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Foto. S. Brandel. 

Fig. 14H. Lidingö. Kyrkan frå u söder. 

Die J{irche von Sliden. 


LIDINGÖ KYRKA. 
(S:T ANNIE KAPELL.) 


UPPLAND, STOCKHOLMS LÄN, DANDERYDS SKEPPSLAG. 


UPPSALA ÄRKESTIFT, ROSLAGS ÖSTRA KONTRAKT. 


Tryckta källor: Dipl. Suec. i IV, s. 52, nr 2654 , år 1328 i Jedvard Filips· 
so ns testamente nämnes en hans gård å Lydhingöö. 

Handskrivna källor och avbildningssamlingar: UPLAND I A SA

CR A, pars sec., I , s. 440, plan, tecknad ext. av kyrka n fr . S. , beskrivn. 
av kyrkan och en del invent. och gravstenar. A. T.A. 2 blad uppm. ritn. till ky1·kan 

fiire dess resta urering 1913, visa nde plan, fasad mot ö., sek tion mot Ö. och W.. 
utdrag ur Antikvitetsbokens beskrivn . av kyrkan och inv., 1829 års in>. - Ö. I. Ä. 
7 bl. ritn . på väv: plan, fasader och sektioner visande ett ej utfört förslag till 
ireparering och tillbyggnad av kyrkan av Aug. Lindegren 1899, stadf. gn. Kg!. bre1· 

:24 nov. 1899; 3 bl. uppm. ritn. på väv: plan, fasad m. Ö., W. och S., skärn . 
un. Ö., W. och N.; 3 bl. l"itn . på YäY: förslag till värmeled nings införnnde ay 

Gust. Larsson 1912, stadf. gn. Kg!. brev 19 mars 1913; 3 foto: int. m. ö . 
.och W. samt bild av prediksto l ; En samling av tidningsurklipp rörande kyr

.kan. 
Kyrkans arkivalier : I Landsarkivet i Uppsala: Kons thistoriskt intres· 

:sanla uppgifter förekomma i: L. I nr 1-5, som innehåller räkenskaper fr. 1659
1800; L I nr 1 fi nnas inv. för åren 1659, 1688, 1690, 16!!1, 1693, 1696-1699, 

1702, 1703, 1722, 1723, 1733, 1735; K I nr 1: räkenskaper 1728-1782, inv.1750, 
1762, 1772, 1783, sockenstämmoprot. 1750- 1787 ; K I nr 2 inv. 1795, sock.-prot. 
i788-1799. - I präslgården · förvaras: K I nr 1: Sockenslämmoprot. för åren 1801

1834; •samt inv. 1801 och 1814, ]{ I nr 2 och 3: sock.-prot. 1835-1852 och 1852 
1883 ; 1' isitationsbok 1851: prot . och in>. för i'u·en 1851, 1857, 1871, 1879, 1886, 

1894, 1915. 
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F ig. 150. Lid ingö kyrka. Situationsplan . 
Upp mätn . av S. Brandel 1917. 
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Fig. 151. Lidingö kyrka . Fig. 152. Lidi ngö kyrka . 


Kyr kogå rden 1720 . Kyrkogården 18 18. 

Der l\i r ch h of 1720. Der l\irchhof 1818. 


Kyrkogård och k lockstapel. 

1 hjärtat av Lidingön ligger dess kyrka på krönet av en mindre KvnKoGÅn

höjd , omkring 60 m. från den i ön djupt inträngande Hustega- DEN. 

fjärden. 
Den kyrkan omgivande äldre delen av kyrkogården (A-B -C INHÄGNAD, 

- D å fig. 150), vilken år 1905 utvidgats ti ll sin dubbla yta genom 
tilläggandet av ett område åt ös ter (C-D-E- F å fi g. 150), är åt 
norr och söder begränsad av en bogårdsmur (B . omkr. 100, I-I. 
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De/in . S. Hrn11de-1fl1 7. 
Fig. 153. Lid ingö kyrka. Smidesj ärnstaket frå n 18:16. 

Gitlcr a11 s Sd1m iedceise n a us d . .T. 1S~6 . 

utå l 125- 150 cm.) av grås len i ka llmur, v ilken genom kyrko
gårdens så småningom skedda på fyllning övergåll till att bilda 
lerrassmur för jorden innanför. Vid r. har norra muren en 
öppn ing med trägrindar. Mot väster avslutas kyrkogården av elt 
smidesjärnstaket (fig. 1:13), på en låg delvis fogstruken granitmur, vil
ket mitt för vi:i.stgaveln har en ingång med smidda grindar. Staketet 
ersatte år :1856 den då nedrivna västra bogårdsmuren. Den äldre 
J elen av kyrkogården begränsades även mot Ö. (sträckan C-D) 
av en mur, vi lken nedrevs vid utvidgningen HJOS. Den nya östra 
J elen kringgärdas av en terrassmm' av grås ten (H. 150- 200 cm.) , 
innanför vilken en häck är planterad. Lindar äro planterade längs 
muren utanför densamma. 

Framför det västra staketet bi ldar en fr~u1 väs ter kommande 
sockenväg en plan för kyrkskju tsar. · Denna är mot Vl. omgiven 
av en gråstensmur i kallmur (H. 150- 200, B. 100 cm.) med en av 
granitstolpar flankerad öppning för vägen milt framför kyrkogårds
grindarna (se fi g. 150 och 159). Å stolparna kvarsitta gångjärns
keokar till grindar. Denna mur, ~om i sockens tämmoprotokoll en 
kallas ringmur. upp fördes trol igen efte r 1818, enä r den ej finn es 
angiven å en karta fr. å r 1818, förvarad i Stockholms läns lant
mäteriko11tors arkiv (fig. 152). Hingmuren ha r på insidan 6 s t. järn
ringar att binda häs tar i. Benämningen »ringmur» förklaras härav. 

l\rn 1wd11- Den del av kyrkogården, som betecknats med 1\-B- C-D, 
' :'.~~~s~;;·,~~;~~: har fått sin riuvarande utsträckning genom en serie utvidgningar 

av en äldsta k yrkogård. Denna var jämförelsevis liten och hade 
sin s törsta uts träckning söder om kyrkan, vilket framgår av en 

l\YnKoG!~rn karta över Lidingö (se fig. 151) frå n 1720. 1 Den var omgiven av en 
11

."
0

" bogårdsmur med ingång på södra sidan. År 1755 var muren mycket 
l\YimOGAHD 	 0 0 • 

1755. 	 förfallen , varför en ny uppfördes i samband med pagaende utvidg
ning av kyrkan. Troligen utvidgades då även kyrkogården åt norr, 

1 FörYaracl i Slockholms läns lan tmäteri kontors a rki\" . 
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så att den upptog ytan 

l- B-G-H. Det an

gives nämligen i pro

tokollsboken, att den 

nya muren had e en 

sammanlagd längd av 

240 aln , vilket unge 

fär stämm er med den

na ytas omkrets . Kyr

kogården rensades 

från sten och plane

rades , och framför Foto. S. Rn111del 1fl1 ,i. 


Lidingö kyrka. l{yrkan från vi\ste1-.västgaveln, dit ingån  Fig. 15-1- . 
Die I<irche YOll \\' es te n. 

gen nu flyttats, upp 

förd es en murad »stiglucka om 5 alnars vidd, försedd och för 
 STIGl.UCliA 

l 7 55.murad med 2:ne dubbla Portar med lås och t illbehör samt med 
galler öfwer porten, och taket bekliidt med järnplåtar ». (.Anlikvitets
bok.) Såväl bogårdsmuren so m stigluckan uppfördes av revisor 

Johan Falksson på Hersby 
på dennes egen bekostnad. 
Revisorn betingade s ig ingen 
annan ersättning, än a tt 
sockenborna skull e upphö
ra att taga genvägar över 
hans gärden. 

PLANTEHI N C Omkring 1810 plantera
1810. 

- - LE 	 des denna kyrkogård med 
30 lindar längs bogårds--+r--



11111T'Pll 

-r- A l' löD~I' ULVlugaue:; J(yr· U T V IUliNINli 

OC H PLANTE
.-·- -·

!il kogårclen åt öster och sör\ . ~ 	 111:-;G l 85 4 . 

der, varvid muren flyttad es 
B. ~ iiiii " från s tri.ickorna G- H- [ 
c. l!lllll!lllll!l till A- D-C, och en uy 
o. ;...;~·-f.;-Jl rad av ännu kvars tåend e 

lind ar pl anterades utanför 
0

+--1 " -~ " muren. Vi.i.slra muren ersa l

Fig. 155. Lidingö kyrka . Plan . 
 tes av ovan nämnda staket 

Uppmätning av S. Brandel 1916. Skala 1: 300. 

Grundriss. 1856. 
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Fig. 156. Lidingö ky rka. Längdsektion mot norr. Uppmätning 

av S. Brandel 191 G. Skala 1 : 300. 


Liingschnitt gegen Siiden. 


Fig. 157. Lidingö kyrka. Tvärsektion mot väster och öster. 

Uppmätning av S. Brandel 191 G. 


Querschnitt gegen \\Testen und Osten. 


KLocKsTAPEL. Kyrkan har fordom haft en rad varandra avlösande klockstap
lar, vilka stått på backen utanför »ringmuren » sydväst om denna. 

År 1672 nämnes en gammal stapel, vilken år 1675 ersattes av 
en av Matz Snickare byggd stapel. Hundra år senare var denna 
så bräcklig, att man beslöt om uppförandet av en ny stapel. Ba



LIDINGÖ KYHKA. 

Foto. S. Brandel . 

Fig. 158. Lidingö kyrka. Lås av smidesjärn , om.kr. lfiOO. 
Schloss uus Schmieclceisen um 1600. 

ron Carl Pfeiffl på Bo uppvisade då ritningar till en sådan, för
fattade av slottsbyggmi.istaren Kirrstein . Stapeln uppfördes emel
lertid år 1778 efter ritningar av en annan byggmästare, Pousett. 2 

Stapeln var »af tri.i allenast betäckt öfver själfva klockorna» och 
tjänade sitt ändamål till 1811, då klockorna fl yttades till det då 
uppförda tornet å kyrkan . - Om klockorna se s. 167. Om grav
stenar se s. 162. 

