eskil 
Isakssons son Nils blev 
emellertid Banersläkten 
~igare till Djursholms
godset i Danderyds soc
ken och sålunda intres
::;erad av Danderyds 
kyrka. Möjligen ha mål
ningarna bekostats av 
denne Nils Eskilsson, t 
1520 (se bil. I), eller 
snarare till hans åmin
nelse, ty de hava säker
ligen ej blivit utförda 
förr än några år efter · 
hans död, enär befint
ligheten av det svenska 
bibelspråket i fält nr 2 
anger, att utförandet 
först har kunnat äga 
rum efter 1526, då den 
första översättningen till 
svenska av Nya testa
mentet utkom, från vil
ken bibelspråket synes 
vara hämtat. Figurer
nas dräkttyper s tyrka 
också antagandet av ti 
den omkring 1530. 

Troligen ha då, utom 
givarens eget vapen, 
även hans fars och 
mors vapen målats, vi!

DATEl\l;\'G. 

Foto . .!. Cederquist.(Graf. 1l11sl. 19/G. 

Fig. 25. Danderyd. Kalkmälning å östra väggen 

(fält 1 o. 2 å schemat fig. 21). 

l\alkmalerei auf der östlichen \Vand (Felde 1 u . 2 

a u f dem Schema Fig. 21). 


Erste H iil l'le rl. lG..Jh I. 
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ket fö rklarar förekom
sten av Ul fvapnet. El l 
liknande fall finna n a 
Axel Nil ssons gravste11 
(se s. 4·7), där utom el en 
cl ödes oe;h hans hu stru s 
vapen Li ve n lians fars och 
mors vapen s yn as. 

Det i.ir även möjli g!, 
all måln ingarna bekosta ts 
a v Axel Nil sson Baner (i" 
15Ci4:, j fr bil. I), vilken i 
så fal l lå tit m~tla s in a 
anvapen, bla nd vilka den 
t il lbakaseend e Ol fsli.iktens 
fö rekomm er(jfr hans grav
sten s. 4:7). Denna tyd
nin g av va pnet skull e 
bLi ttre passa rn ed den da
te ring, som målningar1ws 
kara kti,ir synes krLiva . 

Målningarn a visa näm 
li gen .sEt stor överenss tLim
rn else i uppsfa ll nin g, färgFoto ..T. Ccdcrquists r.m{. Ansl. 191G. 

Fig. ~G . Dandery d . l'rofil ör till alta rupp va l och tee;kning med 
stiillnin ge n. målningarn a i Sor unda 

Profi leur <l es Altar:iursnt zes Fj ~ · 27. 
kyrka i Södertörn , a tt man 

l;:t n a nl aga de m utförda av sa mma mListare eller någon hono111 
niir::i l<

0

tende. Sorundamå lningarn a i.iro signerade av Urian Olofson 
Fi rn.i Målningarna bl evo sede rm era överkalk ade, möjligen l"C'

tla n ri d c 11 utv id gning i slutet av 1öOO-tal et (jfr s. J H) . Vid 
knlrn ns 1·es laurer ing år 191:) bl evo de sy nn erlige n omsorgs full! 
f'ra 111knackade av art is ten C. \1\/ ilh. Pettersson och famn ade n;.is l.an 
al ldeles orörda. De hava sålund a s tor t dokum entariskt värd e. 

Inredn ing och lösa inve nta rie r . 

A 1.T .1nE . ,\l tarbord el Lir upplwggt av trLi uta n artiku lering. Bakom det
samm a på en till altarbordets höjd uppmu rad plint s tår en a lt ar

l llP ~ l AH K , G., ~ l i't lnin ga rna i Sorunda kyrka i Sörl crti.irn , S1· .F.'I'.. X, s. 2ö8. 
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Foto. . T. Cederquists (;ra f. Amt. 1916. 

Fig. :! 7. Danderyd. Altaruppstiil lning från år 1707 av Gotlob Rohsenberg. 
.\ltaraufsnlz aus gcschnitzte111 und :z-e11ialtem Holz, von Go tloh Ro hscnlJerg 

i111 .J. 1707 ausgef'iihrt. 

upp s at s av snidad furu , rn ~dad i vitgrå rnarmorering samt i vilt 
med rika förgyllningar (fig. 21). H. M111 golvet 510 cm. En piedesta l, 
pr ydd med en relief föreställande Kri sti föd else, fla nkeras av tvenne 
si'.tso rn profilörer tjänande änglagestalte r (fig. 26 ; H. 170 cm.) och 
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uppbär ett översLycke med en medaljong med en ecce-homorelief, 
omgiven av ett r ikt akantusbladverk. En inskriptionstavla å pie
des talens sockel bär orden: »Till Guds Ahro , och Sahl: Baron hr 
Johan Gabriel Baners Åminnelse A'}_ l / 07» (se bil. l). 

Altaruppsatsen iir trol igen eLt verk av den ur Prechts skola 
uLgångne Gotlob Rohsenberg1 (el. Daniel Korlz), mästare till en 
liknande altaruppsats i Frösö kyrka i J~imllan d. 

I 

r 
Foto. S. 13rc111del 1.9M. 

F ig. 28. Danderyd. Medeltida t räskulptur från ett a ltarskåp. 

1400-ta lets slut. 


Rest eines m illela lterli ch en Schnitzallars a us d . E nde cl . 15 . . 'Jht. 


A lt a rr ingen i fyllningsverk , med blå tt linnetyg över stoppn in
gen, är utförd l9l5 efter ritning av prof. L. I. Wahlman. 

En res t från en tidigare altarprydnad i kyrkan har man sanno
likt bevarad i en r e li e fp latta av ek (fig. 28). Den har troligen 
utgjort en del av ett altarskåp. Framställningen visar S. Göran 
rn ed lockigt hår och vid mantel utdrivande dj ävlar från två män , 

I En!. CARL R. AF UGGLAS. E t t par a rbclen a f Caspa l' Schröder, i K o xS'l' nr. 
s. 57. 
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bundna vid en med en avgud krönt påle. Till höger om S. Göran 
en konung iförd mantel och hög toppmössa med krona samt 
liingst till höger en krigsknekt i tidskostym. Spår av polykromi 
finnas ej. Den vackra lri-iskulpturen torde s tamma frä n 1400-talets 
s lut. 1 H. 76. B. 62 cm. 

Triumfkrucifix (fig. 
30) snida t av lövträ. JL 
166 cm. Korse t och fi gu
rens armar saknas. Hu
vudet, med märke efter 
krona och nied en urtag
n ing mitt i hjässan,-lutar 
n~tgot åt bi ldens högra 
axe l. Ögonen äro öppna . 
Håret nedhänger på ax~ 
larna i s te la, parall ellL 
löpande, sammanflä tade 
lockar. Skägget refflat. 
Bröste t och revbenen mar
keras i mycket flack re
lief . Sidosåret sitter ett 
s tycke under högra brös
tet. Ländkliidet u ppbi,ires 
av en gördel, över vi l
ken det framtill och pZt 
:; idorna är uppdraget. Det 
1-i.r behand lat med verti
kala, fla cka , liksom pres
>'ade veck, avs lutade med 

Foto. S . Brallllcl 101G. breda, platta, tvärgåendc 
Fig. 29. Danderyd. Maclonnabilcl från

bårder. S kenbenen visa omkr. år 1300. 
framtill raka, skarpa, näs- Madonna aus ll olz. Cm 1300. 

tan trianguliira åsar , och 
fötte rna äro genombor rade av var sin ovanligt s tora järnspik . 
Av kredering och målnin g finnas svaga spår , särskilt efter svarl 
färg på hår och shigg och ef ter klart röda blodsdroppar. Arbete 
av 1100-talstyp. Förvaras i sakris tian. 

Tr ium fkrucifix snidat av lövträ (se fig . 19). Huvudet bär en 
krona - nu ri,itt fragmentarisk - håre t fa ll er ned i vug1ga 
lockar på båda axlarna, sbi.gget i,i.r refflat, ögonen öppna och 

Denna rc licfplalta Yi sar s tor friindskap m ed skulptut·c1· med sa mma moli\· å 

skrnnket kring S:l Ciöran sgruppcn i Storkyrkan a\· Bcrnt l\'otkc. 

. T111n1 F 

l\HUCI FIX. 

1 
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ansiktets nttryck oberört. Ländkhidet i.ir 
fäst med en gördel ganska långt ned på 
höfte1;na och osymmetriskt anordnat. At
skilliga fingrar äro avbrutna. Fötterna 
utan sp ikar vila på ett suppedaneum. 
Korset. är av fur u. Dess ändar utlöpa i 
runda tavlor, omgivna av vardera fyra 
bladornament. Färgspår saknas. Arbete 
frå n :l.200-talet. Korsets JI. 220, figu 
rens l25 cm. Triumfkrucifixet uppsattes 
vid restaureringen 19:1.5 i norra .- ido
skeppets östligaste båge på en tvär
bjälke. Det har sålunda nu ungefär 
likartad placering, som det ursprungligen 
torde ha haft, ehuru måhända ej i denna 
kyrka (jfr s. 2:1. o. 22). 
. 

~I A111A111Ln. Sittande madonna med barn e t. 
skulptur av ek (fig. 29). H. lli5 cm. 
Högra underarmen är. borta, likaså bar
nets bägge. Ställningen är lugn, rätt 
en face. Märke efter krona synes å hu
vudet samt spår av förgyllning å det 
lätt vågiga håret och av karnation å 
kind och hals Barnet sitter på mo
derns vänstra arm med korslagda ben. 
Båda figurernas ögonlock äro något 

Foto. s. Brandel 1916. svi.ingda. A bägge halslinningar synas 
Fig. 30. Danderyd 

Triumfkrucifix. 1100-tals typ. runda urtagningar, troligen avsedda för 
T riumphkruzifi x . T yp us aus prydnader av färgad glasfluss el. dyl.

d. 12. .fht 
I i\farias vänstra sida finnes en rektan

gulär öppning (H. lO, B. 8 cm.), helt visst ledande till ett 
förvaringsrum för reliker. 1 Ryggsidan är påspikad med bräder. 
På bänkens sido_r antyda_träpluggar, att den varit spikad med 
ribbor. Arbete, möjligen av g·ottländskt ursprung, fr. omkr. :l.300. 
S kulpturen placerades 19:1.5 i en urtagning i högra pelaren när
mast koret, framför vilken förut en av herrebänkarna (se s. 
~;5) stått. 

1 MEINANDEH, K. M., i\lcdellida altarskåp och tr·iisniclerier i Finla nds kyrkor. 
!-!:fors 1908, s. 99 omlalar liknande HCliquiarier». 



DANDERYDS KYRKA . ;) l 

Foto ..T.Cederquisls Graf. Amt. 1916.. 

