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GRAVlVIINNEN 

Vid beskrivningen av kyrkans gravminnen har den traditionella ordning blivit bibe
hållen, vilken finnes angiven i kyrkans gravstensbok, en förteckning över dess grav
kor och gravar, upprättad 1676 eller närmast föregående år av en av kyrkans 
dåvarande föreståndare Georg Hircinius, sedermera adlad Stiernhoff. 1 Förteck
ningen uppräknar och beskriver först kyrkans »store Herre Grafställen», d. v. s. de 
kungliga och adliga gravkoren samt vissa på golvet stående tumbor, vilka alla beteck
nas »med Litterm· ifrån A och B, som äre Konunge Grafwar fram för Höga Altaret 
til och med Lit. O.». Därefter följa »alla de andre Grafwarne på Gålfwen som med 
Numrer påhugne äre». Förteckningens ordning har i allt bibehållits med det undan
taget, att gravkor och gravar, vilka tillkommit efter gravstensbokens upprättande, 
exempelvis Bernadotteska gravkoret, infogats på sina för sammanhanget naturliga 
platser. 

Vid be<Jkrivningen av de enskilda gravminnena har den ordningen iakttagits, att 
alla föremål, som hänföra sig till en och samma person, såsom gravsten, kista, huvud
baner, anvapen, sorgfanor, epitafier, minnesgåvor o. dyl., behandlats i ett samman
hang. I fråga om de behandlade personernas titlar har som regel vederbörande 
högsta värdighet angivits. I sådana fall, då födelse - eller dödsdatum i inskrifterna 
avvika från motsvarande uppgifter i »Den introducerade svenska adelns ättartavlor» 
(cit. ELGENSTIERNA), ha inskrifterna i allmänhet givits vitsord, men avvikande upp
gifter ha vanligtvis anmärkts i not. Endast då det varit uppenbart, att inskriften 
är felaktig, har ELGENSTIERNAS uppgift givits företräde. 

1 Då originalet, som förvaras i Slottsarkivet, icke var tillgängligt för författaren, då själva 
gravundersökningarna verkställdes i kyrkan, användes i stället vid detta tillfälle en i A. T. A. 
förvarad avskrift av gravstensboken (cit. F . ö. G.), utförd under förra delen av 1700-talet. 
Originalhandskriften (cit. GRAFFSTEENSBOOK) har använts i fråga om sädana uppgifter, som blivit 
införda i densamma efter det avskriften verkställts. 
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Fig. 279. Konungarna Magnus Laduläs ' (närmast) och Karl Knutssons gravmonument, utförda 

omkring 1574 av Lukas van der Werdt. 


{lrabmäler der Könige Magnus Laduläs (vorn) und Karl Tomb s of MagnusLadulås (nearest) andKarl Knutsson, Kings 

Knutsson, ausgefiihrt um 1574 von Lukas van der Werdt. o! Sweden. Executed, about loU, by Lukas van der Werdt. 


KONUNGARNA MAGNUS LADULÅS' OCH KARL KNUTSSONS 
GRAVAR 
LIT. A och B. 

»Lit. A och B är twänne Grafwar inför Höga Altaret med uphögdt arbete, där på 
de döda Konungarna med hela Kroppen finnas utarbetade. Lit. A ligger närmast 
intill norra kyrkwäggen. Är Magnus Ladulås' Graf. Lit. B är Karl Knutssons grav.» 
{F. 	ö. G. s. 5). 

Gravmonument över Magnus Ladulås, d. 1290, utfört omkr. 1574 av Lukas van MAG NUS 
LADU LÅS' der Werdt. Fig. 279-282. Monumentet har form av en tumba av gulvit lenabergs

GRAV 
marmor med röda och svartblå ådringar. L. 248, B. 170, H . 112 cm. På tumbans 
lock ligger en bild av konungen, utförd av röd terracottaliknande konststen. Konungen 
vilar på en tunn bädd, som ursprungligen haft vit färg, och har under huvudet en 
kudde med inpressade mönster. Den tycks ursprungligen ha haft färg som brunt 
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skinn. I hörnen har den tofsar, som ursprungligen varit förgyllda. Konungen har 
långt lockigt hår, som fall er ned på axlarna, svagt kluvet helskägg och mustascher. 
På huvudet har han en förgylld öppen krona 1 och håller i händerna en förgylld 
spira, snidad i ek, samt äpple. Spiran har empireformer och härstammar från en år 
1820 utförd reparation. Ursprungligen hade bilden, som fig. 280 visar, en betydligt 
längre spira, som var nära lik samma attribut på Gustav Vasas gravvård i Uppsala 
domkyrka. Konungen är klädd i en i långa, parallella veck lagd mantel med bred, 
över axlarna nedfallande krage. Mantelns kanter äro prydda med bårder av upphöjda 
förgyllda ornament; i bårdens mittlinje finnes en rad hål, i vilka troligen förr suttit 
stenar eller andra prydnader. Manteln har haft blå färg, 2 varav spår finnas bevarade, 
och av äldre bilder att döma har den varit strödd med kronor. Kragen, liksom -också 
mantelns foder, har varit målad vit med svarta hermelinssvansar. Manteln, som är 
öppen mitt fram, så att underdräkten är synlig, sammanhålles vid halsen med ett 
brett, ornerat band, fästat vid kragen med runda spännen. Ovanpå kragen ligger 
runt halsen en riddarkedja, som mitt fram är försedd med ett h}ingsmycke med en 
stor droppformad pärla. Underdräkten utgöres av en i vertikala veck liggande fotsid 
kåpa, som urspninligen haft brun färg. Kåpan är rynkad kring halsen och har ut
efter nedre fållen en ornerad bård av liknande utseende som mantelns. Skorna, som 
sticka fram ur underdräkten, ha spetsiga tår. Det är dock ovisst om formen är den 
ursprungliga, ty hela övre delarna av fötterna äro av gips och förskriva sig från 
någon av de förut omtalade reparationerna. 

På tumbans västra gavel finnes Sveriges riksvapen, hållet av en kvinnlig figur, utförd 
i halv rundskulptur. Av riksvapnets tre kronor sitter den ensamma kronan i övre 
raden; i hjärtskölden Folkunga vapnet, ett stående krönt lejon över tre ginbalkar. 
Huvudskölden är täckt av en öppen kunglig krona. 

Tumbans långsidor äro prydda med kartuscher med minuskelinskrifter och på båda 
sidorna om kartuscherna finnas märken efter nu försvunnna vapensköldar, vilkas ut
seende man dock känner tack vare äldre avbildningar, bl. a . ett kopparstick i Pering
skiölds »Ättartal» och en förlaga till denna bild i Linköpings stiftsbibliotek (fig. 280). 
Bilderna visa, att man med dessa vapensköldar avsett att framställa konungens fyra 
anor. Vapnen äro från huvudändan räknat på högra (södra) sidan: l) Magnus 
Minnesköld till Bjälbo ; vapen bild, ett stående okrönt lejon över tre balkar. 2) Ingrid 

1 Stora delar av kronan äro reparerade med gips. Monumentets ömtåligare delar ha varit 
starkt utsatta för skadegörelse vid de kungliga begravningarna under 1600- och 1700-talen, då 
mycket omfattande dekoreringsarbeten utfördes i högkoret. Redan 1682 omtala kyrkans räken
skaper en utbetalning till >Gips Makaren Christopher Theel för gjort arbete på Konungarne 
framman Wedh altaret i Kyrckian• . Sedermera ha reparatione_r ägt rum många gånger, senast 
vid sista restaureringen. 

2 Rester av denna blåa färg finnas bevarade på flera ställen. Manteln är senare målad med 
brungrön färg, vilken vid senaste restaureringen framtogs under ett flertal ännu senare över
målningar. 
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Fig. 280. Konung Magnus Ladulås' gravmonument. Uppmätningsritning från 1600-talets senare del. 
Original i Linköpings stiftsbibliotek. 

Grabmal des Königs Magnus LaJulå.s. Vermessungszeich- Tomb of King l\lagnus Ladulås. Drawing, to measure, from 
nung ans der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts . latter half of 17:th century . 
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Ylva, »Sune Sijks dotter»; vapenbild, en uppåt slingrande orm som biter i en fem
uddig stjärna. På vänstra (norra) sidan: 3) Konung Erik Knutsson; vapenbild, tre 
kronor kring en hjärtsköld, den ensamma kronan i övre raden. Hjärtskölden delad; 
i övre fältet ett lejon över tre ginbalkar, i undre fältet tvenne mot varandra stående 
lejon, vilka 1671 enligt uppgift i Corfitz Brroms dagbok voro målade gula. 1 4) Drott
ning Rikissa, dotter till konung Valdemar I i Danmark; vapenbild, Danmarks vapen, 
tre krönta leoparder och fyra hjärtan. 

Man känner icke vid vilken tid dessa vapensköldar, vilka som nämnts funnos kvar 
ännu 1671, blevo borttagna, men det troligaste är, att de blevo förstörda 1744, vid 
vilket tillfälle monumentet »Öppnades på sidan av en murmästare». (voN STIERNMAN 
i företalet till WENDELIUS). 

~ 
Monumentet har inskrifter, utförda med bokstäver, som imitera medeltida minuskler, 

bland vilka dock här och var finnas kapitäler. Bokstäverna ha ursprungligen varit 
förgyllda. Runt lockets kanter läses följande med början vid östra gavelns södra 
sida (fig. 281): HIC ·JAGET· SERENISSIMUS · PRINCEPS · AC · DNS; DNS · MAGNUS l SUECORU · 
GOTHORUQ ·REX; BIRGER! · DUCIS; PREFATORD · REGNORD · GUBERNATORIS l FILIUS; ERICI · 
XII · ETUS · NOIS · EORUDEM · REGNORD · REGIS ·EX j SORORE NEPOS: OBYT · ANO · CHRI · 
MCCLXXXX ; REGN! · SUI · XIII : CUIUS · ANIA · IN • lETERNA ·GLORIA· VIUAT. 2 På södra 
långsidan: CLAUDITUR INCISO REX HOC SUB MARMORE MAGNUS, l QUI VETERUM REGUM 
STEMMATE CLARUS ERAT · l IS QUANTUS FUERIT SANCTJE PIETATIS AMATOR, l TESTANTUR 
MULTIS CONDITA TEMPLA LOCIS • l HIC LEGUM CUSTOS, ET SERUANTISSIMUS lEQUI, l IN 
SUMMA SUEONUM PACE REGEBAT OPES · l VT SUA TUTA DOMI, NULLO CUSTODE, TENERET j 
INCOLA, LEX SERJE AC OBIJCIS INSTAR ERAT · IMAGNANTMUS, SUMPTISQUE POTENS BELLA
TOR IN ARMIS, l PACE DOM! CLARUS MILITIAQUE FUlT· l LONGA SED HUMANJE TANDEM 
POST TlEDIA VITJE, l FATA PIUM TERRIS ERIPUERE SENEM. 3 På norra långsidan: IUSTI
CIJE SPLENDOR, l PATRilEQUE PATER, l VIUAS IN lETERNUM, l O MAGNE BEATE. 4 På l110nU

1 CORFITZ BRLEM, Dagbok under en resa i Sverige åren 1671 och 1672, utg. av Bert Möller. 
Stockholm 1916. S. 18. 

2 Översättning: Här vilar den allernådigste fursten och herren, herr Magnus, svears och göters 
konung, son till Birger Jarl, styresman över förutnämnda riken, systerson till samma rikens 
konung Erik med namnet den tolfte. Han dog år 1290 i sitt trettonde regeringsår. Må hans 
själ leva i evig ära. (Anmärkning: Med >Erik XII» avses Magnus Ladulås morbror konung 
Erik Eriksson). 

3 Översättning : Under denna ristade marmor hvilar konung Magnus, berömd genom härstam
ning från kungliga förfäder. Tempel, grundade på många ställen, vittna om huru högt han 
älskade den heliga fromheten, denne lagarnas väktare och beskyddare av likheten inför lagen . 
Han styrde svearnas välde i djupaste fred, så att man hade sin egendom skyddad utan vakt; 
för inbyggarna gällde lag lika mycket som lås och regel. Frikostig och en väldig krigare var 
han, berömd i fred och i krig. Slutligen mätt av ett långt liv bortrycktes den fromme gamle 
från jorden. 

4 Översättning: Strålande rättvisa, fäderneslandets fader, må du leva i evighet, o salige store. 
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Fig. 281. Inskrift omkring lockets kant på konung Magnus Ladulås' gravmonument. 
Insebritt um elen Hand der Deckplatte au f Grabmal des Inscription around the ed ge of the lid of King Magnus 

Königs Magnus Ladulås. Laclulås' tomb. 

mentets östra kortsida har funnits följande nu förstörda inskrift: CUM MAGNUS 
ESSET REX l FLORDIT IUSTICIA ET LEX l RELIGIONIS HIC PIUS CULTOR / 
SCELERUM ACERRIMUS ULTOR l PAUPERIBUSQUE CHARUS l DUM VIXIT 
NUNQUAM AVARUS. 1 

Magnus Ladulås' - liksom även Karl Knutssons - gravmonument är uppfört 
genom J o han JII: s försorg i sam band med de restaurerings· och inredningsarbeten, 
som verkställdes i kyrkan och klostret under åren 1568 till 1576. Mästare till dem 
är stenhuggaren Lukas van der Werdt, vilket framgår av ett brev från konungen till 
Anders Målare den 3 juni 157 4, i vilket meddelas att )) förbemelde Lucas holler u på 
och uthugger the G riffter i Gråmunke Clöster som vy haffwe befalet honom,. 2 Monu
menten voro troligen färdiga senast 1576, då arbetena i kyrkan för den gången av
slutades. De utgöra ett led i Johan III:s verksamhet för tillvaratagande och åter
upprättande av de historiska minnesmärken, som under den tidigare vasatiden blivit 
vanvårdade eller förstörda. Monumenten äro utförda i arkaiserande stil i medveten 
avsikt att ge ett ålderdomligt och ärevördigt intryck. De äro att anse som ett slags 
restaureringar och ha säkerligen ersatt medeltida monument (jfr s. 382). Det program, 
efter vilka de utförts, har uppgjorts i Johan III:s kansli av konungen själv och hans 
li:trda sekreterare. 3 Där hava även inskrifterna författats och den heraldiska utsmyck
ningen komponerats. Den första av de ovan angivna inskrifterna är författad av 
sekreteraren Rasmus Ludvigsson. '1 H an har också ritat minuskelinskrifterna och givit 
anvisningar angående den heraldiska utsmyckningen, för vilken medeltida sigill ligga 

1 Översättning: Då Magnus var konung, blomstrade lag och rät t. H an var religionens fromme 
vårdare, brottens stränge hämnare och älskad av de fattiga. Så länge han levde var han aldrig 
g irj g-. 

2 RIKSREG. "fo 1574. 
'
1 För monumentens tillkomst finnes utförlig redogörelse i KONUNGAGnAVAR s. 91. 
4 RASMUS LuDVIGSSON, historieskrivare och genealog, sekreterare i Gustav Vasas, Erik XIV:s 

och J ohan III:s tjänst, d. 1594. 

25 . Sveriges kyrkor. Stock/lolm il. 
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Fig. 282. Gravmonument över konung Magnus Ladulås, d . 1290, utfört omkring 1574 
av Lukas van der Werdt. Sett uppifrån (s. 375). 

Grabmal des Königs Magnus Ladulås, gest. 1290, Tomb of King Magnus Ladulils, d. 12~0. Executed, 
ausgefiihrt tnn 15'74 von Lukas van der ·werdt. al>out 157-1, by Lukas van der Werdt. Seen from 

Von oben gesehen. above. 
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Fig. 283. Gravmonument över konung Karl Knutsson, d. 1470, utfört omkring 1574 
av Lukas van der Werdt. Sett uppifrån (s. 385). 

Grabmal des Königs Karl Knutsson, gest. 1-J/70, ausM Tomb o! King Karl Knutsson, d. 1470. Executed, 
geflilnt um lö74 von Lukas van der Werdt . Von about lö7J., by Lukas van der Werdt. Seen from 

oben gesehen. above. 
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till grund. Den andra inskriften är författad av den främste mannen i konungens 
»tyska kansli>>, Wencelaus Heroldt 1 och den sista av Johan III själv. 

Konungens grav har redan under medeltiden varit utmärkt med ett gravmonument 
av något slag, vilket bl. a. framgår därav, att läget för ett av kyrkans sidoaltaren i 
koret anges i förhållande till graven. I ett par brev från 1400.talets förra del (jfr 
s. 264) föreskrives, att vissa mässor skola >> steghias opp a thet al tarith som staar i 
högha korerrom nordhan for helgha konungh magnussagraff». -På insidan av pärmen 
till klostrets diarium finnes en medeltida uppteckning av en inskrift, som anses ha 
varit anbragt på konungens gravvård. 2 Inskriften lyder med upplösta förkortningar: 

Epythafium regis magni ladhalas 

Suecia suspira sublato principe plora 
quem mortis dira nimis accelerant 3 tulit hora 
qui te prote:J.Cit ac iuris culmine rexit 
hunc mors euexit clausit lapis arida texit 
plangito plebs tri:otis orbata diebus in istis 
principe preclaro pre gustu mortis arnaro 
Stirps ene fle ve pre re que te terit e spe 
plangito grex quia rex fit fex quem lex necat exlex 
huius quisquis eris bene iudicij menor 4 eris 
nam velut hic sic tu mortis fenieris 5 ab ictu 
Jani ter quina migrauit luce kalendas 
Cui lux diuina det opes sine tine tenendas 
Conelitur hic regum flos fons et formnia legum 
rex mitis rnagnus (quem) 15 sit ei mitis deus agrrus 7 

qui tumulum transis oculum cum mente reuoluas 
pro socio prece cum. precio pia numina soluas 
pronus ad oramen pro magno funde precamen 
quod sibi solamen sit sanctus spiritus amen 
Anno milleno bis centeno nonageno 
virginei partus magnum clausit locus artus 8 

' vVENCELAUS HEROJ,DT, sekreterare i Erik XIV:s och Johan III:s >tyska kansli», Om H. se 
vidare KONUNGAGRAVAR s . 95, not. 