I kyrkogårdens nordöstra hörn linnes dess år 1860 av tegel B Xt1H us. 

uppförda, vitrappade bårhus med likkällare murad av gråsten, 
tillbyggd 1913 med vedbod och toaletter. 

Kyrkobyggnaden. 

Kyrkobyggnaden, vars plan framgår av fi g. 155, i.ir uppförd av P1.A1' OCH 

~1.-\'l'EHIAL .granit med undantag av sakristia och korutsprång, gavelrösten. 

fönster och dörromfattningar, vilka alla äro av tegel. Den är ut

vändigt spritputsad med slätputsade fönster- och dörromramninga 1· 

och har tjärad sockel. Kyrkorummet har 6 s t. svagt stickbågiga 

fönster, 4 åt söder och 2 åt norr, alla med träkarmar och dubbla FÖ:\S'l'Ell. 


träbågar med grönaktigt glas i blyspröjsar i ytterbågarna och ofär

1 Ca rl P fe i f f, f. 1735, baron, Ö\'Crste för Enke-Drottningens Li[:rcg: le, 'f 1792, g. 1771 
med Ulrica Spaldencrenlz, f. 1751 , 'j' 1827, dotter ay G. Spaldencrcutz, se not 3, s. 149. 

'C l aes Rapael ss on Pou sett, f.1739 , by~gmästare, å lderman och löjlnantvid 
Lofliga Borgerskapets Infanteri Corps, 'f 1810. 
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Foto . Oscar Hal/din 1911. 

Fig. 15fl. Lidingö. J{yrkan från väster . 
Dic J{irchc von 'Vcslen. 

gat glas i de med tvenne horisontala träsprö:jsar delade innerbå
garna, vilka insattes först år 1877. Dessa fönster voro samtliga 
intill 1842 försedda med :järngaller. Å västgaveln finnes ett runt 
fönster med träbåge och ofärgat glas i träspröjsar. För dessa 
fönsters tillkomst redogöres nedan i samband med utredandet av 
kyrkans olika byggnadsskeden. 

Dön11A 11. Å västgaveln finnes en stickbågig portal med furudörrar med 
ett synnerligen vackert lås och beslag av smidesjärn från början 
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aY 1600-talet (fig. 158), säkerligen 
rl yLtat från en äldre dörr. In 
gången till sakristian ur stickbå 
g ig och icke ursprunglig. 

Golvet är nu överallt lagt med 
l'uruplank men var intill sista häll'
ten av 1800-talet lagt med tegel 
med tvenne kalkstensgravhällar i 
koret, vilka nu rests mot korväg
gens ylLersida (se s. 162). 

Innerväggarna äro sliiLputsade 
och delvis täckta med kalkmål
ningar. Om dessa se s. 146. 

Kyrkorummet övervälves av 
e tt vitlimmat tunnvalv av tr i:i , 

Foto. S. /Jra 111/el 191;. 
spikat på taksLolarnas undersidor. Fig. 160. Lidingö ky rka . Dörrheslag 
Övergången mellan vägg och valv till fig. 15 8. 

Tiirbeschlag.förmedlas av en profilerad trälist. 
Det brutna sadeltaket täckes av tvåkupigt tegel. Y T TEHTA K . 

S: t Anncc kapell var före år 1640 ömsom annex under Solna , 
ömsom under Ladugårdslands församling, men förenades delta 
å r som pastorat med Danderyds församling och blev år 1832 egen 
församling. 

Om det kapell , som under 1500-talet och de första decennierna Äw111-: 1mrn" 

a v 1600-talet funnits på platsen, är intet närmare känt. En i r Å l'r.ATS EN . 

sockenstämmoprot. och i Antikvitetsboken omtalad klocka med år
talet 1607 (se s. 167) tillhörde tydligen denna kyrka; likaså det å i GoO-TA 1. 1-:T s 

s . 148 omnämnda altarskåpet. Den nuvarande kyrkans äldsta del KYllKA. 

(period A å fi g. 155) ä r en nybyggnad från början av 1600-talet, 
utförd av Banerfamiljen på Djursholm. Möjligen ingå delar av en 
ä ldre kyrka i 1600-talels byggnad. En!. en anteckning i Antikvitets
boken »byggdes Lidingö kyrka ånyo» av Svante Gustafsson Baner 
och Ebba Grip (se s. 14: och bil. l); en!. sock. -pro t. 1825 upplä t 

Banerska famil jen även mark till kyr
kan . En!. Lidingö prot. -bok år 17'i 9 
skänkte detta herrskap kyrkan dess 
gamla prediks tol , vilken bar årta let 

Deli11. S. Branriel 1917. 1623 (se s. 149). Hr Svante och fru 

Fig. 161. Lidingö kyrka. 
 Ebba ingingo äktenskap år 1617. Då 

Handtag till b eslag fig. 160. 

väl predikstolen skänkts förs t sedan 
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Foto. S. Brn 11 de l 1f/1 7 . 

Fig. 1li2 . Lidingö kyrka. Interiör mot väster. 
In nenbild gegcn \Ves len. 

kyrkobygge t fullbordats, torde detta tigt rum mellan 1617--1623. 
Denn a Lidingö kyrka omfattade den del av den nu varande, som å 
fi g. 156 beteckn ats med per. A. Den var uppbyggd av gråsten, 
;tlminstone invändigt putsad och prydd av delvis ännu bevarade 
kalkm ålni ngar, framsttil lningar av Kris tus och apostlarna, inom 
arkader löpande runt kyrkorummet (se s. 111:6). Den had e tvenn e 
föns ter åt söder men intet å t norr. I den nuvarande kyrkans 
andra fön ster i långhuset fdm Ö. räknat synas spår av ursprung
1iga. ka lkmålningar i östra smygen, ang ivand e att ett av de södra 
fö nsterna funnits på denn a plats. Det andra satt på det ställ e 
där der ös tli gaste nu fi nnes. Dessa fönster voro betydligt mindre 
och sutto högre från golvet tin de nuvarande. Innertaket var för
modligen ett lunnvalv av trti. År 1723 finn es nämligen en utgift 
till Matzo n i Yttringe för en lucka på valvet. Yttertaket var tegel
läckt. 1600-talets kapell hade säväl sakristia som vapenhus. Den 
förra , som anslöt sig till kyrkan på norra sidan längst i Ö., ersattes 1867 
av en ny (se s. 145) . Sakristian var en l. sockenstämmoprotokollen 
ganska mörk och så liten , att ej mer än 4 a 5 personer där kunde 
rymmas. Hade d e~sutom så klena väggar av sten, att rjuvar ofta 
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Foto. S. Brundel 1fl17. 

Fig. 163. Lidin gö ky rka. Interiör mot öster. 
Innenbild gegcn Osten . 

bröto sig in. Den var försedd med ett fönster med järngaller och järn 

lucka och en järnbeslagen, massiv trädörr. Vapenhuset låg på södra 

sidan längst åt väster, men revs 1755. I sydmuren finnas vid C 

ännu spår i putsen av dörröppningen mellan kyrka och vapenhus. 

År 1678 upptages i räkenskaperna en post på 600 läktspik till 

sakristians och vapenhusets täckning, vilka sål unda också voro 

täckta med tegel, lagda på läkten. amma år reparerades kapellet, 

vartill det dåvarande herrskapet på Djursholm (se tab. I) ski.inkte 

!~00 dl. kppmt. - Någon västportal fanns ej. 

Vid västgaveln fanns däremot en liten läktare. 


År 1756 fullbordades en om- och till
byggnad av kapellet, varvid detta åt väs ter 
ökades med ungefär halva sin förra längd 
(period B å fig. 155). Östgavelns röste revs 
och ombyggdes, västgaveln nedrevs helt och 
hållet, vapenhuset nedrevs, den södra por- 
talen igenmurades nedtill och ett fönster an- F ig. 164. Lidingö kyrka. 

Interiör mot öster.
bringades å dess plats. Den tillbyggda delen Uppm . före 1913. 

av kyrkan fi ck ett fönster å t söder - det lnnenbild bevor Ln13. 

T1LLBYGGNA[) 

ÅH 17 56 . 
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Foto. S. Bra11dcl 1917. 
Fig. l 65. Lidingö kyrka. i{alkmålning å södra väggen. 

I{alkmaler ei um 1G20. 

U·1·,·mvN • ~•; nuvarande långhusets fjärde från Ö. räknat. De tvenne äldre 
1 

;öG. fönsterna förstorades till samma mått som de båda nya och två 
likadana fönster upptogos dessutom i östgaveln (se fi g. 164). Ovan 
dessa båda föesågs gavelrös tet liksom det västra röstet med 
elt cirkelrunt fönster. Den nuvarande västportalen tillkom sam
tidigt. Kyrkan välvdes 1756 med tunnvalv av trä och erhöll 
brutet tegeltäckt sadeltak och vitputsades utvändigt. Nytt tegel
golv inlades. Detta arbete leddes av revisor J. Falksson på Hersby. 
Nybyggnaden kostade utom arbete, som revisorn utan ersättning 
utfört med eget folk , 4,80!1: rdl. kppmt, varav fru grevinnan U. 
Wellingk på Djursholm betalade 3, 178 och kyrkokassan resten. 