Fig. 31. Danderyd . Pred ikstol frå n omkr . 1630. 
l\anze l a us gcschnil zte 111 E ic henh o ll-. L' m lG~O. 
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Predikstolen (fig. 31 
och 32) är utförd av ek 
med detaljer av vilt lör 
trä (björk?). Å korgen , 
som har 6-sidig grund
form med tvenne rätvink
liga utsprång på sidorna , 
i:iro flertalet ornament och 
alla figurer av lövt rä; 
å ljudtaket de flesta or
nament av ek och en
dast ett fåta l av löv trä ; 
å trappan och dörren 
allt av ek. Korgen tir 
mellan kolonnetter med 
kompositakapitäl prydd 
med 8 helfigurer. De äro 
(fr. v.) Jakob d. ä. med 
den mussleprydda pil 
grimshatten och staven , 
Jakob d. y. med stråk
liknande valkarträ (vil
ket ovanligt nog har 

Foto. S. Rrandel 1916. kvar sin sträng) och bok, 
Fig. 32. Danderyd. Dön å preclikstolstrappan. Petrus (?) , Kristu s med

Tflr der l\an ze1. 
världsklotet, Paulus med 

svtird et. Johannes evangelisten med kalk en, Thomas med lan
sen (9), Simon Zelotes med sågen. Korgens karnisformade botten 
vil ar på en kolonnett av ek. Ljudlakets ornament torna upp sig 
i trenne våningar över varandra, vi lka krönas av en pelikan , 
matande sina ungar. Från takets undersida nedhänger en duva. 
Trappräckets och dörren s ornamentik är av något enklare art än 
den övr iga. Hermerna på dörren äro Bartolomeus (?) med knivskaft 
och Andreas med grekiskt kors. Dörrens överstycke prydes av 
Baner- och Gripvapnen. - Enl. en anteckning i Antikvitetsboken 
ski:inktes den praktfulla predikstolen av Svante G:son Baner och 
Ebba Grip (gifta 1617-1628; jfr bil. I). 

År 1784 fl yttades predikstolen fr . okänd plats i kyrkan till den 
främsta vtinstra pelaren , och samma år målades predikstolen, vilken 
förut i »över hundra år stått omålad», med »perlegrå färg ». Detta 
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synnerligen vackra prov 
på tidig 1600-talsskulp , 
tur har säkerligen ur
sprungligen varit avsett 
att s tå omålat, varför 
predikstolen också år 
1915 befriades från elen 
nämnda övermålningen. 

Kyrkan har sl ulna IE:->KAll. 

b änkar Mm 1600-talet, 
vars dörra r ha tvenne 
fyllningar i ramverk med 
tandlistprytt överstycke. 
Detla fortsätler över de 
med hermartade pilast
rar försedda rnellanslyc
kena (jfr fi g. 20). - År 
1784 berättas om insät
tandet av 44· st. nya 
bänkdörrar, och alt de 
förut omålade bänkarna 
målades i pärlgrå färg 
Vid restaureringen 1915 
breddades mellanstycke
na och bänkarna måla
des i gröngrå, å drad färg. 

Tvenne herr s kap s
bänkar av samma typ 
som de övl'iga bänkarna, 
ehuru någo t högre, stå Fig. 33. 

Foto . .T. Cederq11isls Graf. A11sl. 1916. 

Dandery d. Detalj av pred ikstolen . 
längst i norr och söder Dclail dcr Knnzel Fi~. 31. 

i koret, dit de ~1r l915 
flyttades från sina förutvarande platser framför allaret under urtag
ningar i de båda främsta kolonnerna. Urtagningen i kolonnen närmast 
predikstolen igenmurades, och i den andra placerades en Mariabild 
(se s. 30). Med stor sannolikhet hava bänkarna ursprungligen in
tagit den plats, de nu hava. 

Läktare finnes i kyrkans västra del, uppförd 1794. Barriären i LÄ1ffAt{E octt 

enkelt fyllningsverk - l915 målad i gröngrå färg - med förgyllda, OHGEL. 

skulpterade lister. Nuv. trappa tillkom 1.900, dess listverk äro ej 
:3-162724 . Oanderyds skepps/ags kyrkor. 1. 
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plastiska, utan endast målad imitation av 
barriärens. De bärande kolonnerna och vind 
fångsdörrarna under läktarn u tfördes 1915 
efter ritning av professor Wahlman. Orgel
fasaden (se fig . 18), målad i gråblå färg 
med draperiartade, förgyllda fes toner av tyg, 
dränkt i gips, utfördes 1794. Orgelverket 
från denna tid ersattes 1900 med ett nytt. 
Om den gamla orgelns och läktarens till
komst berättar protokollsboken i huvudsa k 
följande: . egern vid Hogland firades i Dan

Foto. S. Brandel 1916. deryds kyrka, och penningar insamlades till 
Fig. 34. Danderyd. änkor och barn efter de i striden fallna. 

Dopfunt. Skål av m armor, 
Konung Gustaf III, som underrättats om detta,fot av ek. 

Tnufstein. Sch ale aus :\!ar- betygade den inkallade kyrkoherden sitt v~il 
mor, Fuss aus E ich enhol". 

um rno. behag och frågade, på vad siitt han kunde 
visa församl ingen sin nåd. Kyrkoherden 

anhöll då om Lybecks torp i Danderyds församl. till organist
boställe, enär man erhållit anbud om elt orgelverk som gåva till 
kyrkan, om givaren finge ett boställe och klockarebefattningen. 
Konungen biföll detta och fordrade skriftlig ansökan. En sådan 
uppsattes. Emellertid mördades under tiden Gustaf IlI, och an
sökan beviljades först av Gustaf IV Adolf, som utfärdade gåvo
brev på Lybecks torp. Den utlovade orgeln bortgavs emellertid 
till en annan kyrka, och penningar insamlades i Danderyds 
socken till ett orgelverk. - Kontrakt uppsattes med orgelbyggaren 
Jonas Ekengren 1792L och efter dennes död med direkteuren Olof 
Schwan, som levererade orgeln 1794,. Bjälkar till läktaren skänktes 
av patronus och framkördes 1793. Timring utfördes av kyrkovär
darna i Eneby med hjälp av gångled av bönder och torpare. Bröst
värnet förfärdigades av kungl. hovsnickaren adjutanten Yfversson2 i 
Stockholm. Läktaren .målades av ryttaren Hefvelin i Täby 1794. 

Dessutom utförde skogvaktaren i Näsby, Täby socken, Eric 
Mellberg urv e rk et. Muren blev genomhuggen och urverket uppsatt 
med tavla såväl å västgaveln som å orgelfasaden. Orgeln, läktaren 
och uret voro färdiga till invigning 10 aug. 1794. 

Funt (fig. 34) av vit, blåådrig marmor i oval, godronnerad skå l
FuNT. form , s tående på en svarvad fot av ek. H. fr. golvet 90 cm., skålens 

'	 Jonas E k e n g r en , orgelbyggare i Sthlm, t 17 febr.1793, g. m. AnnaSparrman. 
Got tli eb Ifve r s on, mästare i Sthlm 1778, t 1813. 2 
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oval L. 65, B. 50, H. 40 cm. Omnämnd i 1740 års prot. , första 
cråncren ancriven i inventariet 1752 i· ämte en dopskål av tenn såsom 
"' "' "' skänkt av Banerska familjen. - Dopskålen såldes ss. oduglig 1866. 

En ovan omtalad dopfuntsfot (fig. 6) av gottländsk kalk
. ten från 1200-talets slut. H. 53. 

Foto $. Brandel 1916
A. 	 B. c 

Fig. 	35. Danderyd. A. J{alk av silver, skänkt 1722. - B. Kanna a~ silver, 
från 1733. - C. Kalk av silver, 1600-tnlet. 

A. Silberner !{clch , 1722 geschenkt. - B . \Ve inkanne aus Silber, vom J. 173~. 
C. Silberner Kelch , 17. Jht. 

En modern dopsk å l av silver, som dock ej i form passar till DoPsKÅL. 

dopfunten, finnes i kyrkan. Diam. 35 cm. Stämplar: G. A. Kjernås ; 
tre kronor; krönt G; D7 (= 1906). 

Kalk (fig. 35 C) av silver, helt förgylld . Sexpassformad fot, som N_ATTvAnos · 

övergår i det likaledes sexsidiga skaftet. Där KAnL 

ovan en ti lltryckt knapp med sex fyrkantiga , 
utstående små knoppar med graverade bladorna
ment. Den släta, nästan cylindriska skålen bär 

S. Brandel delin. 1916. 
inskriften: Danderyds kyrka. - 1600-talstyp. Före-Fig. 36. Baner- och 

Sturevapen, grave kommer i inv. 1691, förbättrad 1713 av Johan 
rade å paten av Baner (se bil. I). Stämplar: Il E1i\ . Den an-silver, skänkt 1600. 

dra stämpeln är Östhammars vapen: en fisk 
över ett nät. Mästarsignaturen obekant. H. 23 cm. 
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Pa len (fig. 36) av s ilver, helt förgy lld , ined ingravera t lamm 
med fana liggande på en bib el samt Baner- och Sturevapnen med 
friherr lig krona över och H. G. B.: F. C. S. 1600 ( = Herr Gustaf 
Baner: Fru Christina Sture) Danderyds kyrka (se bil. l). D. 16 cm. 

Kanna (fi g. 35 B) av s ilver , helt förgylld med inskrift: Dander yds 
kyrka . Johan Baner: Ulrica Wellingk (se bil. I). S tämp la r W (= 1733) . 
otydlig s tämpel , tro!. S. Erik , /1)L,. (= Petet Ersson Luncl1). Ålcl er
mansranka. 

Ob l atas k av s ilver , fö rgy lld utanpå, cy lindri sk. P~L locket grn 
verat elt hjulkors . Stämpla r 
som å förutnämnd a ka ll<. Skänk t . ·5 · . 

9odlo.o av J. Baner och U. v\Te llingk 
~ 

1729 . D. 0 cm. I-1. 4 cm . 

~9 Oblatask (fi g. 37)av te n11 

___:&,_· 6_~j .J, . - --- _: 	 med graverad orn ering. P ;°t 
locket e tt aY en kra ns omgi
vet kors och lNRJ; därund er 

tre s li.lmpl ar : ~~mil 

I 
I 	 - På framsidan · \9 \©! 
I 1. S. B. Därunder Baner- och 

~ I Sture vapnen samt årtalet 1631.
I H. 7,5, B. 8,5 L. 12,5 cm.w 

@@W I
i 

S o c k e n bu cl s t yg : Sockenl-------- ---- --- _j budskalk av förgy llt silver (Jig. 
35 A). Foten dekoreras av tren 

()vanz/rd n· ne ej förgy llda , drivna änglabu
~~-+-_,_~.,___.~~-·~o_,_~.._.;-+'°< 

vucl och fru ktornament. Den cy
De/in. S. Brn11r/el 191 6. 