2 LÄ~'FLER, L. FR., Den gottländska 'faksteinarsägnen. Bidrag till kännedom om de svenska 
landsmålen XIX: 6. s. 10. 

3 o: accelerans. 4 ;:, : memor. 6 n eller u; ;:, : ferieris . " quem under rasur. 7 
;:, : dei agnu s. 

Översättning: Sverige, sucka och begråt den bortgångne hövdingen, som den grymma, alltför 
snabba dödsstunden bortryckt. Han, som skyddade dig och styrde dig med elen högsta rättvisa, 
honom har döden bortfört, griften inneslutit och jorden övertäckt. Klaga, du sorgsna folk, som 
i dessa dagar berövats din lysande furste, klaga över, att du fått smaka dödens bitterhet. Gråten, 

8 
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Under det nuvarande gravmonumentet finnes medeltidsgraven bevarad, murad av 

tegel av samma slag, varav kyrkans tolvhundratalspartier äro byggda. Graven under

söktes av författaren åren 1915-16. Den innehöll skelett av sju personer, fem män 

och två kvinnor, och den sist begravne, som vilat i en kista av trä, låg ännu i orubbat 

läge över de andra. Benen i graven undersöktes ur antropologisk synpunkt av pro

fessor Karl M. Fiirst, som därvid konstaterade, att de olika skeletten sannolikt här

rörde från samma familj. Först ansåg sig kunna konstatera, att ett av skeletten, av 

vars kranium fig. 228 ger en bild, sannolikt tillhört Magnus Ladulås, och att ett 

annat tillhört dennes sonson, junker Magnus Birgersson, som blev halshuggen på 

Helgeandsholmen i Stockholm 1320. Beträffande kvinnaskeletten anser Furst, att 

det ena tillhört Magnus Ladulås' gemål drottning Helvig och det andra möjligen 

hans dotter Rikissa, som var abbedissa i Klara kloster i Stockholm. 1 Efter slutförd 

undersökning nedlades de olika skeletten i enkla kopparskrin av parallellepipedisk 

form, vilka därefter nedsattes i graven. Skrinen äro försedda med nedan angivna, 

graverade märken och inskrifter, de senare författade av Kungl. vitterhets-, historie

och antikvitetsakademien: 

Kopparskrin märkt M. L. I. Inskrift: DETTA SKRIN INNEHÅLLER DE BEN soM 

VID EN 1916 FÖRETAGEN UNDERBÖKNING ANSÅGOS HAVA TILLHÖRT KONUNG MAGNUS 

BIRGERSSON KALLAD LADULÅS t 12 90. 

Kopparskrin märkt l\1. L. 2. Inskrift: DETTA sKRIN INNEHÅLLER DE BEN, soM 

VID EN 1916 FÖRETAGEN UNDERBÖKNING ANSÅGOS HAVA TILLHÖRT PRINS MAGNUS 

BIRGERSSON t 1:3!10. 

Kopparskrin märkt M. L . 3. Innehåller ben av det skelett, som vid undersök

sökningen betecknades M. L. 3. 

Kopparskrin märkt M. L. 4. Innehåller ben tillhörande skelettet M. L. 4. 
I(opparskrin märkt M. L. 5. Inskrift: DETTA SKRIN INNEHÅLLER BENEN AV EN 

ÄLDRE KVINNA, MÖJLIGEN DROTTNING HELLVIG, VILKA ANTRÄFFADEs VID EN 1916 FÖRE

TAGEN UNDERSÖKNING. 

Kopparskrin märkt M. L. 6 . Detta skrin innehåller de ben, som enligt Fiirst 

möjligen tillhört Rikissa Magnusdotter (skelett M. L. 6). 

Evas ättlingar och klagen över det, som berövat eder hoppet. Klaga, o folk, över att den Jag
lösa döden slagit din konung. Vem du än må vara, kom väl ihåg domen, ty liksom han skall 
du drabbas av dödens slag. Den 18 december bortgick ur ljuset han, som av det gudomliga 
ljuset må erhålla eviga skatter. Här vilar den yppersta bland konungar, lagarnas källa och 
förebild, den milde konung Magnus. Må Guds lamm vara mild mot honom. Du, som skrider 
över graven, må du sänka ditt öga och besinna dig, och må du med bön för denna din med
människa friköpa honom hos den bevekta gudomen. Böjd till bön må du för Magnus utgjuta 
dina böner, vilket även må skänka den helige andes tröst åt dig själv . Amen. År tolvhundra
nittio efter Jungfrufödelsen inneslöt graven konung Magnus. 

1 Utförlig redogörelse för såväl den arkeologiska som den antropologiska undersökningen i 
KONUNGAGRAVAR. 

25* 
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Fig. 284. Konung Karl Knutssons gravmonument. Uppmätning av västra gaveln och norra 

långsidan. 


Grabmal des Königs Karl Knutsson. Varmessung der Tomb of King Karl Knutsson. Drawing, to measure , of 

westlichen Scllmal- und der nördlicheu La.ngseite. the west ~.:nd and the north s ide. 
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Fig. 285. Anvapen på konung Karl Knutssons gravmonument, vilka framställa konungens fyra 
fäderneanor (1 - 4) och fyra möderneanor (5-8) (s. 388). 

Ahn enwappen auf Grabmal des Königs Karl Knutsson ; Family arms on the tomb of King Karl Knutsson, showing 
1-4 die väterlichen, 5-~ die m iitterlichenAhnen des Könlgs . four q u artarings on the father's side (1-4) and four on the 

mother ' s (5-8). 

Kopparskrin märkt M. L. 7. Innehåller resterna av det medeltida skelett (M. L. 7), 
som före undersökningen låg orubbat överst i Magnus Ladulås' grav.. 

Kopparskrin märk M. L . 8. Innehåller de ben, huvudsakligen kotor och revben 
samt hand- och fotben, funna i Magnus Ladulås' grav, vilka icke kunnat hänföras 
till något bestämt skelett. 

Gravmonument över Karl Knutsson, d. 1470, utfört omkr. 1574 av Lukas vanKAnL 
der Werdt. Fig. 283-287. Är i allt väsentligt av samma utseende som Magnus Ladulås ' soNs 

KN U'l'S· 
GllAV 

ovan beskrivna monument. L. 235, B. 150, H. 11 O cm. Konungens bild skiljer 
sig från bilden på föregående monument endast ifråga om ansiktet och riddarkedjan. 
Karl Knutssons ansikte är skägglöst med undantag för överläppen, som har en kort 
mustasch . Ansiktet omramas av långt vågigt hår, som faller ned på axlarna. 
Riddarkedjans utseende framgår av fig. 283. 

Runt lockets kant med början vid östra gavelns södra sida följande inskrift: HIC. 
REQUIESCIT · SERENISSIM' · PRINCEPS ·ET· DNS; DNS ·l CAROLUS; DNI · CANUTI · 1\HLITIS · 

' , ' ' lAURATI · FILIUS; SUECO · GOTHO NORUEGIANO Q REX: QUI ·EX· HAC ·VITA · DECESCIT; 
ANNO • l SALUTIS · MCCCCLXX; IMPERY • SUI ·XXII: CUIUS • AlA· PERPETUA • SALUTE ·FRUA
TUR. 1 Denna inskrift är författad av sekreteraren Rasmus Ludvigsson. På tumbans 
Östra gavel står: NOSTRA · QUOD · INCERTA; ET· VARIJS · OBNOXIA FATIS l VITA • SIT, EXEM
PLO · CAROLUS • ESSE • POTEST · l QUI · LICET • INGENIJ • ET · FORTUNlE · DOTIBUS • AM
PLUS, l IMMENSAS • REGERET · REX· AQUILONIS • OPES. l QUAM ·LATE SVUEONUM; GOTORUM• 
ET· NORUEGIORUM j FINIBUS · IMMENSIS • INCLIJTA ·REGNA • PATENT. l DIUES •OPUM ·FELIX; 
SAPIENs; DOCTASQUE · PER· ARTES l CULTUS; ET· ANTIQUIS · REGIBUS ORTUS · AUIS.I FOR
TUNiE · TAMEN · INUIDIA • SORTISQUE SEUERlE l PULSUS; IN • EXTERNAM · BIS FUlT EXUL 
HUMUM l SED • REDIENS • VITAM · PATRIJS · FINIUIT ·IN· ORIS l CUIUS ·IN • HOC · TUMULO • 
coRPORIS · ossA · KUBANT. 2 Inskriften är författad av sekreteraren Wencelaus Heroldt. 

1 Översättning: Här vilar den allernå(ligste fursten och herren herr Karl , den lysande riddaren 
herr Knuts son, svears, göters och norrmäns konung. Han lämnade detta liv nådens år 1470 i 
sitt 22 regeringsår. Må hans själ njuta den eviga sällheten. 

2 Översättning: Att vårt liv är ovisst och utsatt för växlande öden därpå kan Karl vara ett exem
pel. Fastän denne konung, snillrik och mäktig, styrde över nordanvindens omätliga välden så 



386 STOCKHOLM 

Fig. 286. Konung Karl Knutssons anträd, upprättat av sekreteraren i Johan III:s kansli Rasmus 
Ludvigsson, K. B. 

Stammbaum des Königs Karl Knutsson, aufgestel1t von .Family arms of King Karl Knutsson, bla.zoned by Rasmus 
Johans III. Sekretär Rasmus Ludvigsson. Ludvigsson, secretary to King Johan III. 

Tumbans norra gavel är prydd med Sveriges riksvapen; i första och fjärde fälten 
tre kronor, i andra fältet ett lejon över tre ginbalkar och i tredje fältet ett lejon 
stående på en yxa; i hjärtskölden Bondevapnet. Över skölden en öppen kunglig 
krona. Vapnet, som är utfört av terrakotta, är en kombination av vapnen i konungens 
svenska och svensk-norska sigill. Tumbans långsidor utgöras av ståndare av lena
bergsmarmor, mellan vilka äro infällda plattor av terrakotta med konungens åtta 
anvapen. Vapnen äro från huvudet räknat på högra (södra) sidan: Molteke (tre åkerhöns), 
Bonde, Färla och Glysing; på vänstra (norra) sidan (fig. 284): Brahe, Sparre (på hjäl
men åtta fänikor), Sparre (på hjälmen två horn, omgivna av sex rosor) samt Bååt. 
De ha förr varit målade i heraldiska färger, varav numera 1:1ndast obetydliga spår 
finnas bevarade. 

Dessa vapen överensstämma icke med Karl Knutssons anserie sådan den kan fast
ställas med ledning av bevarade samtida dokument. Den inbördes ordningen mellan 
vapnen är visserligen icke den ursprungliga; den har blivit förändrad vid någon 
undersökning eller reparation . Vapnen återuppsattes efter undersökningen 1916 i 
samma ordning, som de intogo före densamma. Ingen förändring av den inbördes 
ordningen kan emellertid åstadkomma överensstämmelse mellan denna vapenserie 
och konungens verkliga anträd. Förklaringen är den, att anserien är utförd efter ett 
av Rasmus Ludvigsson uppgjort felaktigt anträd (fig. 286). Monumentets vapen kunna 

långt svears, göterR och norrmäns berömda riken sträcka sig inom vidsträckta gränser, rik på 
s katter, lycklig, vis, lärd och ättling av gammal konungastam, blev han genom ett avundsamt 
och hårt öde tvenne gånger driven till främmande land. Återkommen ur landsflykten slutade 
han sitt liv i sina fäders land. Hans kropps ben vila i denna grav. 
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Fig. 287. 'l'extning av Rasmus Ludvigsson till inskrifter, avsedda att anbringas tillsammans med 
fädernearrvapnen på konung Karl Knutssons gravmonument. K . B. (s. 388). 

,Entwurf von Rasrnus Ludvigsson fiir Inschriften, die zu- 'l'ext, engrossed by Rasmus Ludvigsson, of the inscription 
sammen mit den väterlichen Ahnenwappen auf Orabmal des intended to be put, together with the family anns, on the 

Königs Karl Knutsson angebracht werden sollten. Iomb of King Karl Knutsson. 
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ordnas i full överensstämmelse med detta anträd på följande sätt (fig. 285); fäderneanor : 
l) [Rörik Tordsson] Bonde, 2) [Märta Gislesdotter] Sparre, 3) [Johan] Molteke, 4) [Kata
rina] Wysing[sdotter]; möderneanor: 5) [Ulf Abjörnsson] Sparre, 6) [Margareta Sunes
dotter] Bååt, 7) [Israel Birgersson] två vingar, 8) [Birgitta Karlsdotter] Färla. Det har 
varit meningen att även anbringa dessa personers namn och titlar på monumentet till
sammans med vapnen, vilket framgår därav, att ritningar till sådana inskrifter i full 
skala, utförda av Rasmus Ludvigsson och med samma karakteristiska bokstavsformer 
som monumentets övriga inskrifter, finnas i samma volym 1 som det ovan omtalade 
anträdet. Fig. 287 visar ritningen till fäderneanornas inskrifter. Vapenbilderna äro 
utförda efter vederbörande personers sigill, säkerligen efter anvisningar av Rasmus 
Ludvigsson. 2 Monumentet har utförts av samme konstnär, Lukas van der vVerdt, 
efter anvisningar rörande den litterära och heraldiska utsmyckningen av samma per
soner i Johan III:s kansli som lämnat programmet för Magnus Ladulås' monument 
(jfr s. 379). Anorna l, 2 och 5 äro riktiga, de övriga felaktiga (jfr registret). 

Under monumentet fanns vid den 1916 utförda undersökningen Karl Knutssons 
grav i orubbat skick. Konungen var begravd i en helt förmultnad kista, vars form 
och utseende dock kunde i huvudsak rekonstrueras (fig. 289 a). Genom mikroskopisk 
undersökning konstaterades, att kistan varit av tallträ. Den var c:a 190 cm. lång, 
hade raka sidor och platt lock och smalnade mot fotändan. Bredden vid huvudändan 
42 cm ., vid fotändan 30 cm. Kistan har varit tätad med beck och grovt linnetyg 
och utvändigt överdragen med beck eller tjära samt klädd med finare linnetyg. Konungen 
har blivit nedlagd med armarna korsade under bröstet. Skelettet var helt bibehållet; 
tänderna voro ganska starkt slitna. Fig. 289 visar en bild av konungens kranium. 
Av dräkten återstodo vissa fragment . Livklädnaden har varit av sammetsplysch. 
Den har framtill varit hophäktad med hakar och hyskor av kopparlegering och av 
ännu gängse form. Den har varit försedd med ett halsstycke samt ärmar, bådadera 
av samma slags tyg som livklädnaden och hopsnörda med silkessnodder, vilka löpt 
genom guldmaljor. Vid mikroskopisk undersökning påvisades hår av sobel, vilket 
tyder på att dräkten haft sobelbräm. Under livklädnaden funnos rester av ett under
plagg av tvåskaftat tyg; troligen linnelärft. Skorna, som hava starkt spetsiga tår, äro 
av getskinn och ha varit sydda med »bes» i sulsömmen. 3 De ha varit gjorda för 
höger och vänster fot. De visade starka spår av nötning på sulans undersida och ha 
alltså varit brukade under livstiden, vilket även torde ha varit förhållande med övriga 
plagg. Skor av detta slag äro i bruk redan vid 1400-talets början och upphöra i 
Tyskland omkring 1480. 4 

21 K. B. Signum F. b. 2. - Se härom vidare KONUNGAGRAVAR, s. 104 ff. 
3 Enligt meddelande av herr Ernfrid Jäfvert. 

4 Angående dräkten se i övrigt beskrivning av R. Cederström i KONUNGAGRAVAR, s. 52 ff. 
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MAGNVS LADVLAS KARL KNVT0SON BONDE 

Fig. 288 och 289. Konungarna Magnus Ladulås' och Karl Knutssons kranier. Kolteckningar 

av Gunnar Hallström 1917 (s. 390). 


Die Bchädel von den Königen Magnus Ladtllås Skulls of l\!Iaguus Ladulås and Karl Knutsson, 

und Karl Knutsson. Kings of Sweden. 

Vid sidan och under Karl Knutssons kista påträffades vid undersökningen ytter
ligare tre orubbade skelett, alla manliga och begravda utan kistor. De härröra från 
tidigare begravningar på denna plats. 

Sedan undersökningarna avslutats, nedlades även dessa ben i enkla skrin av koppar 
av samma form som de tidigare omtalade skrinen i Magnus Ladulås' grav och för
sågos med graverade märken och inskrifter. 

K opp ar skrin märkt K. K. I. Inskrift: DETTA sKRIN INNEHÅLLER DE BEN soM 
VID EN 1916 FÖRETAGEN UNDERBÖKNING ANSÅGOS HAVA TILLHÖRT KONUNG KARL 
KNUTSSON -j" 14 70. 

Koppa1·skrin märkt K. K. 2. I detta skrin förvaras det skelett, som låg orubbat 
närmast söder om Karl Knutssons kista. 

Kopparskrin märkt K. K. 3. Innehåller det skelett, som påträffades orubbat 
söder om det, som förvaras i föregående skrin. 