Om 1756 :l.rs ombyggnad berättar en sandstenstavla ovan väst
portalen : 

>ÅHR 175 6 ÄH. '!'HETTA HEB.RANS HELIGA HUS PÅ WÄSTRA / ÄNDAN TIO 

ALNAR FÖRÖKT SAMT TILL WÄGGAR , TAK, GÅLF, OCH INNAKREDE FÖRNYAT/ 

ESSAJA:-: 2 CAP. 3 VERS. KOMMER OCH LÅTER OSS GÅ UPP PÅ HERRANS f 
BERG, T IL JACOBS GUDS J! US, AT HAN LÄHF.R OSS f SINA WÄGAR, OCH WIJ 

WANDROM PÅ HANS STIGAR.> 

TO llNBYGGI ·: Nästa steg i kyrkoutvecklingen bl ev uppsättandet av ett li tet 
181;. 

klocktorn av trä på västgaveln år 1817 (fig. 159). Tornets karnis
formade huv är plåtläckt, och på en inskription slavla nederst fram
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Folo. S. 1J r a 11de/ 1!11 ;. 

Fig. lG G. Lidin gö ky rka . Ka lkm å lning å norra våggen : Kri stu s. 
l\ alkm alerei un1 Hi20. 

till läses : oFÖRÄRADT AF FAHRIKÖHE.\ OC H / H IDD: AF K : W : 0 : 1.AHS 

F JU:S K 1 I l\ IDC:CCXVJJ. >, 

Den gaml a sakris Li an revs och en ny uppfördes av Leg-e l I86/ NY 1sA1<11isT1· 

(fig. 155 per. C). Den ti. r utvändigt behandlad som kyrkan för t sG 7 . 

övrigt, ha r trenn e rundbågiga fönster med ofärgat glas i Lräsp röj sa r 
och dubbl a bågar och en med dubbla dörrar försedd yttre ing-rtng. 
f ut ad e och olj emålade innervi.ig-gar, plant innertak :w .trii ocli 
utå t p lå ttäckt, avvalm at sadeltak. 

Mell an 18/2-1879 upptogs ett nvtL fönsler p;"1 nor rs id an i11vid 
predik. tolen. 

År 1913 genomgick kyrkan en grnndlig reparaliou och Lill- Jh: l'AHATro :-; 

byggdes å t öster med ett tunn välvt kor a \· tegel, va rv id den 19 
LS. 

gaml a ös tgaveln genomb rö ts, så a ll en Lillpl attad, rundbågig Lr iuml'
båge öppnades till koret. För a lt motverka båg-ens try ck upp
byggdes kontreforer på uLsidan. Koret tir utvändigt spritpuLsaL, 
invändigt putsat och förse tt med ka lkmå lningar (se s. 1!~/ ) . Det 
har tve nn e stickbågiga fö nster ilt södee och är täckt a .v ett brutet 
sadel tak med tegel. Und er kore l a n lades pannrum och vii. rm e
kamrar för varmlu flsuppvärnm ing. 

1 Lar s Fre s k , död trol igen 1830. 

10- Hi2724. na11cleryds skepps/ags kyrkor. / . 
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F olo . .I. .\"orblad 191/i . 

Fig. l 67. Lidingö kyrka. Altaruppställning från år 17:i6. 

Alla1·aursatz aus d ..r. 175G. 


Kalkrnålningar. 

Äldre kalkmå lningar (fig. 1.65, 1.66) Förekomma på de frå n lö20
Lalels kyrka återstående väggarna, d. v. s. vi:iggytorna på ömse sidor 
om triumfbågen samt de östl igaste två. tredjedelarna av långhusets 
nord- och sydväggar. Målningarna äro av en någo t klumpig renäs 
. anskarakLär och troligen utförda omedelbart efter det ·1620
talets kyrka blivit färdigbyggd. 

l{unt kyrkan - si.ik.erligen i.iven å den 1.155 nedrivna v~is L 
väggen - ind elades vi.iggarna i fortlöpand e arkader geno m en, 
huvudsakligen med brunröd färg utförd, målad arkitektur av 
joniska kolonner med .·vulstigt utbildade baser, slående på en 
panelliknande omkr. 1.40 cm. hög sockel av må lade horisontala 
band i rött och grå Lt. Av elen fris ·om sannolikt löpt ovan kapi 
tälen synas å östgaveln svaga spår med otyd liga rester av latinsk 
inskription: »Ora pro nobis - - - ovis »(?) . . 1 fällen mellan kolon
nerna, inom en rundbågig röd ram , fram sttillningar av Kristus och 
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Foto. S. I3rw1del 1914. 

Fig . 168 . Lidingö kyrka . Predikstol från å r 1779. 
l\anr.cl aus d ..I. 1779. 

de tolv apostlarna. I varj e fält endas t en figur tecknad med grå 
e ller brunröda konturer stående mot ett lätt tecknat landskap med 
låg horisont. Figurernas dräkter ha antingen grå, ljusröda eller 
gula toner eller också endast murens putsfärg. På sidan av huvu
dena finnas rester av inskriptionen: ~1 korväggen: ~1ATEus och 
JOHAN(NES), å syd väggen (fig. 165): Evang.... , S. Lucas Ev . .. MooEHNA 

Troli0·en ha utom Kristus och ai)ostlarna även nåO'ra and ra r•ALirn År. 
~ O N INGAR . 

fi gurer förekommit, enär fä ltens antal måste ha överstigit 13. 
Den breda fris i grått och rött och gult, som nu löper und er lis ten 
vid valvanfanget, utfördes vid restaureringen år 1913 av artisten All an 
Nordblad , likso m evangelisttecknen och dekorationerna kring 
triumfbågen och det nya korets målning. Inskriptionen å norra 
väggen: >DITT RIKE AR ETT H!KE FÖ i{ 1ALLA Jo:IV IGHETER OCH DITT HERRA· 
DÖME VARAR FHÅN SLAKTE TILL SLAKTE. PS. 145: 13", å södra väggen: 
>HERRE DIN GODHET Rii.CKER 81\ VIDT SOi\l Hl.\l.\I ELK'I OCH DIN SANNING 
s . .t WfDT SOM SKYAR.\fA al . PS. 36: li >, kring triumfbågen: >JAG TROR 
p,\ JESUS KRTSTuS GuDS ENDJ·: so~ \.V,1.R .lfäRRI::.• 
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Inredning och lösa inventarier. 

Altarbordet är uppbyggt av trä, i fvll ningar och ramverk, med 
plan avrundade hörn. Det i:i.r målat 	i grön marmorfärg med 

trä skurna, förgyllda ro 
kokoornament. Altarringen 
har skulpterade baluster
dockor, v ilka förut variL 
förgyllda men nu liksom 
a ltarringen i sin helhet äro 
målade i samma färg som 
a ltarbordet. Balus tradens 
och pallens hyende klädda 
med blå schagg. Visit. 
p rot. år 1.857 berättar, all 
altarbord och altarring till 
kommo å r 1.856, »bå da 
hvitrnå lade och rikt för
gyllda, de t förra med bild 
hugger iarbete, utfördt af 
Herr Ahlborn, den senare 
ofvantill och på pallen be
kfadd med mörkt Gutta
perchatyg ». 

A t.TA!lE . 

A LTAHTA\"l.A . A ltarprydnad e n u lgö
res av en oljemåln ing på 
väv : Kri s tus på korset (H. 
166, B. 100 cm.), infattad i 
ett rarnverk av tl'ä, s tående 
på a ltare t och pr ytt med 

Foto. s. l!ru1111c1 1flt ;. förgyllda (ej plastiska utan 
endas t må lade) rokokoFig. l G!l . Lidin gö kyrka. Dopängel fr:\ n 

o mkr. 1777. ornam ent. Uppsatsen krö
T:111rc11 g"1 nus gesc1;.~,\l ztli~;'. · \'Crgolcl c tc rn llolz. nes av ett s trå lande Guds 

öga med lammet överst 

samt Lvenne pols it feu pa sidorna , även dessa endast p las tiskt 

målade, ej skulpterade. Altartavlan 	 skänk tes 1756 av revisor J. 
Falksson. 

Ä urnE ALTAn- Antikvi tetsboken och LiIdre i nvent.. nppla: »en ta na , s törre, 

PnvoNAD. trefold ig, att öppna och igenlå ta med tltskilliga målningar och för 
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gyllda figurer», tydli
gen ett altarskåp, som 
före 1756 stått på 
altaret. 

Predikstol av trä, PHEl> l l\STOt.. 

gustaviansk, målad i 

vit, blå-ådrad marmor

färg med fyllningar 

och listverkens bott

nar i brun marmor

färg och skurna, för

gyllda lister och or Foto. S. T3ra11del 191 7. 


A. c. H.nament (fig. 168). 
Fig. 170. Lidingö kyrka. A. Kalk av silver, skänkt


År 1777 beslöts 1702. B. Kanna av silver, skänkt 1735. C. Oblatask 

av silver av år 1645.
alt anskaffa en ny 

A. Silberner Kclch, 1702 geschenkt. Il. \ Vcinkanne aus 
predikstol. 	 Snickaren Silber, 1735 gesch cnkt. C. Hoslicnkapse l aus Silhcr 

von J. 1645. 
Haupt1 i Stockholm 
uppvisade den 1 sept. 1778 ritningar till en sådan. Haupts förslag 
ansågs dock för dyrbart, varför man vände sig till bildhuggaren 
Ljung2 i Stockholm, efter vilkens ritningar den nuvarande predik 
stolen utfördes 1779. 

Å predikstolen ett timglas med 4 glas och förgylld snidad :-;Lån- T1~u;1.,1s . 
dare, skänkt 1779 av överste Carl Pfeiff. H. 75 

Om den prediksto l , som avlöstes år 1779, berättar socken- Ä1.u11E 

stämmoprotokollen för detta år, att den stod i koret till höger PnrnrnsToL 

om ingången till sakris tian , och att den var utförd med inlagt 
arbete av svart och vitt trä uti ek och hade i lika måtto inl agd 
skrift : Schw ante Baner, Ebba Grip 1623. 

En i trä skulpterad , förgylld änge1, knäböjande på en grön- Dcw;i N1;E1.. 

marmorerad bas och uppbärande ett lika behandlat, med förgylld 
ovlist prytt kapitäl att ställa dopskålen på. H. 90 cm. Anskaffad 
år 177(?), förgyllningen bekostad av lagman Spaldencr t utz på Bo.8 

Do pskål av silver inuti förgylld, med 	inskriften: " TILL LIDINGÖ no..si<Å1. 