F ig. 37. Dand eryd. Ob latask lindriska skå len om gives av e lt 
av t enn. på lagt höls ter av genombruten, 

Hos li c nk apscl aus Zinn tG~ l. 
ej förgylid silverplåt med trenne 

~ing lahuvud och bladornament. In skrift: Margare ta Erilz 2 Ag 1722. 

Stämp. lj Cl)(= Danz igs s ilvers liimpel och Matthyas P ichgiel)3 . H. 
l9 cm. Inuti kalkfoten finnes in föst en liten vinbehållare av tenn. 

Paten till samma kalk av förgy llt silver med hjulkors i kanten, 
inskr. : Margareta: Er itz2

: 1722. Samma stämpl ar som ä sockenbuds
kalk. D. 10,5 cm. 

1 Pc te r E r ss on Lund, mästa re i Stock holm 1713- 50. 

2 Margareta Er i tz , född Furnbohm, r. 1661, i· 17 il0 , g. m. assesso r Carl Eri tz. 

• Matth yas Pi c hgic i II, miista rc i Danz ig 1692, t 1723. 
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Oblatas k inuti förgy lld . Und er bo tten : l\largareta Eritz : 1722. 

fämp . m· D. 7 ,5 cm. 

H.ök e l se k a r av bron s (flg . 38) med lös handtagsr ing. Det kl ot- H ö i;1 : 1. s 1: i; .1n 

fo rm iga ka ret krönes av ett l ite t kvadra ti skt tempel, överst av-
si uta t m ed en fåge l. Kedjorna m ella n ka r och handtag saknas 
utom li.i,nka rn a närm as t ka ret. Medeltid ens senar e del. IT . 23 cm . 

Lju s kr o n a av ma lm med 16 a rmar i två L.1 Gs 1; 11 oso 11. 

rnde r, profi le r-ad miLLs Lå ng, s luta nd e i en s tor 
kula . H. \J5 cm. E nl. in v. 1752 skänkt av Ba
nerska fam il jen. 

Lju s kron a av ma lm (fi g. 4:0) med 6 arma r , 
krönt a v dubbe lörn, profil erad milts tå ng, slu tand e 
i s to r ku la med inskri ft: »Gi fwen frå n S tåckeby 
a f And e rs P Lirzon Ifall och Mar ia Må nsdotter 
Hijter. Ano 1693. » - H. 60 cm. 

Lju s kron a av ma lm (J.ig. 39) med 7 a rm a r, 
krönt a v dubbelörn , profi lerad mitts tå ng, slu tan
de i s tor kul a med 4 ingraverade änglahuvud och 
me ll an dessa grave rade inskrifter: »Gabriel. 
ls mae l. Mi cae l. H.a fael» och därnnde r: »Ty han 
ha fwer bc fa lt sinom E nglom om Thi g At The 
skola bevara Lhi g a t tu icke skall stöta tin fo t 
mot s ten. Ps . 91. J oha n Walma n . i\faria Grön
\\·a lt. A. l69ö. » H. 50 cm. 

Lju s arm a r , e tt par, a v malm , Lvåannade, 
av rokoko typ, givna a v ka mrer Bilund 1.794. 

F oto. S. IJrandel 1916. Sitta på orgefökta rens barriLir. 
Fig. 38. Da nd ery d . 

Lju sa rm a r , ett par a v m a lm , trearmade, in Hökel sekar. 
köpta 1900, s ittande på orge ln. l{auch rass aus Bronze. 

Lju ss ta kar, ett pa r (fi g. 41.) a v s il ver i rik L.11: ssT A 1;A 11. 

barock form ; med ljus pigg. Graverad in skr ift på bå da : Da nd e
ryds kyrka. J ohan Baner. Ulrika Vellingk. Anno 1.728 (se b il. J) . 

Stämplar: (= fö renkl a t Norrköpin gsva pen); å rsboks tav D; P . I 
Zachun . 1 

- H. 44 cm. 

Lju ss tak a r, e tt pa r av s ilver , med tre ljuspipor, el en nedre 
delen som föregående, el en övre av spensligare typ. Inskrift : 

1 P a ul Za.c hun , guld smed i No rrköping, t 1753 . 



38 

i 

DANDERYDS SKEPPSLAG. 

Joannes Älf.l Helena Eritz d. 24 dec. 1742. Danderyds kyrka. 
Stämpel på övre delen fB (=Johan Colhn 2

) . H. 36. 
Lju s pipor, ett par till Djursholmsbänken. 10 lod. 
Lju ss tak ar, ett par (fig. 42), av tenn i barockform med fötter 

form av liggande lejon. Ljuspigg. Inskrift på den ena staken: 
Margareta Eritz (se s. 36, not 3), på den andra: Ag 1711. 14 maj. 

H. 76. Stämplar: ggg
<&14t1Jl<&1 

Ljusstakar av driven mässing, ett par av 1600-talstyp (Ji ~. 

Foto. S. Brandel 191G. 

Fig. 39. Da ndery d. Ljnskrona av malm, skänkt 1695. 

Kronleuchter aus Bronze, 1695 gesch enkt. 


43 A) med genombrutna rika blad- och blomornament å fot och man
schetter. H. 31 cm. 

Lju ss takar av driven mässing, ett par (fig. 43 f:) av 1700
talstyp. H. 30 cm. 

Ljusstakar av driven mässing. H. 20 cm. 
24 st. enpipiga ljusstakar av malm till läktaren, anskaffade 1900. 
J ärn kand e la b er av smitt järn (fig. 43 B). Vridbar ring med 

6 ljuspipor ; upptagen i 1752 års inv. H. 75 cm. 

1 Johan Älf, f. 1700, t 1742, kyrkohel'Cl e iDandcryd1727-42, g. m. a so<>:ssor· 
skan H e l e na Eritz. 

7 Johan Collin , mlis la rn i Stockholm 1735-59. 
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Vid restaureringen 1915 tillkommo följande belysningsföremål 
efter ritn. av prof. Wahlman. 

Tvenne rikt förgyllda träkandelabrar (se å fig. 27), vardera 
med 10 ljuspipor; avsedda att s tå på ömse sidor om a ltaret. 
H. 	 185 cm. 

4 s t. ljusarmar av smidesjärn med tre ljuspipor. 

Foto . S. Brwulel 191G. 

Fig. 40. 	 Danderyd. Ljuskrona av ma lm, skänkt 1693. 
l\ronleuchler a us Bronze, 1693 geschenkt. 

24 d:o med två ljuspipor samt en svarvad lju s hållare av trä 
ovan varje pilaster å bänkgavlarna. 

Antependium av silverbrokad med strömönster. Mycket nött. T ExT 11.ie11. 

På baksidan finnes ett sigill med år 164[?] Stockholm. L. 196. 
B. 	 94 cm. 

Antependium med breda, vertikala våder av röd sammet 
omväxlande med sådana av silvermoare. L. 300. B. 90 cm. Skänkt 
en!. inv. av Johan Baner och Ulrica Wellingk 1728 (se bil. I). 
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A nt e p e ndium i tre delar av rött kli.ide med s ilkesbroderier . 
L. 310. B. 100 cm. JG.>pl 1897. 

An l e p e ncl iu m av röd halvsidenmoare med bå rder av knypplade 
spetsar av guldtråd , utfört och skiink t 1915 av fru Jngebo1·g Petrelli . 
f. E ke Lrii. r,. 310. H. 100 cm . !i 

I 
11 

Folo. S. Brandel 1916. Folo. S. HNu11/el 1.91 G. 

Fig. 41. Danderyd . Si lver s take, Fig. 42. Danderyd. Ljuss take 
skänkt 1728. av tenn , skänkt l 711. 

Silbcrncr L cuchter, 1728 gcsch cnkl. L.cucht.e r aus Zinn , 1 il1 gcsch e nkl. 

En a ltarduk av vill linne. L. 180. B. 65. Med en 21: cm. 
hred, gammal Jl a ndr isk spe t s fr. 1600-tale t på lå ngs idan (fi g. 44). 

Utsökt vackert arbete. 
Kalkkl ~ide av linnebatist med knypplade spetsar, broderad med 

si lvertråd med T. H. S. inom en cirkelform ig krans samt med gi
Yarinnans namn , Sigrid Baner (se bil. l), och vapen ; chinmder ~tr

tal et 1G2D. Broderiet mycket nött. 120 x 80 cm. 

http:Antependi.um
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Ka lkkl äd e (rig. 4:5) av liJmebatistmedknypplade guldspetsar, 
r ikt broderat med guld och silke med Gripvapnet i mitten. 80 x 80 
cm. Möjl. skänkt av Ebba Grip (se bil. I) omkr. 1628. 

Ka l kkläd e (fig. 46) av kreperat bomullstyg med spets i kanten 
och smal hå lsöm 4: cm. innanför denna, broderat med ornament, 
liknande turkiska skrifttecken, i brunt silke, stark t stiliserade röda 
blommor och gula eller blå fiskar, broderade med silke och pal
jetter. 38 x 38 cm Troligen från 1600-talet. 

Foto. S . BN111del 191G. 
c.A. B. 

Fig. 43. Danderyd . Ljusstakar, A och C av driven miissing, B av smitt järn. 
Lcuchter , A und C a ns getriehenem Messing. B a us Schmied eeisen. 

Ka l kkläd e (rig. 47) av vitt sidentaft, rikt guldbroderat och med 
namnen Aron Parment Maria H tib e rt. Anno 1711. /0 x 70 cm. 

Ka lkkl äde av svartviolett sammet med guldfransar och guldbro
derier, givet av friherrinnan U. \Virsen1 1820. 4:4: X 4:4 cm. 

Bokdyna (fig. 48) av rött, guldbrocherat siden med knypplad 
spets och tofsar av guld , på ena sidan med i guld broderat I NR I 
omgivet av en krans, broderad i s ilke. A andra sidan Baner- och 

1 Ulri c a W il he lmin a Wirsc n , född Boucht. f.1776,t 1843, g. 1804 m. greYe 

Gustaf Fredric Wirscn, f. 1779, t 1827. ~\ gde Dj ursholms gods. 
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Foto. 

Fig. 44 . Danderyd. Flandrisk spets på altarduk. 1600-talet . 

Flan<lrische Spilzc an einem A~tarlu ch. 17. Jhl. 


Bielkevapnen och årtalet 1557 inom en liknande krans (ftg. 49). 
L. 38. B. 24 cm. Den är ~ålunda skänkt av Axel Nil sson Baners 
änka, .Margareta Bielke (se bil. I) . 

Bokdyna av röd sam met med guldgaloner och guldkors, bak
sidan av si lvermoare. L. !~S . B. 35 cm . Given enl. inv. av Johan 
Baner och Ulrika W ellingk 1728 (se bil. I) . 

Bokdyna av röd sammet med spets och tofsar av guld, åena 
s id an ett kors av guldgalon, å andra A. B. 1194:. Sk ~inkt av Anders 
Biluncl på Zätra. 