Kopparskrin märkt K. K. 4. Innehåller ett skelett, som påträffades orubbat på 
större djup söder om Karl Knutssons kista. 

Kopparskrin märkt K. K. 5. Innehåller ben, som vid undersökningen påträffades 
sekundärt läge. 

Kopparskrin märkt K. K. 6. Innehåll som föregående. 
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Magnus Ladulås' och Karl Knutssons gravmonument ha under äldre tider varit 
omgivna av ett gallerverk av järn på sätt som var vanligt under 1500-talet och varpå 
Karl IX:s grav i Strängnäs' dornkyrka är det kanske ståtligaste bevarade exemplet 
i landet. Att så varit förhållandet framgår bl. a. av Corf.itz Brroms dagbok. 1 Denne 
meddelar bl. a., att 1671 den 21 oktober »war jeg vdj Ridderholms Kircke oc fant 
vdj Chored tuende kongers manumenter aff Steen, huor paa dee ligger vdj fuldkom
men störrelse, med eet jern gadderwerck omkring» . Icke långt härefter blev galler
verket nedtaget, troligen vid någon kunglig begravning, då det stått hindrande i 
vägen för de stora barockuppställningar, som uppfördes i kyrkans kor vid dylika 
högtidligheter. 1685 var gallret nedtaget, ty i ett memorial sagda år »frågas i under
dåninghet, om Kongsstolarna skole uppsättas igen i Riddarholms Kyrckian, som och 
dhet gambia Skrancket kring om dhe gamble Konungames Graff, fram för Altaret i 
Hög-Ch oren.» 2 Svaret blev tydligen nekande, ty under 1700-talets början finnes intet 
galler. 

Monumenten voro under 1600-talets förra del försedda med täcken av svart boj, 
troligen skyddsöverdrag, vilka borttogos vid högtidligare tillfällen. I 1635 års inven
tarium benämnas de »swart fodher boy Öfwer begge Konungarnas Begraffningar. » 

Jlfagnus Ladulås' och Karl Knutssons kranier, kolteckningar, utförda 
1917 av konstnären Gunnar Hallström i samband med undersökningen av konungar
nas gravar. Placerade på östväggen i sakristian . H. 62, B. 55 cm. Fig. 288 och 
289. Inom glas och 10 cm. breda ramar i svart och guld. 

1 Jfr s. 378, not l. 

2 Memorial i kyrkans arkiv, sign. K. III. 
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Fig. 289 a. Kista för Karl Knutsson Bonde, d. 1470 (s. 388). 
Sarg flir Ka.rl Knutsson Bonde, 'f' U'/O. C o ffin of Karl Knutsson Bonde, d. 1470. 
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Ritning till sarkofag för konung Adolf Fredrik, numera för Gustav II Adolf, troligen 
av Giacomo Quarenghi. N. M. (s. 392). 

Fig. 290. 

Entwurf zum Sarkophag des Königs Adolf Fredrik, jetzt Drawing for sarcophagus of King Adolf Fredrik, nowadays 
fUr Gustav II. Adolf, wahrscheinlich von Giacomo Quarenghi. of Gustav II Adolf. Probablyexecuted by Giacomo Quarenghi. 

GUSTAVIANSKA GHAVKORET 

LIT. C. 

»Lit. C. Är glorwördigst i åminnelse, Sal. Konung Gustaf Adolphs Graf.» (F. ö. G. 
s. 7). I gravkoret (s. även s. 168 ff.) finnas följande sarkofag, kista och minnesföremål: 

Sarkofag för Gustav II Adolf, uppställd i korets fond, utförd 1772-74 i Rom GRAVKORto;T 

efter ritningar av Giacomo Quarenghi.l Fig. 291. Av spräcklig grågrön och gråröd 
italiensk marmor. L. 324, B. 172, H . (med postament) 280 cm. Sarkofagen upp
bäras på vardera långsidan av två pilasterliknande kom;oler, avslutade med lejontassar 
av brons. På locket ett hyende av röd marmor med krona, svärd och spira samt 
tofsar och beslag av gul metall. Sarkofagen är placerad på ett rätvinkligt postament 
av gråröd marmor. 

Sarkofagen beställdes av Gustav III och var ursprungligen avsedd för Adolf Fredrik 
men kom likväl ej att tagas i bruk för detta ändamål (jfr s. 174 ff.). Den upp
ställdes, tom, på sin nuvarande plats i koret först 1811 i samband med en då verk
ställd reparation av kyrkan. Vid sekularfesten 1832 med anledning av Gustav II 
Adolfs död lät Karl XIV Johan i densamma placera konungens kista, som tidigare 

GIACOMO QuARENGHI, italiensk arkitekt, f. 1744, d. 1817. Från 1779 till sin död huvudsak
ligen verksam i S:t Petersburg. 

1 
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Fig. 291. Sarkofag av svart spräcklig marmor för Gustav II Adolf, d. 1632, utförd 1772- 74 

efter ritning av Giacomo Quarenghi (s. 391). 


Sarkophag aus schwarzem gesprenkeltcm Marmor fiir Gustav Sarcophagus, of black speckled marble, of Gustav II Adolf, 

II. 	Adolf, t 1632, ausge!Uhrt 1773- 74 nach Entwurf von d . 1632. Executed 1772-74 from a drawing by Giacomo 

Giacon1o Quarenghi. Quarenghi. 

haft sin plats i gravvalvet, varvid inskriften med bokstäver av gul metall GUSTAvus 

ADOLPHUS MAGNus anbragtes på framsidan av sarkofagen. 
I Sergelska samlingarna i N.M. finnas fem förslag till sarkofag för Adolf Fredrik, av 

vilka fyra, betecknade alternativ I-IV, otvivelaktigt äro av Jean Erik Rehns hand. 
Av dessa kommer alternativ III (fig. :!92) den utförda sarkofagen närmast. Alter
nativ I och II ha mått i pieds de France, III och IV (fig. 293) i pieds du Roi. 
Det femte förslaget (fig. 290), som kommit till utförande, är av annan hand och har 
en avgjort strängare klassicistisk hållning jämfört med de föregående. 

Redaktören för den ryska tidskriften CTapLie ro)l.LI i Petersburg, Weiner, meddelade 
1913 överintendenten frih . Rudolf Cederström följande uppgift ur ett aktstycke i ett 
ryskt arkiv: »Le tombeau du pere du roi de Suede, execute a Rome en 1772-1774 
sur les dessins de Jacopo Quarenghi et expedie ~\ Stockholm». Det är möjligt, att 
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Fig. 292 och 293. Ritningar till sarkofag för konung Adolf Fredrik, d.1771, av Jean Erik Rehn. N. M. 
Entwtirfe zum sarkopbag des Königs Adolf Fredrik, t 1771, Drawings for sarcopbagus of King Adolf Fredrik, d. 1771. 

von J e an Erik Rebn. By Jean Erik Rebn . 
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Sergel, som sedan 1767 vistades i Rom, fått Rehns ritningar sig tillsända för sarko
fagens utförande i Italien, men att han funnit dem omoderna, varför han låtit Qua
renghi omarbeta desamma. Sannolikt är det Quarenghis förslag som återgives av 
fig . 290. 

Då Gustav II Adolfs kista vid den senaste restaureringen ej blottades, är man 
för beskrivningen av densamma hänvisad till äldre beskrivningar och avbildningar· 
Den 24 november 1744 öppnades Gustavianska gravvalvet i och för besiktning.1 

Vid detta tillfälle avbildades de då i gravvalvet befintliga kistorna av ritaren i All
tikvitetskollegiet Jakob Wendelius. De stuekos sedermera i koppar av Karl Berg 
qvist och utkommo jämte tillhörande text och ett företal av A. A. von Stiernman 
1762 (jfr källförteckningen s. l). 

Ytterkistan av tenn, sexsidig genomskärning, utan fötter och handtag (fig. 294), 
vilar på två stenplintar av samma utseende som de, vilka uppbära Maria Eleonoras 
kista (jfr fig. 307). Locket är ej avtagbart, utan innerkistan har inskjutits i ytter
kistan från huvudgaveln, som är löstagbar. Den är rikt dekorerad med vapen, in
skrifter och ornament, samtliga graverade. På huvudgaveln svenska riksvapnet i oval 
sköld, omgivet av de trettio landskaps- och provinsvapnen, det hela inramat av en 
lagerkrans och tvenne ymnighetshorn med lager och frukter samt krönt av en kunglig 
krona. Under denna uppsats en likaledes krönt, liggande oval kartusch, omgiven av 
en lagerkrans, vid vilken tvenne palmkvistar äro fästade, och försedd med följande 
inskrift: GUSTAVVS ADOLPHVS MAGNVS l SVECOHVM GOTHVRVM ET VANDALORVM l REX 

l\fAGNVS PRINCEPS FINLANDIA"" DVX f ESTHONIJE ET CARELIA<: INGRIA";;QVE DOMINVS. På 
ömse sidor om den nämnda kartuschen ytterligare två stående ovala lagerkransar, 
inom vilka följande inskrifter, i den vänstra: NATVS. NONA DE• l CEMBRIS . ANNO MIL•/ 

LESIMO QVINGETE• l SIMO NONAGESIMO l QVARTO. REGNAVIT l ANNIS VIGINTI l VNO; i 
den högra: IN PVGNA l AD LVTZEN IN l MISNIA INTER l SCLOPORUM F ULM I• l NA ET SVLPHV

REAS l NVBES PRO VERA/ CHRISTIA:-!A RELIGIO• l NE ET LIBERTATE GER• l MANilE HEROICE 

A< j N IMAM COELO TRANS• l MISIT. VI. NO VEM• l BRIS >\NNO l 16 3 2. 2 På fotgaveln ett 
bevingat klot, korslagda ben och dödskalle, ur vars ögonhålor två blomstänglar spira, 
samt timglas och urbalans, 3 symbol för tidens ostadighet (jfr fig. 310). På kistans 

l Närvarande voro grevarna Karl Gustav Tessin, Klas Ekeblad, Karl Gustav Bielke, Karl 
Fredrik Piper, överintendenten frih. Karl Hårleman, överkammarherren Magnus von \Vedderkop, 
dåvarande sekreteraren i Riksarkivet Anders Anton von Stiernman, kanslisten i Antikvitets
kollegiet Karl Hagelberg, ritaren därstädes Jakob Wendelius, vidare dåvarande kyrkoherden i 
Riddarholmsförsamlingen Samuel Troilius samt kyrkoföreståndarna, en smed och en murmästare. 

2 Inskrifterna äro återgivna efter W'ENDELIUS' avskrifter, ej efter kopparsticken . Översätt
ning: Gustav Adolf den Store, svearnas, götarnas och vendernas konung, Finlands storfurste, 
Estlands hertig samt Karelens och Ingermanlands herre, född den 9 december år 1594, regerade 
i 21 år. I slaget vid Liitzen i Merseburg uppgav han hjältemodigt andan vid skottens blixtar 
och svavelskyar för den sanna kristna läran och Tysklands frihet den 6 november år 1632. 

3 Denna del av en urmekanism fyller samma uppgift som >oron• och torde under 1600-talet 
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Fig. 294. Gustav II Adolfs tennkista efter WmmELIUS. 


Der zinnere Sarg Gustavs II. Adolf. Block·tin coftin of Gustav II Adolf. 


långsidor trettio landskaps· och provinsvapen, vart och ett inom en oval lagerkrans; 
från huvudgaveln räknat på högra sidan: Upplands, Västergötlands, Smålands, Öster
götlands, Södermanlands, Västmanlands, Dalarnas och Hälsinglands; däröver på locket: 

även ha benämnts med detta namn, att döma av dess symboliska betydelse. De två hängande 
vikterna äro avsedda för justering av gången. En avbildning av en dylik urbalans jämte redo
görelse fö r dess funktion lämnas av F. J . Britten i Old clocks and watches & their makers, 
sjätte upp!., s . 35. 
26 . Sv•riges kyrkor. Slackholm JI. 
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Närkes, Värmlands, Dalslands, Ölands, Ångermanlands, Västerbottens och Gästrik
lands; på vänstra sidan: storfurstedömet Finlands, norra Finlands, södra Finlands, 
Estlands, Karelens, Ingermanlands, Narvens och Tavastlands; däröver på locket: Kex
holms, Nylands, Österbottens, Ålands, Savolax' , Lapplands och Medelpads. På locket 
ett kors och över detta I H S (med förkortningstecken såväl över som under); när
mast gavlarna en oval inskriftskartusch, och ett bevingat änglahuvud. I kartuschen 
vid huvudgaveln följande inskrift: II. TIM. IV. l v: VII. l BONUM CERTA• l MEN CERTAVI. 

CUR• l SUM CONSUMAVI. l FIDEM SERVAVI. IN l RELIQVO REPOSITA. l EST MIHI CORONA 

JUSTITIA':. QVAM j REDDET MIHI DO• l MINUS. IN DIE ILLA l JUSTUS J UDEX.; i den andra 
vid fotgaveln: REX AQVILONIS MAGNUS ERAM l GUSTAVUS ADOLPHUS. l BALTHICA QVI 

IVSTIS CIRCVMDANS l FLYMINA SCEPTRIS l RELIGIONE PIA FERVENS FERA l C.ESARIS .ARMA j 
DIRIPVI INNOCVAS GENTES l TVTABAR ET VRBES. l NUNC PATRIAM REPETO LUCRATUS l 
MORTE TRIVMPHOS l QUOS CELEBRANT SVEONES. AC l LIBERTATIS AMORE l ARDENS GER

MANVS. RELIQVVS l MIRATVR ET ORBIS. 1 

Innerkistan är av ek, ut- och invändigt beklädd med violett sammet. Konungen är 
»uti gull drap d'or tyg med brokot botn svept» och svepningen är »med en rad små 
hvita emaillerade knappar tätt vid hvarandra fram på bröstet» sammanknäppt. Uti 
kistan förvaras en violett sammetspung, »hvaruti hjertat med grönt taft omveklat och 
med en grön silkessnodd ombundit samt öfverdragit med gult balsam är conserverat, 
uti hvilket knyte, som, til anseende, form och storlek, var ongefär såsom et i rätt 
fyrkant afklipt stort kortblad, lärer en ganska tunn gulddosa, vid pass om fyra du
catus vigt, legat insvept, hvarinnom hjertat besynnerligen är förvarat, helst efter det 
och tycktes hos sig äga en sådan jemlik tyngd, som bemält är> (WENDELIUs, s. 1).2 

Kistan öppnades ånyo den 5 november 1832, vid vilken förrättning voro när
varande justitie-statsministern greve Mattias Rosenblad, utrikesministern greve Gustav 
af Wetterstedt, t. f. riksmarskalken greve Magnus Brahe, överceremonimästaren fri
herre Karl Gustav D'Albedyhll, överhovpredikanten Johan Olov Wallin samt vid 
protokollet J. E. Forsstrand. Protokollet 3 meddelar om förrättningen följande: »Sedan 
Kongl. Maij:t i nåder befallt, att Hans Maij:t Glorvördigst i åminnelse, Konung 
Gustaf II Adolph den Stores Likkista, skulle nedsättas i den Marmor Sarcophag, som 
finnes uppställd i Kongl. Gustavianska Graf Choret; men att därförinnan, Den Kongl. 
Likkistan skulle öppnas, på det att utrönas kunde, i hvad tillstånd Det Kongl. Liket 

1 Översättning: 2 Tim. 4 v. 7; Jag har kämpat den goda kampen, jag har fullbordat loppet, 
jag har bevarat tron. Nu ligger rättfärdighetens krona tillreds åt mig, och Herren, den rätt
färdige domaren, skall giva den åt mig på den dagen. Jag var Nordens store konung Gustav 
Adolf, som rättvist och fromt regerade runt kring Baltikums vågor, tillintetgjorde kejsarens vilda 
vapenmakt och beskyddade folk och städer. Jag återvänder nu till fosterjorden, genom min 
död rik på triumfer, vi lka svearna fira och den frihetsälskande tysken och hela världen beundra. 

2 Den omtalade gulddosan med konungens hjärta förvarades under en längre tid efter konungens 
begravning av drottning Maria Eleonora. 

s R. A. Konungahusets Urkunder N:o 82. Meddelat av frih. R. Cederström. 
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Fig. 295. Fragment av Gustav II Adolfs begravningsdräkt Skokloster (s. 3~8). 


Ueberrest der Begräbniskleidung Gustavs II. Adolf. Fragment of the funeral attire of Gustav II Adolf. 


och Svepningen sig befinner, innan detsamma för alltid i Sarcophagen nedsättes; så 
hade bemälte Likkista blifvit utur Kongl. Gustavianska Grifthvalfvet upptagen, och 
sedan öfre plattan af Locket blifvit af Tenngjutaren Carl Lemon fråntagen, besigtiga· 
des Det Kongl. Liket af förenämnde Herrar, och befans som följer: Hans Maij:ts Lik 
befants till det mästa förmultnad t och sönderfallet; på hufvadskålen som äfven var 
sönderfallen, men hvaruti framtänderue voro väl bibehållne, fants än nu något hår 
af Ljus färg på siclorue, äfvensom något af ögonbrynen och mustacherne. Svepningen 
af rosigt guldtyg fants till sine fållar och veck aldeles i sin riktige form och väl 
bibehållen byxorne äro igenknutne med bandrosor och skorue ännu något bibehållne, 
båda armarne funnos lagde i korss på bröstet och kläderne igenknäpte tätt vid halsen 
med små knappar; i kist~en igenfants en violett samets pung, hvaruti fants förvaradt 
konungens hjerta öfverdraget med gul balsam samt omlindadt med grön tafft, och 
med en grön silkessnoeld ombundit. Den egentliga likkistan af Ek, som är utan 
Lock, och innantill .klädd med sammet, inneslutes af en Tennkista hvilken befants 
aldeles sådan som den beskrifves uti den år 1762 af trycket utgifne berättelse om 
Konung Gustaf Ad o l phs liks den 24 N o vem ber l 7 44, verkställde besigtning. Efter 
fulländad besigtning tillslöts och igenlöddes Tennkistan. » 

Ett tillägg till protokollet meddelar vidare, att seelan kistan den 6 november blivit 
högtidligen nedsatt i sarkofagen, blev locket till sarkofagen pålagt i närvaro av Magnus 
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ViJ J/ijuudr/. 