KYB.KAAFEDWARDWlTTE p}, GÅSHAGA. » Stämplar: 3 kronort" ) om 
( = 1753. Hindrich W ittkopf'1), ålderrnansranka. 1-1. 7, B. 17 cm. 

1 Geor g Hau' pt, f. 1741, i" 1784, se BöTTIGEH : Kungl. hofschalullmakaren ocl1 

ebenisten Georg Haupt i Medel. från Sv. Slöjdfören. 1901. 

' Peter Ljung, f. 1743, ornamentsbi lclhuggare, prof. vid Konslak., t 181!l. 

'Gustaf Spald in g, nobil. Spalclencreulz , f. 1709, lagman, "f" 1778. 
·• Hindrich Willkopf cl. y. , mä-ta re i Sthlm 1745 - 1759. 

http:st�n-T1Ml;1.As
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Folo. S. /3rwulel 1917. 

Fig. 1il . Lidingö kyrka. Poka l av sil ver, skiinkt 175(). 
Pokal ans Silber, 17~9 gesch cnkt. 

ÄLOH E 0 0 1'- Dop s k ~Ll av tenn med inskriften: GJFWI-:1\ TTLL LJOTNGÖ KYRKA AF 

s i;,\ 1., ÄNKEFRU LI ND P Å EKHOLMSNÄS 1 i82. Stämplar: 3 kronor inom sköld, 
en man med lilja. B. 25 cm. 

Intill slu tet av 1800-talet upptages i invent. en då bortstulen 
dopskål av tenn med inskrift: »Till Guds iihra och Lidingöö Capell 
till nytta ähr denna dopskål skänkt 1697 d. 26 Maji för kyrkones 
egna penningar. ,, 

BÄNKAn. Kyrkan, som på slutet av 1800-talet fått öppna bänkar (fi g. 
1.63), hade dessförinnan slutna sådana från år 1756. Visit.-prot. 
av 1851. beskriver dem sålunda: »34 i perlefärg samt med bruna 
speglar och gula lister derom nymålade bänkar, hvaraf 15 p[1 

vardera sidan och 4 i koret.» 
LÄ1<TA111-: . I västra delen av kyrkan finnes en l ä ktare (fig. 162) uppförd 
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Foto. Oscar Hatt<li11. 

Fig. 172. Lidingö kyrka. Pokal av si lver , skiinkt 1759. 
Pokal aus Silbe r, 11;,n gesch cnkl. 

1756 i samband med det då skedda Lillbygget. Aven HiOO-talets 
kyrka hade i väster en liten läktare. 

Kyrkan erhöll 1834: sin orge l, utförd av OnGE1.. 

orgelbyggaren P . Z. Strand. Fasaden är vit
målad med förgyllda ornament. Hitning till 
densamma förvaras i prästgården och är ut
förd av C. G. Blom . . . Nytt orgelverk 1.913 
från C. Löfvander. 

NATTVARDSKalk (fig. 170) av silver, inuti och delvis ~ J 
KÄRL.

utanpå förgylld. På skålen ~ir på ena sidan 
Banervapnet och bokstäverna J. G. B. (= Jo De/in . S. Bmndel. 

Fig. 173. Lidingö kyrka.han Gabriel Baner) (se bil. I) ingraverade, på 
Baner- och Gripvapnen

andra sidan ett med grevlig krona krönt sam- å ohlatas l;. 
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Fo/o. S. Bra11cld 1917. 

Fig. 174. Lidingö kyrka. Oblatask 
a v försilvl'3d metall , omkr. 1880. 

ll oslienkapscl 11111 1SXO. 

Foto. S. Brandel 191 ·;. 

Fig. 175. Lidingö kyrka . Oblatask av 
silverl iknande metall fr. l!iOO-talet . 

lloslie nkapsel von 17 ..Jhl. 

Fo/o. S. Brc111del 1!J1 ;, 

Fig. 1/(i . Lidingö kyrka. 11'.anna 
av tenn , skänkt 1732. 

\Ycinknnnc aus Zinn . 1732 gcschenkl. 

manflätat namnchiffer : J. G. H. 
På foten inskriften: sT. ANN1E 

C: A.PELL p,\ LTDTNGÖN. Kalken 

skänktes å r 1.702 av J. G. Baner . 
- lnvent. av å r 1.659 upptar: 
»Kalk fö rgyllt och paten. » En 
anteckning i kanten nämner om 
denna: »af Generalen (J. G. Ba
ner) bortbytt för den n ya». 

~liimplar: 0 ~m 
Pate n av s ilver . Skänkt 

·1102 av J. G. Baner. 

Kanna (Jig. 1.70) bukig, av 
silver, inuti ocl1 delvis uta npå 
förgy lid . På buken Banervap
net ingraverat, under bollen: 
Lidingö kyrka. Kannan har 
l'örnt tillhört Danderyd men 
skänktes 1.735 till Lidingö av 
.l oha n Baner och Ulr. W ellingk 
(se bil. J). Stämpel : otydl. s täm

pel 0 ~ (= 1750. Hindrich 

1-'olo. S. Rrandel 1917. 

Fig. J 77. Lidingö kyrka Vintlaska 
av tenn, skänkt 172!). 

\:\'c inflaschc a ns Zinn i 1729 gesche nkl. 
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Foto. S. Bra"'/el ·191 i . 

Fig. 178. Lidingö kyrka. Ljuskrona 

av malm, skänkt Ui89. 


Kronleuchler aus Bronzc, l68n 

gcschcnkt. 

Wittkopf d. ä.), 1 å ldermansranka. H. 
27 cm. 

Pokal (fig. 171) av silver , med 
lock, inuti och delvis utanpå för
gylld, cylindrisk med växtornament 
på fot och lock och gjulna, höga re
liefer å den cylindriska delen, fram
ställande jägare och herdescene1-. 
Under botten inskriptionen: • GUDH 

TILL Al!RA SAMT LID! ' GÖ KYRKA TILL 

TIENST OCH NYTTA HAFWER BORGAREN 

OCH ARENDATORE~ AF FIEDERHOLMEN 

OCH SÖDERGARN JAN BETULIN OCH DESS 

HUSTRU AN1 A ANDEB.SDOTTER LUND G!F

WET DENNA KANNA AF 130 LOD ÅHR 1759.» 

H. 26 cm. Stämplar: (0 e'I (= 

Hamburgs vapen, Joachim Riiss
meyer eller Jurgen Richels).2 

1 H. Wiltkopf d. ä.,mästareiSthlm 1724 
- 1753. 

2 J. Riissmeyer och J. Richels, mästare i 
Hamburg, 1626- 1700. 

Fo/o. S. Brcu 1</el 1!JI i . 

Fig. 179. Lidingö kyrka . Ljuskrona 
av malm fr. 1600-talets slut . 

l\ ronJeuchter aus Bronzt\ aus de1n 
Ende dcs 17..Jhts. 

Foto. S. llrandel 1!11 7. 

Fig. 180. Liding<i kyrka. Ljus
krona av kristall fr. 1700-talet. 

l\ronlcuchl er aus l\ristall , ans 
d . 18. . lhl. 
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Ob lalask av silver (fig. l/O), inuti och delvi s utanpå förgylld. 
P~t locket ett ingraverat krucifix, på framsidan Baner- och Grip
vapnen och S. B. E. G. (= Svante Ba ner, Ebba Grip). (Fig. 173.) 
1645 . Ski.i.nktes till Lidingö förs t å r 1735 av .J. Baner och l j . 

'Wellingk, enl. in v. 17~5. 7, i x 7, • x 4., 6 cm. 

Foto. S . Brandel 1!1'/ 7. Foto. S. Brandel '1917 . 

Fig. 181. Lidingö kyrka. Fig. 182. Lidingö kyrka. Ljusplåt 
Ljusplåt av driven mässing, av driven , försilvrad miissing, 

omkr. 1750. fr. omkr. 1700. 
\ Vand leuchter ans getricbcne 111 

Messing, un1 1750. 
\Vandleuchter aus getriebenem. versil

bertem ~1 essing, um l iOO. 

Ob lata s k av försilvrad metall (fig. 174). H. 8, L. l8, 'B. 1;{ 
cm. Skänkt på 1880-talet av fabr ikör Biengräber . 

Oblatask (fig. 175) av silverliknande metall med dr ivna 1600· 
talsornament. H. 5,5, L. 1.0,5, B. 8,5 cm. 

Kalk med paten ski.i.nkt av riksrådet greve Mauritz Wellingk 
(inv. 1750). 

Kanna av tenn (fig·. l 76) med påskrift: >G UDS H UUS T ILL PRYD



L IDINGÖ KYRKA. 

NAD OCll MIG T ILL ÅMINNELSE. FÖR

Ä l lRAT AF 0. L. M. A:o 1732.» 
S kän kt av Lri:i.nnvinsbrännaren Li
<l ing. H. 23 cm. 

F laska av tenn (fig. 177) till 
förvar ing av vin . Inskrift: »S. A. G 

GW ft A:o l~=!lGU DI T JL ARO. » 

U tftJ u H. ,_,n cm. 
Foto. S. B rc111de/ 1917. ~ Ljuskrona av 

Fig. 183. Lidingö kyrka. Ljusarm l..1t: sKHON01t.

J\C malm (fig. 178) med av driven mässing, skänkt 1772. 
\.Vand le uchler aus getriebenem ~l css ing.fi armar, profilerad rn iltstång, slu 1772 gesch cn k l. 

tande i stol' kula med inskrift: 
»GTFWET T ILL GUDS HUUS : P i\ LIDTXGEÖHS : PEHR J.IEDEMAi.\ C: ATARINA 

GRUNDEL. ANSO 168!l. » H. 4:3 cm. 
Ljuskrona av malm (fig. :179) med G armar, krönt av en 

<lubbelörn , profilerad mitls lå ng slutande i stor kula. 1600-ta.lels 
senare del. Upptages först i inv. 1750. I-I. 57 cm. 