Bo k s t ä llnin g, kl i.idd 
med silkesbroderat kli.id e ; 
från 1897. 

:Mässhake av svart 
atlas med knypplade sil 
verspetsae och silverbro
dera t kru cifix , sydd av 
paslorskan Lundström (se 
s. 2, not 2). Omkr. 1800. 
De( broderade krucifixet 
är dock möjligen, efter dess 
utseende att döma, av tidi
gare datum, och i så fa ll 
torde det blivit överflyttat 
från en äldre mässhake . 

Foto. Pietas 1915. 
.M äss hak e av svartFig. 45. Danderyd. Kalkkläde m ed Grip

vapen . 1600-t alets första fj ärdedel. sammet med silvergaloner, 
l\elchtuch, mil Seide uud Golcl bro<lie rt. 

Ersles Viertel d. 17. Jhl. silverbroderat Guds öga på 
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ena sidan och silverkors 
på andra. Inköpt 1857. 

Mä ss hak e av vitt, fa
sonerat sidendamast, fod
rat med rött siden, med 
.s ilvergaloner överlagda 
med guldspetsar bildande 
·ett kors på ryggsidan, i 
vars mitt e tt mindre kors 
är broderat av s ilver på 
röd .botten, framsidan med 
1. H. S. och tvenne ängla
huvud. Tillverkad år 1915 
av Licium i Stockholm. 

Foto. Pielcrs 191 5.H å v av röd sammet 
Fig. 46 . Danderyd. !{alkkliide av orientaliskt 

(fi g. 50), rikt broderad med tyg. 1600-talet. 
silvertråd och paljetter samt l'elchtuch , orienlalische Sto tre. 17. .lht. 

med Bielkevapnet T. B.16 
och Banervapnet C. A. B. Id·. Präktigt arbete, skänkt av Ture Bielke 
.och Christina Anna Banee år 1611:4 (se bil. I). 

Hå v av silkesbrokad och röd sammet i omväxlande våder, 
med silverfransar kring öppningen, silvertofs och ställning av 
s ilver med inskrift: H: Jo
han Baner F: Ulrika Wel
lingk A'l. 1728. (Se bil. l). 

S ti.impl.: I ' årsbokstav 

D; P. Zachun (jfr s. 37, 
not 1). 

Hå v av svart sammet 
med korsformigt lagda 
guldband , fran sar och tofs 
av guld, med inskrift på 
den fö rgyllda s tällningen: 
Gifven af I. G. Sunström , 
C. J. Sunström , Enbyberg 
1838. 

Flertal et av de ovan Foto. Piela s 191 5. 

Fig. 4 7. Danderyd. !{alkkliide av guldbrobeskrivna textilierna äro 
derat siden. 1711.

mycket vackra och av l\elchluch. Go lden e Slickerci auf Scidc. 1711. 
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Foto. Pietas 1915. 

Fig. 48. Danderyd. Bokdyna av guldbrocherat siden . 1557. 
Buchkissen a ns go ldbrochicrlcr Seidc. 1?>:17. 

slort värde. De b levo å r 1915 på bekoslnad av insamlade mcclrl 
konserverade genom fören ingen Pietas i Stockholm . 

. :\1.1111E Av i.ildre nu förkomna texti lier må ni.imnas följand e, upp tagna 
TEXTILIEI\. 

i 1713 å rs invenlarium , kom· 
pletterat under de följande åren:l a nt e pe ndium av »söih·erd uk . 
underfodradt med rödt park urn 
med J esu na mn med pi.irlor kring
sydt», a nt e p endium av »blom 
meltyg med gnld » ski.inkt av S. 
Bane r' och E. Grip (se b il. ]) , 
mä sshake av »Sölfvermoir med 
crucifix », gi,ven av Svante (S.-son) 
Baner och Margareta Sparre 169:~ 
(se bil. I), m ässhak e »av svarl 
samm et med guldkors och kru 

Fo to. Pietas 1915. 
c ifix », 	 borls tu len 1718. i\fossFii;. 49. 	 Danderyd. Detalj av b aksidan 

till bokdy nan tig. 48. h ake av silvermoir med rött 
11clai l <ler 11ikkseil e <les Buchkissens samm elskors, skänkt av J. Ban er I'ig. 48. 
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Foto. l'ietas "/fl/ .i. 


Fig. 50. Danderyd. H >1v av silYerbroderad sammet, skänkt 1644. 

J\lingel i>eulcl aus s ilbergesl icklem S::tlllmet, 16-1·1 gcschenkl. 


och U. Well ingk (se bil. I) 1728 (til lsammans med ovannämnda an 
tependium , bokdyna och håv). 

H.unsten av gråröd gnejs. H. 215. B. 150 cn1. Inskriften å el en- Hi·:--:sr1::--:A1:. 

::;amma lycler: t vi.instra slingan 

.X Il li:.H X UYI X M1' X li:..flLi.f X Li1'.flH X HLi-t .f-1' Lill' Vf\W Il l\H 
x iar l a X b a ki X lit X rai s a X staina X ~ 2asa a t sikku ik uan 

högra slingan: 

x -tl\r tsli:.I\ ~ILi.f r .fli:.M r'l\li:. :fi-1' LilH x .fl\r .fli- .f1'1 1'.f&I\ .fH[i-J 
X: 	 auk bru ~i s a kar~i fur ont s in a X auk ·a in ati tabu al a [n J 

Översättning: Jarla-Banke lät resa dessa stenar efter sig levande 
och gjorde denna bro för sin själ och ägde ensam hela Täby. 

Hunstenen är nu efter 1915 rest mot kyrkans väs tgavel, Yar 
dessförinnan inmurad i södra ytterväggen och angives i B au t i I 
1121 vara »1 Dandry Kyrkodörren ». En!. 0. v. FRIESEN3 är emeller
tid denna runsten en av de tvenne runstenar, vilka åt söder avslutade 
e n av den å stenen ni.imnde Jarla-Banke i närheten av Täby kyrka 
byggd bro, vilken längs sidorna pryddes av ett antal runstenar, 
alla r istade av runristaren Fot omkring mitten av 1000-talet. 

Två sancls tensstycken (fig. 51) med ru nr is tnin gar, uppenbarligen 
::;amhörancle, då tjockleken och stenarlen är alldeles densamma å 

1 En!. undersökning av lektor E. Brale 1902. 

' ~ betecknar samma ljud som cng. lit i lhing, lhis . 

3 \". Fn!E~E:\ , O., Upplands runstenar, Uppsala 1913. 
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båda styckena och ristningen av samma art. 1 Det större stycket a} 
innehåller inskriftens början och slut, det mindre s tycket b) inne
hå ller den vänstra slingan något högre upp. Ett stycke av slingan 
mot inskriftens slut på a) är bortslaget, men dess innehåll kan 
någorlund a säkert förmodas. 

Inskriften är fö lj ande: 

a) Större styck~t, vänstra slingan: 


fli(.l~I I 1\1" 1 i"-t 
fr i pi I uk I ka 

b) Mindre stycket: 

----- k s ih atr 

a) Större stycket, högra slingan: 

[r] -1"~1\ ~ ~I~ [ ~ ~l\i-] ~i-lit.I~ 
[f_J a Du r I s i n [a s u n] s ni r i s 

Översättning: Fride ok Ka- och Sigvat- fader sin, son t ill 
Snärrer. 

Till den människobild, som står innanför slingan på det s törre 
s tycket, finn es en motsvarighet på Bauti l 156, Li lj egren 381 , 
Håstad, Spånga sn. 

Styckena anträffades vid grävningar i kyrkan 1915 under mitt
gångens golv på 45 cm. djup . De äro nu fastkramlade på v~ist

väggen inne i kyrkan. 
r: ri ,v- Gravsten över Ingeborg och Anna Ban e r (se bil. I) av 

\" .\ RO AR. 1rnlk Il &5'l: B 88 cm. (fi ~9) I mitten. rek·tangulärgra 0 sten. - . . . · g. o,., . en 
inskriptionsplatta flank erad av tvenne reliefer av de döda i nisch
artade fördjupningar. Över plattan Baner- och Bielkevapnen samt 
namnen Ingeborg och Anna. Inskriptionen lyder : 

»Hm. L1GGER TvÅ .AXEL N1ELSso/ Ns DöTTRER TIL DrnRSHOLM / 
LNGEBORG OCH ANNA. Guo DERYS SIEL IJAFV E TYL / Ev1G. ANNO 
DN 1 1545. / ALLT 1 Guos woLDET. I A(xel) N(ilsson Baner) M(arga 
relha) P( edersdotter Bielke). » 

Såväl Peringskiöld som Antikvitetsboken omnämna en »grav
platta av mässing », vars beskrivning för övrigt passar till fullo in 

En!. undersökning av lektor E. Brate. 1 
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på 	denna gravsten, men de 
hava tyd ligen misstagit s ig 
rörande materialet. 

Gravstenen, som är myc
ket vackert huggen, ehuru 
nu nött, är sedan 1915 in
murad i östgaveln närmast 
."akristian inne i kyrkan. 

Gravsten (fig. 53) över 
Axe l N il sson Baner (se 
bil. I) av grå kalksten med 
de.n död es bild i plattskär
n in gsartad teknik med in
graverade konturer och för

Foto. S. Braadel 191G.s~inkt botten samt följande 
Fig. 	51. Danderyd. Delar av en runsten. 

vapen: På högra (herald.) Te ile cines Runensle in es. 
sidan om bildens huvud 

hans fars och mors vapen, Baner- och Tottvapnen, på vänstra s idan 

hans hus trus fars och mors vapen, Bielke och Två sparrar . 

1 det nedre vänstra hörnet den dödes och han s hustrus vapen , 

Baner- och Bielkevapnen, samt i övre högra hörnet första fäderne

::rnans vapen, Baner, och i övre vänstra hörnet första möderneanan , 

Tott, vidare å högra sidan under varandra de övriga fäderneanorna: 

Bnm, Ulf (tillbakaseende), Blilesbach och å vänstra sidan de öveiga 

möderne: Röde , Nipertz, Krumm ed ick. 


Observera , hur utom den dödes och hans hustru s vapen även 
deras fars och mors vapen särskilt markeras genom sitt läge. 

Inskriptionen lyder: EPITAPHI UM / GENC:Rosr vrn1 · Ax1LI N1co
LAI QUI oBI IT ANo [15]54 Dm · 2 MARTY: / ET GENERE Ax1Lis (!) 
N1coLA 1 E-r STRENuus ARM1s / NoBILIS Hoc TEGIT UR ;\'IAR;\IOR E 
ST1RP1s HoNos / Qu1 REGI AC · HEGNO DuM V1xIT UT1L1s Hrnos / 
PRINCIPIBUS SuM1s NoTus IN 0RBE FUIT / Quos An 1IT 1VI1ssus 
ToTrns A HEGE LEGATUS / NuNc HEGEM CAELI TE DucE C11R1STE 
.Ao 11T. Hörande översättning härav se nedan. Inskr. överensstäm
mer i det närmaste med andra stycket å det senare epitafiet. 