Fig. 296. Ritning till kista av koppar för Gustav II Adolf, d. 1632, av G. af Sillen, 1796, B. St. 
Entwurf zum kupfernen Sarg des Königs Gustav II. Adolf, Drawing for cupper coffin of King Gustav U Adolf, 

j" 1632, von G. av Sillen (1796). d . 1632. By G . av Sillen, 1796. 

Brahe, K. G. D' Albedyhll, J. O. Wallin och J. E. Forsstrand den 8 novem

ber 18i~2. 

I samlingarna på Skokloster finnas ett par mindre bitar av Gustav II Adolfs be
gravningsdräkt, bL a. ett stycke sammet med parallellt applicerade, breda och rikt 
broderade sidenvåder, fig . 295. De torde ha medtagits av Magnus Brahe, då kistan 

öppnades 1832. 
Redan innan Gustav Il Adolfs kista överflyttades i den för Adolf Fredrik avsedda 

sarkofagen hade man haft för avsikt att utföra en sarkofag för konungens kista. Tre 
olika förslagsritningar härtill finnas bevarade. Den äldsta, 1 som är daterad 1796 och 
utförd av arkitekten G. af Sillen, visar en kista av patinerad koppar (fig. 296). De 

1 l B. St. 



RIDDARHOLMSKYRKAN 399 

R.iTNiNc. Tiu..S'ARcoPHAGE. AF. PoRI)'R.. .FÖR..AT 

; NN •.sun:.o..KoNUNC. GusTAtu AnOLPH s. LhU<i sT A 

.Rh-Ni NG. TiLLJ•ilj' Ki .~TA.-"r BRON.ZERAD .KOPP.AR.r€1.._, 

koNvNG. GusTAF' 11 Ana LPHS. LiK... 

ft+tttH~'---t""----+----1"----~lt--· 

Fig. 297 och 298. Hitningar till sarkofag av porfyr (överst) och av koppar (underst) för 

Gustav II Adolf, d . 1fl32, av C. F . Sundvall, 1814. B. St. 


EntwUrfe zum Sarkaphag aus Porphyr (oben) und aus Drawings for sarcophagus of porphyry (above) and of 

Kupfer (untern) f ilr Gustav IL Adolf, t 1€ 32, cupper (below) of King Gustav H Adolf, d. 163J. 

von C. J>' Sundvall (1814). By C. F. Sundvall, 1814. 

två övriga 1 äro författade av arkitekten C. F . Sundvall; den ena (fig. 297) avsåg en 
sarkofag av porfyr, den andra en kista a v »bronzerad koppar» (tig. 298). Intet av 
dessa förslag har kommit till utförande. 

På gravkorets väggar äro anbragta följande minnesgåvor : 
Lagerlerans av silver, utförd av Sy & ·wagner i Berlin. 38 x 37,ö cm. I kvis- :mNNESc: .\von 

tamas korsningspunkt bandrosett med fladdrande ändar samt en krönt sköld med 
Vasavapnet. På banden följande inskrift: 16 3 2 - 6 NOVE MBER - l s s 2 // DEN 

MANEN DES FUR GEISTES-FREIHEIT j GEFALLENEN I-IELDENKÖNIGS //IN E HRFURCHT UND 

DANKBARKElT / VON HERMANN GÖTZE IN LUTZEN. 

1 25 2 1I B. St. Ritn. stadE. den / 5 1814 en!. Överintendentsämbetets prot. d . / G s. å . 

26* 
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Fig. 299. Kista av tenn för prinsessan Kristina, d . 1624. Gustavianska gravkoret (s . 402). 
Zinnerner Sarg filr die Prinzessin Kristina, t 1624 . Coffin, of tio, of Princess Kristina, d . 1624. 

Sköld av gjuten brons, kupig, oval och nedåt spetsig, utförd av C. Seffner, Leipzig, 
och gjuten av Pirner & Franz i Dresden 1894. 90 X G3 cm. Skölden täckes av figur: 
framställningar i relief. I mitten inom en oval Gustav II Adolfs död i slaget vid 
Ltitzen; konungen faller sårad av hästen, medan en bakomvarande, beriden man söker 
stödja honom ; i bakgrunden krigsfolk och i förgrunden två män i strid med varandra. 
Över mittfältet pelikanen, som när sina ungar med sitt eget blod, och nederst vid 
sköldens spets en sittande ängel med basun och lager i händerna, stödjande sin högra 
arm mot en sten med inskriften GUSTA[F] ADOL[F] (de sista bokstäverna, här inom 
klammer, äro dolda av ängelns kropp). De övriga tre framställningarna på vardera 
sidan om mittfältet äro nedifrån räknat: på högra sidan en fjättrad man, på vänstra 
sidan mannen, som, befriad från sina fjättrar, sträcker sin arm mot himmelen; på 
högra sidan kors med törnekrona samt en uppslagen bok, på vänstra sidan ett svärd, 
omvirat med lager, samt en kalk; på högra sidan en sittande man med ett kort svärd 
i handen, på vänstra sidan en sittande kvinna, försänkt i bön. Utmed sköldens 
kant följande inskrift: GUSTAVO ADOLFO - REGI SVECIJE ILLVSTRISSIMO - ECCLESIJF; 

EVANGELICJE PER DEl GRATIAM OLIM LIBERATORI SOCIETAS -- GUSTAVI ADOLF!- EVAN

GELICA IN MEMORIAM DIE I NATALIS IX • M • DEC· MDLXXXXIV- GRATE DEDICAVIT DIE 

FESTISSIMO IVBILEO IX · M • DEC · MDCCCXCIV. 1 

1 Evangeliska Gustav Adolf-föreningen tillägnade tacksamt Gustav Adolf, Sveriges vittberömde 
konung, genom Guds nåd den evangeliska kyrkans befriare, [denna sköld] till hågkomst av fö
delsedagen den 9 december 1594 på jubileumsdagen den 9 december 1894. 
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Fig. 300. Kista av tenn för prinsessan Agnes av Holstein-Gottorp, d. 1627. Gustavianska 
gravkoret (s. 406). 

Zinnerner Sarg fUr die Prinzessin Agnes von Holstein Coffin, of tin, of Princess Agnes of Holstein·Gottorp, 
Gottorp, t 1627. d . 1621. 

Lagerlerans av silver, utförd av Gustav Möllenborg, Stockholm. 153 x 125 cm . 

l kvistarnas korsningspunkt bandrosett av silver med fladdrande ändar samt en krönt 

sköld av fiirgyllt silver med Gustav II Adolfs namnchiffer. På banden följande in

skrift: DEC: 9DE j/ 1894 IIRIDDERSKAPET OCH ADELN TILL HJELTEKONUNGEN Il TRONS 

FÖRSVARARE, RIDDARHUSETS STIFTARE. 

Eklövsblad av silver. 17,5 x 7,5 cm. På bladet är ingraverat Gustav II Adolfs 

krönta namnchiffer samt följande inskrift: 1 59 4 - 1 8 9 4 /FRÅN l KONGL: l KRIGs

sKOLAN. 

Lagerkrans av silver, utförd av Gustav Möllenborg, Stockholm. 33 x 25,5 cm. 

Inom kransen, som är krönt av en kunglig krona, Gustav II Adolfs namnchiffer av 

förgyllt silver. I kvistarnas korsningspunkt bandrosett med fladdrande ändar, för

sedd med följande inskrift: DEN \l DECEMBER 1894. Il AF KONGL: FORTIFIKATIONEN. 

Lag erlcrans av silver, utförd 1894 av C. G. Hallberg, Stockholm. 65 X 46 cm. 

Inom kransen, som är krönt av en kunglig krona, Gustav II Adolfs namnchiffer av 

förgyllt silver. Nedtill Stockholms vapen, en sköld, krönt av en murkrona, med S:t 

Eriks bild inom en oval. 

Eklövskrans av svartmålat bly, försedd med fladdrande inskriftsband av koppar. 

54 X 50 Cm . På bandens framsida inskriften : ZUM EHREN•GEDÄCHTNISS l GUSTAV ADOLFS 

KÖNIGS VON SCHWEDEN j D. EVANG. BUND Z. WAHRUNG D. DEUTSCH. PROTEST INTE

RESS. Il 9 DECEMBER 1594 DER _HERR ZWISCHEN EUCH UND UNS! Il DAS BLEIBE EWIG

LICH! 1 sAM. 20, 42. 6. NOVEMBER. 1632 . På baksidan äro följande signaturer an

bragta: JAEHN DEL. MAGDEBURG BECK SC. l JAEHN DEL. H. HELD GRAV. PAUL KIEF

HABER GESCHM. BECK SC. 

Tavla av silver, rektangulär, anbragt på en svartbetsad skiva av ek. 42 X 33,5 cm. 

Överst svenska riksvapnet med Vasavapnet i hjärtskölden samt Finlands vapen i guld, 

silver OCh emalj. Därunder läses : TILL MINNET AV l KONUNG l GUSTAF II ADOLF l SOM 
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TRYGGADE FINLANDS ÖSTGRÄNS l FRÄMJADE LAGBUNDEN ORDNING l VÄRNADE TROSFRI

HETEN OCH LEVDE OCH l DOG FÖR PLIKT OCH ÄRA l FRÅN l FINLANDS SVENSKA UNGDOM 

1632 - 61 - 19B2 . I nedre kanten ett ornament i form av tvenne grankvistar11 

och ett fladdrande band. 

Eklövskrans av brons. 55 x 53 cm. På bandrosetten, som sammanhåller kvis

tarna, följande inskrift: PROTESTANTISCHER /l WELTVERBAND llEVANG. BUND l DEUTSCH

LAND l l EVANG. UTSKOTTET l SVERIGE. l l l 9 3 2. 

Lagerlerans med vidhängande inskriftsplåtar av silver, utförd av K. Andersson, 

Stockholm. Kransens diameter 44 cm På en från kransen, i tre kedjor nedhäng

ande, kartuschformad plåt följande inskrift: ÅT MINNET AF l SVENSKA RIDDARI-IUSETS 

GRUNDARE/ GUSTAF II ADOLF l EN AF MÄNSKLIGHETENS STORE /FRÅN l SVERIGES RID

DERSKAP OCH ADEL j PÅ 300 ÅRSDAGEN AV KONUNGENs l HJÄLTEDÖD DEN 6 NOVEMBER 

/ 1632. Under och vid denna kartusch en medelst tre länkar f~stad, cirkelrund plåt 

med Ridderskapet och adelns sigill, vid vilken plåt i sin tur äro fästade tre hjälmar 

med grevlig, friherrlig och adlig krona. 

Lagerkrans av förgyllt silver, utförd av Gorham, Förenta staterna. 46 x 37 
cm. I kvistarnas korsningspunkt bandrosett med fladdrande ändar, försedd med föl

jande inskrift : 1632 l 1932 l TILL GusTAF II l ADOLFs MINNE Il FRÅN Il ÄTTLINGAR Av 

SVENSK STAM I AMERIKA l l GENOM SVENSKA LUTH' FÖRBUNDET. 

Lagerlerans av silver. 26,5 x 23,5 cm. I kvistarnas korsningspunkt bandrosett 

med fladdrande ändar, försedd med följande inskrift: KUNINGAS KUSTAA II ADOLFILLE 

lsUOMEN ARMEIJALTA 6. 11. 1932.IITILL KONUNG GUSTAF II ADOLF/AV FINLANDS 

ARME fl. l l. l 9 3 2. 

GRAYVALVE't' Nedgången till gravvalvet täckes , av tre hällar av slipad grön kolmårdsmarmor med 

lyftringar av massmg. 207 x 104 och 98 cm. Den mellersta hällen har en av G. 

Adlerbeth författad inskrift (jfr s. 180). I gravvalvet finnas följande kistor : 

Kista för en vid födelsen avliden dotter till Gustav II Adolf, d. före 1623. 
Av tenn, sexsidig genomskärning, utan fötter, åtta handtag i form av lejonmasker 

med därunder anbragta ringar, två på vardera långsidan och två på vardera gaveln; 

av dessa senare sitta två på locket. L. 67, B. 46, H. 57 cm. En kraftig, profilerad 

kant markerar övergången till locket. Utan inskrifter. Enligt WENDELrus (s. 11) 
finnes i tennkistan en »liten fyrkantig Eke-låda . ... , hvaruti nu [1744] ej annat än 

stoft och aska finnes.» 

Kista för prinsessan Kristina, Gustav II Adolfs dotter, d. 1G24. Fig. 299. Av 

tenn, sexsidig genomskärning, utan fötter och handtag. L. 80, B. 31, H. 37 cm. 

Samtliga vapen, inskrifter och ornament ingraverade. På huvudgaveln IHS, på fot

gaveln 16/24. Båda gavlarna äro prydda med akantusliknande bladornament i Alele

grevers stil. På vardera långsidan två vapen, från huvudgaveln räknat på högra 

sidan (fäderne): faderns, Gustav II Adolf, och farmoderns, Kristina av HoJstein

Gottorp; på vänstra sidan (möderne): morfaderns (fig. 303), Johan Sigismund a v 
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Fig. 301 oeh 302. Kista för prinsessan Agrres av Holstein·Gottorp; t. v. huvudgaveln, 
t. h. fotgaveln. Gustavianska gravkoret (s. 406). 

Sarg d er Prinzessin Agnes von Holstein·Gottorp; !inks Coffin of Prince•s Agnes of Holstein·Gottorp. To tbe left : 
Kopfende, recbts Fussende. the bead·end ; to the r ight: t be foot·end. 

Brandenburg, och moderns, Maria Eleonora. På locket ett kors och över detsamma 

IHS samt på ömse sidor om och under korset följande inskrift : CHRISTINA SERENrs

srMr ET POTEN• l TISSIMI PRINCIPIS AC DOMINI, DNI GVSTAVI l ADOLPH! SVECORVM GOTH

ORYM VANDALO l RVMQ' REGIS, MAGNI PRINCIPIS FINLANDil E l DVCIS ESTHONI.lE ET CA

RELI.lE INGRIAEQ' l DOMINI ETC. FILIA, IPSI EX SERENISSIMA PRIN l CIPE MARIA E L EO

NORA, SVECORVM GOTHORVl\1 l VANDALORVMQ ' REGINA, lliAGNA PRINCIPE l FINLANDilE 

DVCE ES<TI-IONI./F; ET CARE l LilE, INGRI.lE DOMINA : NEC NON lliARCI-IIONE / BRANDEN

BVRGENSI, BORVSSIAE IVLIAE, l CLIVIAE, lliONTIVM, STETINORVM, POME l RANORVl\1 CASSVBI• 

ORVM VANDALORVM, l CROSN.lE, IEGERNS•DORF IANAEQ' IN l SILENSIA DVCE, BVRGRAVIA 

NORIMBER l GENSI PRINCIPE RVGI.lE, COMITE l DE MARCK ET RAVENSBORG, DO•MINA IN 

RAV•ENSTEIN ETC. NATA l ANNO DOMNI MDC ·XXIII DIE 16 OKTOBRIS, l EMORTVAl ANNO 

MDCXXIV • DIE • ZI • SEPTEM l BRIS. 1 

Innerkistan är enligt WENDELIUS (s . 9) av ek och inuti » m e d svart siden taft, 

äfven ock utan til, öfver alt, klädd, med h e lt platt L åck betäckt» . Den är alltså 

1 Översättning: Kristina, dotter till den högädle och stormäktige fursten och herren, herr 
Gustav Adolf, svearnas, göternas och vendernas konung, Finlands storhertig, Estlands och Kare
lens hertig och Ingermanlands h erre etc. och den högädla furstinnan :Maria Eleonora, svearnas, 
göternas och vendernas drottning, Finlands storhertiginna, Estlands och Karelens hertiginna, 

http:CROSN.lE
http:INGRI.lE
http:ESTHONI.lE
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Fig. 303 och 304. Graverade anvapen. - T. v. Johan Sigismunds av Brandenborg vapen på 

prinsessan Kristinas kisla, fig. 299. - 1'. h. hertiginnan Sofias av Pommern vapen på prinsessan 


Agnes' av HoJstein-Gottorp kista, fig. 300. Gustavianska gravkoret. 

Graviertc Ahnenwappen . Linka Wappen Johan Sigismunds F.ngraved family arms. - To the left : the arms of Johan 

von Brandenburg auf dem Sarge der Prinzessin Kristina, Sigismund of Brandenburg on the coffin of Princess Kl'i
Fig. 299. Rechts Wappen der Herzogin Sofia von Pommern stina, fig. 299. - 'l'o the right: the arms of Duch esa Sofia 
auf dem Sarge der Prinzessin Agnes von Holstein-Gottorp, of Fornmerania on the coffin of Princess Agnes of Holstein-

Fig. 300. Gottorp, fig . 300. 

av samma typ som fig. 588 a. Prinsessans lik »befants (1744], för Dess Klena och 
späda Kropp samt tidens ålder, aldeles vara i ansigtet til hela Hufvudskålen så för· 
fallit, att intet skaplynne mera syntes, utan allenast Hufvud·bonaden, såsom en hvit 
siden-myssa, hvaröfver hårit varit uti jämnt skick uplagt : varandes tillängden allenast 
fem kvarter; svept uti slätt siden Atlask, til färgen Ljus-Aurora, med Armband af 
små förgylte och hvitt emaillerade Pärlor, som tycktes vara omkring Handkruset eller 
spets-manchetter knutne och händerne bare öfver bröstet sammanlmäpte och således 
liggandes på en Violet Sammets hufvuddyna .. .. ». 

