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TÄBY KYRKA. 

UPPLAND, STOCKHOLMS LÄN, DANDERYDS SKEPPSLAG. 

UPPSALA ÄRKESTI FT, ROSLAGS ÖSTRA KONTRAKT. 

Tryck t a k ä llo r : U11 ·L. SU EC. r, '· fi87 , nr 227 omtala t· Treby (Täby) 

socken tu· 1281; vidare nämnes Treby ccclcsia tid iga st i I l , s. 158, nr 1095 :°u' 
1293 och s. 532, m 1584 i'tr 1308 ; i Tf, s. 687, nr 1745 nämnes parrochia Treby 

iit· 1297-1308. - BHA:'\DELIUS, C. M. Disscrtatio de parocciae Roslagiac Täby, 

llPPS .\ LA 1786. Innehåller beskrivning över kyrkan, inventarier, gravstenar, klockor 

m. m. - C. A. KLI:'\GSPOR i U. F. T., H, s . 182, beskrivning över kyrka n , inven

lal'ie r, gravstenar, klockor m . m. - UPPL. I , s. 382, uppgifter om Täby socken. 

Handskr ivna källor och avbildn ing ssa mlingar : R. A.: Inrikes Civil

cxped. Registratur : Kg!. brev 9. 4. 1697 a ngående kollekt till Täby kyrkas repa. 

,.ution. Kg!. brev 4. 12. 1728, kollekt till k yrkoreparntion . Acta ecclesiaslica, 

Täby: Tacksägelsebl'Cv fr. föroaml. till Ka rl X! 28. G. 1696. - K. B. : PEHING· 

SKIÖLD, Monumcnla III, fol. 52 och 301. beskrivning av insk riptionstavla öve1· 

norra kyrkogitrdsporten , teckn. av run sten i vapenhusets yttervägg. - AFIUTN l l\GAH 

11', s. 99, tcckn. ext. av kyrkan fr. S.O. - Soc K:rn-SKH IFWAllE H, s . 140, tcckn. av 

predikstolskolon n, lre teckn. av gnwstcnar i k yrka n , beskrivn. av inventarier, grav· 

• tenar och inskriptionslavla över norra stigluckan. - UPL.\:'\IJIA S .\ C RA , pars sec. 

I, s . 342, plan , teckn. cxt. 1'V kyrkan och s tapeln fr. S., en lcckn . a ,· gravsten fr. itr 

1345, besk ri Yn. över kyrkan och invcnt. . a vokrifl av de l u1· 1713 :lrs inv. , bcskrivn. 

av grnvstcn1'r, utdrag u1· prot.-böcker. - A. T. A.: 1 akvarell , sign. Sohlma n, cxl. 

av kyrka n och stapeln fr . N.O., 9 st. teckn . och akvareller av valvmåln . s ign. 

Solilrnan, 1 Llad teckn . av rnttln. i ,·apenh11set, s ign. Lindberg, 1 foto. av exl. <L\ ' 

ky1·kan fr. S.0., 1 foto. av södra stigluckan fr. N., 2 foto , inl. mot Ö. av kyrkan , 

11 folo. av ndvmiiln., I foto. av stendopfunt ; 1829 :hs ill\·.; bcskrivn . av vah' 

111 åln . av N. J. E kdahl , Slhl m 1835. - Ö. I. A.: 1 bl. ritn. på vi.iv t. västfa saden , 

iindring av por lal och runclfönslcr, av C. Grundströrn, stad l'. gn. Kg!. brev d. 17 

aug. 1883; 1 blad ri tn. pit väv lill inre 'inclf:1ngsanorclning av C. Fredr. Ekholm 1883. 
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Kyrkans arkivalier: I LANDSAHIOVET I UPPSALA: Konsthistoriskt in

tressanta uppgifter förekomma i: C. nr 1 innehåller inv. 1713 m. lilliigg, 13 st. 
gravbrev, sockenstilmmoprol. 1713, kyrkoräkn. fr. år 1713; 0. nr 1 inneh1Uler im·. 

1795, 1818, 1829; N. nr. 1 innehåller inv. 17\:16 , 1848, 1879 samt visit.-prot.1796 , 

1818; K. I nr 1 innehåller sockenstämmoprot. 1738- 1772; K. I nr 2 innehåller 
sock. -prot. 1775-1807 och visit.-prot. 1787; K. I nr 3 innehåll er sock.-prot. 1807

1825. - J KYRKAN förvaras sockenslii.mmoprol. fr. 1825-1891, K. I nr 4, 5, 6 , 

K. TI nr 1. 

Kyrkogård, stapel, bod. 

Täby kyrka och kyrkogård ligga vid slutet av en ås, å mot 
sydväst svagt sluttande mark, i vinkeln mellan tvenne sockenvägar, 

som löpa längs den östra och 
norra sidan av kyrkogården. 

Den äldre delen av kyrko
gärden (fig. 76 A, B, C, D), som 
år 1911 utvidgades genom till 
läggandet av stora områden prl 
västra och södra sidan, har for
men av en oregelbunden fem
siding med största utsträckning 
åt söder. Den omgives av en 
delvis torvtäckt bogårdsmur 
av gråsten med rester av kalk
bruk mellan stenarna, rikligast. 
förekommande i södra mur
sträckan. H. 100 till 150, B. omkr. 
150 cm. Nordmuren närmast 
västra hörnet (A) och c:a 2/s av 
västmuren (A- E) bortrevs år 

Fig. /ö . Täby. Situationsplan. Upp
mätt av s. Brandel 19lfi. 1910, varvid stenen användes vid 

uppförandet av ett nytt skolhus. 
År 171.4 täcktes bogården med spån och år 1738 med bräder, 

1783 med »de gamla bänkarne » (ses. HO) och ovanpå dessa näver 
och småsten. 1798 använde man grus och »klappersten » som 
täckning. År 1819 beslöts, att allt trävirket skulle borttagas och 
en »kuller » anläggas ovanpå muren av »klappersten i ler lagd ». 
Denna kuller jämnades därefter med ett dubbelt varv av torvor , 
vilka fastgjordes med pinnar, tills de hopvuxit med rötterna. 

Ingångarna till kyrkogården ligga i nordvästra och sydöstra l'O H'l'AI\ . 

hörnen. Den förra , som intill 1863 var försedd med stiglucka 
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(se s. 72), har nu endast gjutjärnsgrindar mellan granitstolpar. 
Den senare äger ännu kvar sin ståtliga, vitputsade stiglucka (fig. 
77 och 78). Den är i sina nedre delar uppförd av gråsten, för SöoR" 

övrigt av tegel och täckes av ett spånlagt sadeltak. Stigluckan sTiGLuCKA:<. 

synes ej vara i förband ' med den här i kalkbruk lagda bogårds
muren utan delvis byggd ovanpå denna och sålunda yngre. Då 
stigluckan iil' medeltida 
dess norra gavelröste är näm
ligen byggt av tegel (28 x 9 
x 13 cm.) i munkförband 
med avjämnade fogar - - ha 
vi sålunda å tminstone i södra 
bogårdsmuren kvar ett stycke 
medeltida kyrkogårdsinhäg
nad. Södra gavelröstet är 
vid någon reparation ombyggt 
med tegel i kryssförband 
(26 x 7 x 13 cm.) med öppna 
fogar. Portgången, som på 
iistra sidan har en murad 
sittbänk, övervälves av ett 
lunnvalv och öppnar sig i 
norr och söder med stick 
bågiga portaler, den södra 
försedd med tjärade träpor
lar från 1730-talet. Till vin
den leder genom norra rös
tet en stickbågig glugg, ovan 
vilken gavelspetsen prydes 
av ett sågsnitt. Det visar sig, 0 1q__3 45e,7'if 

+---+l-4\--1\~rl --+-\ ---1-l-t-i--rlMalt från denna glugg en även 
icke alltför stark stämma kan 	 Fig. 77. Täby. Stiglucka. Fasad m. s . 

och plan . Uppmätn. av S. Brandel 1!ll7. 
~öra sig vä1 hörd över hela 
~ 	 J{irchhofsporlal. 15. Jahrh. 
kyrkogården, söder och östel' 

om kyrkan. Gluggen kan möjligen haft användning som friluflti

predikstoJl vid tillfällen , då menigheten samla ts å gården. Den 

:o ilter lagom högt över tunnvalvets hjässa för att en man, stående 


1 Se JANSE, O .. i U PPLA ND I, s. !\82. ·l<y 1·kogård~port m ed tnlaröppning vid 

Ed sbro ky1·ka. 
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på denna, skall kunna 
tala ut genom öppnin
gen. Vissa ojämnhe
ter å murarnas inner
sida i stigluckans syd
östra hörn ovan valveL 
och några nästan blank
nötta stenar giva stöd 
för ett antagande, att 
här funnits en något så 
när bekväm uppgång till 
stigluckans vind. En upp
gång här i sydöstra hör
net kan också vara or
saken till , att södra por
Lalöppningen ej sitter 
mitt på utan betydligt 
mer åt vä ·ter å stigluc
kans sydfasad (se fig. 77) . 
Stigluckan har visserli-

Foto. S. Rrandel 191 7. gen samma tegelformat 
Fig. 78. Täby. Stiglucka från norr. . om den i början av 1300

mrchhofsportal von Norden. 
talet uppförda sakristian 

(se s. 79), men torde dock ej ha tillkommit förrän under 1400-talet. 
Norra stigluckan och ett kyrkohärbärge omnämnas år 1713 

i samband med mätning av bogårdsmuren: »Från kyrkioherberget 
på Östra sidan till Norra Stegluckan befans wara 187 al och i från 
Norra Stegluckan till kyrkioherberget igen 112, och gör tillsam
mans 299 al. » 

PERINGSKIÖLD 1 och SoKNE-SKRIFWARE~ och inv. 1829 omtala en 
inskriptionstavla av järn uppsatt på orra stigluckan. Enligt 
Peringskiöld lästes å denna: »Siste viator gradum et hec pauca in
gratus lege ( = Hejda ditt steg, vandringsman, och !~is i din otack
samhet dessa få rader): 

»Man stryker sin egel för Konglige Slott 
Fast skieppet det mister sin fahrt dett har [ått 
Än mehr är det lluus dber Gudz äbro i boor 

1 PERll\GSKJÖl.ll , ~l on. 111 , fol. 53. 
2 SOKNE·S KRI F \\' ARE ll , s. 150. 
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Wähl wärt af oss syn 
dare vyrnaden stom· 

Dy fahr nu ey om som 
dhe miista wähl plä 

lVlen blå tta ditt hufwud 
och bögs dina knä 

Lätt sucka ditt hierta Li Il 
Gudh så du säg 


Lof ähra ski e Gud·hi ! Se n 

wandra din wä.g 


Lectori incertus Deo 
certus, devote additus et 
uictu s author. (= Förfat
taren, okänd för läsaren, 
känd för Gud, honom 
fromt tillgiven och li ll
~ign ad.) 

Anno ilifundi Kri st inni 
MDCLXXXVIlb (= i 
kri stna tidräkningens ih 
1688). f ;:+,, Foto. S. Brcwdel 1917. 

Initialerna A. M. K. I 
Fig. 79. llau.de1-y:d Klockstapeln . 

anses betyda Adolf Mag Glockenlurm ans cl .' J. 176:!. 

nus Klingspor. 1 

Norra stigluckan var putsad och hade spåntäckt tak. Antag
ligen har den ståLt ungefät', där den nuvarand e nordvi.is lra ingången 
iir. Beslut om dess rivande fattades 1863. 

Längs bogårdsmuren växa inall es 36 ståtliga, klippta I ind a r. l'r.ANTEH1 KG. 

Dessa planterades år 1785 av trädgårdsmästare G. S tockma n på 
greve J. Me ij erfeldls~ bekos tnad. Stockman s gravs te n, strax ös ter <;11H s T EJ\" A11. 

om sakristian, berättar även bi.i.rom: »Dessa 36 Linda rs I odl are / 
Gust. S tockma11 / Ford. Trädgårdsmästare vid Näsby / fö dd 1723 / 
död 1801 / Hvilar Här I Med sin Maka .» H. 100 B. 30 cm. 

Bland övriga gravmonument må nämnas en vacker vii rd a v 
kalksten över Iöran Hehn.3 H. 120 cm. ln skr. : }för Hvilar / 

1 A. ~I. Kl in gspo r, f. 164 7, ·j· 1701 , övcrs lc och land ,; höYding i Helsin gfo rs, 

ii ~d c Hagby gård i Täby. Se U. F. T. IJ , s . 192. 

' Se not. s. 115. 
3 I ö r a n Re h n, bryggare i Slockliolm och 1·yltrn ilsla rc ,·id bo1·gc1·,; k;Lpcts ka\'a l· 

lc ri . J\u sin till hov in tend ent J . Hehn , se s. 11 0. 
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Fordne .Agaren till Wäster Ar
ninge / Iöran H.9hn / Född D. 
25 Aug: 1727 I Död D. 22 Apr: 
1810 / Samt Dess Kära Maka / 
Rebecka Christ. Kinnström I 
Född D. 19 Maji: 1737 / Död 
D. 22 Iun. 1806. 

I\ l.OCH:ST:\ PE I .. Klo c k s tapeln (fig. 79 o. 80), 
som reser sig på åsen omkring 
100 rn. norr om kyrkan, är av 
den sena uppli:indska tomty 
pen. Den är inklädd med brä
der med den karnisformade 
huven och sidornas sneda fall 
täckta med spån och helt och 
hållet tjärad. l< löj eln bär år
talet 1763. 

Denna stapel avlöste en, å r 
1763 riven, äldre s tapel. Hedan 
1761 beslöts, att en ny stapel 
skulle uppföras enligt ritningar 
a v byggmästar Mathias Berg
s tröm i Stockholm. Bergström 
avled emellertid. Stapeln upp 
fördes i stället år 1763 av 
»bonden Eric Jansson i \i\Tätö», 
vilken tillfrågad es året förut, 

~ men då var hindrad av ett 
~=' 	 anna t stapelbygge. Den nya 

stapeln Jad es något högre upp 
på åsen än den gamla, för 

0 0 0 
att ljud et från klockorna ej 

0 0 0 
skull e brytas av kyrkans hö

0 0 0 

ga tak. Angående klockorna 
, .. ' 
..·..... 	 se s. 130. 

~::;;:1_;·:·;::~:~.;;; :·. 

llOD. 
 ~· ~·~·__,_,_.,__,.'---'-~~~c::._~~~-1""~ Kyrkans timrad e, delvis 

. Fig. 80 . Tiiby. Klockstapeln. Fasad , brädklädda, rödfärgade bod 
skärning, p la n . 1: ;mo. ligger snett emot norra 	kyrko

Uppmätn . av S. Brandel 1!115. 
Glockenlunn au s d ..l. 17G3. gård singången norr om vägen. 
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Kyrkobyggnaden. 

Kyrkan , vars plan framgår av fig. 82, är uppförd av gråsten 
med undantag av fönster- och portalomfattningar, väggpelare, valv
bågar och valv, vilka utförts av tegel. Utvändigt är kyrkan sprit
putsad med undantag för de slätputsade hörnen samt fönster- och 
portomfattningarna. Sockel saknas, men på vissa sträckor av 
murarna finnes en sockelliknande ansvällning ungefär 3/4 m. från 
marken. Till denna höjd är putsen runt kyrkan målad med grå 
färg. Långväggarna avslutas uppåt under takfoten av ett utifrån 
synligt, tjärat hammarband. 

Av kyrkans sju fönster tir intet ursprung! igt. Med undantag Fi°>'ISTE 11. 

av ett cirkelrunt fön
ster å v~is tgaveln äro 
a lla s tickbågiga. Samt
liga ha gamla, grön
aktiga rutor i trti
spröjsar och dubbla 
träbågar. De tre fön 
s terna å södra lång
s idan sitta troligen 
ungefär på sin ur
sprungliga plats. En 
tecknad ext. från SO. 
i AFRITNINGAR Il, S . 99 
(fi g. 81) visar, att kyr

Fig. 81. Tecknad ext. frä n SO. ur Afritningar.
kan på 1680-talet ha Dic J\irch c vo n Sydosten nach einer Zcichnung um 1680. 

de trenne fönster å t 
söder, av vilka tvenne voro smala och rundbågiga och det tredje, 
det östligaste, stort fyrkantigt. Troligen äro de tvenne rundbågiga 
de ursprungliga, senromanska fönstren. Det tredje hade tydligen 
blivit förstorat för vinnande av mer ljus i koret. År 1787 blevo 
dessa tre fönster förstorade i samband med upphuggandet av 
tvenne fönster på norra sidan , varest förut ingen öppning funnits. 
Östgavelns stora fönster har mycket sneda sidosmygar , under det 
att stickbågens smyg går nästan vinkelrätt mot vägglivet. Möjli
gen är anledningen till fönstrets och smygarnas stora bredd, att 
man med ett enda fönster velat ersätta trenne mindre kopplade 
fönster , av vilka mittfönstrets valvhjässa gått till samma höjd som 
det nuvarande fönstrets. Västgavelns utåt av tvenne murhak om
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gwna fön ster sitter på samma plats som ett äldre fönster, vilkeL 
upphöggs och förstorades först år 1761 och sedan år 1883. 
A västgavelns röste finnes en stickbågig glugg till kyrkovind en. 