Ljus k rona av malm, med 8 armar, modern , i sakr istian. ]-1. 

i>:) cm. Skänkt 1900 av grossh. Fr. Jacobsen på Skogshem. 
Lj n s k rona av kristall (Jig. 180) med 6 armar, profilerad mill


stång med två stora klol 

av kristall , löv- och stjärn 

formiga prismor. Sfall

ning och ljuspipor av 

mässing. 1700-talet. Till 

kommen 1825. I-I. 85 cm. 


Ljusp låtar, ett par L.iusi•1..'.\TAn. 

(fig. 182), sammansatta av 
mindre vid varandra fast
n itade och på en trä
skiva uppsatta, drivna, 
försi lvrade mi.i.ssingsplå
tar. Rika b lomsterrankor 
omge en mittoval med 

Foto. S . B ra 11del 191 7. J)e/i 11 . S. Rran del. 

Fig, 184. L id ingö ky rka. Ljusstake Fig. 185. Drake å fig. 184. 

av m alm, 1600-ta le t. 


Leuchler a us Rronzc. 17. Jh l. 
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Foto . S. /3ra 11del 1917. / .'o/o. S. Brawlel 1917. Foto . S . Brcrndel 1917 

Fig. 186. Ud ingö kyrka. Fig. 187. Lidingö kyrka. Fig. 188. Lidingö 
Ljusstake av driven mäs Ljusstake av tenn , kyrka. Ljusstake av 

sing, skänkt 1771. skänkt 1702. tenn, skänkt 1714. 
Leuchter aus gelrie benem 
~\'lessin g, 1771 geschenkt. 

J.cuchler aus Zinn, 1702 
geschcnk l. 

Leuchler aus Zinn, 
1714 geschenkt. 

figurer i ett landskap. Framställningen i ovalen är något olika å de 
två plåtarna, den ena (fig. 182) har en kvinna sittande under ett 
träd, den andra en man och en kvinna under palmliknande träd. 
Omkr. 1700. H. 90 cm. Tnv. 1750 upptar: »2:nne ljusplåtar af 
Pai nedanför Sacristidörren, en på södra och en på norra väggen, 
skänkte af hr. Capit Cedersparre1 på Öst Yttringe 1739», vilken 
anteckning troligen avser dessa båda ljusplå tar. 

Ljusplåtar, ett par, av driven mässingsplåt med inskr. »J. 
Ö. M. » (= Johan Öman , inspektor på Bo), inv. 1750. H. 48 cm. 

LJ usA1rnAn. Lj u sarm (fig. 168) av mässing, med tre noder på armen och 
en skö ld med inskr.: »Cristina Carling A:o 1709 d. 7 Junij .» 
r,. 58 cm. 

Lju sar mar, ett par, (Hg. 183) av driven mässingplåt. Å skö ld 
inskr.: »Lidingeö Kyrka. » Skänkta enl. inv. 1772 av Jöran Michels
son på Bosön . L. 33 cm. 

Lampetter, ett par, av brons, av rokokotyp med 2:e ljus
pipor. Tro!. skänkta 1786 av kapit. Wickander på Ö. Yttringe. 
H. 	33 cm. 

App li cker, ett par, av brons, av empiretyp med 3 armar. 
H. 	50 cm. 

1 Tro!. J o han Conrnd Ce rl e r s parre till Schevik på Vltrmdö. f. 1699, kapten , 

l 1765. 
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Lju s h å ll are av 
mässing på prediksto
len med s tor näck
rosbladliknande man
schett. 1600-talet. 

L .1 (fSSTA h:A IL Lju ss takar, ett 
par, av silver, med 
3 pipor, skänkta av 
justitieborgmästaren i 
S tockholm Joh. Fred. 

Foto. l'ietas 1910. 
Gråås1 på Vi.ister Ytt F ig. 18!!. Lidingö kyrka . Detalj av miisshake, 

skänkt 1697.ringe stärbhus. Ti ll 
Dc tail eincs i\lessgcwandcs, 1697 gcschenkt.

lägget till 1879 års 

inv. H. 36 cm. Stämpl. K. 3. (= 1816). I. P. G. Tre kron o I' . 


Ljuss tak e av malm (fig. 184) med tre pipor. A foten en in 
graverad drake och denna inskrift på plattyska : »Mennych. het · ey n 
. dore. mek. de . mer . vor . doret · het· wan · ek. »2 Har förut 
funnits i Dandervds kvrka. 1600-talet. Upptages i Lidingö im. 

LJU SS taKar, eu par, av unv e u u1ct::::::111!0 \H!O. .iovJ> !:,tv1n, 

av arrendatorn Ernström på Höggarn. H. 25 cm. 
L:i u sstak ar, ett par (fig. 187), av tenn, släta, med inskription 

på foten: »GUDI T JL ii..HRA GIFVET T IL LlDINÖÖN (!) KI ÖRKfA AF PEH ÖMA .\ 

OCH GÖRLTX '.\ILSDOTTER 170'.2».' H. 28 cm. 

Lju ss takar, ett par 
(fig. 188), av tenn, vrid
na, skun kta av för
valtaren he Jacob v. 

Erclman på Ytterby ~ll' 

1714., H. 32 cm. 
Lju ss takar, e Lt 

par. av tenn , med 
in~kri plion under fo
ten : »AF 1'. E. SEVELI\\ 

Foto. Pielas 1910. TIL LIDJ~GÖ KYRKA ÅR 
Fig. HJO. Lidingö kyrka . Detalj a v antependium, 1s35_,, • S tämp lar: suPEH· 

sk iinkt 1781. 

De tail e ines Antependiums, 1781 gesch enk l. F l 1\ COi\IPOSIT IOi\ AF 


1 Johan Fredrik GrTtå, f. 1797, t 1879. 
" Inskri[Lcn enl. prnf H. Psi iander fr. södra delen av spl'ftkområclet mel l. .Elbc 

och ~lo/e.ser . Overs>itln : >M ~ngen kallar mig en Lok, som begått mer då rskaper iin jag.> 
3 Ses. 162 . ' Per Enk Se 1· e iin, premiäraklör, f. 17g1 , t 1851. 
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;wAB.TJN AB.TED!US LJ 'L'[ 

NORRKÖPING 1802. » 

.An tepe ndium 

T E XTI LIE I\. 	 (fig. 190) av röd- ocli. 
vitrandigt siden med 
invävda blommor ocli 
med bård av silver
spets. Fram till bro
dera t I. H. S. och 
I. H. M. S. ANNO 
l 781 i silver. L. 182, 
H. 102 cm. Skänkt 
av änkefru M. Schön 
på Skärsätra l78l. 

Ka l k kl ä d e av 
röd taft(fig. 191), brn
derat med J ehova, 
omgivet av en sol i 
guld och växtslingo1· 
i s ilver, i kanten 
knypplad silverspets. 
Skänkt den l dec. 

Folo . S. Bm11del 1917. 1735 av J. Baner och 
Fig. 191. Lidingö kyrka. Kalkkläcle av silverbro U. W ellingk (se bil. 

d erad taft, skänkt 1735. I). Konserverad 1.91.0Kelchluch. Silbe m e Sticker e i auf roler Seidc, 
1735 geschenkt. av Pietas i Sthlm 

med dess nr 68. H. 92, B. 92 cm. 
K a l kkl ä d e av vit ta ft i mitten med monogrammet: E. M. 

S. L. (?) krönt av adlig krona och i de fyra hörnen en adlig 
krona broderad i guld , i kanten guldfransar. Konserverad 1910 
av P ietas med dess nr 72. H. 60, B. 74, cm . 

K a lkkläd e av vit taft, i mitten I. H. S. omgivet av 	kvistar 
broderat i guld, i hörnen i guld I. H. lVI. S., i kanten s ilvers pets. 

Skänkt l 781 av änkefru Schön. H. 51, B. 53 cm. 
K a lkkl ä d e av svar t sammet med silverbroderier och silvers pets . 

Skänkt av fru Fanny Zetterberg på S ticklinge 1875. H. 38, B. 38 cm. 
Mäss hak e (fig. 189) av guldbrokad med vita, gula och ljus t 

gröna b lommor i s ilke, bladen med kontur er av brunt silke, fyllda 

Ett pa r alldeles lika dessa med samma stämpla1· finnas i Stenkyrka, Goltland. 
Se Sveriges kyrkor. Gollland, Band J, s . 41, tig. 40. 

1 
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med guld, botten silver, i kanten s il
verspets, å ryggsidan ett kors av sil 
vergaloner. Skänkt 1697 av grevin
nan Bielke på Frösvik tillsammans 
med en hel uppsättn ing av nu för

HÅR.HWiLA. 
komna textilier (se nedan). H. 110 cm. . LEFDE.i:riDEN'. 

DÖLCD.Mäss hake (Jig 190) av röd- och 
FRÅN. FiÅ .OCH.BllLLER.

vitrandigt siden med invända blom DOCH.WAA. 
mor, i kanten silverspets, Gudsöga REDLiCT. HiERTA. 

ÅDELTMOD.broderat i silver på framsidan, kors 
CiFMiLDT. SiNNE. 

av silvergalon på ryggsidan och I. H. RENT. SAJ"IWETE. 
M. 	 S. ANNO 178l. Skänkt av fru OCH. 

ÅRLiCT. NAMN.Schön 1781. H. 130 cm. 
; HANS. KiÅHASTE. ECENDOMl 


Gördel av samma tyg. I NU.BECiÅR.HAN.Ey MER. 


:Mäss hake av svart san1met med I ÅN AT. THESS. STOFT 

t HÅ( PÅH. LiCCA i.FRiD.silverbroderat Gudsöga framtill och 
I iN.TiL. 

kors av silvergalon med silverbro THEN. S1DM.DOMSENS.DAC. 
derad törnekrans baktill . Skänkt av 
änkefru Anna Lindblom, gift med 
uirekt. Carl Lindblom på Hersby, 1850. 
H. 126 cm. 