Gravstenen låg förut längre västerut med r iktning norr-söder, 
sålunda ej i ursprungligt läge, men flyttades 1915 till sin nuvarande 
mera skyddade plats i nordöstra hörnet av kyrkan. L. 24:0 
B. 	 136 cm. 

Epitafium (fig. 54) över Axel Nilsson Baner och han s maka 
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Fig. 52. Danderyd. Gravsten över Anna och Ingeborg Baner, i" 1545. 
Grabs le in ilbe r Anna und Ingeborg BanCr, ·:· 1345. 

(se bil. I), till s törre delen av svart och vit marmor. H. 325. B. 
140 cm. En rektangulär tavla , fl ankerad av tvenne kolonner , bärande 
e n bruten gavel med attika, prydd med Baner- och Bielkevapnen 
ocli krönt av en putto, blåsande i trumpet. De flank erande kvinno
fi gurerna iiro: Temperantia, blandande vin och vallen, och Prudentia 
med orm och spegel. J iirunder ett horisontalt lis tverk och en OY::tl . 
o mgiven av broskornament utförda av polerad , vit stu ck. In skr ip
tionen å den större tavlan: 

P IJ s M AN I BUS / GENERos1ss1M 1 V1R1 D i'i 1 / AxELIJ N 1co L A I BAN 

:-1ER 1J / I N DJuRS l-JOLM, ErnsQ [uE] D1 / LECTI SS I MAE CoNJUG I S DN ,E / 

lVIARGARETI-IAE BJELI<EN / ET FILIARm1 lNE EBURGAE (!) krQ[uE] I ANNA E 

I-fEic Qrn ESCEN TI U M / 11.Luo GRATAE lVI E i\ I OR I AE lVIoN u / i\IENTu STA 

TUEBAT NEPOTES. 

ET GENERE (!) AxE L1 us I COL AI ET STRENu [ us] AHM i s / ToTI [us] H OC 

TEGITu rr MAHi\IORE STIRPIS HONos, / I s REGI A C REGNO DUM V IVERET 

U TILI S HEROS, / PHIC I PIB[us] SUMM IS NoT[ us] I N ORBE FUIT / Quo s 

Qu TERHEN I L EGAT[us] REGIS A DISSET . lVIox c oELI RcGES AUSPI CE 

C HRI STO ADl lT. 

Å tavlan mell an listerna: Axcuus N 1coLA I BANER!US sus / 

C EPTI S EX UXORC SUA OCTO LIBE R I S foN CKOP I NG IA DENATUS EST 

AETAT I S I 1. 
( = Denna vård restes av efterkommande Lill tacksamt min

ne av den högvälborna herren, herr Axel Nilsson Baner till 
Djursholm och hans kära maka fru Margareta Bielke och 
deras döttrar Ingeborg och Anna, vi lka här vila. - Axel 

http:DENATi.is
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~i l sson , tappe r av börd 
och förfaren i vapen, · 
ättens stolth et, gömmes · 
nu här under marmorns 
förvar. I-Ian, en hjälte, , 
var hLi.r i livet lill gagn 
för konung och rike, 
känd vid furs tarna: hov, 
vilka han såso m s in jor
diske konungs sLi.nd eb ud 
besökte. Snarl ha n, ledd 
av Kris tus, mött him
melens konung. - Axel 
Nilsson Baner, som med 
s in hrn;tru få ll å tta barn , 
av led i Jönköping i en 
å lder av - - - .) 

Å den ovala Lav Ia n: 
SAP IENT: 5: Y: 1G / .JusT1 

Y IVENT I N I AETEHN U :\I ET 

Do:\II NUS M UN I·:/ ATUH Eos. 

Axel Ni lsson Baners 
e pitafium ä1· c LL verk av 
Aris Claeszon, 1 vi lken på 
1630-talet ofla arbetade 

Banersläktens tjänst. 
Detta arbe te torde ha Foto . S. BralHlel 191G. 

utförts omkr 1635. Det Fig. 53. Danderyd. Gravsten över 

Li.r inrn urat i vi.i.ggen sne LL Axel Nilsson Baner (I 1554). 

t ill höger ova n ingången Grahs tci n iUier Axel Nilsson Baner (·;· i:;54). 

t ill sakris lian. 
C:ravv å rd över Sva nL G G u . La fsson Baner och han: ma ka 

Ebba Grip (se bil. I) a~r grå sandsten med li stverk av mörkbrun , 
po lerad kalksten (fig·. 55 , se även fig. 56). Den utgöres av en 
t umbaartad, i plan rektangulär uppbyggnad med d en dödcs och 
han s hu strus bi ld er i helfi gurer vi lande på översidan. De fyra 

1 A 1·i s C la e"o n. bördi g frhn Haarl em , Ye1·ksam 1625 till 1648. Se CARi. H. 

A F l lGGLAS, 1600-talels s kul ptu r, i SYE!\SK Kol\STHISTORIA ulg. t<Y Borndahl och 

Hoos val , s. 278 , och E ll pa1· porln.le1· i Staden inom Broarna och Aris Clacszon f1·hn 

l-l aarlcni , i Samfunde t S:t Eriks iirsbo k 1916. 

1-1G2i2/i. l!a11deryds s/;e11pslags kyrkor. ·J. 
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Foto . S. Brandel 1916. 
Fig. 54. Da nderyd . Epitafium över Axel Nil sson Baner, utfö r t 


av Aris Claeszon omk r . 1(i35 . 

Epi tap h iiber Axel Nil sson Baner. i n sch wa rze m und weissem ~farmor 


von Aris Clacszon a us Haarlem um 16:{5 a usgeflihrt. 
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Foto . ./. Celier q11i.,1s Graf. ,\nsl. 1916. 

Fig. 55. Danderyd. Svante Gustafsson Baners gravmonument, utfört a \· 

Ar is Claeszon omkr. 1630-3:i . 


\rrah1nnl d es Hc ich srales Svante Baner (·f 1'128) . ..-\us g-raue rn Sands te i11 und hra u nem, 
po1ierten1 J\alkstein YOO r\ris Claeszon aus Jlaarlem lllll rn:m- 35 ausgcl'lihrt. 

hörnen äro utbildade till kraftiga konsoler, prydda med ä ngla
huvuden (fig. 72), och bLira allegoriska kv innofigurer : Fides med 
en korsprydd sköld , Spes med ett ankare å en sköld och en duva 
pä armen, Fortitudo med en kolon n, Justitia med en våg. Den 
vListra kortsidan är gavelartat utformad och bär en inskriptionstavla 
av vit marmor (fig. 56), därnedan en rektangulär platta av brun, 
polerad kalksten, vilken liksom liknande plattor å långs idorna varit 
prydd med vapen och ornament av vit marmor, vilka tyvicirr såsom 
varande bristfälliga borttogos på 1860-talet. Rester av dessa (fig. 
58) och av en serie små anvapen, som troligen suttit å den bruna, 
runt om gravvården löpande frisen under den krönande listen , 
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förvaras i en skrubb under orgelläktaren. Å södra långsidan synas 
. 'ya nte Baners trenn e sö ner, av vilka endast den yngste , Svante , 
(fig. 59 B) kom ti ll mogen ålder, å norra långsidan fy ra döttrar 
(fig. 59 C) samt å östra kortsidan en dödsgenie (fig. 60). 

A in skription stavlan li.ises: EPrTAP HI UM DoM1N1 SvAN / THON rs 
l:lA:-<EH. / SANGUINE BANERUM SvANTO BANERrus HEROS / STuRORUM 
~Qu E ] SATUS coND IT UR 11oc TuMuLo / SoRTIS Qu r Ass rouos FREMITUS 
YIHTUTE HEToHsr [T] SEu TuRCAS coNTRA MARTIA SIGNA GERENS I SEu 
l1. 1·:c 1 JUNCTUS lVIoscos PRESSITUE LrvoNos / SEu LrTHAVAOS S1vE 
AULA REGEND [A] FORET / SEu HEGJO H.1G1E coNTERM INA NuMrNE VIRTUS / 
FRETA PoTis FUERAT TOT suPERARE v1cEs / URNA II ABET EXUVIAS 
PATRIA ACTA · AT NOMEN AM1c1 / PosTERITASQUE TENENT · MENS 
vH: c-r / IPSA DEO . (= Herr Svante Baners gravvärd. Född ay 
Banerars och Sturars blod vil ar hjälten Svante Baner i denn a 
graY, han , som genom :sin tapperhet segrade i de täta strider, 
hans öde förde honom uti , vare sig han förde sina härtecken mot 
turkarna, eller han i förening med konungen ansatte moskovitel', 
]iver eller litaver, eller han hade au styra det kungliga hovet, 
ell er i förtröstan på gudomen och med ett mod som liknade 
konungens, var i stånd att vid Higa besegra de största svårig
heter. Griften i.iger hans lekamen, fädernes landet hans bragder, vän 
nerna och eftervärlden bevara hans namn. Hans sjä l lever hos Gud .) 

Aven detla ståtliga och kon stnärliga arbete har till mästare 
J\ r is Claeszon (jfr s. 49, not. 1), som år 1629 signerat Gustaf 
Baners stora gravmo num ent i Uppsala. Det torde vara utfört mel
lan 1630- 35. 

Svante Gustafsson Baners huvudbaner utgöres av en rektan
llu;i1."." ' "cs- gu lii1· trätavla, målad på frams idan med Banervapnet, krönt av hjälm 

\ ' APEN . ocli omgivet av hjälmtäcke. Den bär påskriften S.(vante) B(aner) 
Hi28 (fi g. 61) och är försedd med bärstång. H. 61. B. 4,7 cm. 
Detta begravningsvapen visar en av de tidigare typerna för dylika 
vapens utveckling ur de förut såsom begravningsvapen använda verk
liga brukssköld arna (j fr s. 57 -61). 

Hu vudbaner med Banersläktens vapen (Jjg. 62 B), skulpterat i 
tri.i , krederat och målat, med ad lig krona över hjärtvapnet och på 
de tre hjälmarna, vilka ha gemensamt, on ikat, i övre hörn en upp
bundet hjälmläcke med fran sar. H. 180 cm. På en kartusch under 
skölden läses: »Kongl: Maij:z sampt Sveriges Hijkies /Högtbetrodde 
Man , Håclh och Hoffr~i.tz Hådh, så och Lagman / Öfwer Werme
landh Den Höghwälborne Herre Herr Schwanthe S. / Baner · 
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Foto. J. Cederquisls Graf. A11sl. 1016. 
Fig. 56 . Danderyd. Svante Baners gravrnonument. Västra gavelsidan. 