Po 11TA1.i::n. Den ursprungliga sy dportalen leder från vapenhuset in Lill 
kyrkan. Dess båge är ett mellanting mellan rund- och s tick
båge. Smygen är utbildad med trenne innanför varandra liggand e 
vulster. Dess gamla dörr ersattes 1-852 av en ny. Den spels
bågiga, med trenne murhak omgivna västporLalen fick s in nuva-

A. ED 

Il. ~ 

c. ~ 

Fig. . 82. Tiiby . Plan. l ; ppmätn. av S. Brandel 1915. Skala I : ;ioo. 
Grundriss. 

rande storlek genom u pµh uggning 1883 av en mi n<ll'e med enda:;L 
tvenne hak prydd portal, vilken även den sannolikt ej var ur
sprunglig. Dess furudörrar och vindfånget innanför förskriva sig 
likaså från 1883. De stickbågiga dörröppningarna från kyrkan 
Lill sakristian och Lill den murade trappan t ill vinden slutas den 
förra med tvenne gamla järndörrar och den senare med en ny 
plåtbeslagen trädörr. 

Go1.v. Långhusets go lv iir nu av trä utom del två teg högre liggande 
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Foto. S. Brandel 191 7. 

Fig. 83. Täby kyrka från nordost. 
Die ){ irche von Nordos ten. 

korgolvel och gången mellan bänkkvarteren, där golvet är lagt 
med gravhällar (se s. 123) med cementfyllning dem emellan. Tro
ligen har kyrkan förut haft tegelgolv, 1738 omtalas nämligen lag
ning av golvet med tegel. 

Den ursprungliga kyrkan har bestått av en rektangulär, enskep- DE" uR 
. l (fi 82 A) D d . .. d. d ( 89) h sPnUNGL!GA pig sa 1g. : . en var en ast mvan 1gt putsa ses . ~ oc KvnKAN. 

täckt av en troligen öppen takstol (se s. 82). De gotiskt höga och 
spetsiga, aldrig påbyggda gavelröstena begränsa tiden bakåt för 
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Fig. 84. Täby. Tvärsektion mot öster. Uppmätning av S. Brandel 19lfi. 

Skala 1 : 300. 


Querschnilt gegen Osten. 


Fig. 85. Tiiby. Tviirsektion mot viister. Uppmiitn ing nv S. Brandel HJ15. 

Skala 1 : 300. 


Querschnilt gegen W 
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kyrkans byggande till omkring 1250. De två smala, rundbågiga 
fönstren, om vilka teckningen i Afritningar berättar, torde 
hindra sättandet av den övre gränsen längre fram än till slutet av 
1200-talet. Den ursprungliga sydportalens obestämda rundbågsform 
motsäger icke, att kyrkan byggts vid övergången mellan romansk 
och gotisk tid. 

Denna kyrka tillbyggdes i början av 1300-talet (se nedan) med S 11;iusr1.1. 

en sakristi a (fig. 82: B), den ännu kvarstående, uppförd i granit med 

Fig. 86 . Tiiby. Längdsektion mot norr. Uppmätning av S. Branclel Ul l.i . 

Skala 1 : 300. 


r.:ingsschnilt gcgc11 Norden. 

undantag a v gavelröstet av tegel i munkförband med avjämnade fogar 
(tegelformat 28 x 13 x 9 cm.), fönsteromramningen kring det stick
bågiga, med järngaller och järnlucka på insidan försedda fönstret 
och valvet. Detta, som är uppfört utan sköldbågar av tegel av 
samma storlek som röstets, är samtida med sakristians väggar. 
Det är ett kupolvalv med stenarna liggande i koncentriska tingal'. 
Dylika valv uppföras i mellersta Sverige under årtiondena om
kring å r 1300, 1 t. ex. i Strängnäs domkyrka. På undersidan 
har valvet i putsen ett kryssvalvs sömmar svagt markerade. Ga
velröstet prydes av trenne cirkelformiga, en halvsten försänkta 

Enligt muntliga meddelanden av prof. Sigurd Curman och lie. Gerda Boell1ius 1 
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Foto. S . Rrandel 1917 . 

Fi g. 87. T äby kyrk u. Interiör mot \'iister . 
Jnn crcs dcr I\ irche gegen \Vcs tcn . 

blinderingar kring en smal s tickbågig glugg (se fi g. 83). Sakristian 
har trägolv och spånläckt tjärat yttertak. 

VALv- Någon gång omkring mitten av 1400-talet härjades kyrkan av 
Sl.AGN I NC. . ld 'd d I t l d . ( 81) b De , varv1 ess gam a a <anor mng se s. rann upp . en 

ersattes av kyrkans nuvarande 4: krys sva lv, murade på stick p<'.'t 
tvåsprångiga väggpelare, vilkas språng utan kapitäl övergå i de 
nedtill tillspetrnde valvstrålarn a, som elj est ha en platt, retangul är 
genomskärn ing och bilda ett enkelt kryss. Tegelmått 29,5 x? x 
7, s ~t 8 cm. Såväl sköld- som gördelbågar äro starkt spetsbågiga 
och kuporna något överhöjda. Valvstrålar av denna enkla form 
och endast obetydligt bomberade kappor i.tro kännetecknande för 
valv från mitten av 1400-talet. Valven äro putsade och prydda 
med kalkmålningar från slutet av 1400-talet. Om målningarna 
se s. 83. 

VArENHus. Troligen i samband med valvslagningen i kyrkan tillbyggdes 
ett vapen hu s (fi g. 82: C) av gråsten. Gaveltoppen. som prydes av 
en cirkelrund , en halvsten försänkt blindering, är utförd av tegel. 
Likaså omfattningen till den svagt spets- nästan rundbågiga ytter
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Foto . (; e11 er alslnbe11.-. /il . ans.I. 1rJ1 J . 

Fig. 88 . Tiiby kyrka . Int eriör mo t öster. 
l1111 crcs dc r h: irchc gcgcn Oslen. 

purlalcn. J> e 11 na s lulcs a v e 11 ri kl järnbeslagen tjärad e kporl. 
Heslage 11 Li.ro av 14-00-Lab-t yp och ulförcla av breda, prol ilcrad c, 
smidda band , vilka dela s ig i sma lare s tjälkar, s lulandc i hjtirt 
l'ormiga b lad . Vid de s Uillen , dii r de t breda bandet smalnai· ocli 
diir s tjLilkarna övergå i blade11 , äro beslagen dekorerade med refflc
1·11tade fyrkante r (fig. \IU o. fl1 ). Usel iir elt stort s tocklås. Vapenhu 
:-;ct täcke:-; uv cll. kryssrn lv med rilJbor av samma typ som i kvr
kan. ~kö l dbåge finn es endast mol kyrkvägge n, varför va lvslag-
11in ~en m;[s lc yara sa111 Lid ig med vapenhusets byggande. Valvet 
ud 1 Yäggama äro försedda med kalkm ålningar frE1n samm a tid 
som kyrk ova lvens. De li a dock i sena re t id bl ivit överka lkade 
C1 e li s vnas end ast på nC1grn parl ie l' , där den nya pu tse n fallit av. 
Om dessa målningar se s . l01 . Vapenhuse ls goh iir lagt med 
tegel och graYhLillar (se s. 12:3). 

Kyrkans yttertak är ell b ranl , sp[111Läckt, LjLirat sadeltak. 1<1 Yrrrn,.,.1,. 
taknocken över gavelspe tsarna s mid esjärnskors med träku lor och 
flöjlar. 'l'a ks tolsanordn ingen (li g. H4·) iir ej den ursprungliga. I 
Yästgavelns röste kva r silla ännu kolnade rester av r n Lildre 1ak
G- 1627:!'1. /J a111/c ryds .,/;eppslags kyrkor. I. 
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stol (1ig. 92), vars ned
re delar gå tvärs över 
kyrkan, delvis täckta av 
valven, och som sålun 
da är ä ldre än dessa. Å 
östgaveln synes endasl 
fördjupningarna efter 
takstolsparrarna. Då tL 
såväl långh usets mu
rar över valven som :t 
västgaveln rikliga l'es
Ler av puts finnas kvar, 
vilka å gaveln gå högt 

Foto. S. Rru11del. 191 7. upp, är 	det troligt, alt 
Fig. 89. 	 Täby. Vapenhuset från sy dost . 

den gamla takstolenDic Vorhallc von Siidosten. 

varit öppen. Ungefär 
en halv meter väster om den nuvarande triumfbågen finnas å 
både norra och södra långväggen rektangulära hål (H. 30, B. 22 
cm.) med kvarsittande, kolnade rester efter en bjälke, som här· 
gått tvärs över kyrkan, och under vilken troligen ett lriuml'
krucifix varit upphängt. 

T MrnYT-r,111· Vissa tecken tyda på att västra delen av Laket burit en Lak
r HoJEiff. 	ryttare. Takstolarna över det västligaste valvet i:iro nedtill för 

stärkta med bjälkar, som bilda en horisontal kvadrat. Högre upp 
äro de förbundna och försträvade med varandra medel ·t bjäl 
kar och spiror, som kunna ha bildat underredet till en borttagen 
eller endast avsedd takryttare. Detta antagande styrkes av att i 
västligaste valvets hjässa finnes en s. k. s turk, d. v. s. en tri:i 
plugg, som går tvärs genom valvkappan, själv genomborrad av 011 

hål, genom vilket en klocklina kan löpa . 

C Pr , ·;; 1D1:" 1:"-/ 0 . Kyrkan uppvärmes genom en järnkamin , sLiilld vid södra väggen 
med rökröret gående upp genom en valvkappa, vilken har tagit 
skada hi:irav genom uppståndna sprickor och blivit betydligt ned
sotad. I sakristian finnes en mindre järnkamin. Intill 1856 npp 
värmdes sakristian med en kakelugn. 

T lll l GAl\E Kyrkobyggnaden frå n slutet av 1200-talet, för vilken ovan re 
KY l\l(A. 

dogjorts, har säkerligen ej varit den äldsta inom Täby. På samma 
grunder som i Danderyd (sid . 22) kan även här tänkas, att 
den mäktige Jarla-Banke byggt en kyrka före den nuvarande 
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i Täby, som hörde till hans jor
dagods; så mycket mer som vi i 
Täby ej l~rngt från kyrkan ~iga 

kvar resterna av det ståtliga 
minnesmärket över honom : 
.Jarla-Bankes bro (se s. 4·5). 

Medeltida kalkmålningar. 

Korets och långhusets valv 
och gördelbågar äro dekorera
de av medeltida kalkmålnin
gar, 1 figurscener och ornament, 
vilka aldrig över kalk a t s 
eller genomgått någon re s ta u 
rering och sålunda erbjuda 
ett viktigt s tudiematerial. 
Väggarna ha jämväl varit 
prydda rned kalkmålningar, 
vilka do<;k överkalkats moL 
slutet av l/00-talet, liksom va
penhuseLs valv och väggar, var
est dock målningarna här ocli 
var framträda på ytor, där över
kalkningen fallit av. 

Mästarens namn är ej be

varat till vår tid vare sig ge
nom signatur å målningarna 
eller genom arkivuppgifter. Ge
nom sin allmänna karaktär äro 
Täby målningar att hänföra 

0 

I I 
I I 
: \ 1\ 1 
I I 11 !: ) ~ 

I 

' ' ' : I 

.. ~ 
1 0 5 

, ,,.
0 

~IÄSTAllE.' ' 0
·" '· 

S. R randel de/in. 1917. 
Fig. 90. Täby. Järnbeslagen ekdörr till 

vapenhuset. 1400-talet . DA T EIUNG. 

Die Tiir der Vorhalle mil Beschlag von 
Schmied eeiscn . 15. Jht. 

Lill den stora grupp, som bildas 
av målningarna i ett antal kyrkor i Uppland och närgränsande 
landskap, vilka nära sammanhänga med Kumla och Husby-Sjutolfts 
kyrkors målningar , den förra signerad 1482 av Albert,2 målare och 

1 T>i.by miUningar >i.ro förut behandlade i tryck a v SYLW AN, 0.: Kyrkomål

ningar i Uppland, ~ . 130. Handskrivna beskriv. av dessa av N. J. EKDAHL 1835 

i A. T. A. och av 1-I A:'\S I-l1LDE BllA '.'ID: Berättelse om en resa i Östra Uppland, in

lämnad till V. Il . o. A. A. 1868 s. 3 och s 41. 

" A 1 be r l m å l a r e, gift B73 med Anna, ilnka efter Joha n m}Liarc i Stock holm. ·j· 
lrol. 1öO!l. Se 0. SY L\\'A :\ i Kyrkomålningar i Uppla nd, s. 100. 
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Polo. S. B ra11de/ 1917. 

Fig. !J I. Tiiby ky rkn. Medeltida jiirnbeslng å rnpen husdörren . 

Detalj av flg. 90. 


~lill clall crlieh c r ncschlag YOll Schmicdecisen a n <le r ThCrr d c r Yor h a ll c. 


ptirls lickare i . ' tockholm , verksam från omkr. :L480 till omkr. :L500. 
Täby målningar s lå särskil t nära dekorationerna i Odensala ocli 
1-:Lerkeberga ,1 ay villrn Herkeberga visar den ntirmaste frändska
pen med Alberts s ignerade arbeten . Täby torde i detta avseende' 
kunna sältas mella n Herkeberga och Odensala . 

A1.u1 :i :-. F'iir elt s tort anta l hibliska tavlor i kyrkan ha som förebilder 
m s ros1T10:-.-. Ljtinat träsnitt i Hiblia pauperum .~ 

I nedanstående förteckning över fi gur
scenerna tiro de ämnen och inskrifler , 
som tiga motsvarighe t i Biblia paupe

1 Se SYcrigcs kyt·}•or : Uppland, ba nd 

l\' . h. 1, s. 69 oclr S \'f.\\' Ai\ , s. 39-50 och 
o -s .., o 1-s ~o 
1r-t-1 t-1 t-1 t-1 IHIHJHl-+l-+1--+I- ---1-j I"\ s. 104. 

2 Se SY L\\'.~:\ i J\ yr·komålninga t· i Upp
Fig. 92. Täby kyrka . Schema nv 

la nd , s . 2 1, och SYcri gcs k yrkor, Uppla nd , H.iildre tnkstol. 
l \', Il . 1, " 71. 



T;\BY KYRKA. 85 

rum , be tecknade med num 
ret å motsvarande lJlad och 
fi gur i denna (l. ex. 13. p . I. 
1. ; jfr översikt hos Sylwan, 
s. 190). 

Planen föl' tavlornas grup
pering iir uppgjord efter lik 
nand e principer som i Oden
sala kyl'ka , ehuru iimn es
valet ej är detsamma. Den 
östra kappan i varje va lv 
visar valvets högtid ligas te 
framställ ning, från vi.is ter Li Il 
öster, räkn a t i en s tegrad 
serie av helighet: Den egyp
ti ska Marias himmelsfärd i 
vi.istligasle val vet, Kri s ti för
kl aring, Kri s tus och i\Iari a 
tronande i mell anvalven Ol: h 

Treenigheten i koret. 
Målningarna äro utför ' J ' 1-: 1, ~ ll{. 

da i ka lk fä rg på torr grund. 
De använda färgerna äro 
rödbrunt (= caput mor- Foto. S. Bra 11del 191i . 

Fig. fl3 . Valvmå lnin g. Detalj av gördellxlgeluum), rött (= mönj a), 
samt Profetbrösthild (IIJ: 12).

vi lket allmänhet svart- Gcwö lil e malcrc i 11rn l -1!10. 

nat, g r ö n t (= malakit), 
sva rt , g r åt t och l jusblått samt sparsam t gu lt (= oc kra). 

De trenne gördelbågarna äro på und ersidan cl eko rerade med 
ett frodigt rankverk, i vilket vid bågarnas anfang figurer och djur
bilder infli:itats (fi g. 95). Triumfbågen och elen väs tligas te gördel
bågen med grönt och bl å tt som huvudfärg, elen mellersta med 
brunt och grönt. Gördelbågarnas östra sid or samt va lvribborn a 
i.iro prydda med bladslingor med rose tter. Görd larnas viistra sidor 
med rankornament. Sl ingorna ha långa, smala, på sidorna små 
flikad e blad, hälften gröna och hälften bruna. H.osetterna å kor
valvets ribbor äro av en annan typ än i de övriga valven. 
Valvribbornas och sköldbågarnas sidor ha schablonerade mön s ter . 
De platta skärningspunkterna mellan val vribboma prydas av 
stora b lommor utom i korvalvet, som bär en liten med e tt 



86 DANDERYDS SKEPPSLAG. 

ÖSTER.· Guds lamm dekorerad fyrkant. Svic

kelfälten utfyllas av samma slags 

bladslingor som å ribborna ehuru 

utan rosetter. Bakgrunden å samt

liga tavlor, som inom samma valv

kappor skilj as från varann genom 

schablonerade band eller enkla linj er, 


Il utgöres av putsytans färg och är be

strödd med ornament av nedanstå

m,,~~~!~S~~~~~l ·i9~· ~t;"·:~;:. ti) 

"(f~S;~;--;~~!1:~ " ::7vmå~:nas::: och-:· 


'\.::;_1~~··~ ·,.~.··~' 	 skrifter äro här nedan förtecknade , 
ma.·rkta med siffror, som dels hän

VÄ5TE;:;:· 
'? , • ~ ., ,, . ~ [öra sig till valvplanen fig. 94, delsb 7 6 10 10 
f--t---l--t-+-+-t--t-+--1 ;-·-----l' f' \ . 

till Biblia pauperum (se 	 s. 85). De 
Fig. 	 94. Täby kyrka . Schema i inskrifterna med förkortningstec

av va lvens m ålnin gar. ken angivna bokstäverna ha nedanSchema der Gewölbemalereicn . 
insatts inom klammer [ ]. De inom 

.( insatta ä.ro utplånade men här kompletterade efter Hilde 
brand och Ekdahl. 