Om prinsessan Kristinas begravning ger instruktionen härom för Svante Baner, 
given i Nyköping och daterad den 27 sept. 1624 (mKSREG. 27/ 0 1624) följande be· 
sked :1 »Först skall han (Svante Baner) och dhe af Adell som der till deputerade 

Ingermanlands fru samt markgrevinna till Brandenburg, P reussen, Jiilich, Kleve, Berg, Stetin , 
Pommern, kassubernas land [Vestpreussen], Wenden och Krossen, furstinna ti ll Jägerndorf och 
Jena i Schlesien, borggrevinna av Niirnberg, furstinna till Riigen, grevinna till Marck och 
Ravensburg, fru till Ravenstein, född år 1623 den 16 oktober, död år 1624 den 21 september. 

stadsarkivarien prof. Bertil Boetbins har välvälligt fäst författarens uppmärksamhet på lie 
fintligheten av detta aktstycke. 

1 
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Fig. 305 och 306. Graverade anvapen på prinsessan Agnes' av Holstein Gottorp kista, fig. 300. 

- 'l'. v. Kristinas av Sachsen vapen, t . h . lantgreve Filip I :s av Hessen vapen . Gustavianska 


gravkoret. 

Gravierte Ahnenwappen ~uf dem Sarge der PrinzeRsin Agnes Entlraved tamily arms on the coffin of Prin cess Agnes of 

von Holstein·Gottorp, Fig. BOO . Links Wappen Christinas Holstein·Gottorp, fig. 300. To the left; tbe arms of Kri
von Sachsen, rechts Wappen des Landgrafen Philipp I. stina of Saxony; to the right: the arms of Landgrave 

von Hessen . Filip I of Hes•e . 

och förordnade äro beledsaga H : F: Ndes Fröken Christinas Salige Lijk, härifrån Siö
wägen ådtt Stockholm, och när han dijt kommer, skall lijket insettias uthi Sloss 
Kyrkian så länge hwad såssom till begrafningen hörer tillredz och förfärdigat warder. 
Skall han till högb~ H : F: Ndes S: Lijk låtha göra en Otta Kantigs Kista aff Thenn, 
och den samma wäl innan fohrat med Trä, så att Thenet sigh icke wiker; Och skall 
han på Kistan framman till och för hufwudet sticka Jesu' Nampn och ofwan på 
Lockett ett kors, och på Sijdorne. Under Korsset skall stå (här meddelas samma 
inskrift som kistan nu har, se ovan, dock något mindre utförlig beträffande Maria 
Eleonoras titlar) . Nedan Under Korsset skall sättias dies nativitatis et obitus. 
Men på sijdorna på Kijstan skall på den högre stå H : K: M~ och Rijkzens med H: 
Mts. Enckie drotningens Wapn, och på den Wenstre H: Mts Drottningens Fädernes 
och Mödernes wapn. 1 Båhren skall han låthe öfwerdraga med gott finjt Swart Klädhe 
och öfwer båhren låtha göra ett teckie af samma slags klädhe, så sydt att den henger 
dem nedher till behnen såssom bähra, och ofwan på klädet skall han låtha giöra Ett 
korss af Hwijtt Attlask. Sedan skall Uthi Kloster Kyrkian , beredas H: F : Ndes graf 

1 Instruktionen bar som synes (jfr ovan) på den sista punkten ej blivit följd . Istället för 
mormoderns, Anna av Preussen, vapen har insatts Maria Eleonoras. 
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på Södre Sijdhan skall Marskalken låtha bryta ett holl så att Trappan på grafwen 

går neder Under fundamentet på Kyrkian och grafwen blifwa Uthan föhre, särdeles 

skall dett ske Uthi Choret, men der lägenheten så gifz, må det ske någonstädes Uthan 

föhre der lägenheten bäst falla kan.» - Den 8 dec. 1624 antecknade riksrådet greve 

Abraham Brahe i sin »tidebok» :1 »Begrofs Konungens Dotter i Gråmunke-Kloster

Kyrken». Den 22 juni 1634 nedsattes prinsessan Kristinas jämte hennes vid födelsen 

avlidna, äldre systers, samt prinsessan Agnes' och Gustav II Adolfs kistor i det då 

färdigställda Gustavianska gravvalvet (voN STIERNMAN i företalet till WENDELrus) . 

Kista för prinsessan Agnes, syster till Karl IX:s andra gemål, Kristina av Hol

stein-Gottorp, d. 1627. Ii'ig. 300. Av tenn, sexsidig genomskärning, vid en tredje

del av kistans längd från huvudgaveln äro sidorna brutna i vinkel; utan fötter och 

handtag. L. 183, B. 60, H. 50 cm. Samtliga vapen, inskrifter och ornament in

graverade. På huvudgaveln Holstein-Gottorpska vapnet och därunder följande inskrift: 

AGNES DVCISSA SLESVICI HOLSATIA<;, NATAl GOTTORPIJ DIE ZO, SEPTEMBRIS A. D. 15 · 7 8 / 

OBIT 13 APRILIS ANNO CHRISTI, 16Z7 . Vapnet är delvis dolt av en mässingstavla 

i empirestil, ritad av C. F . SundvalV m ed inskriften: PRINsEssAN AGNES AF HOLL

STEIN. På huvudgaveln lockdel M Sn: inom en oval strålgloria. Fig. 301. På fot

gaveln dödskalle och korslagda ben, skuggade genom streck och punktgravyr, vilande 

på ett stycke mark, varur sädesax spira. 3 Däröver på lockdelen andens duva. Fig. 

302. På vardera av kistans långsidor tre vapen, från huvudgaveln räknat på högra 

sidan (fäderne): l) farfaderns, Fredrik I av Danmark, och inskriften: FRIDEmcus I, 

REX DANIA<;, l ET NORUEGIA<;, A, C, 15Zll, l OBYT GOTTORPY A, C, 15 · 3 3; 2) faderns, 

hertig Adolf av Holstein-Gottorp, OCh inskriften: ADOLPHVS HA<;RES NORVEGIA<~, DVX l 
SLESVICENCIS I-!OLSATIA<;, STORMARIA<; ET DETMARSCHI A<; l ETC - OBYT ANNO CHRISTI, · 

l · 5 · 8 6 · DIE · I · ocToBms; 3) farmoderns, Sofia av Pommern, och inskriften : SOPHIA 

DUCISSA POMERANIA~. l NUPTA FRIDERICO • I • REGI DANIA<; ET l NORUIGIA<;. A. C. 151 S. 

J\WRTUA. A. 15 6 s (fig. 304); på vänstra sidan (mödeme): l) mormoderns, Kristina av 

Sachsen, och inskriften: CHRISTINA CONIUNX l PHILIPPI LANDGRAUY HASSIA';. l DIEM OBYT, 

A. c. 1549 (fig. 305); 2) moderns, Kristina av Hessen, och inskriften: cnmsTINA FILIA 

PHILIPPI LANDGRAVY l HASSIA<;. NATA A, C, • l • 5 • 43 ·NYPTA ADOLPHO DVCI l SLESVIGAc 

ET noL~SATIM ANNO, c, 1 · 5 • 6 4; 3) morfaderns, lantgreve Filip I av Hessen, och in· 

skriften: PHILIPPUS LANDGRAUIUS 1-IASSIA<;, l PRINCEPS OMNIBUS HEROICIS VIRTU• l TIBUS, 

ILLUSTRIS OBIT AN. 1 · 5 · 6 · 7 (fig. 306). På locket ett kon>, över detsamma vid hu

vudgaveln IHS och vid fotgaveln årtalet 16 · 27. P å ömse sidor om korset följ a nde 

inskrift: GOTT VER• l LEST DIE l SEIN• NEN l NIC• l-IT. 
1 Tryckt i LOENHOM, S., Anecdoter om .Namnkunniga och Märkvärdiga Svenska Män, 3:dje 

bandet, s. 228. 
2 Överintendentsämbetets prot. "/11 1813 samt 19/ 4 och 26J. 1814. 
3 WENDELIUS (s. 15) säger, att »på Fot-gafvelen beskådas en sinnebild, som föreställer döden 

och upståndelsen uti en död-skalle med en skinande eJd.flam ma åfvan på hiessan . .. . > Detta 
beror på ett missförstånd, ty »eld-flamman>> är ett sädesax, som sticker upp bakom skallen. 
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Fig. 307. Interiör av Gustavianska gravvalvet; i mitten drottning Maria Eleonoras kista. 
InnerPs des Gustavianischen Grabgewölbes; in der Interior of Gustavian vault; in tbe middle , tbe coffin 

Mitte der Sarg der Köni gin Maria Eleonora. of Queen Maria Eleonora. 

Innerki s tan uppger WENDELIUS (s. 12) vara av furu samt ut- och invändigt be
klädd med violett sidentaft. Liket var »svept uti en ordentelig Lif-klädning, såsom 
snörd t.il lifvet med jämnlagde fållor och vek långs utföre, av mörck Aurora siden 
Dammast: varandes Rufvudet beprydt med et Ornament eller Krants af klara ägta 
pärlor, större och mindre, dock de störste litet ojämne, som alt låg, bak för Hufvudet, 
til en ansenlig myckenhet, uppå hufvud-dynan nederfallne; hvaribland också funnos 
tvenne lös-liggande smycken i fyrkantig form, hvardera med åtta mindre och en större 
mitt emellan uti guld infattade äckta Diamanter af Dick-stenar, med hvit emaillering 
under hvar sten på andra sidan av smycket. Örhängenen voro af guld, hvardera uti 
en böjning två gånger om, med emaillerade Orm-hufvuden samt där åfvan på äfven 
med en dick-sten infattade. Annars syntes Ansigtet likt en Död-skalle, med utslagit 
hår krusigt öfver axlarne och en hals-krage af fint Linntyg, med dess snibbar och 
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breda spetsar omkring, fram öfver bröstet liggande, och händerne sammanknäpte samt 
skorna af rödt saffian med tre dubbla tjocka läder sålor under, til formen fram på 
runda, som voro med ljus Aurora siden tafts band ihopknutne. Hufvud-dynan, tilllika 
med Under-bålstret, hvaraf något vid den ena sidan framsyntes, var af Aurora siden 
taft, dock til färgen ljusare än Klädningen, hvilket alt i sin rigtiga form således låg 
nedersunkit in til bot n en .... ». 

Prinsessan Agnes begrovs i »Klostret» den 14 aug. 1627 1 och 1634 den 22 juni 
överflyttades kistan till Gustavianska gravvalvet (jfr s. 406). 

Kista för drottning Maria Eleonora, d. 1655. 
Ytterkistan (fig. 307-310) är utförd 1659 efter ritning av Henrik De la Vallee. 2 

A v tenn med försilvrade och förgyllda ornament, sexsidig genomskärning samt åtta 
fötter i form av lejon, stödjande framtassarna mot klot. L. 205, B. 84, H. 91 cm. 
Vid vardera långsidan fyra bevingade, kvinnliga hermer, och däröver änglar, bärande 
Kristi pinoredskap. Hermerna indela långsidorna i tre fält med inskrifter, in
ramade av pärlstavar. Även locket har tre, av pärlstavar och bårder av akantus
blad inramade fält med inskrifter. I övrigt äro gavlarna och långsidorna prydda med 
en bård av smäckra, S-formigt löpande bladrankor med blommor och frukter. På 
huvudgaveln drottningens krönta vapen, det svenska riksvapnet och det brandenburgska 
i allians med en ängel på vardera sidan som sköldhållare. Omkring kronan initi
alerna M E R S (Maria Eleonora Regina Sveciru). Fig. 309. På fotgaveln ett bevingat 
klot, korslagda ben och döds~alle, ur vars ögonhålor två blomstänglar skjuta upp samt 
timglas och en urbalans 3 (fig. 310). På locket ett krucifix av tenn. Inskrifterna 
från huvudgaveln räknat på högra sidan: l) QUOD. HAC. VRNA. CONTINETVR. l MARIA. 

ELEONORA. l EST. NONEM. l INTER. SVMMA. QUIB. S~CULUM. HOC. CELEBRE. /AD. POSTE

RITATEM. OMNEM. EST. ERITQ. l ILLUSTRISSINUM. l NON. NASCENDI. SORTE. MAGIS. EX. 

QUA. l ELECTORALI. BRANDENBURGENSIUM. SANGUINE. l ANNO. SUPRA. M. D. NONAGESIMA. 

NONO. l IN. ARCE. REGIOMONTANA. EDITA. j INTER. AVOS. PROAVOS. ATAVOS. l PRINCIPES. 

ELECTORES. REGES. C~SARES. l QUIOQUID. DENIQ. A. MVLTIS. RETRO. S~CULIS. l EUROPA. 

CLARUM. HABUIT. NUMERARE. POTEST. 2) QUAM. FELICITATE. MATRIMONII. l QUA. ANNO . 

M. DC. XX. DIE. XXV. MENSIS. NOVEMB. l GVSTAVO. ADOLPHO. REGI. l SVPRA. OMNE. LAUDA

TIONIS. INGENIUM. POSITO. / TOTQ. REB. PER. ORBEM. INCREDIBILI. VIRTUTE. SUCCESSUQ.I 

IN. DEFENSIONEM. VERJE. FIDEL RESTITUT. LIBERTATIS. l SECURITAT. PATRIA~. GLORIAM. 

A>TERNAM. POP. SVECORUM.IGESTIS. CONSENSU. OMNIUM. VERE.IMAGNO.INUPTA. TRIDUOQ. 

POST. CORONA. REGlA. ORNATA. l BEATISSIMA. FOECUNDITATE. NOVUM. REBUS. SUECICIS . l 
CASU. REGIS. SUI. NUNQ. SINE. HORRORE. MEMORANDO. FESSIS. l CHRISTINAM. AVGUSTAM.j 

DEDIT. PULCRUM. CUL NEMO. DIUINAS VIRTUT. AUDIET. LEGETQ. 3) UT. NON. EO. IPSO. 

1 >Svenska riksrådets protokoll" (I, Il) 1627, s . 45 not. 
2 LÖl"GREN, ALBERT, Det svenska tenngjutarehantverkets historia, del I, bd II, s. 81. DE LA 

VALLEE, HENRIK, d. 1676, broder till arkitekten Jean de la Vallee. 
3 Jfr s. 394, not 3. 
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STATIM. l MARilE ELEONORlE l COLAT. MEMORIAM. CUM. PRlESERTIM. l SVMMAM. CONNUBII. FOE

CUNDITATISQ. GLORIAM. l SERIA. ADVERSVS. DEVM. PIETATE. l ADVERSVS. MARITVM. FIDE. 

AUXERIT. QVA. l ET. VIVUM. INTER. TOT. BELL!. DISCRIMINA. SEQUI. l ET. DEFUNCTUM. 

LACRYMIS . IUGIQ. LUCTU. COLERE. l HAUD . DUBITAVIT. SIC. l EXHAUSTIS. TENERI. COR

PORi. VIRIB. QUOD. TOT. EXPETIVIT. l ANNIS. HOC. PRlESENTI. M. DC. LV. D. XVIII. ANTE 

HOR. XII. M. MARTII . l CONSECUTA. EST. UT. l CUM. CHRISTO. SALVATORE. SUO. ET. GVS

TAVO. MARITO. l EXVTA. MORTALITATE . lETERNUM. VIVAT. Inskrifterna på locket lyda, 
från huvudändan räknat på högra sidan: l ) P. M. l SERENISSIMA':. AC. POTENTISSIMJE l 
P RINCIPIS. AC. DOMINA' l DN.1~ MARIA': E LEONORA': l SVECORUM. GOTHORUM. VANDALORUM

QVE l REGIN.~; l MAGNA; PRINCIPIS FINLANDIA-~ l DUCIS ESTHONIA': ET CARELIJE l DOMINA, 

INGRL~ l EX ELECTORALI STIRPE BRANDENBURGENSI l NATA' MARCHIONISSA': / BORUSSIA': 

lULL~ CLIVJ,1, ET l MONTIUM DUCIS l VIDUJE.; 2) REGIN A HOC CAPULO MAHT,\ l LEONORA 

REPOSTA l ALTA MAIORUM SANGUINE NATA IACET l QUA': MAGNI SVEONUM REGIS DULCIS

SIMA CONIUN X l R EG IN.'E MAGN.~ QUA' G ENITRIXQUE FUlT l COMMODA Sl REGNO SVEONUM 

NON PLURA TULISSET l QVOD TALE M GENUIT PROFUlT ILLA SATIS l ABSTULIT HANC LETHUM 

QVOD SCE PTRA LIGONIBUS lEQVAT l FATALIS TANTUM CONDIDIT VMBRA CAPUT l AT MORTEM 

NESCIT NOMEN QVOD R EGlA VIRTUS l PERPETUUM HUIC PEPERIT TOT COMITATA BONIS. ; 

3) INPRIMIS PROBITAS ET CHRISTI SANGVINE FIXA l CERTA FIDE FACILEM FECIT AD ASTRA 

VIAM l HEIC ANIMA EST UBI IUNCTA DEO SEMPE RQVE BEATE l REGINlEQVE ANIMUS QUO 

FUlT ANTE LOCO l HEIC UBI GUSTAVO MAGNO NUNC REDDITA REGI l QVI VIVUS VIVlE 

MAXIMUS ARDOR ERAT l NUNC UMBRIS TERRlE FLUXIS SCEPTROQVE RELICTIS l lETERNAM 

LUCEM SUMMAQUE R E GNA T E NET.l På vänstra sidan samma inskrifter ehuru i omvänd 

Översättning : Det, som inneslutes i denna kista, är Maria Eleonora, ett av de största namn, 
genom vilka detta århundrade är och skall vara ryktbart för eftervärlden, ett namn, Lerömt i 
nästan lika hög grad genom börd - hon föddes år 1599 på borgen Rawensburg av branden
burgskt kurfursteblod och bland förfäderna kunna uppräknas furstar, kurfurstar, konungar och 
kejsare, över huvud taget allt berömt, som Europa har ägt sedan många sekler tillbaka - som 
genom ett lyckligt äktenskap, då hon den 25 november 1620 blev gift med den i sanning store, 
oändligt snillrike och otroligt tappre och framgångsrike konungen Gustav Adolf, som försvarade 
tron, återställde friheten och tryggade fosterlandets och svenskarnas evärdeliga ära. Tre dagar 
senare kröntes hon till drottning. Hon, som aldrig utan fasa kunde minnas sin konungs under
gång, skänkte med välsignad fruktsamhet det utmattade Sverige ett nytt skönt namn, Kristina, 
om vilkens gudomliga dygder ingen skall höra eller läsa utan att strax tacksamt minnas Maria 
Eleonora, som förhöjde det fruktsamma äktenskapets högsta ära genom sann fromhet mot Gud 
och trohet mot sin make. Hon tvekade icke att i livet följa honom i krigets faror och efter 
hans död begråta honom. Sålunda uppnådde hon, sedan den späda kroppens krafter voro 
uttömda, det, som hon så många år eftersträvat, före den tolfte timmen på dagen den 18 mars 
innevarande år 1655. Befriad från dödligheten skall hon med sin frälsare Kristus och sin 
make Gustav leva evigt. 