\Ve tseil e des Cirab111ales Fig. 53. 

Frijherre ti ll Gamble Carlebij Herre till Diurszholm, Hörning / 
holm , Rönnenborgh, Serben , Smilden och lngerits, ähr född / åhe 
1621.1 Den 6. juni och sahl. - - - / (Herran)om åhr 1674 d. 6. 

1 ANREP uppgiver 1624. 
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Foto . .T. f.ede rquists Craf. .fosf. 191" . 

Fig. 57. Danderyd. Detalj från Svante Baners gravmo nument. 

De la il des Grabmalcs vi g. ;,5_ 


Maij. » (Se bil. I. ) De till detta huvudbaner hörande sexton anvap
nen (H. 115 cm. ), av vilka nr 1 på fäderne (fig. 62 A) är utfört i 

överensstämmel se med huvudbaneret, men de övriga med i akan
tusblacl upplösta hjälmtäcken (fig. 62 C), hänga sam tliga å södra 
långväggen, 8 fi.iclerne t ill höger (heralcl.) och 8 möderne till vänste r 
om huvudbaneret. 

Huvu cl ban e r med Banersläktens vapen (fig. 64), skulpterat i trä , 
krederat och må lat, med friherrlig krona över hjärtvapnet och på de 
tre hjälmarna, oflikat, i hörnen uppbundet hjiilmläcke med fransar 
samt därunder palmkvistar och trofeer kring en kartusch. (H. 255 cm.) 

Inskriptionen på kartuschen lyd er: »Fordom I General Ge
heimbde Rååclhet / Öfwerer Hoffmäs tern uthi clhet" / Högförstl [ige] 
Schleszwig T{olstenske" tiensten /Riddar uthaf Johan[n]iter Orden, 
Frijherre Hr / Johan Gabriel Baner född i Stockholm / d. 1G 
Decemb. 1662, döclcl i Staden Gottorp i Holslen elen 19 Decemb. 
1706. » (Se bil. I.) 

På sidorna om huvudbaneret tvenne i trä skulpterade och målade, 
med genier och trofeer prydda pyramider (H. 190 cm.) , den ena med 
herr Johans 8 fäderneanor , den andra med han s möderneanor. 

H un1dbaner med Stenbockss läktens vapen (fig. 63 B), skulp
terat i trä, krederat och må lat, hj~irtvapnel med friherrlig krona 
och de tre hjälmarna med adliga. Hjä lmläcket upplöst i frodiga 
akantusblad; kring en kartu sch palmkvistar och tro feer (H. 232 
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Foto. S. Brandel 191G. 
Fig. 58 . Danderyd. Detaljer tidigare hörande till Svante Baners 


gravmonument. Nu lösa. 

Deta ils f'rCiher <lc1n Grahmale Fig. 55 gchörig. 

cm.). På kartuschen läse : » Kongl. Maij:tz tro-Tienare / och 
Löitenant under / Kongl. Maij :tz Drabanter den I IIögwiilborne, 
nu mera hos Gudh salige Herre och Grefwe I Gref Jacob Stenbock, 
är född uti Malmö Anno 1663 / den 26 Februarij och afsomnad e 
ute Köping d. 7 janarij 1695. » A ömse s idor i.i.ro uppsatta gre,· 
Jakobs anträd (H. 215 cm.) skul pterade i trä och målad_e (fig. 6:{ 
A o. C). 

Afritningar 11, s . 97, visar en teckning av trenne nu försvunna 
vapen (fig. 74·), vilka möjligen tillhört en anvapenserie. 

Svante Mauritz Baners (se bil. 1) begravningsfa na ined ti ll- BEGHA\":--.-1:--.-t;s· 

hörande stång (se fig. 55). Fanan, av vilken endas t fragment FA:--.-A. 

uppsatta på svart tyll återstå, är av svart siden, på vilket delar 
av e tt målat huvudvapen samt inskription synas. Den konserrn
rades 1915 av före n. P ielas i Stockholm. Angående denna och 
a ndra begravningsfanor berättar Anlikvitetsboken fö ljande: 

»22 st. likfanor , alla af Liden förlorade utom 2:ne någorlunda 
behåll. Den ena af dessa har ett tjockt siden 3 1/2 aln högt 5 

a ln bredt med hela Banerwapnet intryckt och denna förgyldha öfwer
i 
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A B c 
Foto. S. Brandel 191G. 

Fig. 69 . Danderyd. Detaljer från långsidorna på Svante Baners gravvård. 

A och B söner, C dotter. 


Octails clcs Grnhmales Fig. ;;5. A und B Söhnc, C Tochter des Vcrstorbcncn . 


. krift. Den l löglmi.ilborne och nu Sahlige hoos Gudh Unge Herre 
11. Swant(e) l\lauritz Baner Frij Herr Lill gamla Carleby, Herre t. 
Djursholm, IIörningsholrn , Tlökerum, Hönneborg, Smilten och Ser
ben. Ähr född hi.ir i tockholm d. 24·. Junij 1666 och afsombnad 
sarnmastiides , abl. i [Jer. d. 24 Februarij anno 1.668. T-[,rnrs själ 
(;udh ewinnerligen frögcle. Hunt omkring i.i.r en bred och i flera 
fai;oner förgylld kant. Den andra af lika storlek har allenast 
Banere hjärtvapnet intryckt med sin a färger och denna gylld ene 
inskrift. Den nu hoos (~udh sah ligc unge Herre \Välborne J[. 

. \vante l\lauritz l an6r till Djursholm , Hörningsholrn och Hökerum 
är född i Stockholm d. 24· Junii 1666 och ammastädes i Tierranom 
afsornbnad d. 21· Febr. 1668. Kanten är och rundt om förgylld. 
En annan syne· och ha haft ett siden af samma högd och längd 
som dessa ofwanbcskrifna men swart utan a ll målning. En quadrat 
aln som häraf " ·ar helt och lika tjockt, som på de ohrnnniimd c. 
fants på s ilkesvikt att det vägde 6 lod . De öfriga haft tunnaste 
siden allenast a ln högt. På de fl esta af dessa synes någon del 
grewe (')) af samma wapen som här of,rnn före finnas an förda och 
tecknade med F. och M. :."l:o l etc. och således förmodligen nytt
jade vid samma tillfälle.» Dessa sistnämnda iiro tydligen fäderne
och möderneanor tillhörande en ovanligt fullständig uppsättning· 
av begravning ·fanor. u samtliga försvunna. 

Hörande de till förut nämnda begravningsvapen hörande anvap
nen lämn a de bland kyrkans arkivalier ni.imnda (s. 2), av fröken 
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Foto. S. Brandcl 1916. 

Fig. 60. Danderyd. Detalj från östra gavels idan på Svante Baners 

gravvårcl . Döclsgen ie. 


Dclail des Grabma lcs Fi g. 55. Toten gen ius. 


S igrid Leijonhufvud uppsli:Ulda anträden utförligare upplysningar. 
Sk ö 1 cl (Tartsche, kroksköld) av trä, s tarkt buktad i vertikal led Si;öw. 

med den konkava sidan framåt. H. 53,;; cm., B. 4,l ,5 cm. (fig. 
05) . Framsidan iir försedd med tvenne vertikalt gående åsar, av 
vilka den mellersta är rak och de båda andra S-formade. Sköl
dens form för övr. se fi g. 65; märk 
urtagn . t. höger = läge för Jans. 
Sköld en är på båda sidor klädd med 
pergament över e tt lager av senor. 
Framsidan iir målad med ett botlen 
mönster av röda stiliserade växtor
nament på blå grund. Detta mön
s t3r upptager hela ytan med nndan 
lag av den avfasade röda kanten , 
som bildar en bård runt skölden. 
1 mitten ovanpå bottenmönstret är 
Banersläktens vapen anbragt : i rött 
fält en spets fr . höger i s ilver, där
ovan en sidos tälld , sluten hjälm i 
s ilver med nio å t vänster r iktade 
hjälmfanor med samma märke so m 

Foto. S. 13.r.<rndel 191G. 
å skölden . På baksidan finnas tren- Fig. 61. Danderyd. Huvudbaner 
ne järnbyglar för remmar. Perga över Svante Baner, t 1628. 

Funeralwappen d es Svante Baner mentet är nött och på sina stäl- <-I· 1628). 
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A Il c 
Foto . ./ . Cecler qu ists Graf. .-\ml . 1!J1(;. 

Fig. 62. Danderyd. Begravningsvapen ö,·er Svante Svantesson Baner(/ 16741. 

A fö rsta fiidenrnan a n, B huvudbaner, C m öderneana . 


F une ra l wa p pcn des Sn111le SY:11t lcsso n Ban(, r <-:· JG741. 


A B c 
Foto. J. Cederq 11isls Grnf". , l11 sl. 191/i . 

Fig. 63 . D;1nderycl . Hun1clban er (B) och anvapen (.-\ o. C) över 
Jakob Stenbock (i· 1695). 

Funcralwappen dcs Graren .Jakob Stenbock <-:· JGQ;,). 
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len sprucket, färgen nött och på några ställen senare påmålad. 1 

Särskilt vapnet torde vid av prof. F. W . Scholander förelage11 
restaurering starkt förändrats , då den avvikelse från gi.ingse bruk , 
s om sköldens hjälmprydnad nu visar, ej förekommer å i.ildre av
bildninga e av densamma (I eringskiöld , Monumenta Ill, fol. 301, sam 

Foto . J. Cederquisls Graf'. A11st. 191". 

Fig. (i4. Danderyd. Huvudbaner över Johan Gabriel Baner (i· 1706). 
Fu11 eralwappen des in Schleswig-Holsteinischern Diensle gestorhencn 

.Johan Gabriel Baner (t 1706) . 

.Afritningar 11, s . 91). Ni.ir prof. Scholander fann skölden, var 
framsidans pergament helt lossnat. - Peringskiölds Mon. JlJ , 
fo l. 301, innehåller en anteckning om denna sköld: »En gamal 
Banere skilt hängde inne i Sakristigan tagen fordom uthur Grå

1 Jfr E. EKHOFF, Tvenne sköldar fr;1n s lutet av medeltiden i S. F. T. häll. 21 , 

HtLDEBRAND, SYeriges Medeltid ll , s. 343, KLJ'\GS POR i U. F. T., bd. I. h. 4 , 

C. A. O[ ·sbahrJ, i Ny Illu strerad Tidning, f1 rg. 26, n r 2 (cl. 11 j an. 1890). 
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Foto. J. Cederq11ists GJ"af. A nst. 191G. 

Fig. 65. Danderyd . Begravningsvapen, troli ge n över Eskil Isaksson Ban er , 

t 1488 el. 1489 . 