Valv I. 
I: 	 1. Nådastolen. GLld Fader håller den döde so nen framför sig, duvan (nästan 

utplånad) nedsvävar över dem. sex änglar tillbedja. Å språkbanden in
skrifterna : >benedicta sil s[an]eta tt·inilas. - atque unitas trinit[atis] co n· 
filemm ei.> ( =väls ignad >are den heliga trefalden - och enheten i 

trefalden, v i bekänna inför den). Fig. 96. 

I: 	 2. Kristi Himmelsfärd, B. p. XXXIV, 2. Av l\ri stus synas endast fötterna 
och nedre delen av klädnaden. Inga fotspår. Nedanfö 1· synas den knii· 
böjande Maria och apostlarna. Å språkband en läses: > Viri gallelci quil 
asp icilis i[n]celum - hic ihes[us]qui assu(m]pt[us] est a Yob[is]. > (I 

gallileiske män , varföre sen I upp mot himmelen - Denne Jesus, som 
blivit upptagen frå n eder ... Apg. 1: 11.) Fig. 101. 

I: 	 3. Enok upptages till himmelen, B. p. XXXIV, 1. Gamla testamentets 
förebild till Kristi himmelsfärd. Insluift: >Henoch tra[n]slat[us) celesti· 
b[us] est social[ us]» ( = elen upptagne En och iir förenad med de him
melska. B. p. XXXIV , 1). I samma fiLlls västra del ]Jlia i den 
brinnande vagnen. B. p. XXXIV , 3. Nedanför tjiinarcn Elisa. Inskrif
ten utplånad. Fig. 101. 
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I: 	 4. Marias död. Madonnan på dödsbädden omgi


ven av apostlarna, av vilka en sitter och 

Hiser i en bok, en annan , också sittande, 

hå ller sig för öronen. Inskrift: >q[uaeJ e[sl[ 

ista (q[uae)J asce(n)dit p[cr] dese[r)lu(m] 

sicut v[ir)gula> ( = vem är hon som s liger upp 

genom öknen som en stängcl. Hög. visan 3:6). 


Fig. 103. 


l: 	 3. Maria bäres till graven av apostlarna. Brcd

Yid kistan tvenne judar, vilkas hä nder fasl 

rrnl vid kisbn , då de ville h indra begrav

ningen. Inskrift : >q(uae] est isla q[uae) asce(n] 

eli t p[er) clcse[r)lu[m] pulci{a) ut lun a clara 

ul ... .» (= vem iir hon som sliger upp genom S. Brandel de/in . 191 i. 

öknen, vacker· som mån en, lysande som Fi g. !J5 . Täby kyrka. 
Valvmålning. DjurfigurHög. visan 3: 6 och 6: 10.) F ig. 103. 
å gördelbåge. Se fig . !J3. 

[: 6. ]{ristus och ilfaria in a11reola, omgivna av fyra Gewölhemalerei , 11111 1490. 

ti llbedjand e änglar. Fig. 103. 

l: 	 7. Si111son bär Gazas stadsportar (Dom . 16: 3). B. p. XXIX, 1 . Förebild 
till I<ri sli uppstånd else. Inskrift: >Obsess[us) lur(bis) sa[m)pson walua[s) > 
(B. p. XXIX, 1) ( = belägrad av hopen (bär) Simson portarna). Fig. 96. 

S imson söndersliter lejonet (Dom. 14: 5-6). B. p. XXVIII , 3. Förebild 
till Kristi nedstigand e lill dödsrikel. lnskriften utplånad löd enligt Hild e
brand: »ut vis sa[m]pso[n)is de[slr]uxil ora lconi s» ( = såsom Simsons 
kraft sönderslet lejonets käfta r). (B. p. XXVIII , 3.) Fig. 96. 

I: 8. J(yrlwf'adern Gregorius som påYc. AY inskriften läsligt endast namnet. 

!: 9. }(yrkof'adern J-lierony11111s som kardinal uttagande en lörntagg ur lejonets 
tass . Lejonet liknar en apa. Inskrift : >Hieronim(us:passio lua d(omi]
nc singulare c(st )rcm[edium)> ( = din pina, o Hcue, är del enast1'tcndc 
läkemed let). F ig. 96 . 

l: 10. ]{yrkofadern A111brosi11s so m bi skop . Jn skrifl: >Noli ta[n]Lu(m]- amitlerc 
- bcnefi cium Ambrosi[us)> ( = kasta ej bort en så s lor välgiirnin g). 

I: 11. f(yrkof'adern A ugr.zstirws som biskop. Inskrift: »Inspice vuln e(rja recl em[p] · 
tori s Augustin[us) (= betrakta återlösarens sår. August inus) . Fig. 103. 

l: 12. 	 Profetbröstbilcl. Inskrift: »Da(yi)t desc .. .. d .. . pluvia i[n) vellus ,, 
(Enli gt Hildebrand: Da:t desc[endi)l d[omi)nus [sicut] pluvia i(n)vellus 
( = Herren nedst ige r likso m regnet på fäll en. 1 Ps. 71 , 6). Fig. 108. 

I: 	13. Profetbröstbild: Jesaja. Inskrift: >Ysa ... Ecce virgo co(n)cipiet cl pariet fi [lium)' 
( = se, en jung[ru skall bliva havande och föda en son. Jes. VII: 14). 

I: 14. J(onung David. Inskrift: » .. . voce tube > (Enligt Hildebrand: Da[vi]l .. . 
jubila[cione) eor~m . .. in voce lube). Fig. 101. 

I: 	15. En munk. Inskrillen nästan utplånad. (En!. Ekdahl. Esa:s LXIII quis 
esl . .. tinclis vestibus) ( = vem ä r [den som kommer] med färgade kläder 

Jes: LXIII , 1). Fig. 101. 

Se Dom. 	 6: 36-38. 1 
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Foto. S. Brandel 1!117. 

Fig. 96. Täby kyrka. Valvmålning. Nådastolen (I: 1 ), Enok upptages (I:~), ](ristus 
och Maria in aureola (I: !i), Simson biir Gazas portar , söndersliter lejonet (I : 7). 

Gewölbe malcrc i, um 1400. 
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Folo. S. Branclel 1917. 

Fig. 97. Täby kyrka. Valvmålning. Kristus och Mar ia tronande (Il: 1), .Jona 

utspys av valfisken (Il: 3), David och Goliat (Il: 7), Batseba och Salomo (Il: 8), 


Ester och Ahasverus (Il: 9). 

Gewölbemalerei, um 1490. 
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Valv lJ. 
JJ: 1. Kristus och Jlfaria lro1w11 

de . Kristus i ulväncligL 

bt·unsvart, invilndigt ljus

grön mantel, med krona 

och gloria, s itter vilncl 

mol norr m ed världsilpp· 

!el i vänstra handen, väl 

signa nde Iyflande elen 

högra. Vid hans högra 

sida Ma ri a s ittande på 

samma bänkliknand e t ron 

iförd svarlrosig m a ntel 

och blå underkHi.dn acl 

samt krona och gloria . 

Å ömse s ido r en ti llbed

jande ängel. Fig. 97 . 

11 : 2 . J ona ulkaslas frå n ell 

skepp direkt i den gula 

fi skens gap (Jona 1: 15 

2: 1). B. p. XXVII, 3. 

Förebild Lill Kri sti be

gravning. Inskrift: • lanas 
Foto . S. Brnndel 1917. glulit[ur] la(men) illes(us) 

Fig. 98. Täby kyrka . Valvmålning. DaYid t"Cpe(r) it[ ur)• ( = Jona 
firas (lV:~~ ). 

;; Inka~ m en befinnes 
Gcwö lhcmale rci. 11111 14DO. 

oskadd. B. p. XX VII, 3). 

H: 	 3. J ona utspys av va lf"isk c11 (J ona 2: 11 ). H. p. XXIX, 3 . Inskrift: >De 

lumulo X pc ( = Cltris le) s urgc( n]s le nolal ist e> ( = denne uppstigand e 

frå n graven betecknat· Diit, Kri sl11 s). Jon a knäböj e r på marken. Samma 

inskrift som å II: 2 . Fig. \1 7 . 

I[ : 4.~ Josef kastas i bmnncn a\· s ina brödet· (1 J\los. 37: 20). B. p. XXVII: 1. 

Förebi ld t ill l\l"ist i begravning: • lc[g ilur] q(uod]fralres io. e ph miseru[n)t 

i[n) c is l(cr)nam > ( = läses, all brödern a kastade Josef i brunnen). 

I l: 5. l\.opparor111 c11 i öknen (4 J\l os. 21: 4- 9). B. p. XX\" , 3. Förebild t ill 

korsfiislelsen. Inskrift : > ~l oyses . le(gilurj nu [m er)i q[uod) d(omi]n[u)s 

p[ re)ccp it moi s i q(uodl fac[ij el s(er)pe(n)le[m ] encu(m) et e u(m] i(n) ligno 

suspe[n)clel > ( = Hi.ses Numeri (4 Mosebok) alt He rren befalld e Moses alt 

göra en kopparorm och upphänga denna på träd). Fig. 105. 

ll : 6 . Isaks offi·aru/e (1 J\Iosebok 22: 9- 13). B. p. 'xxv, 1. Före bild Lill 

Kris ti o lTrancle. In skrifl : >S igna[n)le[ml X.p[u]m pue(r)u(m ) pate r ymolat 

is tu(m) - Ab[ra) ha(m]> ( = fad ren olTrnr denne gosse, ·om förebilclar 

Kr istu s. - Abraham). F ig. 105. 

11: 7 . David avhugger Gol iats Jim111d (1 Sam. 17 : 50-51). B. p . XXVIII 

m ed samma inskrift som å B. p. XIV , 1: >Golias magn(us) nec(a tur) 

- Golia(m) q (ui) st (ra) ui l l a[u)cla[lur] car(mi)ne <la (vi )t : (= Den store 
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Fo to . S . Brau del 1917 . 
F ii g. 9!J. Täby kyrka. Va lvm ålnin g. !{risti förklarin g (III: 1). Spejarn a m ed 

druvklasen (III: 4), Isa k b är veden (!Il : 7), Da n iel i lej ongropen (Ill: 8). 
Gewölhc mal crei , u m 1490. 
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Golial dödas - J)ayirJ . 

som slagit Gol iat, Jo,·· 

sjunges. I B. p. XI\". 1 

s lå r hostcm i slllllel föi' 

Goliam). Fig. 105. 

11: 8. l frt lscba och Salomo ( 1 

Kon . 2: 10). H.p. XXXVI:l. 

Inskl'ift: . '" . q( uocl] cu[ m J 
hersaba mat[ er] Salo[mo 

nis fu iss[etl ingressa ad 

e[ujm i[ n] pa[la t in]nn 

( = alt niir Salomos 

m ode1· Bersaha ( = Bal · 

seba) hade g:Ctt in t ill ho· 

nom i palatset). Fig. 97. 

lI: fl. Rstcr och A h asvcrus (Esler 

5: 2). Konungen uts lrilc

kcr s in sp irn mot den 

knäböjande drotln ingen. 

B. p. XXXVI', 3. Fö1·e

bild lill Ma1'ias krön ing. 

Foto. S. Bran del 1017. 
Jnskrifl: »R ex Asune[l'lls). 

Fig. 100. Täby ky rka. Va lvm å ln ing. 
Dansen kring kalven (!Il : 3). 

Hcsle[1·) ut i[n )l!re· 

clil[urj cl asuuer[um] YC· 

Gcwöl bemalcrei , um 1-IQO. neral[u r]> ( = konung 

Aha: ycrus  såsom Eslcr 

g:1r in och bringar A. sin Yördnacl. B. p. :\XXVJ, 3). Fig. 97. 

lT : 10. Evangclislcn Mallc11 s' symbol : en bev ingad milnniska med stylus i handen. 

Inskri[l: »Scl(us] m:tlc[u]s apostol[us] ct cw:t'.n]g(clis] ta • ( =den h elige 

~J atteus, apostel och eYangelisl). Fig. 97. 

lf: 11. Eva11gclis lc11 .Joh annes' sumbol, utan örn: en be,·ingad milnni ska. Ins kril'l : 

> Sc l ~r"J l hohanes npostol[ ns] c t ewa[n]gel[is]ta. > Fig. 97. 

Il: 12. Eva11gcl islc11 J.11l;as· symlJOl , en bevingad oxe. · Inskrift : ' Scl[us] Luras : 

ewange]ista, , Fig:. 97. 

Il: 13. Eva11gclislc11 ,llark11s' sum/Jol, clt bevingat lejon. l'n skrifl : >Scl(us] Marcus 

ewangcr is] la. » Fig. 97. 

Il : 14. Profcl/Jrösl /Jild. lnskrifl: >Fodcl'll[n] t ma[nus]mcas cl pcdes mcos d imJ. iJ

nu[crun]t. (= de gcno mslungo mina hilnclcr oc..h sönclcrslogo mina föttc1·. 

Ps. 21: 17.) 

IT: 15. Pro/'clbröslbild. Inskrift: >Ysa L . . lII lc(gilur] (qn ia ) ipsc Yo!ui t ct. pccc[al]a 

no: tra po[rla,·]it• ( = lilscs Jesaja 53 ... att han sjiUv v ille r!ct och 

han bar y i\,rn synder). Fig. 105. 

ll : 16. Profclbröslbild. Inskrift: »Hane in cislcmam clctruditur iste vctcrnam > 

(= denn e nedslörlas i denna gamla brnnn. B. p. XX\' ff , 1). Fig. 105. 

Il : 17. E tt barn. 

Valv III. 

ITI : 1. /\r is/i förklaring ( ~l a 1-k. g, 2- 9). B. p. Xll, 2. Kristus omgiven av en 



1 
t ,, . u1s l1 tt· oto s Ra lvmålnin d 1• . . . 


Gewö lhc rn a l . . en I::!). . - ' · nok upp-

Fig. 101 · r aby kyrka. v ages till himm el ( 1mmelsfärd (I· ?) E. · rc11:de l 19 17. 

c1 Cl , 11111 14!10. 
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strå lande ' Ol. på l11tn s 

högra s ida Moses med 

tav lorna och i nskrift en : 

> ~l o i ses>. ~ed<tnför m e l

lan Kr is tus orh Moses knä· 

höj e r P etn1 s. In skrift : 

>Dom[i]ne faci<tm[u]s hi e 

tria hlbe rna eula c l 

111111 [m)> )1 Cl're 

låtom oss lii ir göra t re 

l1 yd rl or, och .. 

en ... Marc. 9: 5). Lä~ gst 
till höge r k niHaller en 

man m ed in skriften: 1d l10· 

hannes>. Ståe nde pit Yän 

' trn sidan om Kri s tu ~ 

l•:Jia s. Nedanför honorn. 

ett språkband : >Eccc de i 

11 atn[m] cernu(n]t tres 

glot·ifi catu[m]> (Se de ti·e 

ski'tda Guds förklarade 

so n). B. p. XII , 2. Liin gs t 

till viin stc r knäböj e r· e n 
Foto. S. Rrandel Hit i . 

m a n m ed inskriften >Ia
Fig. 102. 	 Täby kyrka. Valvm å lning . 

copu s ,, . Fig. 99.Vattnet ur hälleberget (IV: 7). 
Gewölllemale rei , 11111 1-100. lU : 2. "Vandringen genom Röda 

havet (2 Mos. 14: 15 IT.). 

B. p. JX, 1. Förnbild l il l Kri sti dop . Js rne ls barn pit s tranden, Farao för · 

~ås i v:"l{!o rna. Inskrifl: »le[gitu]t q[uod] pha[ra]o i[n]t[ra]uit m a re ru · 

brn[m ] p[osl] fili os is t{ae] l[is] et d[omi]n[u]s t eduxit aq[ua]s mari s su 

p[ e r]cos > ( == l>iscs att Farao gick ned i Röd a ha.Yet e fter Israeb barn 

och Hcn·cn lät haYets Yågor falla tillbaka över dem). 1 Fig. 106. 

HI: 	 3. Dansen kring gyllene kalven. B. p. VI , 1. Kalven p>t en sU'tn~ m ed 

tvenn e tända ljus. Judarna dansa rin gdans, h å llande varandra i hän 

derna (fig.100). Inskrift: • Idolu[m] pharaonis> ( =Faraos avgud). Fig.100. 

11 1: 1, . Spejama med elen stora dnwklascn (4 Mos. 13: 24) . B. p. IX , 3 . Före· 

bild t ill Kris ti dop . Inskrift : >le [gitur] n[u]m[cri] XIII q[uod] nu[n]cii 

q[ui] miss i era[n]t ad te rrn[m] p[ro]missio[n j is cu[m] red ire[n]t po[,.La]ue

[runt] in les timon[ ium. ]> (= Hises Numeri X III , a tt de budbärare, som 

hade siints t ill del utl orncl e landet , dit de å terYiindc , buro m ed s i;! till 

Yitlnesbö rd). Fig. 99. 
111.: 5 . Elisa hånas av p illar från Bclcl, vilka uppslukas a\· tYcnne björn ar (2 Kon. 

2: 23- 24,) . B. p. XXIII . 3 . Föl'Cbild ti ll Kris ti bespottelse. Inskrift: >c[um . 

hcl iscl usj desce[n ) dil i[n] mo nte pueri subsanancru[n]t e u[m ) (= då Elisa 

gick ned för bel'gel begabbade gossarna honom) percutit ira dei deri so[,.]es 

heli se i» ( = Guds v l'ecl e s lå r E l isas förh å nare. B. p. XXIII , 3). F ig. 107. 