Folo. S. Brandel 1917. Bokdyna, skänkt av fru Schön 
F ig. 192. Lidingö kyrka. Grav1781, klädd med samma tyg som det sten över Car l Henfelt, t 17 56. 

av henne skänkta antependiet. r,. 4-2, Grabslein ciber Carl Renfclt, -;·17~6. 

B. 28 cm. 
Bokdyna, klädd med vilt siden broderad med guldblommor, 

guldspets i kanten, svart sammet på baksidan. Var förut klädd 
med svart sammet även på framsidan men senare överklädd med 
det vita sidenet. L. 4:6, B. 23 cm. 

Bokdyna, klädd med svart sammet rned i silver broderat 
I. H. S., omgivet av en krans av stjärnor, i kanten silverspets. 
Skänkt av fru Emma Schultze å Hudboda 1856. L. 4,6 , B. 2/ . 

Bok p a 11, klädcl med svart sammet med silverbroderier oc:li 
silverspetsar. Med sydd inskription på baks idan: »Lidingö kyrka 
1908 12

/ 4 av Fru Alma Fji.i.stad, Gångsätra. » 
Håva r , 2 st., av svart sammet, fodrade med läder. Den ena 

med guld, den andra med silvergaloner. 
År 1771 skänkte Johan Öman en håv av svart sammet med 

s il vergaloner, troligen en av de ovanstående. ÄLDRE, FöR
ICOMNA TEXTJ

»AllnO 1659 den 29 julii, förähracle elen ädle och Welb:ne LIER. 
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Foto. Gen eralstal>ens Ut . A ns/. 1917. 

F 1g . rn:l. Lidin gii kyl"lrn. S miirl e mann en , olj emåln . på trä fr. slute t av 1400-talet. 
Ocr Schm crzc ns mann, Ölgcm ii ldc, E nde dcs 15 . .Jhts . 

.I ungfru S igr id Bane i-, till Capelle t på öön efters krifn e saaker. 
Nembl: 

1 s t. - Hye nde på a ll tarel, a f grådt a ttl ast, s lickat med gull 
och s ilk e på en s ijd a och blo tt a ltlas t på de n andra s ijdan , s tic
ka t en kra nlz med gull uppå och Lwå wapn ar uti , med fln gers
bredh gu llknylningh rundt om kri ng, och i hörnen gullkn appar med 
Jergad he s ilkes Wippor. 
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Folo. Ge11erulslobe11s I.i l. An.si. 191 7. 

Fig. l!J.l. . Lidingö kyl'lrn . Herdarnas tillbecljan, neapolitanskt arbete 

fnln 1700-talets förra hiilft. 


Ölgcmiildc a us dcr crs lcr Hiilflc dcs 18..l h ts von Francesco Solilllcna (·!). 


1 st. - Pung, af grådL atlast, s tickat med gull och färgat silke, 
Twå städer runt omkring med gullgaloner, och fyra s täder långt 
med en stoor Wippa under af a llehanda slags si lke, stafwen del' 
till rödhfergat, och å tta städer gull öfwer. 

l st. Kalkklöde, sydt med bredh gerningh Rundt omkring rnedh 
swarl silke, och Banere s toore wapnen. 

l st. - Rööd Sarnmelz Myssa, medh gu llknyttningh och der 
inuthi en skirrdukshufwa medh knyllning. 

l st. - Manlhel, af tråddamast, under fordrat med Rödt 
kläd be. 

1 st. - I-Iyllka(9) med knyttning. 
1 st. -- Blyia, knyttning för en ända. 

11- 16272/i. Danderyds skepps/ags kyrkor. 1. 
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l st. Skiorta, med knyttning. 

l st. Hufwudklädhe, med knyttning. 

1 st. I-Iandkli.idhe, grofft, at torka naska och kanna medh. 

l st. Grant kläd he, något slethet, at torka kalk, patennet 


och skrinet medh. 
1 st. - Foder af Jarft, som hyenne ligger uthi medh - band. 
l st. - Foder af larft öf: Pungen ,, 
Antependium, nu förkommet, hörande till samma uppsätt

ning som ovannämnda mässhake av guldbrokad. Inv. 1697 be
skriver det: » 1 st. Altarkläde af Rödt Blommerat gyllenduk med 
guldspetsar omkring och med Borderat wapen af C. H. och M. B., 
wapen och namn. " Skänkt av B. Horn och M. Bielke på Frös. 
vik 1697. 1 

G11Avv:l.110A11. Mot yttre korvi.1ggen stå tvenne gravhäl1ar av kalksten, som förut 
legat inne i koret, resta: Den ena med inskriften : • INSPE KTOR PER 

ÖMAN / GTÖRLTNG H UDWIGHIA / Fn,\ N BOO A:o 1711 9. • H. 192, B. 125 cm. 
Den andra med inskriften: >HÄRUNDER / LIGGER HANDELSMAN I FRÅN 

REVAL. EDEL OCH / HÖGAC HTADH PETER / REIMER S DÖD D. 31 MATJ 1714 

OCH SIN SON I J ACOB DÖD D. 7 JUNIJ / 1713. > H. 210, B. 145 cm. 
Bland kyrkog:°trdens äldre gravvå rdar märkes en av kaiksten 

(fig. 192) över Cart Renfelt, t l/56, med denna inskriften på ena 
sidan (inskrift å andra sidan se fig. 192): •UNDER / THENNA STEN 

LIGGA ÖFWERLEFWOR AF I FRAML: R YTTMÄSTAREN I WID KONGL: I L!F

REGEMENTET / HR CARL RENFELT / SOM / FÖDDES I STOCKHOLM / DEN 9 

MA il 1695 / OCH DÖDDE i PÅ ÖSTER YTTRINGE / DEN a DECEMBE R / 1756.> 

Gravh~i l l över Johan Casten Böckman, av kalksten med låger
huggen ram. Inskription: HÄR HVJLAR I KONGL. SECRETERAREN I HE RR 

JOHAN GA ST EN BÖCKi\lAN I FÖDD D. [ l J ULIJ 1726 I DÖDD D. 15 AUG. 1780 I 
JEMTE DESS BARN / SONEN llllCAEL / OCH / DOTTERN A ' NA CHRISTINA / 

STENEN R ISTAD I AF EN I DJUPT SÖRJANDE MAKA I 1782. L. 187' B. 
122 cm. 

Gravhäll över Charlotta Löeven av kalksten med lågerhuggen 
ram. Inskription: J·r;\n. HV ILAR I PÖR D ETTA I LIEUTNANTEN VID KONGL. 

ARTILLERrnT HÖGWÄLBORNE FH.IHERRENS / AXELL ADAM HIERTAS2 
/ I LIFS

TIDEN / !=iÅ HÖGT ALSKADE Kii\.RA MAKA / FÖllD CHARLOTTA LÖEVEN / D. 9 FEBR. 

1i62 DOG D. 19 [) 1783/ SAMT DESS 2 :ne KIÄRA SÖNER / AXELL ADAM BROR AXELL / 

Bengt H o rn , f. 1 623, fä.llmarskalk, diplomat, l 1678, g. 1677 med Marga

reta Bjelke, l 1726. 
" Axel Adam Hi e rl a , f. 1749, friherre, övers le, t 1820, gift 1780 med Char

lotta Löf, t 1783. 

1 
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DÖDA T SPX.DASTE ,\LDER 

/ - JAG HAFWER SETT 

EDER FARA i\LED S{)RG . 

/ GUD SKALL EDER MIG 

TGENG IWE MED GLADJE. / 

L. 176, 13. ll7 cm. 

Söder om koret 
finnes en timvisare 
av Kolmårdsrnarmor 
på en granitstolpe. In 
skription: »Af C: L: 
B. 1830», skänkt av 
Carl Lindblorn. 

TAVLOll. ,'milrtema nnen 
{fig. HJ3), oljemålning 
på tr~i.. Kristi hår" och 
shi.gg mörkbrunt, kar
nationen gulvit, man
teln röd, underkliidna
den brun. Fon den gulFoto. S. Brw11/e/ 1917. 

Fig. 196. Liclingii kyrka. l\1·isti gravlflggning, vit, genom Lvenne bre
si!(neracl 1667. da vcrLikala mörk
Ölgemiil<lc, t6fi7. 

bruna Iinjer delad i e Lt 
brett mittfält, Lill s törre de len fyllt av den förgyllda, med inpres
sat mönster prydda glorian , och tvenne smala yLterbårder , i vilka 
ett landskap i klart gröna färger synes. Ham av svartmålad ek, 
närmast tavlan profilerad runt om utom på det nedre horisontala 
ram. tycket, där profilerna ersättas med en shi.t avfasning. Nord
jta lienskt, möjligen spanskt arbete frå n slu tet av 1400-talet. 1 Skänkt 
av riksgäldsfullmäktigen J. A. Zellerberg {inv. 1851). H. 75, B. 
59 cm. 

Herda mas tillbedjan (fig. 194:), oljemålning på väv. Dräk
ternas huvudfärger: iWarias ma ntel blå, underklildnad ljusröd, 
Josefs mantel ockragul , underklädnad blå. Herdarna i gröna, röda 
och blå mantlar. Gulvita moln. Enl. anteckn. i inv.-hok skänkta 
1880 av hovkamreraren .J. F. Forss trand , som inköpt dem på 
1840 talet av en grevinna L öwenh i elm, f. Gyldenstolpe,2 enl. 

' Enligt meddela nde av prof. Osrnld Siren. 


'G u s tafva C h a rl otta Gy ld e n s t o lp c, f. 1797, t 1839 i l\onslanlinopel,g. 

1 :o General-Löjtnanl cn Carl G. Löwenhielm, 2:o M iniste r-Residenlen Uno von Troil. 



-----

samma anteckning moJ 
ligen målade av .Jacobo 
Bassano (f. 1510 t 1592). 
li:nligt prof. Osvald Siren 
troligen neapolitanskt ar
bete, närstående Fran
cesco Solimena. 1 Guld 
ram. H. 155, 13. 157 cm. 