Till minne av den nådigaste och mäktigaste fnrstinna och frn, fru Maria Eleonora, svears 
göters och venders drottning, storfurstinna av Finland, furstinna av Estland och Karelen, fru 
till Ingermanland, född av den brandenburgska kurfursteätten, markgrevinna till Preussen, her· 
tiginna till J U l ich, Kleve och Berg, änka. - I denna kista ligger begraven drottning Maria Eleo
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Fig. 308. Kista av tenn för drottning Maria Eleonora, d. 1655, utförd 1659 efter ritning aY 
Henrik De Ja Vallee. Gustavianska gravkoret (s. 408). 

Z innerner Sarg flir Königin Maria Eleonora, t 1655, au s- Coffin, of tin, of Queeon 1\'Iaria Eleonora, d. 1665. Executed 
ge!iihrt 1659 nach Entwurf von Henrik de la Vallee, 1659, from a drawing by Henrik de la Vallee. 

ordning med undantag av att på locket den inbördes ordningen från huvudgaveln är 
l, 3, 2. Inskrifterna äro författade av Johannes Loccenius.1 Kistan är uppställd 
mitt i gravvalvet och vilar vid huvud- och fotändan på två postament av sandsten 
fig. 307. 

Innerkistan, som vid senaste restaureringen öppnades av författaren för repara
tion, är av ek, sexsidig genomskärning och starkt svängda sidor, utan fötter och hand
tag. L. 194, B. 73, H. 67 cm. Fig. 311. Den är utvändigt klädd med ursprung
ligen violett, numera svart sammet, beströdd med kronor i guld- och silverbroderi. 
Utmed kanterna guldfransar av 6,5 cm. bredd (fig. 312). Invändigt är kistan struken med 
ett svart, hartsartat ämne, troligen beck, och sedan fodrad med ursprungligen svart, 
numera brun guldbrokad; över skarvarna en c:a 1,3 cm. bred guldspets. Drottningen 
är iförd en klänning av samma slags tyg, som kistans invändiga beklädnad, ehuru något 
olika mönstrad, kring livet och framtill garnerad med breda guldspetsar. Hon bär 

nora, som, född av anornas ädla blod, var en stor Sveakonungs blida8te maka och mor till en 
stor drottning. Hade hon icke gagnat Sverige på annat sätt, gagnade hon det nog genom att föda 
en sådan rlrottning. Döden, som likställer konungarnas spiror och arbetarnas hackor, bort
förde henne, den ödesdigra skuggan döljer kroppen, men namnet, som den kungliga dygden 
jämte goda egenskaper har gjort odödligt, vet icke om döden.- Och i synnerhet fromheten, be
fästad genom Kristi blod och en fast tro, gjorde vägen lätt till himmelen, varest själen, förenad 
med Gud, alltid är lycklig, och dit drottningens håg alltid s tod. Efter att ha lämnat jordens 
skiftande skuggor besitter nu hennes själ i himlen, där den är återförenad med den store konungen 
Gustav, som i livet var den levandes största kärlek, det eviga ljuset och det högsta riket. 

1 A. A. VON 8-riERNMAN i företalet till WENDELIUS. 
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Fig. 309 	 och 310. Detaljer av drottning Maria Eleonoras kista, fig. 308. - T. v. huvudgaveln, 
t. h . fotgaveln. Gustavianska gravkoret. 

Delails 	 vom Sarge der Königin Maria Eleonora, Fig . 308 . Details of Queen Maria Eleonora's coffin. Fig. r!OS. 
Links Kopfende, rechts Fussende. To the left: the head- end; t o the right: the foot- end . 

på huvudet. krona (fig. 313) och har i händerna äpple och spira ; samtliga regalier av 
guld med besats av blå och vit emalj. För att ej rubbas ur sitt läge äro föremålen 
fastbundna med band vid kudden och svepningen. Hon är vidare iförd skor av guld
brokad, framtill tvärskurna och prydda med bandrosetter (fig. 314). 

Enligt räntekamm. räkn. 1660 förfärdigades tennkistan 1659 av kanugjutaren Fite 
Fitesson för 1335 dalm·.l I Karl X Gustavs privata räkenskaper i Stegeborgsarkivet 2 

finnas några utgiftsposter upptagna, som stå i samband med Maria Eleonoras begrav
ning. De äro odaterade men kunna ej avse någon annan begravning än denna. Den 
21 mars har »kanneiutarenn bekom m et uthi afreckningh för Lickistan han förfer 
digan 200 daler, den 22 mars till »Gullarbetarenn Dragmanu giefwet till att för.fer
diga Cronan, Septer och Äplet» 625 daler och den 25 samma månad 300 daler till 
»perlestick:uen Mäster Frederich uthi afräckningh på dee Cronor han på Rårtäcket 
skall förferdiga. » 

Kista för Adolf Fredrik, d. 1771. Fig. 315. L. 210, B. 92, H. 80 cm. Av 
ek, lockets sidor konkava och gavlarna avvalmade. Övergången mellan kistans un
derdel och locket markerad av en kraftig, profilerad list. I hörnen diagonalt ställda 
fötter i fo rm av lejontassar av kl·ederat och förgyllt trä samt mitt på vardera lång
sidan ytterligare en dylik fot med uppväxande akantusblad. Sådana blad ha även 
funnits på de övriga fötterna. J bottnen äro fästade ringar och rektangulära krampor 

1 LÖFGREN, a. a. s. 81. 
2 R. A. Kungliga arkiv . Serie 2. Vol. 13. Uthgieften och Leffwereringen. Förekomsten av 

dessa poster har benäget meJdelats av amanuer:sen fil. lic. Torsten Lenk. 

27. Sveriges kyrkor. Stockholm II. 
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Fig. 311. Innerkista av trä, klädd med violett sammet, för drottning Maria Eleonora, d. 1655. 
Gustavianska gravkoret (s. 410). 

Innerer Sarg fiir Königin Maria Eleonora, t 1655. Holz, Inner, wooden coffin, lined with violet velvet, of Queen 
mit violettem Sammet bekleidet. Maria Eleonora, d. 1655. 

för lyftning. Kistan är klädd med purpurfärgad sammet, beströdd med broderade 
kronor, och samtliga ytor äro försedda med dubbla rader av kantband av guld, dels 
med invävda akantusblad, dels med geometriska mönster. Strax nedanför lockets 
kant en guldfrans, arrangerad som festoner och försedd med små tofsar i fästnings
punkterna. Vid kistans nedre kant en smal guldfrans. På huvudgavelns lockdel är 
senare anbragt en inskriftstavla i empirestil, utförd efter ritning av C. F. Sundvall 
(jfr S. 406, not ~), med inskriften ADOLPH FREDRIK. 

Kista för Lovisa Ulrika, d. 1782. Av samma utseende som Adolf Fredriks 
kista (fig. 315), dock med den skillnaden, att sammeten är svart, att båda slagen av 
kantband äro geometriskt mönstrade och att fötterna äro fyrkantiga, nedåt avsmal
nande samt försedda med tre kanelurer. L. 190, B, 70, H. 71 cm. På huvudgavelns 
lockdel en inskriftstavla i empirestil som föregående med inskriften : LOVIsA ULRICA. 

Enligt hovkassaräkn. 1782 är kistan utförd av slottssnickaren Anders Hallmen. 



413 RIDDARHOLMsKYRKAN 

Fig. 312. Detalj av drottning Maria Eleonoras innerkista, fig. 311. 
Detail vom inneren Sarg der Königin Maria Detail of inner coffin of Queen Maria 

Eleonora, Fig. 311. Eleonora, Fig. 311. 

Kista för hertig Karl Gustav av Småland, Gustav III:s andre son, d. 1783, 
utförd efter ritning av Jean Erik Rehn. 1 Fig. 317. Kopparkista med profilerad 
sockel, lockets sidor svagt konkava och gavlarna avvalmade, på långsidorna och 
gavlarna försänkta fält. L. 106, B. 46, H. 71 cm. På locket hertiglig krona, 
vilande på ett tofsprytt hyende. På vardera långsidan en lagerfeston med fladdrande 
band vid fästningspunkterna samt på ena gaveln hertigens av Småland vapen 
På andra gaveln följande inskrift: CARL GUSTAF j S : R: ARF FURSTE l H: AF. SMÅLAND/ 

FÖDD PÅ DROT: SLOTT l D: 25: AUG: 1782. l DÖD: I STOCK: D: 23. MART. 1783. 

Kista för Gustav III, d. 1792. L. 218, B. 100, H. 81 cm. Av ek med i 
huvudsak samma utseende som Adolf Fredriks kista (tig. 315). I motsats till denna 

1 Enl. hovkassaräkn. 1784 är kistan förfärdigad av kopparslagaren David Lindskog och dennes 
räkning är attesterad av Jean Erik Rehn. Kistan är även upptagen i Rehns egenhändiga för
teckning över hans arbeten (S:t Eriks årsbok 1925, s. 152). 
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Fig. 313. Drottning Maria Eleonoras begravningsregalier och begravningsdräkt. Gustavianska 
gravkoret (s. 411) . 

Begräbnisregalien und Begräbnislileidung der Königin Funeral regalia and funeral attire of Queen 
Maria Eleonora. Maria Eleonora. 
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Fig. 314. Drottning Maria Eleonoras begravningsdräkt; klädningens nedre del och skorna. 

Gustavianska gravkoret (s. 411). 


Begräbniskleidung der Königin Maria Eleonora ; nnterer Funeral attil·e of Queen Maria Eleonora; The lower part 
'l'eil des Kleides und Schuhe . of the dress, and her sh0es. 
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Fig. 315. Kista av ek med klädsel av purpurfärgad sammet, för konung Adolf Fredrik, d. 1771. 

Gustavianska gravkoret (s. 411). 


Sarg fUr König Adolf Fredrik, j" 1771. Eichenholz mit Oak cofl'in, lined with purple velvet, of King Adolf Fredrik, 

Bekleidung aus purpurfarbenem Sammet. l d. 1171. 

Fig. 316. Kista av ek med klädsel av purpursammet för drottning Sofia Magdalena, d. 1813. 

Gustavianska gravkoret (s. 418). 


Sarg flir Köni~in Sofia 1\iagdalena, t 181R. Eichenholz mit Oak coffin, lined with purple velvet, of Queen Sofia Mag
purpurfarbenem Sammet bekleidet. dalena, d . 1813. 

äro fötterna vid vardera långsidan fyra till antalet, vidare äro vissa ytor försedda 
med endast en rad av geometriskt mönstrade kantband. Festonernas tofsar äro dess 
utom något yvigare och längre nedhängande. På huvudgavelns lockdel en senare 
ditsatt inskriftstavla i empirestil, ritad av C. F. Sundvall (jfr s. 406, not 2) med in
skrift: GUSTAF D. nr. Kistan öppnades den 23 maj 1866. Konungen är klädd i 
serafimerdräkt med ordenskedjor samt stora Svensksundmedaljen i en guldkedja.1 

Under Gustav IV Adolfs förmyndarregering har man haft för avsikt att utföra en 
1 Brev t. Henrik Reuterdahl, utg. av G. A u len, Stockholm 1915. S. 149. 
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Fig. 317. Kista av koppar för prins Karl Gustav, hertig av Småland, d. 1783. Utförd efter 
ritn. av Jean Erik Rehn. Gustavianska gravkoret (s. 413). 

Kupferner Sarg fUr Prinz Karl Gustav, Herzog von Små- Copper co:ffin of Prince Karl Gustav, Duke of Småland, 
land, j- 1783. Nach Entwurf von Jean Erik Rehn. d. 1783. Executed from a drawing by Jean Erik Rehn . 

stensarkofag för Gustav III. I K. B. finnes dels en skiss, enligt påskrift av hertig 
Karls hand, dels i anslutning härtill en av Louis Jean Desprez utförd ritning (fig. 
318) till sarkofag i antik stil med en relief, föreställande ett sjöslag mellan antika 
galärer; i en halvrund nisch över sarkofagen konungens byst. 

Kista för en vid födelsen avliden dotter till Karl XIII, d. 1797. Fig. 319. 
Lockets sidor konkava och gavlarna avvalmade, utan fötter och handtag. L. 75, B. 
27, H. 26 cm . Klädd med svart sammet, ytorna försedda med dels enkla, dels 
dubbla kantband av silver. Utmed lockets kant en 5,2 cm. bred silverfrans. På 
huvudgaveln en av en pärlstav inramad, oval silverplåt med följande inskrift: HERTIGENs 
OCH HERTIGINNANs AF SODERMANLANDS DOTTER DÖDFÖDD DEN 2 JULI l 7 9 7. 

Kista för hertig Karl Adolf av Värmland, son till Karl XIII, d. 1798. Kista 
av trä med i plan svängda sidor, lock med konkava sidor och avvalmade gavlar 
samt sex fötter av samma form som på kistan fig. 590 f. L. 85, B. 29, H . 34 cm. 
Den är klädd med blå sammet, beströdd med broderade kronor och kantad med breda 
band av guld. Utmed lockets kant en guldfrans. Vid vardera långsidan äro i bottnen 
anbragta två rektangulära krampor för lyftning. På huvudgavelns lockdel en fyr· 
kantig silverplåt med följande inskrift: H. K. H. l CARL ADOLPH l HERTIG AF WERMLAND f 
F. D. 3 JULI! DÖD D. 10 JULI! l 1798. 
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Fig. 318. Ritning till sarkofag för konung Gustav III, d. 1792, av Louis Jean Desprez. K. B. (s. 416)
·Entwurf zum Sarkophag König Gustavs III. von Louis Jean Drawing for sarcophagus of King Gustav III, d. 1792. By 

Desprez. Louis; Jean Desprez. 

Kista för hertig Fredrik Adolf av Östergötland, d. 1803. Fig. 321. Av ek, 
sexsidig genomskärning, underdelens sidor vertikala, på vardera långsidan tre och på 
vardera gaveln ett handtag, sex kubiska fötter med bågformiga urtagningar nedtill 
vid varje sida. L. 196, B. 61, H. 64 cm Kistan, inberäknat fötterna, är klädd med 
numera mörkgrön, ursprungligen blå sammet, beströdd med broderade kronor och 
kantad med band. Utmed lockets kant en guldfrans med snörmakerier och i varje 
hörn en större nedhängande tofs. På huvudgaveln en mässingstavla i empirestil, ritad 
HV C. F. Sundvall (jfr S . 406, not 2) med inskriften: FREDRIK ADOLPH· l HERTIG AF 

·ÖSTERGÖTI-ILAND l F: D 18 JULI l 7 50 · D: D 12 DEC: l 8 0 3. 

Kista för drottning Sofia JYiagdalena, d. 1813. Fig. 316. Kista av trä med i 
plan starkt svängda sidor t:amt lock med konkava sidor och avvalmade gavlar; vid var
dera långsidan fyra fötter av krederat och förgyllt trä i form av lejontassar med upp
växande akantusblad (hörnfötterna diagonalt ställda). L. 216, B. 82, H. 80 cm. Be
klädd med purpurfärgad sammet, strödd med broderade kronor och kantad med band. 
Utmed lockets övre och nedre kanter fransar av guld med snörmakerier, arrangerade 
som festoner, och vad den nedre beträffar försedd med hängande tofsar i fästnings
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Fig. 319. Kista av trä, kl ädel med smrt sammet, för en vid födelsen 1797 avliden dotter till 
konung Karl XIII. Gustavianska gravkoret (s. 417). 

S arg ftir eine bei der Geburt 1797 gestorb ene 'l'ocbter König Wooden coffin , lined with black velvet, for a daughter of 
Karls XIII . Hol", mit schwarzem Sammet bekleidet. King Karl Xlli, wbo died imwediately after birth, 1797. 