1 Samma 	Jll'Osa in ,; k1·ifL som i Hc1·kebcrga k yrk a. 



Foto. S . llra11del 1rll :i . 
F ig. 103. Tiiby kyrka . Valvm:i lning. ~!aria s död (I: .J.) , ~! ar i a bäres till graven 

(!: .)), Kr istus och Maria in aurcola (I: u), Augusti nu s (I: 11 ). Profet (!: 12 ). 
Gcwölbcmnlc rei , um l rno. 
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111 : 6. :\'oa k s blygd (1 ~l os. 9: 21 

--23). B. p. XX llT. l. 

l:'öl'C li ilrl t ill l(r is li li:l'lle · 

kl'önin g. l nskrifl : i'\ ud a 

1·c re [n ~ rl a Yidil p1a] l ri s 

du [m ] rafmJ male ridi l • 

(= ha n sc1· farlrc ns nakna 

hlygrl , under rl cl alt Kan1 

s kratta r e lakl. Il. p. 

XX III , 1). Fi g. 107. 
111 : 7. lsrrk bär 1Jcd1•11 till o/J'rl'i 


(1 ~l os<'bok 22: 6). IL I' · 


XXIV, 1. ln,;kr ill • Li µ- na 


fcl'C[n],; x pc le p[rc ls iµ- · 


[na ]t puc r is te . - hat. 


( = bil ranrl c yc rl c n fö r e · 


bildar de 11n :i gosse 'Di µ-. 

l\ri slns. - Isa k. 13 . p. 

XXI \', 1). Fig. 107 . 

.111 : 8 . Drrniclil~jongropcn (Dan. 

6: 2.~--24 ) . Dani el of' l1 

lvc nnc lejon i e n f)Tkan · 

li f! låda. lns krill : >Ge n,;
Foto . S. nra11del 111/ ;. 

h [ecJ e n1d cli s fa r it ii nl Fig. 10!. Tiihy kyrka . Valrn1å lning. 

Xlannaregnel (IV: li ' . 
 morlc m rlani e li s > ( = de l la 

(icw<>Ihc1nalcrei 1 um 14!JO. grymma folk lrakla1· eflcr 

Dani e ls di.id. 13. p. XXH:3). 
Ba.ku111 lhn ic l nlanl'ör l[cdan tre nn e nliin , u1·e r dessa ins kriflc n : >lefgilu or 

q(nod) 11 '.o]p(u]l [us) babilo(n]ic[ns] dam(na]1·e( run ]t 1.· (= li.iscs atl. det baby lo · 

ni ska. folk et dömde). F 1·amfÖJ' Daniel en man med en liidc1·naska i cnn ha.n · 

den och en (! 1· yla i de n nndra , fij 1·d 1·id hå rc l a1· e n il ngcl. ln skrifl : 

Abacu c pph. ( = Hahackuk , pl'Ofc l en ). Fi ;r . 99 . 

11 1: ~l. J>ro{l'lbn1slbi ld , Elia ,; . 'Ins krift : »sperios[ns) fo rma p[1·c j li lii :; hominun1 

rla ( 1· i]I > ( = ' kön till 11lseendet framfö r miinnisk o rs söncl'). Fig. 99. 

111 : tr1. l'ro(c//1ruslbild . l1H;krifl: >lo:t LX. Jhrlz (Jh crn sa. le m ) - - Yc(n]i t lumel nl 

luu [m j c l ~ l c11·ia d ~o 111i j ni wp[e r] le 0 1fa e:s l];> ( = J csaj a 60. J erusale m ' 

Dil l ljus ko n1nwr nch I lc 1Ten s hiirli gh e t liar gftlt upp önr di g. Jes. 60: 1). 

111: 	11. l'ro/'c/brc'is//Jiltf . Jn shil'I : »Ye qui d ic u[n]l malu[m] bnnu(m] ct ho n11[m 1 

malu(rn ]:> ( = 1·c de m . so 111 ka ll a. on t gotl och go tt onl. Jes . 5: 20). F ig. 106 . 

111 : 12. l'ro/i'lhr1)s tb i/d . Ins krift: >pu ;= pl'Ove rbi o rnm) XVIII Accipe [' 1·Jc p[e r]so nafn1 ! 

i[in)pii i ~ n j iudi c io (olydli ;;t ) n ~on] ers t ] bonu[m]> ( = del är ick e ~o tl all 

akta den gudlöse,; pe1·so n) . S:tl o n1. or cl sp r. 1 8: G. Fi g. 99. 

J l l: Ll. Jfrus tbil<l av e 11 1111111 . Jn :; ki-i l't: >\'OS o[mn]cs qui (tran siti s pe r 1·iam i111 · 

p io l'Um) a t lc[n jdi(c c l Yid c tc. » Fi f!. 107. 
Ill : 14. 13r6slhil<l av 1·11 111a11 . lnsk ri fl e n n li s la n u lp lå nad. lyde 1· enligt llild eb ranrl : 

Da[ 1· i;t o~m n lcs Yid e ~ n ; Les m e et dc 1·isc rn[n]l. ( Ps. 21: 8. ) F ig. 107 . 
Jll : 1ö. Jfrii.~ thild a/J en 1111111/;. Jn s kl'il'l: qu. 11. . i[n]gc mu e[r]it o[m .! n[c]m 

ii n i1r1"ui 'l' a ]l0' m ' ieju,; non ) r'.c lco rdahor. Fi ~. :l06 . 



Foto . S. Brondel 1917. 

Fig. 105. Täby kyrka. Valvmålning. Kopparormen i öknen (Il: 5), Isaks ofT
rande (Il: 6), David avhugger Goliats huvud (Il: 7), Profetbröstbilder (Il: 15 o. 16). 

Gewölbemalerei, um lt90. 

1- 162724·. Danderyds skepps/ags kyrkor. 1. 



Foto. S . Brcmdel 191 7. 
Fig. 106. Täby ky rka. Valvmålning. Röda havet (Ill: 2), Gyllene kalven 


(lll: 3), Spejarna med druvklasen (111: 4), Bröstbild av munk (111: 15), 

David (111: 16). 


Gewölbemalerei, um 1490. 




Foto. S. Brandel 1917. 

Fig. 107. Täby kyrka. Valvmålning. Elisa hånas (III: 5), Noaks blygd (III: 6), 

Isak bär veden (III: 7), Bröstbilder (III: 13 o. 14). 


Gewölbemalerei, um 1490. 
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Foto. S. Brandel 1917. 

Fig. 108. Tiiby ky rka . Valvmålning. 

Syndafallet (IV: 12). 


Ge\\·öibemalcrei, um 1490. 


IH: 16. 	 Bröstbild av en man. In 

skrift: Da(vi]t . . . n 

pim. Fig. 106. 

Valv 	IV. 
VI: 	 1. Den egyptiska Maria bii

res mot himlen av sex 

ilnglar. Uetta helgon levde 

naken i öknen 47 år utan 

föda. Hon fick s in nii 

rin g genom a tt, buren 

av änglar, dagligen del

taga i en må ltid i him 
m ele n. 

IV: 	 2. Kristus fi·esias av djävu

len att gö ra s tenat· ti ll 

bröd (Malt . 4: 3-4, Luk. 

4: 3-4). B. p. X, 2. In 

s krift : >Si nl i[us] dei es 

di c u t lapides pan es 
lia[n]t » ( =om du lir Guds 

son, så siig, alt dessa ste

nar va rda bröd. Mall. 

4: 3). 

IV: 	 3. David firas (1 Sam. 18: 6 
- 7). B. p. XIV, 1. In 
skrift: >Hostem qui st[ra]

uit la(udalur] carmi[n]e 

da(ui]t » (=David, som slog 

fienden, lovsjunges. B. p. 

XIV, 1). Fig. 98. 

IV: 4. 	 Salomos dom (1 Kon. 

3: 16-28). B. p. XXXVII. 
Inskrift : »Dicat mihi {?) 
iuste » ( = clöme han rätl-

Yist å t mig). 

IV: 5. Abner dödas svekfullt av Joab (2 Sam. 3: 27). B. p. XXI, 1. Förebild till 

Judaskyssen. Inskrift: »Alloquit[ur] blande Ioab 

n ephandc • ( = Joab tilltalar denne inställsamt och 

ligen . 	 B. p. XXI, 1). 
IV: 	 6. llfa1111arcg11el (2 Mo . 16: 4 IT.). B. p. XVIII, 3. 

den. Inskrift: >Pane[m] de celo prestitisti illis » 

du givit bröd åt dessa) . Fig. 104. 

hu[n]c p[er]imitq[ue] 

dödar honom skänd 

Förebild ti ll nattvar

(= från himlen bar 

IV: 	 7. l'attnel · lir hälleberget (4 Mos. 20: 2-11). B. p. XXVI. 3. Förebild till 

den korsfäste Kristi genomborrande med spjut. Inskrift : »est sac[ra]

me(n]tu[m] xpi ( = chrisli) da[n]s pel[ra] flue[n]te(m]• ( = detta är Kristi 
sakrament, s tenen som giver rinnande vatten. B. p. XXVI, 3). Fig. 102. 
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IV: 8. Mikael m ed gärningarnas 

våg. I den ena vågskå· 

len elt barn ( = själe n , 

denna vi"tgskål re presen· 

tenu de goda gärn ingar

na), en ängel dilför ännu 

elt. I el e n andra skå len 

e n djävul , en a nna n hän

ge1· s ig fa sl under och e n 

tredje d itför en vä ld ig 

klippnrnssa. 

IV: 9. l'aulus' onwiindelsc, e n ryt

tare , \'l:ti's häst stupar; 

i l1 öjclPn e n so l. .ln

s kril'l: »Saul e, saulc, 

quit mc p[c r]seq[u]c ri s> 

( = Saulu s, Saulu s, va 1-för 

förl'ölj e r du m ig). 

l V: 10. l!ubcn sörja11de vid brun· 
11cn ( l Mos. 37: 28). B. 

p. XXX, 1. Förebild till 

änglau ppe nbarelsen fö r de 

tre kYinnorna vid Krist i Foto. J. lloosual. 

:;i ra\'. Ins krift : ,, Ruhen F ig. 109 . Täby kyrka. Valvmålning. 

s uhlalu [m ] pu e rn [m ] 

[ct j esse n eealum > 

tim 

(= 

Svickel rigur. 
Gcwö lbema lere i, um 1-190. 

Huben frukla1-, att den borllag ne pilte n lir död. 13. p. XXX, 1). 

l V: 11. Pro/Ubrös /bild. Ins kriften oläslig. 

IV : 12. S u11da/c1llct. B. p. I: 1. ln skr ift: »Yipera vim perclit (s in e Yi pari ente) 

puell a - eva - aclafm ]. ( = ormen förlorar sin makt, nät· jungfrun föd er 

u tan s märta (egenl. uta n Yå ld) - Eva - Adam). 13. p. I. Fig. 108 . 

IV: 13 . .lob och en djclv11l med gissel. Inskrift: »Iob l e ... » 

lV : 14. Abels offer. lnskrift: • Abel ». 

I V: 15. Schackspel mellan döden och miinniska 11 . .In sk1·ill: ,, J a [k] [s plehu.· t ik mat. » 

Avbildn ing i Hild ebrand: S \·criges m edeltid I, s. 11il och N. F. T. H, s. 183. 
IV: 16. ]{ain. Inskrift: »Kain>. 


JV: 17. Profetbröstbild. Inskrift: • Panem a n gelorum » . 


IV: 18. Profetbröslbild. I nskrift: " .. a s prophe la ». 

Vapenhuset. 
Spå r av m iUninga r skymta fram under pulsen såväl [c väggarna som valve t. 

,\ västra viiggen är ett, m ed schab lonerat band omgive t, fäll bloltat fr i"c n öve rkalk 

ning. På detla fram stä lles djävulen kärnande smör. 

Å n orra väggen etl stående helyon . 

En teckning i Afritningar ll, s. 99, visar 6 st. parvis ordnade 
vapen (fig. 111); nämligen: Sture- och Vasa-, Sture- och Lejonansikte-, 
Sture- och Bielke-vapnen. Över det första paret läses: »riddar hr », 

J\ALKM ÅL

N INGAHNAS 

JJONATOH. 
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under Vasavapnet: läses: »fru Brita», över 
det andra paret läses: »riddar hr Anders 
Sture>, under Lejonansiktes vapen: »fru 
Christin ». Över det sista paret vapen står : 
»11r Gustaf Sture~ och under Bielkevapnet : 
»fru Brita». I Hildebrand anges en Anund 
Sture, gift med fru Christina (Lejonansikte) 
ss . far till hr Gustaf, i" 1444, gift med Brita 
Stensdotter (Bielk e) ·och fad er till riksföre~ 
ståndaren Sten Sture, i" 1503. Anders torde 
i Afritningarna vara en fe lskrivnin g för 
Anund. I Ö. Ryd s kyrka s valvmålningar före
komma såväl hr Anund som sonen Gustafs 
och deras fruars vapen. - I ö. Ryd finn es 
likaså Sten Stures S'ysters, fru Brita Stures 
(i" 1472) och hennes mans, Johan Kristersson 

S. B ru ndel deliu . 1917. 
(Vase, t 1477) namn och vapen. AltarskåpetFig. 110. Täby kyrka . 

Valvmålning. Djurfigur och målningarna i Ö. Ryd ha utförts på 
å gördelbåge. dessa bådas »tillskyndan », det förra 14:88, de Gcwölbemalcrei, um 1490. 

senare 1489 , sålunda efter bådas död. 
Säkerligen äro vapnen å fig. 111 tecknade efter vapen, som 
förekommit bl and de nu överkalkade kalkmålningarna å väg
garna i Täby. Typen angiver detta. Troligen hör inskriften fru 
Brita ej till Vasavapnet utan till det första Sturevapnet. Hustruns 
vapen sitter i så fall heraldiskt taget på orätt s id a om mannens , vil
ket vid detta vapenpar även är förhållandet i Ö. Ryd. Möjligen avser 
detta arrangement ett framhå llande av Sturesläkten . Vasavapnet är 
då Johan Kristerssons, de båda övriga vapenparen fru Brita Stu
r es fars och mors och farfars och farmors vapen, och vapenserien 
sålunda densamma som i Ö. Ryd. Möjligen äro även Täbymålningarna 
bekostade av Joh an Kristersson och fru Brita, ehuru utförda först 
efter deras död , omkr. 14:90. Jfr s. 84. 

-, 

·) . 

.-· ~s- ·-. . ... · .. 

Fig. 111. Täby kyrka. Sture., Vasa-, Lejonansiktes- och Bielke-n.pnen · 

efter teckning i Afritningarna. 


~Vafl'e n in der Kirch e nach einer Zcichnung um 1680. 
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Foto. S . BNrndel 1917. 

Fig. 112. Tiiby kyrka. Altarskåp från 1475- 1500. 
Schnilzaltar, 1475-1500. 

Inredning och lösa inventarier. 

A ltarbord och a ltar ring ,av trä i fyllningar och ramverk, vit- ALTAHE. 

målade med förgyllda lister (fig. 88). Denna altaranordning utför
des år 1786 av snickaren Söderström i överensstämmelse med den 
då nyuppförda läktarbarriären (se sid. 110). 

På altarbordet s tår ett altarskåp av ek med två fl yglar. Dess Ar.TAnsKÅr. 

form och indelning framgå av fig. 112 och 113. Skåpets inre har 
fonden och den arkitektoniska indelningen förgylld med baldaki
nernas bågar målade blå med smala röda ränder . Bakom de heliga 
figurernas huvuden bildas å 
fonden glorior (fig. 114,) genom 

8 9 10 I'. 1 9i krederingen, under förgyll
ningen inpressade punkter och  tEB= 
stjärnor. Flertalet av figurer

11 11'. 13 nas mantlar äro förgyllda med 
4 ti 6 7 CT]fodret blått. Rött och spar  I I 

samt grönt förekommer även 

samt silver å rustningarna. 

Flyglarnas vävspända ytlersi- Fig. 113. Täby kyrka. Schema av altar· 


skåpet (fig. 112). 
dor, vilka ursprungligen varit Schema des Schnitzaltars (Fig. 112). 



RESTAUnE
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försedda med målningar, äro övermålade 
med gråspräcklig färg. Under denna ser 
man fömu fördjupningarna efter gloriornas 
stämplar. H. 186 cm. B. 342 cm. 

Altarskåpets figurer framställa följande 
personer, härnedan förtecknade under num
rering, som hänvisar till schemat, fig. 113. 

Korpus: 1. Kristus på korset med de 
korsfästa rövarna ä ömse sidor och där
nedom lVIaria, Johannes, kvinnor, hövitsman
nen med riddarbälte, krigsknektar. En gosse 
skriver på en rulle I. N. R. ... (Dg. 115). 2. 
S. Olof i rustning med krona, spira1 och 
~tpple , stående på ett krönt troll. 3. Helig 
biskop, möjligen S. Henrik eller Nikolaus 
av Myra eller Tomas Becket. Under 3 och 

Fig. 	114. Täby ky rka . 4 bröstbilder av David och J esaja med språk-
Glorior å a ltarskåpet band i handen. Å det första språkbandet lä

(fig. 112). 
Detn.il d es Schn it"altars. ses : »Fod[e]r [u]nt: man[us] : meas: et : pedes : 

meos: dimi ... psalmoXXI. »2 Å det andra : >>[I]niq [uij t[ates] : n [o st] 
ras: att [rit]u [s] : .. . me ... : sce lera : n [ost]ra: Jsaie L. Ill. » 
4 . Kristus i Getsemane (Dg. 116) med vredens kalk; bakom honom 
trenne sovande lärjungar. 5. Kris tus törnekrönes. fi. Pilatus tvår 
sina händer. 7. Kristus bär sitt kors. Vänstra flygeln: 8. S. 
Andreas med grekiskt kors. 9. S. Jakob d. ä. med mussleprydd 
pilgrimshatt och stav. 10. S. Petrus med nyckeln. 11. S. Jakob 
d. y. med valkarträ. 12. S. Judas Taddeus med yxa (fig. 117). 13. 
S. Johannes med kalken (fig. 117). Högra flygeln: 14. S. Paulus 
med svärdet. 15. S. Bartolomeus med kniven. 16. S. Filippus 
med korset. 17. S. Matteus en!. inskrift på den uppslagna bok, 
han bär i händerna: »Sanct[u]s Matheus ewangelista. » 18. S. Simon 
Zelotes med sågen (endast handtaget av sågen finnes kvar). 19. 
S. Tomas med spjutet, av vilket endast en liten rest åters tår. 