Fnneral wa ppc n wahrscheinl ich iiber Eskil Isak sson Ilan cr , ·i· 1488 odcr 1480. 


munkholm med denna nya påskrift : Ahr 1634 den 20 septern b . 
logz denna Skiölde medh Banerewapnet uthu r kl os terkyrkian i 
Sigtuna, - och den äls te abots - - - ste ins ignia av sam::i 
::; läkt som och fl ere gamble ad elige Släkter äro sedan förkomn e 
och uppsatt i Dandery kyrkia , dehr åtskillige a f denna adeli ge 
gambl e Baneres läkten begrafne li gg ia . » 
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Den här omta lade påskriften sy
nes redan i slutet av 1600-talet 
varit svårläst, enär den citeras någo t 
olika å de tre ställen , där den finnes 
omnämnd . Den ntimnes i Pering
skiöld III, s. 4:9 K. B., i Peringskiöld 
lll , fo l. 301 (reseanteckningsboken) 
samL i Palmskiöldska sam l. U. B. 
Endast el en här ovan citerade an
teckningen har uppgiften om Gråmun

Folo. S. Brandel 191(; . keholm. Ar den ej en fe lskrivning 
66 Danderyd . Hjälm fn'\n för Sigtuna, anger den vtil snarast, Fig. · 1600-talet. 

att skölden före Sigtuna varit i Grå E ise rn e r I le lm. 17. Jhl. 

munkeholm, d. v. s. i Gråmunke
klostrets kyrka på Riddarholmen i Stockholm. Antagligen fördes 
den dtt, ss. anteckningen ovan synes angiva , 1634 till Danderyds 
kyrka,1 där den kvarstannade till år 1858, då den i samband med 
planerandet av Banergravens iståndsättande förvärvades av pro
fesso r F. W. Scholander. 2 Med dennes samling kom den 1869 i 
konsthandeln och skulle hamnat i Napoleon III:s samling på 
Pierrefonds, därest den icke upptäckts och inköpts av frih. Per 
Baner på Siöö. Av honom skänktes skölden till Livrustkarnrna
ren år 1889, där den nu förvaras (inv. nr 5735). 

Denna mycket märkliga sköld kan ha varit en verklig bruks
sköld och är av den typ, som var vanlig under 14:00-talets sena t'e 
htilf t. Den har säkerligen tillhört någon av de då levande med 
lemmarna av Banersläkten, möjligen Eskil Isaksson till V.Tenn
garn , t 1488 el. 89 (se bil. I). Vid ägarens död har den förts i 
begravn ingsprocessionen och upphiingts i kyrkan. 

Hj ii l m av slätt svartjärn med visir och halskrage, vikt 3 1/ 2 kg. H.1Ä u 1. 

Från förra hälften av 1600-ta let, 2 funnen i präs tgårdsrnarken. 
Hjälmen , som är väl bevarad , torde knappast hava legat någon 
li.ingre tid i jorden . Det förefaller icke osannolikt, alt den ur
::; prun gligen funnits i kyrkan och då .t illhört någon av Banergravarna. 
Det var ju icke ovanligt, att den dödes hjälm uppsattes i kyrkan. 
I så fall har den under senare Lid såsom så rn ycket annat kommit 
ti llfälligtv is ur kyrkan och någon kortare tid legat i jorden , för 
att sedan å ter hittas och återföras dit. Den står nu uppsatt i etl 
fö nster nära Svante Baners gravvård. 

1 En leckn ing i Afrilnin gar (ti g. 74) \' ittnar om all skö lden fann s i Danderyd 
pii. 1680·lalel. 

2 En!. fri h. Rudolf Cederström . 
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Foto . .T. Cederquisls Gl'[[f. .·last. 191r.. 

Fig. 67. Danderyd. Portriitt av Svante Baner 1624. 
Bildnis d cs Gouverneurs in Higa s,·antc Baner 1G2·1. 

GnAn-ALv. Onder kyrkans östra del och med nedgång framför altaret finn es 
ett större g ravva 1 v för familjen Baner på Djursholm. I detsamma 
förvaras enl. Kl in gs po rr i U. F. T. ett flertal delvis präktigt ut
s tyrda ki s tor. 

PoH"rn.:\TT. Porträtt (fig. 67) i olja på väv av Svante Gustafsson Banh 
(se bil. I) med påskrift: »Schwante Baner Frijherre Till G: Carlebij. : 
H.: Rådh och General Gouverneur i Riga. Aetatis Suae 41 Anno l62t~. ' 
Draperi och landskapsfond ha annan karaktär än porträttet och 
torde vara en senare påmålning. Förgylld och svart ram. H. 1 ~O. 

B. 110 cm. 
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Kristus på korse t, oljemå lnin g 
på vLiv . Fyra små Linglar med bih el
sp rå k svLi.va kring Fräl sare ns hu vud. 
Må ln ingen i"ir s ignerad med : »C:. G. 
Erdman p in xit. .c\: o 1//2. » f öJ"gyl ld 
ram. H. 81. B. ö2 cm. 

Ktistus ned tages frå n korse l, o 1
j e må In in g pc°t vLiv . Signerad so m 
den förutnämnda. Förgylld ram. IJ. 
81.. B. 62 cm. 

Kristus i bröstbi ld, o ljem ft lning 
p;L viiv fr. börj. av 1800-talet. Förgvl ld 
ram. IL 102. B. 80 e:rn . Und a n
~lä l ld. Enkelt arbete. 

Fö lja nd e av .Ambrosius Hedengran 
med kopparstuckna omram ninga r s i
rade minn es blad finn as i kyrkan, 
al la i enkla träramar : 

i<'röjdekväde över Uppsa la rnöles 
hundraårsminne 1G93. 

Polo. S . RrandP/ 19JG. 

Dand e1·yd. Fattigbiissa.
Fig. 68· 

:\rmcnhC1eh se . 

Begravningskväde vid Karl XJ: s begravning 16\J/. 
\minn elseskrift över sege rn 

Foto. S. Brr111del 191G. 

Fig. 69. Danderyd. Kyrkkista av 

järn frå n 1780-talet. 

Eiserne !\is te nm 1780. 


vid Narva 1/00. 
Fröjdekväde övr-: t' re li gionsfri

hetens in föra nd e i Schl es ien 170/ . 
.c\m inn elseskri ft v id ju be lfes ten 

1 / 21.. 

Am inn elseskrift vid reforrna
tionsfesten l/30. 

Vidare finnas följande tryck ta 
kungatal: 

Gu:taf lll: s tal 26 :juni l//l. 
c:ustaf JIT:s tal 21 a ng. 1.712. 
Karl XIII:s tal vid riksdagens 

öppnande 1810. 
Karl XUl:s tal vid riksdagens 

öppnande 1. 81 / , 
samtl iga i förgy lld a ramar. 

Nu mm e rta v I a av trä, rekt-

T ,\\· 1.011. 

l\OPl'AHS'l' I CK 

Q . DYL. 

!1h: ~ D1 E11-

angul är, med skulptera t förgy llt TA\"1.oH. 

iivers tycke. lf . 51. B. 4:5 cm. Oan
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vänd , förvara s i s krubb under 
orgell äktaren, frå n 1700-ta let. 

Numm e rtavla avträ, oval , 
m ed förgylld ram , fr. 1700-La
let. H. 60. B. 47 cm. 

Tvenn e rektangulära nu m
m e rt a v lo r av trä m ed förgylld 
r a m och smidda, förgy lld a lju s J)e/i11 . S. Brantlel 19J!i . 

Fig. 70 . Danderyd. Bord a,· hållare, utförda 1915 efter rit 
1600-ta ls ty p. ning a v pro fessor L. I. Walil 

Tisch 	 in cl er Suk!'is lc i. T ypus dcs 17 ..Jhts. 
m an . H. 140 . B. 55 cm. 

N t • ~1m: 11 - Tvenne numm e r s k å p a v trä må lade i gröngrå, ådra d färg, ut
s K , 

1
" förda 1915 efter r itning a v professo r L. I. Wahlma n. H. 65. B. 40 cm. 

T1 \ 1Gus . Tim g la s med 4 glas, håll a rna kring gJa,. en a v förgylld mi.is 
s ing, ramen di.iromkring av förgy ll t, skulpterat furulrä , stå ndat'e n 
ax ek m ed förgylld , må lad , ej plastisk , ornam entik. Frå n 1700 
La let. H. 60 cm. Är pl acerad på predik ." tolen . 

1\ 0 1.L E KT- o. K o ll e ktbö s .'::t av furu med svarvad fo t, brunmå lad. 1700-La le t. 
FA TTI GIJÖS- I-I. 9:) cm. 

son . 
F a tti g b ö S.' a (!ig. lit\)av smilt ji.irn (H. 20 cm. ) med Lv e nne järnband 

fas t 1-id en fyrk a ntig furup åle, som uppbär ett sneds ti.illt Lakt, täck t 
med järnpl å t. En vitmå lad plå tskiva mell a n tak et och bössan vi s::i.r 
en fattigt kli.idd kvinna och ha r nedom 
denna påskriften : Tänk m enska i din glädj e 
dag i P å den som torftig, sjuk och svag / 
J:31 ott lefver för att lida I och (d)rägt a f 

döden bida /. Bössan s tod fö rr uta nför 

kl-rkogården v id vägen. F örvaras nu i 

,-krubb under orge ll i.i.ktaren . 


l \ rni; i;1 s T 0 11 Kyrkki s t a (fi g. 69) frå n 1780-ta le t he lt 
M . 	 M. :w s mid esp .rn med smidd a ornament och 


nyckelskvlt, v isand e r okokoform er. L. 82. 

B. 	52. JJ. 51 cm. l.~örvaras i sakristian. 

Kyrkki s ta, troligen frå n 1756, av ek

tri.i, vackert järnbeslagen (fi g. 71) , med ku 

pi gt lock med penningtratt. L. 97. B. 55. 

11. 	 G2 cm. S tå r i kvrkan s nordvästra hörn . 


Kläd ki s t a av furutr~i med enkl a ji.i,rn

/) e/i11. 	 S . Bra11dcl 1916. bes lag . L. 137 . B. 62. H. 62 cm. Även de n 

Fig. 71. Danderyd . Bes la g 
s tåe nd e i nord vi.is lra hörn e t. å kyrkkista. 
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Bord i sakristian av brunbetsad furu (fig. 70). 1600-tals typ. 

Alnlikare av mässing med påskrift: »Förordn: d : 29 maji 1739. 


1>anderyds kyrka 1787. » 
Karl XII:s kyrkobibel i vackert skinnband med mässingsknappar. Höt:K E11. 

Danderyds Antiquitetsbok i vackert skinnband (se ovan under 
kyrkans arkivalier s. 2). 

Antavlor till kyrkans begravningsvapen (se s. 2), inbundna i 
präktigt skinnband av skulptrisen fröken Sigrid Blomberg. 