Fig. 320. K ista av koppar för konung Gustav IV Adolf, d . 1837. Gustavianska gravkoret (s. 422). 
Kupferner Sarg des Königs Gustav IV. Adolf, t 1837. Copper cofl'in of King Gustav IV Adolf, d. 1837. 

punkterna; i vardera hörnet dessutom en större, nedhängande tofs. Vid långsidorna 
äro i bottnen anbragta sex rektangulära krampor för lyftning. På huvudgavelns lock
del en mässingstavla i empirestil, som föregående, med inskrift: SOPHI A. MAGDALENA. 

Kista för drottning Hedvig Elisabet Charlotta, d. 181 8. Av samma utseende 
som Sofia Magdalenas kista (flg. 316), dock med den skillnaden att sidorna i plan 
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Fig. 321. Kista av ek, klädd med blå sammet, för prins Fredrik Adolf, hertig av Östergötland , 
d. 1803. Gustavianska gravkoret (s. 418). 

Sarg des Prinzen Fredrik Adolf, Herzogs von Östergötland, Oak coffin, lined with blue velvet, of Prince Fredrik AdoJf, 
t 1803. Eiche, bekleidet mit blauem Sammet. Duke of Östergötland, d. 1803. 

samt lockets horisontallinjer äro raka och att de nedre festonernas tofsar äro något 
större och yvigare. Kramporna i bottnen äro till antalet sexton. L. 217, B. 103, 
H. 87 cm. På lockets ovansida äro fastsydda svarta band, som troligen varit avsedda 
att fasthålla begravningsregalier eller dylikt. På huvudgavelns lockdel mässingstavla 
i empirestil, SOm föregående, med inskriften: HEDVIG ELISABETH CHARLOTTA. 

Kista för Karl XIII, d. 1818. Av samma utseende som Sofia Magdalenas kista 
(fig. 316), ehuru sidorna i plan samt lockets horisontallinjer äro raka. L. 211, B. 
89, H. 82 cm. Tofsar i hörnen saknas. På huvudgavelns lockdel mässingstavla i 
empirestil, som föregående, med inskriften: CARL o: xnr. 

Kista för prinsessan Sofia Albertina, d. 1829. I huvudsak av samma utse
ende som Sofia Magdalenas kista (fig. 316); sidorna samt lockets horisontallinjer äro 
dock raka och sammetsklädseln är till färgen blå. Fötterna ha vad de uppväxande 
akantusbladen beträffar erhållit en något rikare utbildning. L. 213, B. 90, H . 89 
cm. På huvudgavelns lockdel mässingstavla i empirestil, som föregående, med in
skriften: SOPHIA ALBERTINA l KONG!' PRINSESSA. l FÖDD D: 8 OCTOBER l 753. l DÖD o:· 
l 7 MARS l 82 9. 

Kista för prins Karl Gustav, storfurste av Finland, andre son till Gustav IV 
Adolf, f. 1802, d. 1805. I huvudsak av samma utseende som Sofia Magdalenas 
kista (fig. 316); den avviker från denna så tillvida, att sammetsklädselns färg än blå 
och att festonerna vid lockets övre kant saknas. L. 129, B. 50, H . 47 cm. Vid 
vardera långsidan tre rektangulära krampor för lyftning. Utan inskrift. 
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Fig. 322. Kista av koppar för prins Louis, d. 1832, sonson till konung Gustav IV Adolf. 

Gustavianska gravkoret. 


Sarg des Prinzen Louis, Eukel des Königs Gustav IV. Adolf, Copper eoffin of Prince Louis, d. 1832, grandson ol King 
-j- 1832. Kupfer. Gustav IV Adolf. 

Kista för prins Louis, en strax efter födelsen avliden son till prinsen av Vasa, d . -1832. 
Fig. 322. Av koppar, sidorna såväl på locket som på kistans undenlel kraftigt karnis
formigt svängda, på vardera långsidan två handtag av gjuten brons (ett saknas på 
vänstra sidan) med empireornament; utan fötter. L. 91, B. 57, H . 40 cm. På lockets 
ovansida ett kors, till vilket en numera förkommen Kristusbild hört, prytt med em
pireornament och försett med en sedel med inskriften I: N: JR: I. samt nedtill på 
korset dödskalle och korslagda ben. På locket mot fotändan en oval bronstavla med 
följande inskrift: HIC JACET AUGUSTUS j PRINCEPS, FILIUS PRIMOGENITUB j GUSTAVI, 
ALTISSIMI REGII PRIN•/ CIPIS SUECIAE (:PRINCIPIS DE VASA:) j NATUS VIENNAE TERTIO 
:I>IARTII j MORTUUS SEPTIMO EJUSDEM MENSIS j MDCCCXXXII l Under denna inskriftstavla 
är fastlödd en fyrkantig plåt med siffran xv, vid vilken i sin tur är fästad en sköld
formig, förgylld mässingsplåt, omgiven av två stiliserade bladguirlander och krönt 
med en kunglig krona. Plåten är försedd med följande inskrift: PRINZ voN WASA J 
SOHN DES PRINZEN GUSTAV VON WASA UND DER PRINZESSIN j LOUISE AMALIE STEPHA
NIE VON BADEN, GEROREN ZU j WIEN DEN 3. MÄRZ 1832, GESTORBEN DASELBST DEN 
7 :WÄRZ 18 3 2, l BEIGESETZT IN DER ZUR HERRSCHAFT EICHORN IN MÄHREN, j GEHÖRIGEN 
CAPELLE MATKA BOZY DEN l 4. MÄRZ. j VON DA NACH OLDENBURG GEFUHRT UND IN 
DER l GROSSHERZOGLICHEN FAMILIENGRUFT j BEIGESETZT DEN 5. APRIL 1845. 1884 Över-

Översättning: Här ligger begraven den högborne prinsen , förstfödde sonen till Hans Kungl. 
Höghet prins Gustav av Sverige (prins av Vasa), född i Wien den tredje mars, död den sjunde 
i samma månad 1832. Jfr S. Lewenhaupt i Personhist. Tidskr. 1928, s. 247. 

l 
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fördes på föranstaltande av konung Oskar II denna samt Gustav IV Adolfs och 

prinsens av Vasa kistor till Sverige och nedsattes den 29 maj i Gustavianska gravvalvet. 

Drottning Fredrika, som avled den 25 september 1826, är bisatt i den storhertigliga 

familjegraven i Pforzheim i Baden. 1 

Kista för Gustav IV Adolf, d. 1837. Fig. 320. Av koppar, sexsidig genomskär

ning, på vardera långsidan tre handtag i form av lejonmasker, bitande i ringar; utan 

fötter. L. 215, H . 60 cm. Kistan är låst medelst ett hänglås vid vänstra långsidan. 

På lockets OVansida en plåt med följande inskrift: GUSTAVUS IV l SUECiiE REX/ PIE 

OBDORMIVIT ST: GALLliN HELVETlA/DIE 7 FEBRUARI A. 1837 l lETATIS SUlE 59. På 

fotgavelns lockdel en sköldformig, förgylld mässingsplåt, krönt av en kunglig krona 

och omgiven av två stiliserade bladguirlander samt försedd med inskriften: GUsTAv 

IV ADOLPH l KÖNIG VON SCHWEDEN, SOI-IN DES KÖNIGS GUSTAV III VON/ SCHWEDEN 

UND DER PRINZESSIN SOPI-IlE MAGDALENE VON DA~ l NEMARK, GEBOREN ZU STOCKHOLM 

DEN l NOVEMBER l 7 7 8, GESTORBEN ZU ST: GALLEN IN DER SCHWEIZ DEN 7 FEBRUAH 

l R 3 7, BEIGESETZT l IN DEH ZUR HERRSCHAFT EICHHORN IN MAHREN, GEHÖRIGEN l CA

PELLE MATKA BOZY DEN 5 MÄRZ 18 3 7 VON DA NACH l OLDENBURG GEFUHRT UND IN 

DER GROSSHERZOGLICHEN j FAMILIENGRUFT BEIGESETZT DEN / 5 APRIL 1845 . År 1884 
överfördes konungens stoft till Sverige och kistan nedsattes i Gustavianska gravvalvet 

(jfr ovan). 

Ett bårtäcke av svart kläde höljer kistan. På mitten är konungens krönta namn

chiffer i guldbroderi. Under och på ömse sidor om namnchiffret samt i vart och ett 

av täckets fyra hörn en grupp av tre broderade guldkronor. Runt kanten en 4 cm. 

bred guldgalon samt en 6 cm. bred svart frans . 

Urna av koppar, innehållande Gustav IV Adolfs viscera. Fig. 322 a. Tim

glasformig, försedd med två handtag och ett fastlött, koniskt lock med äggformig 

knopp. Cuppans diam. 4 7 cm., urnans totala höjd 79 cm. På cuppan en fastlödd, 

OVal plåt med följande inskrift; ILLUSTR. GUSTAVI IV l REGIS SCANDINAVIlE. l IN HAC 

URNA VISCERA SUNT DEPOSITA, / OBIIT IN URBE HELVETilE SANGALLENSI j D VII FEBRU

ARII ANN MDCCCXXXVII. 

Urna av koppar, innehållande Gustav IV Adolfs hjärta. Av samma form 

som föregående. Cuppans diam. 20 cm., urnans totala höjd 32 cm. På cuppan en 

fastlödd, oval plåt med inskriften: ILLUSTR. GUSTAVI IV l REGIS SCANDINAVIlE l HAC 

URNA COR EST DEPOSITUM. l OBIIT IN URBE HELVETilE SANGALLENSI l D. VII FEBHUARII 

ANN. MDCCCXXXVII. 

Kista för Gustav, prins av Vasa, Gustav IV Adolfs son d. 1877 . Av svart

polerad ek, högt och rikt profilerat lock, på vardera långsidan av kistans underdel tre 

och på vardera gaveln ett handtag av förtennt järn, på locket samma antal handtag 

med samma placering som de nedre, i hörnen fötter i form av lejontassar. L. 219, 
B. 90, H. 93 cm. I vart och ett av kistans hörn en nedhä tofs.ngande På fot

1 H.J. LINDEBERG. Prinsen av Wasa. Stockholm 1921. 
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gaveln en sköldformig plåt, krönt av en kunglig krona och omgiven av två stiliserade 

bladguirlander Samt försedd med följande inskrift: GUSTAV PRINZ VON WASA l SOHN 

GUSTAV IV ADOLPH KÖNIGS VON SCHWEDEN l UND DER PRINZESSINN FRIEDERICKE DO

HOTHEA WILHELMINE VON BADEN l GEBOREN AM 9 NOVEMBER 1799, GESTORBEN AUF 

DEl\1 SCI-ILOSSE l P ILLNITZ B E l DRESDEN AM 4 AUGUST l 8 7 7, VON DA NACH l OLDENBURG 

GEFUHHT UND IN DEH GROSSHERZOG• l LICHEN FAMILIENGRUFT BEIGESETZT AM l 8 

AUGUsT 18 7 7. 1884 överfördes kistan till Sverige och nedsattes i Gustavianska grav

valve t (jfr sid . 422). 

Fig. 322 a. Urna av koppar, innehållande 
konung Gnstav IV Adolfs viscera. 

Kupferne Urne , enthaltend die Eingeweicle 
König Gustavs IV. Adolf. 

Urn, of copper, containing the viscera of I{ing 
Gustav IV Adolf. 



Fig. 323. Sarkofag av svart marmor för Karl XII, d. 1718, troligen utförd efter ritning av N. 
Tessin d. y. och färdig 1735. 

Sarkapbag aus scbwarzem Marmor fur Karl XII., t 1718, Sarcopbagus of black marble, of Karl XII, d. 1718. Prob· 
wahrscbeinlich nach Entwurf von N. Tessin d. J ., fertig ably executed from a design by N. Tessin the younger, and 

gestellt li35. completed li3i"i . 

KAROLINSKA GRAVKORET 
LIT. D. 

»Lit. D. Är glorwördigst i åminnelse, Sal. Konung Carl Gustafs Graf. » (F. ö. G. s. 8). 

I gravkoret (se även s. 202 ff.) finnas följande sarkofager, kistor och minnesföremål : 


KAm, xJI :s Sarkofag för Karl XII, troligen utförd efter ritning av Nieodemus Tessin d. y ., 

f-IARKOFAG. placerad i gravkorets fondnisch . Fig. 323. Den är av grönsvart marmor med vita åd


ringar och vilar på två profilerade, plintfonniga fötter. Sedan 1800-talets börj an är 

den uppställd på en låg, rektangulär sockel av kolmårdsmarmor. L. 280, B. 140, 

H. (med sockel) 150 cm. Vid vardera gaveln ett handtag av förgylld mässing i form 
av en lejonmask, bitande i en ring. På locket, som har enkla, men kraftiga barock
profiler, ligger en dekoration av dels driven, dels gjuten, förgylld mässing ; underst 
en lejonhud, som faller ned utefter sarkofagens framsida, där den är försedd med 
inskriften: CARoLus j xu. Lejonhuvudet är framvikt och vilar över en snett lagd 
herkulesklubba. Den diagonala linje, som härigenom uppkommer, motväges av en 
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Fig. 324. Sarkofag av kolmårdsmarmor för konung Fredrik I, d. 1751, utförd omkring 
1755 efter ritning av Karl Hårleman. Karolinska gravkoret (s. 428). 

Sarkaphag aus schwedisehem Marmor fUr König Sarcophagus of Kolmärd marble, of King Fredrik 
Fredrik I., t 1751, ausgeflihrt um 1755 nach Entwurf I 1 d. 1751. Executed about 175ö, from a design by 

von Karl Hårleman . Karl Hårleman. 

motsatt diagonalt placerad lagerkvist. Mitt på locket ligger på ett hyende krona, 
svärd och spira. 

Marmorn företer sedan gammalt spår av vittring och ytorna äro genomkorsade av 
talrika sprickor. Då sarkofagen, i samband med den år 1917 anbefallda undersök
ningen av Karl XII:s banesår, öppnades, blev det uppenbart, att den omedelbart 
måste restaureras, om den icke skulle sönderfalla. Restaureringsarbetet utfördes under 
senare hälften av år 1918.1 

Sarkofagen är utförd i Holland och var färdig 1735. 2 Att Nieodemus Tessin d. y. 
är dess upphovsman är ytterst sannolikt. I Nationalmusei handteckningssamling 
finnas, förutom en mängd olika förslagsritningar till sarkofag för Karl XII av Karl 

1 En detaljerad redogörelse för sarkofagens restaurering har författaren lämnat i en uppsats 
i tidskriften Rig 1919, s. 213 ff. 

2 Karl Tersmeden har i sina memoarer antecknat: »Den 20 september [1735] gjorde vi en tour 
till Amsteln och besåg italienska stenhuggarens värkstad och kong Carl XII:s likkista, som be
täckt med dess uti förgyllt koppar arbetade lejonhud i en admirabel fat;on var färdig till in
packning . .. >. Karl 'l'ersmedens memoarer, del II, s. 138. Stockholm 1915. 
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Fig. 325. Approberad ritning till sarkofag för Karl XII av Karl Hårleman; efter en koncept
ritning, troligen av N. Tessin d. y. N. M. 

Karl Hårlemans genehmigter Entwurf zum Sarkophag fUr Approved drawing, by Karl Hårleman, for the sarcopbagus 
Karl XII. of Karl XII. 

Hårlemans hand, hållna i utpräglad rokokostil (se källförteckningen s. 5), även tvf1 
utkast och en konceptritning, som troligen äro av Tessins hand.1 Konceptrit
ningen visar i huvudsak samma utseeende som det utförda monumentet; lejon
huden är likväl ganska osymmetrisk och en tass och den ringlande svansen hänga 
ett stycke nedanför sarkofagkroppen. l stället för lagerkvisten på lejonhuden har 
Tessin tänkt sig en eklövskvist. Den av Fredrik l fastställda ritningen (fig. 325), 
ävenledes i Nationalmusei handteckningssamling, avviker från Tessins konceptritning 
endast i så måtto, att svärdet och spiran på hyendet saknas samt att konungens 
namn blivit anbragt på lejonhuden. Denna approberade ritning är av Hårlemans 
hand, men den är med undantag för de nämnda små avvikelserna en direkt kopia 
av Tessins konceptritning. Utom de i källförteckningen angivna ritningsförslagen finnes 
i Fullerö arkiv en sarkofagritning i Tessin d. y:s stil (fig. 326 ), som på grund av 
sin dekorering måste betrakta~ som ett förslag till sarkofag för Karl XII. Det torde 
vara en troligen av C. G. Cronf'tedt utförd kopia efter ett original av Tessin d. y. 

Se i övrigt STAVENOW, Å., Karl Hårleman. Uppsala 1927. S. 255 ff. samt 0LSSON, M., Karl 
XII:s sarkofag i Riddarholmskyrkan. Svensk tidskrift 1916. S. 499. 

1 
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Fig. 326. Ritning till sarkofag för Karl XH., d. 1718. Troligen en av C. G. Cronstedt utförd 
kopia efter original av N. Tessin d. y. Fullerö arkiv. 

Entwurf zum !Sarkopbag fUr Karl XII., wahrscheinlich nach Drawhig for the sarcophagus of Karl XII. Probably after 
einem Original von N . Tessin d. J. an original by N. Tessin, the younger. 

Kista för Karl XII, d. 1718. Fig. 32 7. I sarkofagen står en kista av ek med KARL XII:S 

plan något svängda sidor, utan fötter och handtag. L. 212, B. 69, H. 56,5 cm. KIS'l'A 

Klädd med svart sammet, kantad med omväxlande smala och breda galoner av för· 
gylld silvertråd (fig. 328). Utmed lockets kant en 7 cm. bred frans, likaledes av 
förgylld silvertråd. Utan inskrift. Invändigt äro fogarna tätade med beck och kistan 
fodrad med vit atlas. 