År 1876 restaurerades altarskåpets förgyllning. Troligen på-
målades även en del av figurernas ansikten. Brandelius omtalar i 
sin beskrivning av kyrkan av år 1786, sid . 21 (se s. 69), att bland 
a ltarskåpets figurer förekom S. Olof, hållande en bila i ena han

1 Spiran är troligen ej ursprunglig. Den skulle då ha kännetecknat bilden 
som S. Erik (se nedan ). 

2 Översättn. av första språket se s. 92, II: 14; det andra: våra orättfärdigheter 
har han tagit på sig ... våra sync\er . .. 
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den och ett riksäpple i" 
andra. Om denna upp 
gift är riktig, har bilan 
sannolikt vid restaure
ringen 1876 felaktigt er 
satts med en spira. Bran
delius berättar vidare, att 
altarskåpet 1 n36 var för
sett med pr e d e ll a, vil 
ken nu är förkommen. 
Å denna voro bilder må
lade av de fyra kyrko
fäd erna: Augustinus, Gre
gorius, Hier onymu s och 
Ambrosius, var och en 
med språkband med r e
spektive namn och med 
andra inskrifter i munk 
stil. 

Altarskåpet visar så
väl stilistiskt som ikono 

Foto. S. Rmndel 191 7. grafi skt ett direkt sam
Fig. 11 5. Tiiby kyrka. i\faria och Johannes.band med det nu i Sta  Detalj av fig. 112 . 

tens Hist. Museum för- Dclail dcs Schnitzaltars F ig. 112. 

varade Storkyrkoskåpet. 1 


Jämför särskilt fram stäl lningarna av Kristus, de båda rövarn a, 

Maria och S. Olof. Hår- och skäggbehandling äro av samma 

art. Observera också en gemensam detalj i klädedräkten, upp

slagen kring handlederna. Även den med de fyra kyrkofäder 

na målade predellan är karakteristisk för Storkyrkoskå pet när

stående altarskåp. (Jämför även altarskåpet från Västra Ryd i Stat. 

Hist. Museum .) Storkyrkans skåp utfördes i Lybeck 1468. Täb y

skåpet torde kunna betraktas såsom en blygsammare, möjligen 

svensk frände till detta. 


Brandelius omtalar ett stort krucifix ovan altartavlan. Även 1795 TRIUMF· 
KH U CIF I X . 

års inv. upptar »några reliquier av ett stort krucifix ». .Möjligen 
hänfö1:a sig dessa uppgifter ti,11 ett medeltida trium fkru c i f ix. 

Predikstol (fig. 118) av trä, vitmålad (förut blåmålad) med för- PREornsTo L. 

1 Om Storkyrkoskäpet se : A N DR E AS L I ND IJLO~I: Nordtysk Skulptur och Måleri 

i Sverige frå n den sena re m edeltiden. . 1- 16, pi. 1- 9. 
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gyllda lister och med på 
1800-talet ditsatta orna
ment. Ljudtaket krönes 
av ett kors, och från 
dess undersida nedsvä
var en förgylld duva. Den 
sexsidiga korgen uppbä
res av en dorisk kolonn 
(fig. 11.9) av vitgrå, röd
sprängd marmor. Pre
dikstolen, som förut stått 

. i_ 1600-talets slottskyrka 
i Stockholm , skänktes. 
på 1690-talet1 av Carl XI 
genom underståthåll aren 
Göran Stiernhoffs 2 för
medling till Täby kyrka. 
Den stod först på södra 
sidan i kyrkan men flyt
tades 1757 över till den 

Foto . S. Brandel 1917. norra. Vid denna flytt
Fig. 116. Täby kyrka . Kristus i Getsemane. ning iakttogs, att den 

Detalj av fig. 112. 
ovan omtalade kolonnenDctail des Schnitzallars Fig. 112. 
på ka pifälets översida 

var försedd med ett inristat solur och inskriptioner. Denna >tim
mesten ~ beskriver SocKNE-SKRIFWARE år 1763 sålunda: >Ytterst i de 
Tre hörnen står ANNO MDLX.,'LI'\:IL I det fierde hörnet äro Bok
stäfverne SA GOER. J . . w. B. (vilket enligt Hahr betyder: sÅ GÖR JAG 
WILLEM BOY3

)· I den yttre ringen läses: WACHTER IDER IFRA SYN· 
DEN, TY TIDEN A::R KORT OCH DCEDEN SNEL. I den inre ringen stå 
Swenske Ziffror, ifrån kl. 4 om morgonen till 8 om aftonen. I 
samma Ring, der det är ledigt ifrån Ziffror, låses I. R. s. [=Johan
nes Rex Suecorum] . Mitt för desse Bokstäfwer, innom Ringen , är 
uthuggit Wasewapnet, i en femkantig Skiöld, delt i trenne delar 
på snedden (lärer warit 3 strömmar). » 

1 En!. KLI NGSPOR i u. F. T., s. 183 skedde detta d. 11. 1. 1692. 

• Gö ran Hircinius (f. 1631 , d. 1710) adlades 1682 ss. hauptman och slotts

fogde på Stockholms slott med namnet StiernholT; underståthållare 1700. 
3 En!. HAHR, AUGUST , i Studier i Johan III:s Renässans. Il. Villem Boy, 

Bildhuggaren och Byggmästaren, s. 102. Vill em Boy verksam i Sverige 1558- 1592. 
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Foto. S . Brandel 191i. 

Fig. 117. Täby kyrka. Judas Taddeus och Johannes, evangelisten. 

Detalj av fig. 112. 


Judas Taddeus und Johannes, de r Eva ngelist. Detail des Schnilzaltars l'ig. 112. 


1829 års inv. omtalar inskriptionerna i huvudsak på samma 
sätt och meddelar även, att kolonnen tjänstgjort som solvisare på 
borggården i Stockholms slott under Johan IIl:s tid. - Troligen 
har denna predikstol stått i 1600-talets äldsta slottskyrka - men 
då en slottskyrka år 1692 inretts i den nya norra slottsflygeln, 
har den ansetts för enkel för att överflyttas dit och i stället skänkts 
till Täby. Ornamenten å korgens fyllningar äro av senare datum. A.. 

LDRE PRE
1713 års inv. upptar utom predikstolen från »gambla Slåtz- 01KsToL. 
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kyrkian » även »En 
gamrpal Predikstol 
Sacris li an stående~. 

L H. A. i Acta 
Ecclesiastica, Täby, 
förvaras ett brev från 
Täby församling till 
Carl XI av år 1696, 
vari tackas för den 
givna pred ikstolen och 
andra inventarier, som 
frå n slottskyrkan (ang. 
dessa se s. l19 , 120) 
kommit till Täby. Bre
vet lyder: 

•Stormäch tige 
Kon ung 	 allernåd igsle 

Herre. 

Af den höglberöm 
mel iga fromhet och 
m ildhet Ed ers Kongl. 
Maij:t Högstberömm e
1igas l om Kyrkior för-

Foto. S- B r andel 1917_ 
Fig. 118_ Täby kyrka. Predikstol, 1600-taict_ sårg drager, hafwer 

I\ anzcl, 17. . Ih t. wij i a llra Underdån 
lt örsamste ödmjukhet 

af Täby försambling ordsaak, Eders Kongl. l\'Iaij :t allra ödmiukeligast 
tacksäij else frambära , för den ifrån Kongl. Slottzkyrkian skiänkte 
ziratelige prydnat; bestående i en vvacker målat prädikestohl, med 
sammete för prädikestohlen, hwar af är giordt en kostelig mässhake, 
ett altare sammetz kläde, med föll iande boks läfwer nembl. c_ XI R. S. 
Ett prädikestoh ls samm etztäcke, en wäh lutsirat håf af samma slag, 
dertill en Messingsliusarm på Prädikeslohlen, ett t imm eglas och 
röda klädesstycken för wårt altare som alt detta Slottzfougden 
Stiernhoff oss tillbracht hafwer, och wij i wår kyrkia med största 
glädie beskåda; föruthom det han berättar hurusom Eders Kongl. 
Maij: t jämbwähl dee gamble stolarna [= bänkarna] i Slottzkyrkan , 
och så till Täby kyrkia förährat, yttermehra hafwer och Eders 
Maij:t förundt halfv\ra Cronohemmanet Skogberga till Capplans boo
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ställe, hwilken hög nåd och stora 
gåfwor, såsom dee komma af Eders 
Kongl. Maij :ts Högstberömmelige Nåde 
och godhet, uthan något wår förskyl 
lan; så finner och hela församblingen 
sig så mycket högre förplichtat icke 
a llenast ti ll underdånig tacksägelse 
utan och» ... . etc. 

Församlingen ber sedan om kol
lekt till omgjutning av s in enda klocka 
och inköp av en ny liten klocka, vil 
ket också beviljades. Brevet är under 
tecknat: »d. 28 juni A.o 1696» av Jo
nas Halenius1 och Täby kyrkovärdar. 

Timglas av förgylld plå t, 4: glas, 
på predikstolen (se fi g. 118) Il. 70. 
Om delta nämner inv. 1713: ~Et 

Timmglas af Bläck på Predikstolen, 
kommit ifrån gambla Slåtz-kyrkian, 
men för dess ofärdighet, sedermera 
förbättrat, förmedelst min2 persvasion, 
af Hr. Hofcondiuteuren Ziegler på 
Wäster-Arninge. » 

Kyrkan ägde kvar sitt k o r s k ran k 
till år 1757. I sockenslämmoproto
kollen för året motiveras borttagan
det sålunda : »l:o Giör skranket en 
skyggd emellan Lärare och åhörare, 
alt de intet wäl kunna se hvvaran
nan. 2:o Hindrar det at Chor-fönstren 

TIMGLAS. 

0 -! q .) 4 ~ lio "/' 8 9 <t O "11 /fl. 

<--+--+--+-~--+-+-i-'~----+----l---+-----1 D /""I. 

Fig. 119. Täby k y rka. Kolonn 

under pred ikstolen . 


Kolonne unter der Kanzel. 


intet wäl lysa i kyrkian , som i s ig sielf är dess utan nog mörk. » 
De nuvarande, simpla b ä nk arna med gjutjärnsgavlar tillkommo BÄKKAH. 

på 1880-talet, då de förutvarande slutna bänkarna kasserades. 
Dessas ryggstöd tjänstgöra ännu som panel kring väggarna. -J 

materialboden förvaras några av dörrarna, vilka äro mycket enkla, 
utförda i en fyllning med ram samt krön och sockellist. De slutna 
bänkarna nyhyggdes 1757 >på samma sätt och med samma rym
lighet som i S:ta Clara i Stockholm» och ersatte då i sin tur de 

1 Jona s Jon re Haleniu s, f. 1649, d. 1718, kyrkoherde i Täby 1689-1713 

2 Pas tor Nico l aus F or s man, se s. 127. 
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bänkar, som 1696 (se s. 108) från gamla slot1 skyrkan i Stockholm 
skänktes till kyrkan av Carl XI. Vid nybyggnaden av bänkarna 
1757 använde man sig delvis av dessa 1600-talets bänkar. Åter
stoden synes så småningom ha hamna.t som täckning på bogårds
muren (se s. 70). 

LÄKTAnE. I västra delen av kyrkan finnes en läk tare (fig. 87), vars barriär 
är utförd i fyllningar och ramverk, vitmålad med förgyllda lister 
och med förgylld dekoration å den mellersta fyllningen. Läktaren 
uppfördes 1786 och 1787 efter ritningar, år 1785 uppgjorda av 
»Wälborne Hr. Hofintendenten Rehn». 1 Snickaren Söderström 
vid Näsby byggde och ryttaren Hevelin målade densamma. Till 
den nya läktaren skänkte Jacob von Balthasar Knigge 2 till Hagby 
nio hundra dlr kprmynt mot att de tre främsta bänkarna på 
hiktaren evinnerl igen skull e höra honom och hans släkt till. 

ÄLnnE En läktare fanns redan före 1786, om vilken inskriptionen å 
LÄKTAn E. Palmstruchska gravstenen i koret (se s. 123) beriHtar, att Johan 

Palmstruch3 >LÅT IT AF NYO FÖRFERDIGA LECHTARE~ Å VESTRA GAFWEL 

A:o 1668. A:o 1669. A:o 1670. » 

OnGE I.. Den nuvarande orge ln, vars verk ombyggts under 1800-talet, 
utfördes 1792 av orgelbyggaren Jonas Ekengren .'1 Den är vitmå
lad (förut blåmålad) med förgyllda lister och ornament. Den pry
des överst av en förgylld , krönt vase med Gustaf IIT:s namnchiffer
och därnedan av tvenne förgyllda , blomsterfyllda urnor. Då för
samlingen 1791 avhandlade frågan om den nya orgeln, godkändes 
på en sockenstämma, där närvarande utom kyrkoherden voro 
endast män av allmogen, Ekengrens ritningar till orgeln, sedan 
E. lovat att i stället för elen blomsterkorg, som krönte orgelfasa
den på ritningen, utföra en vase med konungens namnchiffer
samt därneclan på sidorna placera konungens och drottningens 
bröstbilder i förgylld gips. Vid en kommande stämma oppone
rade sig major Freidenfelt5 såväl å egna som å greve Brahes på 
Rydboholm6 och grossh. v. Balthasar Knigges vägnar mot beslutet 
om Deras Majestäters bröstbilder. Skulle sådana pryda orgeln, 
borde de utföras av den »så allmänt kände professor Sergell (!)» 

1 Jean Rehn, f. 1717, hovintendent, framstående arkitekt och kopparslickare, 
"I 1793. 

2 Jacob Fred ri c Bernha rd von Balthasa r-Kni gge, handlande i Stock
holm, ägde Hagby gård i Täby, g. m. Anna Maria Thorsson, t 1824. 

" Se s. 124, not 1. 
" Se s. 34. 
5 Adolf Ulric Freidenfe lt, f. 1745, major, ·t 1793. 
6 Ma gnu s F r edrik Brahe, f. 1756, greve, kaptenlöjnant m. m ., t 1826. 
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och komme då att betinga 
ett pris av 3 a 4,000 S:mt, 
vilket församlingen ej hade 
råd till. Ornamenten borde 
vara , så wackra och wäl 
gjorde, at de för framtiden 
kunde witna om wårt Tide
warfs smak eller och bor
de als inga ornament upp
sättas» . Det förutvarande 
sockenstämmobeslutet upp
revs, och orgelfasaden fick 
sitt nuvarande utseende. 

1793 års inv. upptar : 
»Ett gammalt orge-wärk för
derfwat» och »Et Spinett af 
H. Inspectoren Bång gifwet». 

Kyrkan äger ingen bruk
bar dopfunt. Sedan 1795 
användes som dopskålställ
ning ett 8-kantigt bord (fig. Foto. ,t. T. A. 

Fig. 120. Tiiby k yrka . Dopfunt. 1250- 1300. 
118), stående i sakristian. Taurstein, 1~50-1300. 

I vapenhuset förvaras de mycket vittrade resterna av foten och 
halva kuppan till en kalk s t e ns funt från tiden 1250-1300 (fig. 
120). Kuppan D. 79 cm. Foten H. 64. Utan uttömningshål.1 

I inv. 1713 upptages utom denna dopfunt även en »af Trä 
utarbetet och målat, gifwen af Wälborne hr. Stiernhoff». - Denna 
kasserades och stod från 1795 på kyrkogården, där den användes 
till fot för en solvisare (se s. 130). 

Do p s k å l av tenn (fig. 121), elegant rokokoarbete. I botten in
skriften A:o 1777. Stämp
lar: Eric Krietz, Stockholm, 
tre kronor inom sköld , "~- ""·-
tvenne myntprägel-liknan
de stämplar, den ena med 
en allegorisk figur och nam
net Erik Krietz, den andra Foto. S. Brandel 1917. 

Fig. 121. Täby kyrka. Dopskål av tenn,med ett palmbladsomgivet 
av år 1774. 

vapen, krönt av en kgl. Taufbecken aus Zinn vom J . 1774. 

1 Se DOPFUNTAll I STATENS HIST. MUSEU M,beskrivande och grupperande förteckning 
utgiven av Konsthistoriska Institutet vid Stockholms Högskola genom Johnny Roosval. 

ÄLDllE 
OllGELVEllK. 

DOPFU1'T: 

FHAGMENT AV 
,\.LDllE DOP· 
FUNT. 

DOPS KÅL. 
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NATTVAHDS 

1.;:ÄHL . 

F oto. S. /3ra11del 1fl1 i . 
F ig. 122. Täby ky rka. Medeltida ka lk av 


förgyllt silver. 

Mittclalle rlichcr, si lbcrner l\clch . 


Fig. 123. Täby kyrka. Paten av förgyllt 

silver till kalk fig. 121 . 