Ko nun gar n as ti ll 
bedjan (fig. 195). Dräk 
Lern as huvud färger: Ma
rias mantel bl å , und er
klädnad röd , huckl e gult. 
Den knäböjande konun
gens man tel gulvit med 
röda ornament, ljusblå 
underklädnad. Konungen 
närmast Maria har gul 
vit mantel och blå un
derklädnad, den tredje 
violelt mantel och blå 
klädnad. Gulvita och blå 
moln . Troligen av sam
ma mäslare som föregå
end e. H. 148, B. 200 cm. 

Kri s tu s p å kor set 
omgiven av sörjande 
kvinnor. Karnationens 
skuggor röda, kvinnorna 
draperade i röda och 
gröna kläder . Himmel 
med gråblå moln och en 
stad med renässansark i
tektur i fonden. Utan 
ram, väven ganska ska
dad. 1600-talsmålning. 
H. 70, 13. 57 cm. 

Kri s ti gravläggning 
(fig. 196), oljemålning på 
trä. Kristus lyftes av 

LIDINGÖ KYHKA . I Gö 

Foto. S. Brandel 191 7. 
Fig . 197. Lidingö kyrka. Smiirtemannen, 

1700-talsarbete. 
Ölge m iild e, 18 .J ht. 

Foto. S llr1111del 191 7. 
Fig. 198. L idingö ky rka . Madonna m e d barnet, 


1700-talc t. 

Ölgcmiilde, l S. J h l. 


1 Francesco So lim e n a , f.1657, neopolila narc, fra ms liicnd c m:'U a 1 ·~, ·j- 1747 el. 48. 
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Lvenne m~in i elen öppna sarkofagen, på an
dra sidan om vilken två män och en kvinna 
slå, bakom dessa en hög klippa med buskar 
och i fonden Jerusalem. Huvudfärgen å dräk
Lerna djuprötL, gult och ljusrött, buskar ocl1 
förgrund dju pt brungröna. P åskrift på kisL
gaveln: »A nno 1667 D. 9 junii», och: »I, en 
s köld , A.» samt i högra hörnet: »I. P. G.» Vit 
IJaksidan : »Till Lidingö Kyrka af C. L- b - . 
(=Carl L indbom) 18 1/ 4·5 .» Brun fo rnram . 
FL 86, B. 73 cm. 

Foto. S. JJ ru111 /el J!J17. Sm iirt e 1nann en (fig. 197;, olj emålning pli 
Fig. Ja!l. Lidin gö k y 1ka. YäY. Brungula huvudtoner. 1700-talet. P tt 
~ummertavla , 1778.1 

Yc rs l:if'c l, 1778. baksidan: »T ill Lidingö k yrka af v. Cons ul 
F. Cetli 1845.» Guldra m. H. 89, B. 73 cm. 

i\l allo nn an m ed ba rn e t (fig. 198), oljemålning på väv. Figu 
lrc rna s karnalion vit-röd le lL. Ma rias mantel klart blå, underdräk
'1en lj 11 sröcl, fonden brun , fonddraperiet brungrönt. 1700-talel. 
Cnlclrnm. l_)1°t baksidan : ,, [;ifaen till Lidingö Kyrka l83G af 
I lerr P. I~ . Scvel in på KoUla » (se not. 4 s. 157). H. 89, B. 
/ :-> cm. 

E:r is Ln s v i sar sttre n för Thomas oclt de övriga lärju ngarna, 
nl.i cmåln ing p i't viiv. Kris tus i vit mantel , ILirjungarnas blå eller 
!bruna, en röd , en grön. HiOO-tal el. På baks id an: »Till Lidingö 
!Kvrka a f C. L- b. l84·5 1"/s .» 11. 70 , J3. :->J cm. 
' ' 

Numirn-1 Nu mme rtav l a (fig. 199). med förgyll d ~an~ oc~~ sn idaL över
TAv1.on. 1s tye;ke mecl en rund 1nslrnpt1onsplaL1a med G. S. 1.'118 (= Gusta f 

'Spalcl cncreu lz. 1 Ny fot av s midesjärn . Jl. 65, J3. 56 cm . 

N' u m rn e rtav I a , modern, kopia el'Ler den ovanniinmda ehuru 
·högre. lnorn inske. pl::tLtan . H. B. l91l (= Helena Berg), skänkt 
av Linkcfru H. Berg, f. Bligh, å Hersbylio.lm. Fot av srni desjärn. 

n. 102, B. 56 cm. 
G u er id o n er (fig. 200), eLl par , snidade i trLi, krederadc och 

: förgyl lda m ed grönrnarmorcrad fotplatta. Från förra delen av 
:1800-Lalet. Upptagas först i 1879 års inv.-tillägg. H. 150 cm . 

l\AssAKI STA. ' K as s a k i s La av järn med å rtalet 1740 . H. 55, L. 90, B. 52 cm. 
Sia:Pr. Kyrkan li ar på 1700-talet och under början av 1800-talet ägt 

eU k y rko s k e pp, vi lke t i inv. 1750 omtalas såsom: )) Ett i taket 

l G u sta f S 1rn ldin g, nob il. S pa ldc ncrculz, f'. 1709, la gman , ·i· 1778. 
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hängande 3-mastadt Skepp 6/i. aln. långt med 

allt tillbehör och 12 Canoners bestyckning. » 

Redan år 1725 upptages som utgift: »Järn 

till Skeppet», vadan detta troligen då upp

hängdes i kyrkan. 


Böc1rn11.Gustaf Vasas bib e l av år 154:1 i enkelt 

läderband, skänkt under 1800-talet. 


Karl XII:s bibel av år 1703 i läderband. 

FATTIG BÖSSA .Fattigbössa av smidesjärn på granit


stolpe vid ingången till kyrkogården. 

Klocka av malm med inskription: •D LJRCll KLOCIWH. 


GOTTJLS HILF GOS MICH GERDT MEYER IN STOCK

HOLM. ANNO 1650 / GLORIA IN EXCEL.,IS DEO. • 

H. 	 40, B. 50 cm. 

Klo c ka av malm med inskr.: >KONUNG 


ADOLPH FRIEDRICH / DROTTNING LOVISA ULR ICA. / 

JAG SKAL INTET LÅTA EDER FADERLÖSA. JOH. 14. 

V. 18. OMGJUTEN AF GERHARD MEYER I STOCKHOLM 

• ,i.R 1752.• H. 50, B. 65 cm. 
Dessa båda klockor, vilka förut tillhört 


Barnhuskyrkan i Stockholm, tillbytte sig Li

dingö kyrka år 1814 av gelbgjutareålderman

nen Horner1 mot sina båda gamla klockor, 

vi lkas inskriptioner enl. Antikvitets boken lydde: 


Å den större: »GLORIA IN EXCELSJS DEO, ET Foto. S. /frcwdel 1917 . 

IN TERRA PAX, HOMINIB US BONA VOLU ' T (as.) H. S. Fig. 200. Lidingö kyrka. 

Guer idon av snidat,


BA 	 E.R,2 ( apen) F. EBBA GRIP (vapen) THENNA KLÅCKA 
förgyllt trä , 1800-talcts 


ÄR GlJTTEN AV JURGEN P UTTENSSEN M.5 I STOCKHOLM förra del. 

Gucridon aus geschiliTILL LYDINGEÖ KAPPAL ANNO DOMINI 1638.> l e1n, vcrgoldctc111 l-lol r. 1 

c rsle l-liitnc <l es l fl. Jhls .Å den mindre: »TENNE KLOCKA HAFWER JAGH 

LASSE MATZ SOHN M. I BOO. LATIJ GJLJTTIJ MEDH ALLES VOH.ES OMKOST

NTNG. JOI-IA VON VESTDORP SOM BOR HÄRPÅ LYDI GHÖN. 1607.> 

1 Gerhard H o rner, f. 1760, klockgjutareåldersman, i· 1824. 


' Se bil. I. 

" Jurgen (Jöran) Puttensen, Rotgiesser, l tro!. 1638 eller 1639. 
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S a mma nfa ttning a v Lidin gö kyrka s konsthistori a . 

I. Före nuvarande k yrka har funnits en 
illdre kyrka av trä ell er sten å Liclingön. Om ri 
dess utseende och läge är intet bekant, möjligen A. ~ 
hörde en Fi r 1672 riven »gammal s tapeh till ' I 

denn a kvrka. Kända inventarier äro: Det s. o~-
'-~..! 

- i, 
148 omtalade altarskå pet samt den s . 167 nämnda B. . 

klockan m ed årtale t 1607. 
Il. Omkring 1620 u ppförd e S vante Baner 

på Djursholm (se bil. I) en n y rektangulär, å tm . 
invändigt putsad grås tenskyrka, med väggarn a 
prydda av kalkm <°dningar, täckt av ett trälunn
valv och försedd med sakris tia i nordost och 
med in gång genom ett vapenhus i sydväst. (~ig. 

201, A.) Inventarier: Pred ikstol av å.r 1623 , 
shinkt av S. Ba ner och E. Grip (se s. 149), "d
textil uppsättning av S igri d Baner år lG59 (ses. F ig. 201. Lidi11gö 

- ]3 Il i\I B kyrkas pl a nutveck1b9), d:o av . orn och 11 • ielke pa 
0 

Frösvik lin g. 
ar 1697, klocka av S. Baner och E. Grip år Grnndri ssent wicklun g 

der l\irc h e. 
1638, tvenne ljuskro nor mot slutet av lGOO
ta let. Ny s tapel 1675. 