Klocka av malm (D. 86, H. 77cm.), omgjuten 1841, bär sedan dess Kr.oc K011. 

följande inskription: »/ Denna Klocka, som sedan år 1539 haft / 
till påskrift Si Deus nobiscum quis / contra nos, blef på kyrkans 
bekostnad I omgjuten år 1841, då C: E: Unander var I kyrkoherde 
J: Sunström / och P: Hedin kyrkovärdar / . » Gjuten av Fr. Seipel 
& J. G. Liljendahl, Stockholm. Enligt Antikvitetsboken var inskrif
ten före omgjutningen: »Si Deus nobiscum quis contra nos. Ano 
MDXL'OX. » 

Klocka av malm (D. 75, H. 67 cm.), omgjuten 1841. Sedan dess 
med inskription: »Denna klocka, minne efter generalen Johan / 
Gabr. Baner med inseription (sic!) Soli deo gloria/ blef på kyrkans 
bekostnad omgjuten år 184:1 då / C: E: Unander var kyrkoherde, 
J : Sundström I och P: Hed in kyrkovärdar. » Gjuten av Fr. Seipel 
& J. G. Liljendahl. Enligt Antikvitetsboken var inskriptionen före 
omgjutningen: »Soli Deo Gloria », Banervapnet och »Johan Gabriel 
Baner. Gloria in excelsis Deo ! Me fecit Holmiae Gerhardt Meijer 
Anno 17l7. » 

Båda klockorna hänga i klockstapeln. 

Foto. S . Brandel 1916. 

Fig. 72. Danderyd. Konsol på Svante Baners grnvmonument. 
De tail des Grabmals Fig. 55. 

5- 162721,. Drrnderyds skepps /ags kyrkor. 1. 
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Sammanfattning av D anderyds kyrkas konsthistoria. 

I. Före nuvaeande kyrka har~ funnits en, måhända två äldre 
kyrkor av trä eller s ten. Om deras utseende och läge är intet be
kant. Kyrka i Danderyd dokumentariskt nämnd 1314. Inventarier 

från denna tidiga medeltidsperiod finnas be 
varade i tvenne triumfkrucifix (fig. 19 o. 30), 
en madonna fr. omkr. 1300 (fi g. 29) och en 
dopfuntsfot (fig. 6). 

Il. Omkring år 1400 uppfördes en ny, 
rektangulär, åtm. invändigt putsad gråstens
kyrka med kryssvälvd , ursprunglig sakristia 
(fig. 73 A). Kyrkan hade antag!. först in 
nertak av trä, men välvdes mot medeltidens 

B. 	slut med två stjärnvalv, burna av flersprån
giga väggpelare. Pryddes med kalkmålnin 
gar omkr. 1530-50 på bekostna_d av en 
Baner vid Djursholm. Hade då ett altarskåp. 
varav en rest (fig. 28) finns kvar. 

III. Kyrkan utvidgades, sannolikt på 
c. 	 1570-talet, söderut till en nästan kvadratisk. 

tvåskeppig hallkyrka. 2 nya valv i södra 
skeppet. Portal i sydväst. Sadeltak (fig. 73 
B). Denna utvidgning bekostades sannolikt 
av Gustaf Baner på Djursholm. - Inventa
rier fr. denna tid: 2 Banergravstenar och 
den präktiga bokdynan fr. 1557, skänkt av 
Axel Nilsson Baners änka. 

IV. I väster tillbyggdes ett torn eller 
ett vapenhus i slutet av 1500-talet (fig. 73 C) . 
Detta blev möjligen aldrig fullbordat. 

Fig. 73. Danderyd. 
J{yrkans planutveckling. V. Under 1600-talets första årtionden 

Grundrissenlwicklung ombyggdes kyrkan helt. Den förlängdes väster
der Kirchc . 

ut, omformades till en 3-skeppig hallkyrka 
om 4 traveer. J:<.:nkla kryssvalv, burna av rundpelare. Ingång i 
väster och söder (fig. 73 D). Kyrkogården utvidgades i samband 
härmed åt väster, och den nuvarande stigluckan byggdes. Denna 
omfattande ombyggnad_ företogs säkerligen till större delen på be
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kostnad av kyrkans dåvarande patronus, Svante Gustafsson Baner, 
och hans maka Ebba Grip. Dessa skänkte även kyrkan dess nu 
varande praktfulla predikstol (1628). 

VI. Därefter följde en gravkultsperiod, som sträckte sig fr. tiden 
omkr. 1630, då Axel Nilsson Baners och Svante Gustafssons ståt
liga vårdar, bägge av Aris Claeszon fr. Haarlem, uppsattes, fram 
till början av 1700-talet, från vilken tid de sista begravningsvap
nen stamma. Under denna tid skänkte Banersläkten till kyrkan 
llertalet av dess inventarier, ss. en del nattvardskärl, belysnings
föremål , textilier m. m. År 1707 tillkom altartavlan, bekostad även 
den av Banersläkten. 

VII. 1732 upptogs ett nytt fönster åt söder. 1757 beslöts om 
samtliga fönstrens förändring (till nuvarande utseende) samt om 
igenmurande av sydportalen. - Ny dopfunt skänktes av Baner
familjen und er mitten av 1700-talet. 

VIII. Orgelläktare, orgel och urverk fullbordades 1794. Orgel
läktarens barriär utfördes av hovsnickaren Ifversson fr. Sthlm. 

IX. År 1896 utvidgades kyrkogården åt väster. 
X. År 1915 genomgick kyrkan en genomgripande restaurering, 

enl. ritn. av prof. L. I. Wahlman. stadf. gm Kungl. brev s21i och 
16/1 1915. Härvid inlades värmeledning i kyrkan, väggmålningarna 
framkallades , ny altarring utfördes, predikstolen befriades från 
övermålning, · inventarierna renoverades och kompletterades m. m. 

XI. År 1916 utvidgades kyrkogården åt söder efter utkast av 
prof. L. I. Wahlman. 

Fig. 14. Danderyd. Trenne nu förkomna vapen i kyrkan. 

samt Ba nerskölden, fig. 65. Ur Afritningar. 


Funcralwappen, l'rliher in der Kirch e, nach einer Zeichnung um 1680. 
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Zusammenfassung. 

Dic j etz ige Kirche in Da nderyd ist eine rechleckige, dreischiffige Hallkirche 
ohne Turm , aus Grani t gebaut, mit Giebeln aus Backstcin , innen und aus
sen weissvcrputzt . Sie ist das Ergebni s e iner langen Entwi cklung. Die nord · 
östliche Partie mit der Sakrislei (zwischen 1 u. 2, F ig. 11) ist der Kern des j et zi
gen Baus und scheint frlih estens um 1400 gebaut zu sein . Diese crste, kl ein r 
Granitkirchc war wohl urspriinglich , nach ein cr in Uppland gewöhnli chen Sitle, 
mit einer bölzernen Tonn e bedeekt, aber gegen Ende dcs Mittelallcrs mu ss sic mil. 
zwei Sterngcwölben liberwölbt worden sein . Die unteren Teile der mehrsprlingigcn 
Wandsllitzen (Fig. 12 u. 73 A) dieser Gewölbc sincl nämlieh noch vorlrnnd en. 
Wahrscheinlich in Zusammcnhang mil der Wölbung wurde die Kirche um 1530 
mil Kalkm alerei cn geschmii ckt, dic zum Tcil noch bcwahrt sind (Fig. 21 - 25). 

Donator des gemal ten Dekors war wahrscheinlich - nach gcmallen Wappcn z 11 

urtei lcn - di c Familic Baner, die auch in sp;iLcren 7.eiten als frcigebigc Gönncri11 
det" Kirchc auftrat. 

Nach 1579 wurdc clie Kirchc gegen Sliden envcited, wobei die Siiclwand nieclcr
gc ri sscn und zwei neuc Stcrngcwölbc ausge flihrt wurden (Fig. 12 u. 73 B). 
Reste eincs hi crzugehörigcn Anbaus - Tunn oclcr Vorhallc - s ind bci eincr F rcil c
gung 1915 angell'olTcn (Fig. 12 Ll. 73 c) " ·orden. 

Um 1620- 163 0 \\·urde cin grosser Umbau n.usgcflihrt, wclchcr dcr Kirche ihr 
j etziges Au ssehen gegcbcn hal. Es gcschah auf Kosten dcs Reichsmlcs und Gouverncurs 
von Riga, Swanlc Baner, cincs Brnclers dcs bcrli hrnten Feldh cnn Johan Baner. Di c 
Westwand und dcr westl ichc Anbau wurden ni edergcri sscn, dic Kirchc gegen Westcn 
crweitert und clie alten Stem gewölbe durch 12 von Halbsiiul en und Säulen gc lra· 
gene Kreuzgewölbe ersetzt. (Fig. 11 u. 73 B.) Dic Kirche stand nunm chr als regcl
rechte , dreischifnge Halle da . 

Noch vor der iiltestcn Pcr iode de r jetzige n Kirchc mlisscn sich doch ein c od er 
rnehrere Kirchenbauten in dem Kircbspiel befunden hab en. Es sincl nllmlich fol gcnd c 
aus Holz geschnitzte EinrichtunasgegensUinde aus lULerer Zeit a ls 1400 aufbewahrl 
worden. E in Triumphkruzifix, hervorragende Arbeit , aus dem 12. Jht. (Fig. 30), wei· 
ter ein Triumphkmzinx aus dem 13. Jht. (Fig. 19) und eine Madonna um lilOO tFig. 
·29). Weitere rniltelalterlichc Inventargegenständc sind: Ein Rest cines rnittelaller
ichen Schni tzaltars (F ig. 28) - möglicherweise eine Arbeit vo;1 Bernt Notkc 

.aus dem Ende des 15. Jhts., ein Rauchfass aus Bronze (Fig. 38). 
Andere bemerkenswerte Einrichtungss tlicke sind: Eine reich 1tus Hol z ge

schnitzte Kanzel Yon ung. 1630 (Fig. 31); ein Allaraufsatz (Fig. 27) aus geschnitztem 
und bemaltem Holz vom Jahre 1707; Grabdenkm;Uer der Fam ilie Baner, nämlich 
kalksteinerne Plalten mil rei chem Reliefsehmuck Yom 1545 und 54 (Fig. 52 u. 53) , ein 
Epitaph in schwarzcm und weissem Marmor (Fig. 54) und eine Grabtumba (Fig. 55) 
aus grauem Sandstein und braunem Kalkslein , beicle mil reichem statuarischem 
Schmuck und von dem in Schweden stark tätigen Bildhauer Aris Claeszon aus 
Haarlcm zwischen 1630- 35 ausgeflihrt. 

Gul erhallen ist auch cinc Serie Fun era!wn.ITen (Fi g. 61--65). Fig. 65 ein 

wirklicher Kampfschild aus dem Ende des 15. Jhts. 
Neben der Kirche stcht cin Glockentmrn YOn dem in Uppland während des 

18. Jhts. gebräuchlichen Typus. 
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