Mill elalterlichc, silbe rne Patene. 


krona och med initialerna 

E. K. Därunder ff.l@®® 
(q = 1774). D. 26. er 
H.10 cm. 

Dops k å l av tenn. Stämp
lar: A. B. Gamla Santesson
ska Tenngjuteriet, Stockholm 
K. 7 ( = 1912) . D. 21,5, H. 
1l cm. 

Inv. 1713 upplar: »En 
Thenskål bruklig till Barn
christning gifwen af Sal. Hr 
Stiernhoff. » 

Mede ltid a kalk (fig. 122), 
av s ilver , helt förgylld med 
rund fot, prydd med ett fas t
nitat kru cifix och med inskrif
ten: '-DE VERA V IT E FERT HOC 

VAS POCu LA V I T E» [Från det 
sanna vinträdet fö r detta kärl 
livets dryck]. Skaftet är runt, 
men över och under den nå 
got t illtryckta knappen ge
nom gravering delat i 8 spets
bågiga fält. Cylindrisk skå l. 
Under foten den nya inskrif
ten »Täby kyrky ». 1300-tals 
Lyp. H. 18,5 cm. 

Paten av silver (fig. 123). 
hörande till denna kalk, för 
gylld , med ett fanbärande 
lamm och ornament i gravyr. 
B. 15,5 cm. 

Kalk, med lock, av drivet 
silver , inuti förgylld (fig. 124). 
Från början tydligen en till 
profant bruk avsedd pokal. 
Såväl fotens som den höga, 
cylindriskt klockformiga skå
lens ytor täckas av en prakt
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full delvis förgylld beslags· och 
fruktornamentik. På skålen sy
nas bland slingorna ett mans- och 
två kvinnohuvuden. Pokalen av 
sen 1500-talstyp. Locket, som 
avslutas med en driven knopp 
och prydes av rokokoornament, 
förskriver sig från 1700-talets förra 
hälft. På foten inskriften: »GEORG 

SPALDING A:o 1624» och nederst »ANNO 

1635. !ST DESES NEBENST MEHR SlL

BER, \TON METN VATER ANDREAS SPAL

DING FORGRABEN. UND !ST DURCI-I SUN

DERLICHE MEHCKZEIGUNGE GOTTES AN

NO 1674 WIEDEH GEFUNDEN>. På över
sta innerkanten av pokalen läses: 
»Anno 1729 D~ 26 Maij ist mir 
diesen Becher durchs Loss gewon 
nen Jean Joachim Spalding.» Å 
locket Spaldingska 1 vapnet: en 
halvmåne och tre stjärnor, och 
namnet: » Carl Jacob Spalding A:o 
1745.» H. 32,5 cm. 

Paten av drivet silver, delvis 

förgylld. Stämpel: W (=okänd 
Stockholmsguldsmed, verksam un
der slutet av 1600-talet). D. 17 
cm. 1600-talstyp. 

Kalk av silver (fig. 125 A), helt 
förgylld, med rund, profilerad och 
pärlststavsprydd fot; profilerat, 
med tvenne pärlstavar och en 
krans av bladornament prytt skaft. 
Cylindrisk skål. Inskription på 
foten: »Gifwen til Täby Kyrka af 

Georg Spaldi n g bodde i Skottland. 

Dennes son Andr eas Spal din g, som ned

grävde silvret, var rådsförvant i Plaue i 

Mecklenburg och fade r till J acob Spal

d in g, f. 1625, rådman i Norrköping, t 1676. 

8- 162724. Danderyds skepps/ags kyrkor. 1. 

Foto. S. Brandel 1917. 

Fig_ 124. Täby kyrka. Kalk av silver 

från omkr. 1600. 


Silberner Kelch um 1600. 


1 
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[Foto. S. Bran del 1917. 
c. B. A. 

F ig. 125. Täby kyrka. A. Kalk av silver från å r 1788 . B. Sockenbudskalk 
av 	silver frå n 1776. C. Sockenbudskalk av silver frå n 17!.!6 med 

vin flaska av silver. 
A. 	Silbemer Kelch vom J. 1788. B. Silbemer Kclch vom J . 1776. C. Silberner J{clch 

m il silberner \Veinflasch e .-om J. 17!!6. 

Ägaren til Hagby, Fellebro och Litzby Wälborne Herr Jacob von 
Balthasar Knigge och des Fru Anna Maria Torsson År 1788.» På 
foten dessutom ett ingraverat vapen. Stämplar: F 2 (=1788), 
tre kronor, otydlig St. Erik ~ (= Johan Strass) 1

• I-I. 26 cm. 
Läderfodral. 

Paten av silver, förgylld, prydd med pärlstav. Inskrift: »Täby 
Kyrka.» Stämplar samma som å Kniggeska kalken, till vilken 
denna paten hör. D. 15 cm. 

SocKENnuos- Sock enbud skalk (fi g. 125 B) , av silver, helt förgylld. Läder-
TYG. fodral. Stämplar: ~, tre kronor S (= 1776), otydlig St. Erik. 

I-I. 17 cm. 

Paten av silver, förgylld, samma stämplar. D. 9 cm. 

Sockenbud s k a lk 	av silver (fig. 125 C), innan och delvis utanpå 
förgylld, med läderfordra!. Stämplar : 02 (= 1796), tre kronor, 
otydlig St. Erik. I-I. 11 cm. 

Pat en till denna kalk, förgy lld. Samma stämplar som å kalken. 
D. 	 7,5 cm. 

Flaska till vin, av silver, äggformig. I-I. 7 cm. 

1 J oh an Slra ss, guldsmed i Stockholm 1744-1796. 
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År 1713 omnämnes en liten kalk med paten av silver, vilken 
omgjordes 1796 av kronobefallningsmannen Eric Winberg till ny 
kalk med paten och vinflaska. 

Vinkanna av silver, inuti förgylld, bukig, med ett lamm å loc
ket och med lVIeijerfeldtska vapnet inristat på ena sidan och å 
andra sidan inskriften » Til Guds Ära / och Täby Församlings Tjenst 
/ Samt Åminnelse Af / Kongl. Maj :ts och Sweriges Rikes / I-lögst
betrodde Man och Råd / General Gouverneur i Pommern / och 
Canceller wid Gripsvalds Academie / den Högwelborne I Herr 

Foto. S . Brandel 191 7. 

Fig. 126. Täby kyrka . Ljuskrona av malm. 1600-talet. 
Ji:ronenlcnchler aus Bronze. 17. Jht. 

Grefwe Johan August Meyerfeldt / Grefwe och Friherre till 
Nehring, Söfdeborg och Ågerup, Nesby I och Wigbyholm samt 
Gammelköge på Seland i Danmark I född 1665 och död den 10 
Novemb. 1749 på Söfdeborg I i Skåne efter 85 års ålder I Är 
Denna Kanna Skänckt> I af / Högbemelte Herres Enke-Grefvinna 
Brita Barnekow.»1 

Kannan är av alldeles samma typ som den å s. 35. Stämpl.: 

q ~ (= 1752 Hindrich Wittkopf d. ä.) 2 otydlig bild med 
krona samt åldermansranka. H. 30 cm. 

1 Brita Barnekow, f. 1700, daller av överste Kjell Kristofer Barnekow, gift 
1717 med generalguvernören i Pommern J. A. Meijerfeldt, t 1771. 

2 Mästare i Stockholm 1724-1753. 
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Vinkanna av försilvrad me
tall, innan förgylld, given av för
samlingsbor 1857 enligt inskrift 
i botten : »År 1857 / förärades 
denna kanna I till Täby kyrka af 
några I församlingsbor. » Kopia av 
kannan ovan. H. 30 cm. 

0b1 a ta s k av silver skänkt 1752 
av Borgmästare Schening1 på Hag
by. Inskription under botten: 
»Joh: B: Schening / Bårgmästare 
i.S tockholm /Täby kyrka. » Stämp
lar : Otydlig bild med krona 
q Q ' åldermansranka. H. 6,s. 

D. 11 cm. 
Inv. 1713 upptar: »En oblater

hask af Pay forsi lvrat gifwen af 
wälborne Hr. Underståthållaren 
Stiernhoff ,, och »En oförgylter
Silfwer Oblater-hask gifwen af 
Sal. Biskopen Gezellii 2 Arfwingar » 
i 1713 års inv. tillägg. 

Lju s krona av malm med 
14 armar i två rader, profilerad 

Foto. S. Brandel 1917. rnittstång krönt av en naken man 
Fig. 127. Täby kyrka. Ljusplåt av 

driven mässing, skiin kt 1716. ridande på en fåge l, slutande i stor 
Wandleuchter aus ge triebene111 Mess ing, kula. H. 100 cm. 1713 års inv.17Hi gescheni<l. 

nämner om denna krona : »En 
lju s-chrona af Malm med Twänne rader af armar, gifwen af hen
nes Nåde Fru grefwinnan Ebba Sparrre.»3 

Lju s kron a av malm (fi g. 126) med 8 armar, profil erad mittstång, 
krönt med ett lejon med ett klot mellan framtassarna och slutande 
i en stor kula. H. 90 cm. l7i3 års inv. nämner om denna: 
»Dito en af malm med en rad af ljusarmar gifwen af Sal. Com
missarien Helding." 1600-tals typ. 

1 J o han Sc b e nin g, f. 1700, ii.mbets- och byggningsborgmästare i Stockholm, 
l 1754. 

2 J o h a n Ge z e I (u s d. y ., f. 1647, biskop i Åbo, "f 1718, ii.gde Viggbyholms 

gård i Täby . 
3 E bb ·a Jaquette, f. omkr. 1660, "f 1715 g. 1683 med landshövdingen Car l 

Fa lk enberg, vilke n ii.gde Nii.sby gård i Täby. 
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Ljuskrona av malm med 6 

armar, profilerad mittstång, krönt 

av en gosse bärande ett ymnig

hetshorn, slutande i stor kula. 

H. 60 cm. Enl. 1829 och 1848 

års inv. skänkt av Enkefru von 

Balthasar Knigge 1 på Hagby. 


Ljuskrona av kristall (fig. 
l 18), skänk t av prostinnan Johanna 
Justelius 2 (inv. 1829). H. 76 cm. 

L j usp l å t (fi g. 127) av driven 
mässing med två ljusarm ar. Å en 
liten vidhängande sköld läses: 
» Gifwen ti ll / Täby Kiörka I ifrån 

Foto. S. /Jraadel 191 7. 
I Skogberga Gårdh / af I föint F ig. 1~8. Täby ky rka. Ljusplåt av 
mästaren / wid / Kongliga Am ira försi lvrad mässi ng, 1600-talet. 

\Vandleuchter a us versi lbertemlitetet I Johan Psilander3 / Anno Messin g, 17. Jht. 

/ 1716. » H. 126 cm. 
L jusp låtar 5 st. (urspr. 6 st.) i drivet arbete (fig. 128) av för

silvrad miiss ingsplåt. H. 50 cm. I mitten en bild av Fortitudo. 
1600-talsarbete. 

L jusarm av malm med tre armar, den mell ersta med en elds_ 
låga i stället för ljuspipa (upptagen först i 1713 års inv.). Sitter 
över dörren till sakristian . 

Ljusstakar, ett par (fig. 129), av silver, med 2 armar, rikt pro
fil erad fot- och mittstång, skänkt av änkefru Anna Wire på Löttinge4 

(upptagen i inv. 1796 men ej 1795). Stämplar: På foten inris tat 
S. W. (Simon Wire). H. 31 cm. otydlig stämpel ~· På ljus
a rmarnas mittapp S. W. U ( = 1756), tre kronor, otydlig stämpel moch åldermansranka. 

Ljus s takar, ett par, av silver med tre armar, givna 1817 
av ~Feltmarskalkinnan Grefvinnan Lovisa Augusta Meijerfelt, 5 

född Wrede-Sparre på Näsby ». Stämplar: D. HALLMAN, otydl. 
1 Se s. 11 4, 

• Johanna Juste 1 i u s, dotter till bry~garen M. Brand e 1 i u s i_Stockholm, g. 1696 
med Cl aes Just e l i u s, f. 1763, prost i Täby, t 1822. 

3 Johan Ps il an de r, f. 1664, överk ommissarie vid Amira litetet.. adlan 1720 med 
namnet Psilanderhj elm , t 1722. 

• Anna Ma ria Holm e n, t 1786, g. med Simon Wire, bryggare i Sthlm , t 1771. 
6 Lovisa Augusta Wrede-Sparre, f. 1745, en av de beryktade tre gracerna, 

i" 1817, g. 1763 med fältmarskalken Johan Aug u st Meijerfe ld t, f.1725 , t 1800· 

L.JUSPLÅTAI\. 

LJ USSTAKAH. 
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stämp., tre kronor L 3 
(= 1817). I-I. 58 cm. 

Ljus s takar av malm 
(fig. 132), ett par, med 
lj uspigg och tre små föt
ter under den stora runda 
foten. 1400-talstyp. Upp 
tages i 1713 års inv. H. 
38 cm. 

Ljus s tak e av malm 
{fig. 131), med fatlik fot, 
profilerad mittstång, tven
ne armar och inalles fem 
ljuspipor. 1600-talstyp. 
Upptages i 1730 års inv. 
H. 40 cm. 

Ljussta ka r, ett ·par 
(fig. 130), av försilvrad 
kopparplåt; rikt drivet

Foto. S. Brandel 1917. 
arbete med spriralvriden Fig. 129. Täby kyrka. Silverstake från år 175G. 

Silberner Leuchter, vom .T. 175G. stång. Upptas i tillägg 
t ill 1713 års inv. såsom 

givna av: »Sal. Assessor Dijkmans1 arfwingar. » H. 28 cm. 
Ljusstakar, ett par , av malm med två armar, enkla. Stämplar: 

N. M. B. H. 45 cm. 
Ljusstake av malm (se fig. 118), trearmad, fastskruvad på predik

stolen. H. 31 cm. Anskaffad åren närmast efter 1844 i stället 
för en detta år bortstulen ljusarm, om vilken inv. 1713 nämner : 
>En ljus-arm med trenne pipor på Predikstolen, kommen ifrån 
gambl. Slåtz-kyrkian förmedelst Hr. Stiernhofs befodran. > 

TEXTILIER. Antependium (fig. 133) av gul silkesväv, broderat med blomster-
A NTEPENnrnn. l" . 'lk d 1 'lk f k" k M F ds mgor i SI e me gu a SI es ransar, s an ·t av greve agnus re . 

Brahe på Rydboholm år 1797.2 Praktfullt 1600-tals-arbete. H. 
127. B. 260 cm. 

Antependium av rött blommerat siden med I. H. S. broderat i 
silke mitt framtill, skänkt 1913 av godsägare John Eriksson3 på 
Löttinge. H. 90. B. 230 cm. 

1 Pet e r Dijkman, f. omkr. 1650, assessor i Göta hovrätt, t 1718. 
• Se s. 110, not 6. 
3 Jo hn Eri k s so n, f. 1857, godsägare, riddare av V. 0. 
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Av kyrkans äldre rika uppsättning av 	 ÄLDRE 

ANTEPENDIER
antependier, nu alla förkomna, må näm
nas följande upptagna i inv. 1713: 

>Et af gult-fiolätt Sammet med kong. 
Carl d. XI:s namn, Bårderat med gold 
och Silfwer, gifwit ifrån gambl. Slåtz
kyrkian förmedelst wälborne Hr. Stiern' 
hofs befodran. 

Et Rödt Blommerat af Taft med röda 
och gula frantzar. 

Et 	gammalt Blåt aldeles utslitet. 
Et gammalt af gult moäir utarbetat 

med Röda Silkes-Blommor och gröngula 
besprängda frantzar. 

Ett gammalt utslitit af liusbrunt tyg 
Foto . S. Brnndel 191 i . med sydda blommor. 

Fig. 130. Täby kyrka. LjusDito et gammalt förs litet af gult tyg stake av försilvrad koppar. 
med Blå och gula Blommor. Leuchter aus versilbertcm 

Kupfer, 17. Jht.
Et af Blåt och gult Taft med et 

wirkat Bäläte och grön-röda med hwit-besprängda Frantzar. 

Ett nytt af Blommerat damast med Kong Carl XIl:s namn och 
en krona, öfwer h"wilket står Bokst. Pro Deo, alt med guld, hit
skänkt A:o 1726 af Anton Spect wid Cron, h-vvilkens namn står 
med bokstäfwer af förgylt mässing. A. S. I. M. S. T. C. (Tillägget 
till inv. 1713).)) 

Kalkkläde av silverduk med rött sidenfoder och guldspets i KALKKLÄDEN. 

kanten, broderad mitt på med ett solomgivet Jehova och med 
I. I. S. 1772, skänkt av häradsdomaren Jonas Jakobson. H. 41. 
B. 	41 cm. 

Kalkkläde av svart sammet med silverfransar, broderat med 
silvertråd och med ett solomgivet Jehova mitt på och blomorna
ment i de fyra hörnen skänkt av kammarjunkaren Köhler på Sästa, 
broderat av »dess släktinge Demoiselle Wilhelmina Almquist» (inv. 
1818 tillägget). H. 53. B. 53 cm. 

Nu förkomna, i inv. 1713 med tillägg upptagna kalkkläden: ÄLDRE KALK 

»Et hwit atlas-kläde med en Sohl mitt uppå och röd-gula Frant- KLÄDEN. 

zar 	gifwet af Hr. Stiernhof. 
Dito et Invit af utdragit lärft med rutor. 
Et af Lärft med gula och gröna och röda Blommor. 
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Foto. S. Branclel 1917. Z:u lo. S. Branclel 1017. 
Fig. 132. Medeltida ljus -

Fig. 131. Täby kyrka. Ljusstake av malm , stake av malm.
lGOO-talet. Mittelallerlicher Lcuchter 

Leuchter aus Bronze, 17..Jht. ans Bronze. 