III. År 1756 nedrevs västgaveln och vapenhuset, varpå k yrkan 
tillbyggdes åt väster med c:a hälften av sin urspru ngliga längd 
och erhöll ingång genom den nya västgaveln . Östgavelns röste 
ombyggdes; tre nya fön s ter ~L östgaveln , nytt fönster å den gam la 
sydportalens p la ts och e tt föns ter ät söder i den ti ll byggda delen. 
Tunnvalv av trä (fig. 201 B). Arbetet leddes av revisor J. Falks
son på llersby och bekostades till s törre delen av Djursholm s
fami ljen. Kyrkogården utvidgades. lnvent. : Ny prediks tol 1779, 
dopängel av förgy llt trä 177(?), ny tex tiluppsältmng 1781 av 
Maria Schön på Sk ärsätra, nattvarclskärl , lju sredskap. Ny stapel 
1778. 

l\f. År 1817 byggdes elt av Lars Fresk bekostat torn av tri.i 
på västgaveln, elit klockorna flyttades. Kyrkogården utvidgades 
1854-. lnvenl.: Orgel 1834., oljetavlor. 

V År 1867 revs den gamla sakristian och en ny uppförd es 
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av tegel. (Fig. 201 C.) Fönster på norrsidan 1872-79. Invent.: 
Oljetavlor. 

VI. År 1905 utvidgades kyrkogården till mer än sin dubbla yta. 
VII. År 1913 reparerades kyrkan grundligt, kor tillbyggdes i 

öster enl. ritn. av Gustaf Ameen, de gamla kalkmålningarna 
framknackades och nya utfördes av artisten Allan Norblad, varm
luftsuppvärmning med pannrum och värmekammare under nya 
koret anlades. (Fig. 201 D.) 

12-162724.. Danderyds skepps lags kyrkor . 1. 
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Zusammenfassung. 

Die jetzige Kirche in Lidingö ist ein rechtwinkliger Saalbau aus Granit, innen 
und aussen verputzt, mit cinem Tonnengewölbc aus Holz und mit einem 1913 
angebautcn Chor aus Backstcin versehen. Die ösllichsten zwei Drittel dcr Kirche (Fig. 
155 A) bilden den älteslcn Teil , ausgefiihrt um 1620 von Svante Bnn6r in Djurs
holm (vgl. s. 68). Dicse ursprUngliche, kleine Kirche, deren Wände mit Kalkmale
reien im Renaissancestil (Fig. 165-166) geschmiickt waren, war mit Vorhalle im 
Siiden wie auch Sakristei (Fig. 201 A) aus Granit im Norden versehen und wurde 
1756 nach Westen (Fig. 155 B) erweitert, wobei die Vorhalle niedergerissen und 
der Eingang nach dem Westgiebel verlegt wurde. 

Bis 1718 hingen die Glocken der Kirche in einem Glockenturm aus Holz. 
In diesem Jahre wurden sie in einen kleinen Holzlurm i.i ber dem Dachgiebel im Westen 
verlegt. 1867 wnrde dic a lle Sakri stei durch eine neue a n derselben Stellc ersetzt. 
1913 wurde die Kirche eincr grUndlichen Reparatur unlerworferi , wobei der Chor 
angebaut, die Kalkmalereien fre igelcgt, und cine Wärmeleilung angelegt wurde. 

Aus dem Invenlar seicn erwähnt: Die I\anzel aus cl. J . 1779 (Fig. 168), 
Taufengel aus Holz, geschnitzt um 1777 (Fig. 169) und folgendc Bilder : Kristus a ls 
Schmerzcnsmann (Fig. 193), Ölgem;ildc auf Holz, gutc nordi talienischc Arbeit aus 
dem E nde des 15. 'Jhts.; die Anbetung der Hirten und die Anbetung der Könige, 
Ölgemälde auf Leinwand aus der ersten Hälfte des 18. Jhts. in der Art des Fran
cesco Solim errn. (F ig. 194, 195). 



Bilaga I. 

Utdrag ur Banerfamiljens släkttavla, upptagande de i Dande
ryds kyrkobeskrivning omnämnda medlemmarna. 

ESK IL ISAKSSON ·j- t roL 14891 • 

G. L m . Cecili a Green, 2. m. Brita Arents____tillbakaseendedotter (av ., _ _,.._ Ulfslii kt en). 

NILS ES KILSSON. 

Riksråd. -!- 1520 (avrä ttad av l(ristian Ty

rann) G. m . Ingeborg Tott i hennes 2:a 

gifte; fick med~ne D .i urs ho I m. 


AXEL NILSSON. 

Riksråd. -!- 1554. G. 1538 m. Margaretha 


Pedersdotter Bjelke, -!- 1557. 

~----------~ 

INGEBORG och ANNA GUSTAF AXELSSON 
t villi ngar, f. 1545, .Lj samma dag, r. 1547. Hiksråd. Ofla a nvänd 

de föd< es ss. sändebud till utla ndet. f 
1600 (h a lshu ggen i Linköping). 
G. 1i>81 m . Christina Sture 

r. 1559, -r 1619. 

SVANTE GUSTAFSSON PEDER GUSTAFSSO:\' SIGRID 
f. 1583. Riksråd och guver f. .. 1588. Riksråd, lagman f. 1592, -!- 1669. Ef
nör i Higa . -!- 1628. G. 1617 i Os tergö tland. -!- 16H. G. terliim nade an
m . EbbaGrip, f.158:!,-!- 1666. 1615 m . Hebbla Flem ing, tecknin gar om sin -r 1639. s lä kt 

~~~-----·~---~ 
CHRI STINA SVA!\ T E CLAES 


SVANTESSON
+ 1652. G 1641 m. f. 1620. Riksjiigmiistare. 
frih. Thure Bjelke, f. 1621. Hiksråd och -;- 1675. G. 111. Ebba Sparre, 

·i· Hl48. 	 lagman i Värmla nd. f. 1631. 

f 1674. G. 16~9 111 . 


Margareta Sparre, i· 

1686. 

~~~~~~~~~~~ 

.JOHAN GABRIEL SVANTE MAUR ITZ .JOHAN 
f. 1662. Gene ra l i r. 1666, -i- 1668. f . 1659. Genera llöjtnant. 

h anno ,·eransk ·l- 1736. G. 1. m. Margaretha 
tj ä nst . -!- ogift 17()(i. Charlotta Baner, f 170ti, 

2. 111 . Ulrica Christina 
Wellingk, f. 1687, -!- 1766. 

1 En!. K1.1 NGSP0R, i U. F. T ., I, h. IV. s. !l . 

t:l- 162724. Danderyds skepp.<Iags kyrkor. 1. 





Rättel se. 


Sid. 122, 6:e raden nedifrån står -tl\V · i-1', skall vara 11\Y · -t1' . 


1-162724. /Jrmrleryrls skeppslags kyrkor. 1. 



Af 

SVERIGES KYRKOR 


-...

föreligger förut: 

UPPLAND. Band IV, h. 1. Erlz"nghundra härad. Distr. 
af Akad. Bokh., Uppsala. 

GOTTLAND. Band I, h. 1. Lummelunda t-ing (utom 
Tingstäde). Pris 4 kr. 

VÄSTERGÖTLAND. Band I, h. 1. Kållands härad, 
norra delen. Pris 5: 40. Band I, . h. 2. Kållands 

härad, sydöstra delen. Pris 4: 50. 
STOCKHOLMS KYRKOR. Band III, h. 1. I<ungs

holms kyrka. · Pris 4: 50. 
DALARNE. Band I, h. 1. Leksands och Gagnefs 

Tingslag. Pris ·4: 50. 

Utdrag ur recensioner: 
Arbetet är, kan man säga, ett led i d.et väldig:\ verk som p!börjades af Arthur 

Hazelius. August Brunius i Svensl:q Dag/JI. 
Det stora företaget är att anse som en allmän nationell kulturangelägenhet af 

vidtomfatlande betydelse. Axel L. Rumda!zl i Göte/J. Handelstid11. 
Det är ett verk, som drifvits fram af en stark intellektuell och nationell hän

förelse, hvilken tydligen ej skytt arbete och uppoffringar för att sätta företaget i gllng. 
Och dettas nationella, konsthistoriska och kulturhistoriska betydelse kan knappt 

öfverskattas. Sydsvenska Dag/JI. S11ällp. 
- - - ett företag, hvilket, om och när det har blifvit ·slutfördt i enlighet 

med den af dess pllbörjare framlagda väl genomtänkta planen, helt säkert blir af 
den allra största betydelse för vllrt lands kultur. Arkitekten icke mindre än konst
historikern skall här finna ett det rikaste och mllngsidigaste material samladt för 
kännedomen om bllde kyrklig och profan konst, och kulturhistorikern skall ocksll 
fil sina lystmäten under studiet af den Jllnga rad volymer, där han i ord och bild 
skall se Sveriges kyrkof skildrade, sll.dana de varit och blifvit under inflytande af 
förvandlingens lag (ofta p!skyndad af mänsklig d!rskap), och genom arkiven Il 
mllngen lefvande inblick i det svenska folkets lif under gamla tider. 

'Ju!zn Kruse i Idun . 
Ett betydelsefullt arbete och en viktig insats i svenska kyrkans gärning just nu 

har tagit sin början i och med utgifvandet af det stora verket >Sveriges kyrkor•. 
Svensk kyrkotidn. , 

Slldant det första häftet öfver Sveriges kyrkor i konsthistoriskt inventarium nu 
föreligger, är det ett ämne till blide stolthet och tacksamhet ur sllväl kyrklig som 
nationell synpunkt. Ny tidn. /. kyrka o. skola. 

Under tryckning är: 
UPPLAND. Band II, h. 1. Häfverö och Väddö skepps!. Pris 

c:a 3 kr. 

OBS! 	 Genom forhandsabonnemang, som ej behöver gälla 
hela verket och lämpligen kan verkställas i när
maste bokhandel, erhålles 20 % rabatt. 
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Af' UPPLAND 
PUBUCERAT 

• OMRÅDE. 
===::: UNDER vrARBLT
- NING VARANDE 
==== OMRÅDE. 

BANDI. HÄfTE 1. 
STOCKHO LM 1:918. KUNGL . JJOK1.'RVC K RRJET. P . A. NORSTK DT & SÖNER.o 1627~4 
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