Et af Invit lärft med guldblommor och namnet Jehova milt 
uppå. Hitskänkt A:o 1722 af Zach. Betulin. » 

MÄssHAKAn. Mässhakar, tvenne likadana, av svart sammet med silvergalo
ner och silverbroderat gudsöga på ena sidan och kors av silver
galoner med silverbroderad törnekrans på andra sidan. Den ena 
anskaffad 1832, den andra 1855. 

Är.onE M;\ss- Av äldre nu förkomna mässhakar må nämnas följande upp-
HAKAll. tagna i inv. 1713 : 

»En guul Fiolätt Sammetz lVIässo-hake utharbetat med gull
Spetzar, kommen ifrån gambl. Slåtz-kyrkian, förmedelst wälborne 
Hr. Under-Ståthållaren Georg Stiernhofs befodran. 

Dito, En gammal af rödt Sammet, Bårderat med gold och med 
Christi och Marire Bäläte, så wäl frampå Bröstet som på ryggen. 

En af gold och Silfr-moärr utarbetat med Blommor. 1 

En af rödt Taft med glitter-Spetzar. 
Dito, En Röd-gull-randog med Crucifix på ryggen. 
En af Swart Boy gifwen af wälborne Hr. Under-Ståthållaren 

Stiernhof. 
Dito En gammal af isprängd tyg, hel slät.» 

H ÅvA11 . Håv av svart sammet med galoner, fransar och tofs av guld. 
På mässingsbeslaget å skaftet inskriptionen : >Catarina Nortman 
1706.» Läderfoder. D. 15 cm. 

1 År 1776 beslöts att denna mässhake samt tvenne broderade kungl. vapen 
>skulle införas till Stockholm att låta silfret utbrännas att användas till en 

ny håft. 
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Folo. S. Bnwdl'/ 1917. 

Fig. 133. Täby kyrka. Detalj av antependium, 1600-talet. 

Deluil c ines Antep endiums, 17. Jhl. 


Inventariet 1713 upptar: »En af gold Bårderat med Silkesfrantz 
inunder gifwen af Hr Cammereraren Barckenboms Fru» (C. Nort
man). Håven har blivit omklädd i början av 1800-talet, då en ny 
svart håv omtalas. 

Håv av röd sammet med galoner, fransar och tofs av guld. 
Mässingsbeslagen stång. D. 15 cm. 

Bokdyna av rött blommerat siden med guldfransar. Den är BoKnY~A . 

en omklädnad, utförd 1913 av en bokdyna uppt. i inv. 1713, 
tillägget »En altardyna med bokstäfwer I. H. S. med årtalet 
1724 hitskänkt af Zach. Betulin. Denna dyna har och ett rödt 
täcke inunder • 

Pulpetkläde av rött blommerat siden med guldfransar, skänkt PuLrErnLÄoE 

1913 av J. Eriksson på Löttinire. Fransarna äro överflyttade från PÅ rnEorn· 
~ STOLEN. 

ett äldre kläde. 
Förkomna »Predikstolens kläden » ur inv. 1713: 
»Et af gult Fiolätt Sammet med Tre ränder af Spetzar. 
Dito et litet med Frantzar på Pulpeten. 
Et kläde, som sättes nedan för Pulpeten med Bokstäfwer E. 

C. S. H. L. D. af åhr 1.652. 
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Et 	 gammalt groft
33. swart kläde, som wäl

borne Hr. Stiernhof 
gifwit. 

Dito et swart nedan
för Pulpeten med swar
ta kamelhårs Frantzar 
gifwet af Hr. Stiernhof. » 

BRU DPÄLL Kyrkan ägde enligt 
inv. 1713 en nu för 
kommen »Brude-Päll af 
Blått Taft med gula 
och röda Silkesblom
mor med röd-blå be
sprängda _frantzar, gif

IH 	 I 1,. l.. 
wen af Sal. Lovitz von. 
Wolter» (se sid. 125). 

BnooERADE L--------'-------'--~-~ År 1776 förstördes 
Fig. 	 134. Täby kyrka. Träsnitt i PeringskiöldVAPEN. tvenne 	 broderade vaav runsten i \'apenhusväggen . 
Holzschnilt von Peringskiöld eines Runensleines in pen (se not. s.120), vilka 

der \Vand der Vorh alle. 
upptagas i inv. 1713 : 

»Et af Blåt Atlas med ett Leyon och Tre Chronor. 
Dito et makan af samma slag, hvvilka sitta på båda sidor widh 

Chor-dörrarna. » 
B.~HTÄCKE. Bårtäcke av svart boj med svarta och vita fransar och frag

ment av ett kors av silvergaloner samt årtalet 1790 (mycket slitet). 
L. 	240, B. 192 cm. 

Bårtäcke av svart kläde med fransar , kors av silvergaloner, 
årtalet 1789. L. 220, B. 180 cm. 

Hu11sTEN. 	 I vapenhusets murar strax ovan marken äro två stycken av en 
runsten inmurade, det större stycket, H. 100, L. 115 cm., i västra 
muren, det mindre H. 30, L. 115 cm ., i södra muren (fig. 134 o. 
135) 1. Inskriften å de sammanlagda styckena : 
m~M\I' 1'11' ... .. -t . '11\i- . '11i- . -tl\V . i-1' . i.,w '11-tl'r-t . *-ti
ku~luk . lit . . . a . sun . sin . auk . at . sik s i alfa . han 

( ·) 1':f . -t · l'HI' . g.r~~.f . 1 . ... 1'1 · 
to . a . I ank . barda . I (an) ti . 

Översättning: »Gudlög lät (resa sten åt Holm)e son sin och åt 
sig själv. Han dog i Longbardaland >! (=södra Italien). 

1 Se DYBECK, Sverikes Runurkunder II, s. 1. 
2 Jfr Friesen: Upplands runstenar. En liknande sten med samma inskrift oska

dad står ännu vid Fittja i Täby. 
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Gravsten av kalk
sten över Gere, t 134;; 
(fig. 136).1 Mitt å ste
nen en trekantig, lu 
tad sköld med tre lind
blad, vilkas spetsar ~iro 

vända mot sköldens hörn 
och sammanbundna med 
en slinga, bildande en 
valknut; ovanpå skölden 
en sluten hjälm , prydd 
med en dylik knut, å 
vilken sitta tre njurfor
miga blad. Längs ste
nens sidor en inskrift, 

Folo. i A. r . .\. 
som lyder: > +ANNO:D[O Fig. 135. Täby kyrka. Runsten i vapen

husväggen.:MINJ] M:CC/C : XL V : I:.\'TO : 
Runenstein in der Wand dcr Vorhalle. 

{ = QUINTO) IN : [P]ROFESTO 
B[EAJTI / MAH.TfNI: c o / NFEsson[rsJ : OBIJT GEH.E : (I Herrans l 345:e år, 
dagen före heliga biktfadern Martins högtid [ = 10 nov. ] dog Gere 2 

samt i stenens övre hörn bokstäverna OR[A]TE [P]RO EO (=bedjen 
för honom). H. 178, B. 97 cm. Stenen ligger intill a ltarringen på 
södra sidan invid östra väggen. Nr 1 å plan fig. 82 . 

Gravsten av kalksten (fig. 137) i vapenhuset, mitt på gravstenen 
en sköld med ett bomärke, över skölden I. H. S., i skölden överst 
E. E.; på högra sidan om bomärket E. och på vänstra H.; under 
bomärket M. L. D. 1610. H. 190, B. 1.15 cm. Nr 2 å plan. 

Gravsten i två delar av kalksten över Johan Palmstruch 
med Palmstruchska och von der Buschska vapnen mittpå samt 
änglahuvud i hörnen. Inskriptionen lyder: •HER UNDER LIGGER BE
GRAFWEN / KONGLIGE MAIJ :TS TROO TJENARE. FOH. / DOM COMMISSARIUS 
OCH ASSESSOR UTI DET / KONGL. GENERAL COMMERCE COLLEGIO / INVENTOR 
OCH DIRECTOR AF DETT HÖGT / REPORTERLIGE / WEXSEL OCH LEHNE BANCO 
I I STOCKHOLM EDLE OCH WÄHLBÖRDIGE /JOHAN PALMSTRUCK FÖDDER A:o 
1611 DEN 13 / JUNIJ I STADEN RIGA. AFSOMNADT I HERRANOM / SAHL. 1671 DEN 
8 MARTIJ I STOCKHOLM. 

1 Se H. Hildebrand, Resa· i Östra Uppland s. 3, i A. T. A. och Uppi. Sacra, 
pars sec. I, s. 347. 

• En Ge r e i Litisby (nu Litsby i socknen) nämnes 1320. (Sv. Diplomatarium 
III, n. 2260, s. 478.) 

GHAVSTE NAI\ . 



DANDERYDS SK E PPSLAG .124 

FÖR DENNA GRAFWEN 

PÅ SÖ DRA SIDAN [AF KYH+nN n o :n :m:tl(I
a KAN ] OCH DET TREDTE 

Oo• 	 r011 BE"1CKRUMi\lET FB.EMST [I ~· 
g~((J : CHOB.ET] HAFWER BEMEL 

!:"' 
TE HER PALillSTRUCK I SIN 

~ [LTFSTJD ] LÅ I TET AF NYO 
l>-<l® (J (}·.:: I>-<! F ÖRFEB.DlGA LECHTAREN [,\ 
~ 

WESTRA ] GAWELN A:o 166 8. 

A:o 1669. A:o 1670. AR AF 

[HA NS HÖ G] / WYRDTGHET~o (7J 
ARKIE BISKOPEN SAMT 

,•: 	 DEN [NA CHRl] I STELIGA 
l>--<l 

OCH HEDERW ERDI GA FÖRe 	 SAMLING [NLEDG IFWIT] AT 

0 	 BLIF vVA FÖR HONOM OCH 

~ 0 0 HAKS FAi\ lTLI [EN BEGRAF) 

c: / NTNG TIL EWERLDELIGA 

TIDEH ORUBB[LIGEN) .> 1 H. ö 250, B. 175 cm. 2 Ste
WJ nen ligger i koret på 

ifJ södra sidan. Nr 3 å plan . 
(bl Gra vste n av kalk
µ_, w sten över Erich Gam

mal. I mitten en kalk~ 	 ~ 
inom en eklövskrans, oB:IULLuU llJ l><l 
hållen av två änglar. 
Omkring kalken läses 

0 10 
E. C. S. 

D. I"\. 
S. Brandel de/in . 191 7. GAM MAL 

Fig. 	136. Täby kyrka. Gravsten över Gere, t 1345. E. P. D. G. 

Grabstein iiber Gere, ·:· 1345. 
 1674: 

samt omkring stenen bibelspråk, i hörnen evangelistteckn en. Ovan 
kalken läses : »HÄR UN DER LIG GER BEGRAF I WEN DEN ÄHREWYRDIGHE 

/ HERREN HER ERICH CLEMME1'SON / GAMMAL FORDOM K! YRCKIOH ERDE / I 

TÄBY FÖRSAM BLINGH HWILCKEN I / HERRANOM AFSOMNADE DEN 31 JULIJ 

ANNO 1666. GUDH F ÖRLÄNNE / HONOM ?11EDH ALLA CHRISTROGNA / EEN 

FRÖG DHEFWL UPPSTÅNDELSE. » Stenen ligger i koret i kyrkans mittaxel 
1 J o h a n Palm s truch hette, innan han den 18 juni 165 1 ad lades , Wittmacher 

von Ermonl:l. Gift m. Margareta von <ler Busch, f. 1617, d. 16i7 . 
2 Delar av inskrift en dolda av altarringen satta inom [ ]. 
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väster om altaret. 1 H. 219, B. 153 cm. Jr 4. IHSGravsten av kalks ten över Hans Ericks
son i Torslunna, t 1672. H. 185, B. 140 
cm. Vapenhuset. Nr 5 . 

Gravsten av kalksten över Mas Anders
son i Torsluncl a med in skr : • DENKA STEN 

OCH LÄGER STA DH / HÖR Rlm ÄllL IGH OCH FÖH.

STlNDIGH '.\I AS Ai\DERSSOi\i I TORSLUN DA SAMPT 

HANS KIEH A ll USTRO K!RSTJN EH.ICHSDOTTEH. NU

MERA IIOS GUDll SA HL IG / I HEH.RAi\Oi\ l AFSO~INA 16 10 
DHE N.i\H. ;\IAi\ SKH.EF ÅR 1675 OC H DERAS AB.F

W l i\GAR T IL L i\HRLIGH FÖH.STl NDIG ANDERS 

MASS0:\1 ÄR i\1 AS ASDEH.SSOi\S SON I TORSLUNDA o ~ .3 
t----+-----1------J DM . 

HANS HUS T nO DY(G)DE SAM '.\ IA MATH.ONA H USTRO 
S. B ra11del d e/in. 1917. 

J<rRSTIX A:\DEH.SDOTTER .• På gången mell an F ig. 137. Täby ky rka . 
bänkkvarteren. H. 227 , B. 170 cm. Nr 6 a. Ristning å gravstenen nr 2 

G r a Vs ten av kalks ten över Nils vVanki if, Ril zc n e i ~sfi~~a~)~;eines 1G10. 

boktryckare i Stockholm 1669- 1689. Gån
gen. Halva stenen dö ljes av korgo lvet. Den synl iga delen H. 
174, B. 100 cm. Beskrivning i U. F. T. , Il, s . 189. Nr 6. 

Gravsten av kalksten över And er s Rochman med inskr.: >DENNA 

STEN OCH / GRA F KOMMEB. SAHL. / R IDR AR HUUS KA i\ I ~IE / RERAREN HH. 

ANDERS/ HOCJ<l\IAN HA NS H US / TB.U BARN OCH AB.F WI NG AB. TIL A:\'NO 1693 

/ <l. rn MART IJ. • I koret. H. 215, B. 120 cm. Nr 7. 
Grav s ten av kalksten över assessor Peter Dijkman med årtalet 

1707.2 lnskr. se U. F. T. Il s . 190. H. 210, B. 147 cm. Gången 
mellan bänkkvarteren. Nr 8. 

Gravsten av kalk sten över Louis Wolthers (se s. 122) med inskr.: 
>ERB BEGREBNJS zu EWIGEN I TAGEN I FUR I DEN WOHLEDLE N HR. L OUYS 

WOLTHEH.S CANON ICUS / IN UTRECHT GEBOHREN IN / HA MBURG 1644. GE· 

STORBEN I IN STOCKH OLi\I 1712. HEER ICH WARTE A UF DEIN HEIL.• I koret 
nära prediks tolen. I-1 . 145, B. 80 cm. Nr 9. 

Grav s ten av kalks ten över handelsmannen Jacob Cron, hans 
mormor Maria Spech med inskri ften I. C. M. S . 1729. H. 200, 
B. 110 cm . Vapenhuset. Nr 10. 

Gravsten av ka lksten {fig. 138) över Bengt Ericson i Tibbla, en!. 
Klingspor med fö ljande, nu näs tan utplånade inskrift å övre 

1 Er i c Cl e menl ss on Ga m ma l var i 15 år kommin ister i Täby , t ills ha n 
1637 ka llades t ill kyrkoh erde av fru Ebba Baner på Djursholm (se bil. ! ). 

2 Se s. 118, not. 1. 
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tavlan: »Här under ligger be
grafven saligh i Herranom 
Bengt Ericsson i Tibbla Aff
somnade i Gudi den 4 sep
tember 1731 och sin Salige 
Hustru I-1 ... Hansdotter ... ) 

Å nedre tavlan och å ra
men bibelspråk samt å en 
kartusch i mitten: »Denna 
sten ehr bestelt af Johan Erig
son1 Rådman i Stockholm. » 
1600-talstyp . II. 210, B. 135 
cm. Nr 11. 

Gravs ten av kalksten över 
Mals Erickson från Afwa, t 
1732. H. 210, B. 135. Va
penhuset. Nr 12. 

Gravsten av kalksten över 
Abraham Almquist med föl
jande inskr.: >Jl;i.R UNDER HVI

'-------------------' LAR I ABRAHAM ALMQUIST I FÖDD 
Foto. S. Brnndel 191 7 . 

.LlOO\:lO.:! ::lLLl:Ell.:!.::l:::J\ @ 
1699 I GIFT MED ANNA i\IAGD. IFig. 1:18. Täby kyrka. Gravs ten. 

nr 11 å fig. 82. lGOO·talstyp. EKVALD 1728. [KYRK]OI-IEHDE 
Grabstein. Typus aus d. 17. Jht. TÄBY 1733. / [PRO]BST 1744. ÖFWER 

[R OSLAGS] ÖSTRA CONTH.ACT / DÖD 1760 / NITFULL I SITT KALL / I LEFVER

NET SAKnIOD IG / I ALT EN ÄRLIG ~\!AN i DIG VANDRINGSMAN / OM DU VILT 

D ' EFTERSY~ . , I koret norr om altaret. H. 190, B. 120 cm. Or
den inom [ ] dolda av altarringen. Nr 13. 

Gravste n av kalksten med inskriften: »Christus är mitt lif I 
och döden är min vinning / .» Nr 14. 

Fyra gravstenar med utplånad inskrift. Nr 15, 16, 17, 18. 
(Gravstenar å k yrkogården se s. 73.) 

BEGRAVNINGS- Bearavn in gsvapen över Ärland Svinhufvud ·\· 1640. En krede
vAPE:--i. )::'.) ' 

rad och målad träsköld (fig. 139) med Svinhufvudska vapnet (H. 
48 cm.), försedd med stång, på vilken är fäst en inskriptionsplåt 
av järnbleck, vars nu utplånade inskrift enligt Brandelius (ses. 69) 
lydde: »Här ligger begrafven Ärland Björnsson Svinhufvud, hvil
ken föddes i Wågsjö den 23 April: och dödde den 27 Julii Anno 
1640. Hvilkens själ Gudh evinnerligen frögde och glädje.• Denna 
sköld, som fordom hängde i kyrkan, förvaras nu i Stat. Historiska 

1 Johan Erigs on, f. 1598, t 1668, begravd i Jakobs k)'l'ka, Stockholm. 

I 
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Museum , ditskänkt av Täby försam
ling år 1884. Inv.-nr 7415. 

I-I u v u d b a n er medPalmstru chska 
vapnet (fig.140) sk ulpterat i trä, kre
derat och målat. HjLilmfäcket upp
löst i akantusblad . Å en kartu sch 
nedom vapnet läses: »lCongl. May :ll · 
Troo Tiänare och Assessor uti 
kongl. General Comerci / Collegio 
Inventor och Director af W exel och 
Lehne Banco / i Stockholm , den 
Edele och Wehl.!2 Johan Palm stra
uch, Föder I uthi Riga A:o 1611.. 
Afsomnad i I-Ierranom den 8 Marl ii 
1671 / i Stockholm.» 

Huvudbaner med von Schanlz' 
vapen (fi g. 141) , skul pterat i trä , kre
derat "och måla t. HFilmläcket upp
löst i frodiga a kan Lu sblad . På en 
av palmkvistar omgiven kartu sch 

Foto . S. Rrandd 101 7. nedom vapnet läses : •Kongl. lVIay:tts 
Fig. 1:i!J. Täby ky rka . Begravn ings

/ Tro Man Cancellie Rådet och Ge vapen över Ärland Svinhufvud , i" 1G-W. 
neral Påst Directeuren den W el- F u ncral wa ppe n iiher Arland 

Svinhufn1d , -;- lG·IO . 
borne Herren/ H:r Johan Fred. von 
Schantz , Är hit Till / W erlden född år 1680 elen 9 Julii och / I 
Herranom Afsomnade elen 24 April / 174:3.» 

Porträtt i olj a på väv av Nicolaus Forsman (fi g. 143). Ned- Po 11rnÄTr 

ti ll påskr iften: »Nicolaus Forsman. Pastor i Täby. » Upptill : 
»Natus d. 17 Decembr. 1677 I Specimen. Dissert. exh ibens 1701. / 
Ord inatus d. 18 Maj 1708. / Creatus Past. d. 3. Martj 1714 / 
Defunctus d.» [12 April 1734·]. Utan ram, illa medfaren. H. 78 
cm. , B. 60 cm. 

Por trätt i olj a på väv av Petrus Brandelius (fi g. 142) med på
skrift : »Petrus Brandeliu s / Född 1729. Prv. 1758. Past. wid Lif. 
G. 1769. wiel Drag. 1772. / Past. i Täby 1777. Död 1795. » För
gylld ram. H. 73 cm., B. 70 cm. 

Porträtt i olja på väv av Martin Luther med påskrift: »D. 
Martin Luther / ähr född i Eisleben I A:o 1483 . 10. Novemb . I 
Döder och begr. d. 18 Feb . / A:o 1546. » Porträllel omtalas först 

inv. 1795. Förgylld ram. 1600-talets slut. H. 112 cm., B. 94: cm. i 
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0. D. 

Fig. 140. Tiiby kyrka. Huvudbaner 
över J . Palmstrauch, t 1671. 

Funeralwappen dcs J . Pal111strnuch, -i· 1G71. 

Fig. 141. Tiiby kyrka. Huvudbaner 
G: över J. von Schantz, t 1743. 

Funeralwappen des .T. von Schantz, i· 1743. 

4· st. målningar i olja på 
väv, framställande : 1. Marias 
bebådelse. 2. Kristi födelse. 3. 
Korsfästelsen . 4. Uppståndelsen. 
Upptagas först i inv. 1795. Samt
liga i guldram. Hänga i koret 
å ömse sidor av altaret. 1700
Lalets slut. H. 140 cm., B. 120 cm. 

Isaks offrande, oljemålning 
på väv. En!. inv. 1796 skänkt 
av »lVIademoiselle Nora Pilgren1 

på Löttinge». l förgylld ram. 
lfanger över ingången till sak
ristian. H. 160 cm., B. 140 cm. 

»Läten barnen komma 
till mig», oljemålningpåväv i 
svart ram. Skänkt 1803 av M:lle 
Nora Pilgren. Hänger i sakri
stian. H. 55 cm. , B. 65 cm. 

Kristu s på korse t, olje
målning på väv i förgylld ram. 
U ppt. först i inv. 181.8. Bi.inger 
på en väggpelare å norra sidan 
i långhuset. H. 200 cm., B. 
100 cm. 1700-talets slut. 

Porträtt av Gustaf 111, 
graverat av J. Gillberg 1773, i 
glas och förgylld ram med vase 
och kg!. krona. 

Följande tvenne av Ambro
sius Hedengran med koppar
stuckna omramningar sirade 
minnes blad i svarta ramar hänga 
i vapenhuset : 

Åminnelseskrifl vid JU
belfesten d. 31 okt. 1717. H. 
81 cm., B. 58 cm. 

Åminnelseskrift vid ju

1 Ulrica Eleonora Pilgren. 



belfes ten 1721 . H. 101 
cm. , B. 67 cm. 

Gu s taf III: s tal 21 a ug. 
:1772 i glas och förgylld ram. 

Ka r l X lll.: s ta l 2 maj 
1810 i glas och förgy lld ram . 

K a d XIV :s tal 1817 
i glas och förg ylld ram. 

Tv~L nu m m ert av I o r 
från senare delen av 1800
talet med svarta skivor och 
förgy llda ramar och var
dera med en ljusarm av 
mäss ing och mässingsnum 
mer. H. 82 cm., B. 59 ,5 cm. 

Jordfi:i s lnin gsspade 
(J ig. 144) av kopparplå t med 
snida t träska ft , blå må lat 
med förgyllda stjärnor och 
förgy lld krona. Inskrift å 
spaden: "([qristus är mitt 
lif ocq !Jöben är min Win 
ning,, samt trenne initia ler , 
av vilka endas t de övre de 
larna å terstå, sedan spad
bladets nedre del lappats 
med ny plå t. H. 67 cm. 
Förekommer först i l 795 
å r. inv. 

S kepp avl600-talstyp, 
omnämnes l 795 såsom 
hängande i kyrktak et. Är nu 
placerat i ett glasskåp i fönst 
ret närmast predikstolen. 

Karl XII:s bibel av år 
1703 i vackert läderband 
med silverspännen , vilka 
bära givar ens namn inris
tade: •Simon \i\Tire A.M.H." 
H. 70 cm. (Ses. 117, not 4.) 
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Foto . Ge11 eralstabe11 1!)f ;. 

Fig. 	 142. Tii!Jy kyrka. Porträtt aY 
Petrus Brandelius, ·;· 17!J:i . 

Foto . Generalstaben 1917. 

Fig. 	143. Tiibv kvrka. Porträtt av 
Nicolaus For~man, t 1734. 

-L:i\11\ IEH

TA\"l.011. 
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9-162721,. Dmuleryds skepJ>slags ky rlmr. ·1. 
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l{LOCKOH. 

De/in. S.Brandel 
191 7. 

F ig. 144. 
Tiiby kyrka. 

Jordfästn ings
spade från 
1700-ta let. 
Sch a u fel. 
18. Jht. 

DANDERYDS SKEPPSLAG. 

L å ngbänk av furu från tiden 1650- 1700. L. 
25, 	H. 87 , B. 4:8 ,s cm. Fig. 145. I sakri stian. 

Sto l av furu , samtida med bänken. El. 88, B. 
64, Djup 47 cm. Fig. H6. J sakr istian. 

Karmstol av rikt snidad furu med stoppad rygg· 
och sits. Vacker 1600-tals typ. J sakri stian . 

En kalkstens platta med so 1ur inristat och årta
let 174:9 med skuggkastare av järnplåt. B. 25 cm . 
L. 	 25 cm. Förvaras i vapenhusel. 

En kub av kalksten , H. 20 cm., föruL s olvisare. 
Förvaras i vapenhuset. 

Klocka av malm (D . 100 cm. , H. 80 cm.) , om
gjuten 1852, bar sedan dess inskriptionen: • ÅR 1s52 

I DÅ A. G. ÖBERG VAR KYRKOHERDE / J . P. WALLIN KOi\L

.llINISTER I G. JOHAi\SSON OCH P. W ÄS ELL KYRKOVÄRDAR 

/ BLEF Dt<:NNA KLOCKA OMGJUn:N I STOCKHOLM / AF JOH. 

A. BECKMAN / - WID LJUDET AF MIN RÖST / MÅ. SÄKRA 

HJÄRTAN RÖRAS / BETRYCKTA F INN A TRÖST / FÖRFÖRDA 

ÅTERFÖHAS / S IG SA.Il LE WID MlTT LJUD f TILL SENSTA 

EFTERTID / ETT FOLK SOM TACKAR GUD / FÖR FRIHET , 

BRÖD OCH FRID /. > 

Före 1852 bär den fö ljande inskription en
1igt inv. 1795 >JAG GL;\DES J DET MlG SAGT ÄR, AT 

\VI SKOLE GÅ I N I HERHANS HUS: PS. CXXll. J. LAGER

FELDT. JONAS JOEN: HALE NlUS. P ASTOH. JOH: BETULIN, 

COMM lMSTER, MÅNS OLSSON , KYRKOVÄRD A:o 1700. GUDI 

TJL j\RO OCH TÄBY FÖRS. TfL NYT TA ÄR DENNA KLOCI<A 

OMGUTEN I STOCKHOLM AF GEHHARD ME!JER.> 

Klocka av malm (D 70 cm. , H. 70 cm.) med 
inskriptionen: >SOLT DEO GLOR IA I OLOF AROSJUS, JO

NAS HALENJUS / TEMPLT CORATOR PASTOR / JACOB MATT

SON . JAN JAHANSSON / OLOF OLOFSSON KYRKIEWÄRDAR / 

GLORIA IN EXCELS lS DEO, ME FEC IT l-IOLMTAE GERHARDT 

METJER ANNO 1710 / >. 

Sammanfattning av Täby kyrkas 
konsthistoria. 

I . Före den nuvararde kyrkan har troligen en 
trä- eller stenkyrka funnits i Täby , .om vars läge 
och utseende intet är bekant. 

http:SOLVIS.t.RE


TÄBY KYl\I<A . 

Foto. S. Bra11c/el 11117. 

F ig. 1-!5 . Täby ky r ka. Långbänk . 

Bank VO lll ,J. l(i:i0- 1700. 


Il. 1200-tal ets sista fjärd edel. Hektangulä r grustensk yrka, en
dast invändigt putsad. Fig. 14·7 A. Ingång Från söder genom 
nuvarande portalen mell an vapenhus och kyrka. Inventarium: 
J(alkstensfunten (fi g. 120). 

!Il. 1300-ta let. Un der dess början tillbyggdes en sakris tia a1· 

gråsten, med gavelröste och kupolvalv av tege l. F ig. 147 B. Inven 
tarier: Geres gravsten i koret (fig. 13f\) från å r 1345 samt kalk 
med paten (fig. 122). 

IV. 1400-talet. Omkring mitten av detsamma härjas tak
sto len av eld . Kyrkan välves 
därefter med 4 kryssvalv av 
tegel på tvåsprångiga väggpe
lare. Ny takstol. - Vapenhus 
av granit med kryssvalv och 
röste av tege l, sam tida med 
kyrkans valvslagnin g, fig . 147 
C. - Mot slutet av å rhundra
det prydas valven och väggarna 
med kalkmålningar. Sannolikt 
byggdes även de båda stiglu ckor 
na vid denna tid. Inventarier: 
Altarskåpet (fig. 112) från slu
tet av 1400-talet, de medel
tida malmstakarna samt troli 

Foto . S. Brande/ 19 1i . gen det år 1757 borttagna kor 
Fig. H6 . Tiiby kyrka . Stol i sa kri stian . 

skranket. Stuhl vom J. rn:;o - 1700. 



DANDEHYDS SKEPPSLAG. 

V. 1500-talel. Kyrkan erhöll då troligen 
A. 	 s in gamla predikstol. kasserad 1692. 

VI. 1600-talet. Arland c:;l" inhu fvuds begrav
ningsvapen 164:0 (fig. 139). Ny li.iktare 1668 
- 16/0. Ny predikstol 1692, skänk från Stock
holms sloLtskyrka. Som s töd under denna en 

n. 	 kalkstenskolonn, med årtalet 1582, förut t im
vi: are å slottsgården. Samtidigt skänktes från 
. lollskyrkan en samling nu förkomna textilier. 

Gravhällar inne i kyrkan. 

VII. :l/00-tale l. Kyrkans yllerväggar put
sades, innerväggarna och sakris tian och vapen-

c. 	 huset vitlimmades. År 1/8/ förstorades de södra 
fönsterna och upptogos tvenne nya åt norr. NY 
läktare samma år efter ritningar av hovinten 
denten J. Rehn . Nv orgel 1792 av orgelbygga 
ren Jonas Ekengren. Kvl'ksi lver, ljusredskap,

Fig. 147. Tiiby. 
Kyrkans plan porträtt, begravningsvapen , gravhällar. 

utvcckling. 
(; rundrissentwicklung VIII. 1800-talel. Nya !Jänkar. Tegelgolvel 

der l\irehc . ersättes av cement mellan gravhällarna och trä
µo lv i bänkkvarteren. Norra s tigluckan crsälles av gju tjärnsgrin 
dar. Västportalen förstoras 1883. 

IX. Kyrkog:'\rclen förstoras Hll1. 

Foto. S. Brr111de/ 1f!l7. 

Fig. 1-!8. Täby kyrka frå n väster. 
Oic l\irch ~ ,·on \\'este n. 



TÄBY KYHKA. 

Zusa mrnenfass ung. 

'l'ilby Kircl1c ist YOn einem in d ic:;e1· Gegend wiihrend d. 14. u. 15. Jhte Ubliehen 

Typus: e ·n innen und aussen ,·erpulzte r Saalbau a us Grnni l (Fig. 82-86). Die 

l1ohen, gotischen Gicbel (Fig. 84) und dic hohen , schma len H. undbogenfenster, we lchc 

die l\irche, nach einer Zeichnung aus 1600. 111·srriinglich µ:ehabl hal, zeigcn a ls 

Hauzeit den Obergang a us dem Ro 111 anisehen zum Golischen - in di eser Gegend 

11111 1300. - Reste YOI\ l:'ul z hoch obcn an dc 11 lnncnseiten dcr Giebe lspi tzen de11

ten 1u1, dass die Kirche m spriin.glich 111i t ein em hölzernen Tonnengewölbe bedcckt 

\\' a '" Die Sakl'is lci a us Ci rnni,t wird r),u.rch- ihr backsleinerne:; Kurpclgcwölhc JJ1i t 

Wa h1·sche inlichkeit in <l ie c1'Slc Hälfle de:; 14. Jht s. dat icrt . 

.\lille des 15. Jhts. wurde die Kirchc mi t 4 Krnuzgewölbcn aus Back 

slein Ycrschen. Gleiehzeilig wunlc e iJJ e in de 1·se lben Art gewölbte Vorhalle (Fi ;I. 

82, C) a ngeba ul. Während der letzten Jah rzehnle des 15. Jhls. wurden die Wände 

und die Gewölbe mit Kalkmal ere ien vcrzie rt. J)i e ~lalcl'C i en der Wä nde wurdc11 

währcnd des 18. Jhts. iiher llincht , wii.l1 rend di" der Gewölbe in ihrem ursprUng

lichcn Zustande noeh hcul.c el'iialtc 11 s ind (Fig. 93-110). Sic gehören e iner i1 ~ 

Uppla nd zahlre ieh YCrlrcten~n Sehu lc a n, dcr des Mciste1·s Alberlu: Piclor, 1·on e_ 

1480 bis c. 1fi00 lä lig. 

Aus dem mittclalterlichen J1wenla 1· seie 11 crwiih11t: 'J'aufbecken aus l\alks lein. 

(Fig. 120) aus de r Zcit um 1250--1300, ein Cirnbstein a us Ka lkstein a us cl. J. 134ö 

(Fig. 136) und der Schn itzaltar (Fig. 112) rnm Ende dcs 15. Jhts. 

E nde cl cs 17. Jhls. wul'Clcn aus der a lten ·da mals abgebrochcnen S lockholmei· 

Sehlosskirche meh l'Cre Ciegenslände geschenkt: Ka nze l, Cies lUhle uncl Textilia. AJ ;; 

Stiitze cler Ka nzel wurde e ine Ka lksteinsäule (Fig. 118) mi t cler Jahreszahl 1582, 

die vorher als Son nenuhi· im Burghof des S lockholmcr Sehlosses gedient halte. 

M1fgestellt. Die lnschrift der saubcr gearbcitetcn Säulc deutet auf elen flir di c 

schwedisehe Hena issancearchiteklui· wieh tigen , niederländischcn i\J e is te r Willem Boy. 

Der j etzige hölzerne Gloekenlurm :F ig. 79 u. 80) erselzl seil l 763 c inen 

iUteren, damals hinfälligcn. ebenfalls hölzernen Ci loekenlurm. 
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