Konungens kista har flera gånger öppnats för undersökning av banesåret, tidigast 
17 46.1 En grundligare besiktning verkställdes 1859. Slutligen öppnades kistan 1917 
i och för en allsidig medicinsk-historisk undersökning rörande Karl XII:s döds
sätt. 2 

1 Protokollet vid denna förrättning, i vilken deltogo överintendenten Karl Hårleman, riksrådet 
Klas Ekeblad och kanslipresidenten Anders Johan von Höpken, finnes tryckt i en 'redogörelse 
för 1859 års besiktning av konungens banesår, vilken utgavs 1860 av GusTAV VON DOBEN under 
titeln Konung Carl den tolftes dödssätt. 

2 Konung Karl XII:s banesår. 1917 års undersökning och i samband därmed gjorda iakt
tagelser. Stockholm 1918. 

28. Sveriges kyrkor. Stockho/m JI. 
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MINNES(:J\vA Lagerkrans av silver (80 x 69 cm), utförd aY C. G. Hallberg, 8tockholm . Hänger 
på fondnischens östra vägg. I kvistarnas korsningspunkt Karl XII:s krönta namn
chiffer och därunder ett fladdrande band med följande inskrift: TILL MINNE AF KONUNG 
CARL XII j FRÅN l SVENSKA ARMEN OCH MARINEN Il NEDLAGD l AV l KONUNG GUSTAV 
V l SAMT l GENERALLÖJTNANTEN l\LM. K. G. BILDT l OCH l VICEAMIRALEN M.M. W. 

DYRSSEN//DEN 26 FEBRUARI 1919IPÅ l 20QIJ>: ÅRSDAGEN/AV KONUNG CARL XU:S / 
BISÄTTNING. 

uLmKAELEO- Sarleofager för Ulrika Eleonora el. y., d. 1741, och Fr e drik I, d. 1751, 

\~C~~t~,!o~~~;: utförda efter ritning av Karl Hårleman, uppställda i gravkorets sidonischer, konungens 
r:s SARKO- i den östra (fig. 324) och drottningens i den motsatta vid västra väggen. Båda sarko-

FAGElt 
fagema äro lika. L. 256, B. 145, H. c:a 190 cm. Av grågrön kolmårdRmarmor; på 
framsidan en dekoration av bly, bestående av en tvärrefflad sköld med tre kronor, 
krönt av en kunglig krona och upptill omgiven av flädermusvingar; på ömse sidor 
en guirland. Dekorationen följer sarkofagens horisontalprofiler. På locket ett hyende 
med krona, äpple och spira, allt av bly. 

I Nationalmusei handteckningsamling finnes en ritning (fig. 329) av Hårleman till 
Ulrika Eleonoras sarkofag med påskriften : »Upwist i Rådet d. l Febr. 17 42 och 
approberad. S. Lager berg.» 1 Ritningen avviker i detaljer något från det utförda monu
mentet; i stället för sköld med tre kronor är här en rocailleartad inskriftskartusch 
med dödskalle och korslagda ben nederst, dessutom saknas spiran och äpplet på 
hyendet. Av Hårlemans hand är även ett alternativt förslag (fig. 330), ävenledes i 
Nationalmusei handteckningssamling; sarkofagens framsida prydes här av en strålande 
nordstjärna och på gaveln är tänkt en oval, bukig kartusch med en rocailleartad ram 
med flädermusvingar samt dödsskalle och korslagda ben överst. Ytterligare fyra för
slag, troligen av Hårleman, till sarkofag för Ulrika Eleonora eller Fredrik I finna s 

Nationalmusei handteckningssamling (jfr källförteckning s. 5). 
De i sarkofagerna stående kistornas utseende är obekant. 2 

GRAYVALVE'l' Nedgången till gravvalvet är från kyrkan. Den täckes sedan sista restaure
ringen av en lucka av ek, försedd med krönta C i spegelmonogram samt siffrorna X 
och XI, allt i låg relief. I hörnen lyftringar av järn. Kistorna i gravvalvet intaga 
alltjämt samma platser, som den av Karl Hårleman före gravkorets fullbordande upp
rättade planen, fig. 183, utvisar, med undantag av att Karl XII:s kista nu har sin 
plats i sarkofagen i koret och att kronprins Karl Augusts kista tillkommit vid sidan 
av Karl XI:s . 

Kista för Karl X Gustav, el. 1660, utförd efter ritning av Henrik De la Vallee. 
Fig. 331- 333. Uppställd i gravvalvets fondnisch på tre sanclstensplintar. Av delvis 

1 I Fredrik I :s begravningshandlingar i R. A. finnes bland utgiftsposter för den 8 januari 1755 
upptaget 1766: 2F/3 daler silvermynt för en >Marmor Likkista, Polerad och Slipad». 

2 Båda kistorna skola, som L . LOOSTRÖM uppvisat, vara strödda med i guld broderade kronor, 
utförda av hovbrodören Kristoffer Sergel. St. Eriks årsbok 1918. S. 96 f . 
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Fig. 327 och 328. Kista för Karl XII, d. 1718 ; av ek, klädd med svart sammet och kantad med 
guldgaloner; underst detalj av de senare (s. 427). 

Sarg fUr Karl XII., t 1718. Eichenhoiz , mit schwarzem Coffin of Karl XH. d. 1718. Of oak, lined with black velvet ; 
Sammet bekleidet ; d arunter Detail von Goldborten und at the bottom detail of guld galloons and fringes of tbe 

Fransen auf dem Sarg. coffin. 
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'· 

Fig. 329 och 330. Ritningar till sarkofag för drottning Ulrika Eleonora, d. 1741, av Karl Hårle
man. N. M. (s. 428). 

EntwUrfe zum Sarkaphag der Königin Ulrika Eleonora, Drawings for sarcophagus of Queen Ulrika Eleonora, 
j- 1741, von Karl Hårleman. d, 17H. By Karl Hårleman 
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Fig. 331. Kista av tenn för konun g Karl X Gustav, d. 1660, utförd samma år efter ritnin g av 
Henrik De la Vallee. Karolinska gravkoret (s. 428). 

Sarg ans Zinn fUr Köni g Karl X. Gustav, i" 16GO, ausgeflihrt Cotfin of tin, of Kin g Karl X Gustav , d. 1660. Executed 
im sel ben Jahre nach Entwurf von Henrik De la Vallee. the same year f rom a design by Henrik De la Vallee. 

förgyllt t enn,1 bågformigt viilvt lock, sex fötter i form av liggande lejon, av vilka de 
i hörnen iiro diagonalt stiillda; utan handtag. L. 235, B. 115, H. 102 cm. Kistans 
nedre kant, som vilar mot lejonens ryggar, är utformad som en låg sockel med karnis 
formad överdel , ornerad med en bladstav av treklöverliknande blad. Långsidorn a äro 
i mitten försedda med en dekoration, liksom övriga ornament på långsidorna och på 
huvudgaveln i upphöjt arbete, bestående av ett runt fält med de sammanflätade 
initialerna C -8 R S (Carolus Gustavus Rex Svecim), omgivet av en med fladdrande 
band hopknuten lagerkrans med nedtill instuckna palmkvistar. På vardera sidan 
härom en i tre punkter uppfästad draperifeston, hängande över en cirkelrund 
medaljong. I dessa fyra medaljonger regalier, försedd a med en bandrosettt; på högra 
sidan vid huvudändan svärdet och vid fotändan äpplet, på vänstra sidan vid huvudändan 
spiran och vid fotändan nyckeln. På huvudgaveln (fig. 332) en av två stående, krönta 
lejon stödd oval sköld, inn ehåll ande svenska riksvapnet med det pfalziska i hjärt
skölden samt, som en ram omkring vapnet, 13 cirkelrunda bucklor m ed ingraverade 
provinsvapen, vilkas namn äro anbragta under varje buckla. Vapnens inskrifter äro 
från toppen räknat medsols: FINLANDIA, E STHONIA, CARELI A, VERDA, CASSUBIA, RUGIA, 

WISMARIA, INGRIA, VANDALIA, STETTINI-POMERANIA, BREMA, LIVONIA, SCANIA. På fot
gaveln inom en lagerkrans följande inskrift: CAROLVS · GVSTAVVS /REX· SVECI.ffi · /NATVS• 

Förgyllningen har vid en 1887-88 under ledning av arkitekten E . A. J acobsson och riks
antikvarien Hans Hildebrand företagen reparation av kistorna delvis blivit övermålad med guld
och aluminiumbrons. 

28* 

1 
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Fig. 332. Konung Karl X Gustavs kista; huvudgaveln. Karolinska gravkoret (s. 428). 

Sarg <les Königs Karl X. Gustav; Kopfende, Read-end of King Karl X Gustav' s coffin 


DENATVS · XII · FEBR 
VIII · NOV · M • DC ·XXII· CORONATVS • VI · IVN ·M • DC ·LIV ·/l SEPVLTVS • IV· NOVEMB • 

M · DC · LX· l VIXIT l ANNOS • XXXVII· M · III • D • IV · / REGNAVIT j ANNOS · V. M. · VIII · D· VI. 

Locket, vars snett nedåtvända kant är försedd med en bladstav, är prytt med tätt 
sittande , symmetriskt anbragta kronor och droppar - eller möjligen eldslågor- och 
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Fig. 333. Krona av förgylld mässing på locket av konung Karl X Gustavs kista. Karolinska 
gravkoret. 

Krone au s v ergoidetern Messing auf dem Deckel:.mm Sarge Crown of brass gilt , on the lid of King Karl X Gustav's 
des Königs Karl X. Gustav. cofl'in . 

har ovanpå ett kors med armar slutande i av kronor bildade trepass; även kors
mittens svicklar äro försedda med kronor. På locket vid huvudgaveln ligger en 
kunglig krona av förgylld mässing med fyra hjässband med påsatta kronor och blad
ornament; på panmingen kronor och liggande lejon (fig. 333). 

http:Deckel:.mm
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BEGRAV· 
NINGS· 

HEGAJ,IER 

Beträffande tillkomsten av Karl X Gustavs kista är man tack vare bevarade räkenskaper1 

ganska väl underrättad. En kvittens, underskriven av Henry De la Vallee, attesterad av Jean 
De la Vallee, den konstnärliga ledaren vid konungens begravning, och daterad den 18 sep
tember 1660, upplyser: »Effterskreffne arbete [nämligen kistan] Hafwer iagh till Kongl. 
May:tz begraffningz be h off förfärdigatt, näm bl. Effter Hans Greffi. Exell:ts Rickz Skatt
mästarens Ordre och befalning, Giort affrijtninger till Hans Saligh Kongl. May:tz 
Lijkkista, först uthi Litett och sedan uthi stort Format, så stort som siälffwa arbetet 
wara skulle, Hvar effter Bilt Huggare sitt arbete förfärdiga, för alt sammans Till 
Hopa 24 Rdr.» Efter De la Vallees ritning gjordes av bildhuggaren Jost [Schultz] 
först en trämodell i naturlig storlek, varefter kanugjutaren Fite Fitesson gjöt kistan. 
Guldslagaren Hans Laurentz levererade över hundra böcker bladguld, varmed kistan 
förgylldes av målaren mäster Hendrich och »en annor aff samma handtwärk» . Vapnen 
på huvudgaveln graverades av » Wolffgang Hartman Kåpparstickaren». 2 

ROTI-ILIEB (s. 134) omtalar, att konungen vilade »i en [inreJ Kista af ek, som är be
klädd med violett sammet och beströdd med broderade Kronor af guld. Alla Kongl. 
Regalierna, Kronan, Spiran, Äpplet, Svärdet och Nyckeln, af guld och i vanlig storlek, 
äro i kistan nedlagda.» Enligt protokoll,3 hållet vid undersökningen av kistorna i 
Karolinska gravvalvet i maj 1887, överflyttades konungens kvarlevor då i en nygjord 
kista av furu. För närmare beskrivning av Karl X Gustavs kista och dess innehåll 
hänvisar nämnda protokoll till en bilaga (nr l). Denna saknas emellertid. 

Karl X austavs begravningsregalier blevo i början av 1800-talet upptagna 
ur konungens kista och förvaras numera i Livrustkammaren. De utgöras av krona, 
spira, äpple, nyckel samt knopp och parerstång till värja, allt av guld. Fig. 334. 

K r o n a med två hjässband med krönt äpple i korsningen. Pann- och hjässband 
belagda med pressade löv av tunn plåt och fästade med nitar med stora fyrkantiga 
huvuden. Från pannbandet, och fastnitade vid detta, skjuta upp åtta löv, likaledes 
pressade (ett något avklippt). Diam. 26, H. 18 cm. 

Spira i två delar, sammanskruvade, den undre med handtag, avslutat med en knopp, 
den övre med en liljeliknande blomkalk med fyra ståndare och en pistill. L. 51,5 cm. 

Äpple med gördelband och två hjässband, kriint av ett kors. Diam. 9,5, H. (med 
kors) 13,4 cm. 

Nyckel med hjärtformigt handtag och ax med fyra skåror. L. 26, handtagets B. 7, 
axets 3,5 cm. 

Knopp och parerstång, den förra rund med en liten spets, den senare ving
formig, 9,5 cm. lång, båda identiskt lika motsvarande delar på en i Livrustkammaren 
förvarad värja, som tillhört Karl X Gustav (inv. nr 1869). 

1 Karl X Gustavs begravningshandlingar i R. A. samt Kammar Collegie Protocoll 1641- 63, 
de senare i avskrift i Odelbergska sam!. i Nord. museet. 

2 Se i övrigt STUDIER s . 136 ff. 
" I Riksmarskalksämbetet; i avskrift i A. T. A. 
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Fig. 334. Konung Karl X Gusta1·s begravningsregalier, utförda i Göteborg 1660. Livrustkamm. 
Die BegriLbnisrcgalien des Königs Karl X. Gustav , ans Funeral regalia of King Karl X Gustav. Executed in 

gefUhrt in Göteborg 1660. Gothenburg, 16GO. 
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Fig. 335. Kista av förgyllt och försilvrat tenn för prins Gustav, d. 1685, son till konung Karl XI. 
Utförd efter ritning av N. Tessin d. y. Karolinska gravkoret. 

Rarg ans vergoldetem und versilbertem Zinn filr Prinz Coffin of tin, with golcl- and silver gilding, of Prince 
Gustav, Sohn des 	Königs Karl XI., t 1685, nach Entwurf Gustav , son of King Karl XI, d. 1685. Executed from a 

von N , Tessin d . J . design by N. Tessin the younger. 

Regalierna äro tillverkade i Göteborg av okänd mästare i febr. 1660.1 De blevo 
enligt Kungl. brev den 6 april 1824 från Riddarholmskyrkan överflyttade till för 
varing i Skattkammaren. 1865 flyttades de därifrån till Stat. Rist. Mus. 1915 depo
nerades de i Livrustkammaren. 

l\IINN E SG,IvA Lagerkrans av silver (55 x 51 cm.), utförd av K . Andersson, Stockholm. Placerad 
vid fotgaveln på Karl X Gustavs kista. I kvistarnas korsningspunkt landskapet 
Blekinges vapen med inskriften : EN GÄRD AV TACKSAMHET FRÅN BLEKINGSKA MÄN, 

KVINNOR OCH BARN PÅ 250])E ÅRSDAGE N AV BLEKINGE S INFÖRLIFVANDE l\1ED SVE· 

RIGE. 

Kista för prins Gustav, son till Karl XI, f. 1683, d . 1685, utförd efter ritning 
av Nieodemus Tessin el. y. Fig. 335- 338. L. 160, B. 77, H. (med postament). 
114 cm. Uppställd i gravvalvets nordvästra hörn på två profilerade sandstensplintar. 

1 CEDERSTRÖM, R., K. Livrustkammaren. Märkligare nytt 1915. S. 33 ff. 
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Fig. 336. Detalj av prins Gustavs kista, fig. 335. Karolinska gravkoret. 

Detail von Prinz Gustavs Sarg, Fig. 335. Detail of Prince Gustav 's coffin, Fig. 335. 


Av förgyllt och försilvrat tenn. 1 Själva kistan står på ett postament av förgyllt trä 
med höga plintar, på vilket halvligger en bevingad gestalt, föreställande Tiden, skri
vande i en bok. Enligt vad ROTHLIEB (s. 138) uppger, skall ett bevingat timglas ha 
haft sin plats vid Tidens fötter, vilket emellertid nu är förkommet. Kistans fyra 
fötter, underdel och lock äro prydda med rik akantusornamtntilc På vardera lång
sidan två handtag, som endast tjäna dekorativt ändamål. På högra långsidan en med 
kunglig krona krönt, snäckformig kartusch, omgiven av palmkvistar. I kartuschen 
ett av en strålkrans omgivet ansikte (solen) och över detta ett inskriftsband, varpå 
läses: FAUSTO SYDERE NATus; 2 under ansiktet är följande inskrift ingraverad: A~ 16 s 3 • 

4. JUNY • l SECUNDVS · CAROLI · ET l ULRICJE FIL: Samma slags kartusch förekommer 
även på vänstra långsidan men ansiktets plats intages här av en urna; bandets in 
skrift lyder: ACERBO FUNERO RAPTVS; 3 under Urnan läses: A~ 16 8 5. 16 APR: . På 

1 En del av kistans skulpterade delar voro ursprungligen av trä, men dessa ersattes 1887
88 med avgjutningar i tenn. Dessa restaureringsarbeten leddes av arkitekten E . A. Jacobsson 
och riksantikvarien Hans Hildebrand. 

• Översättning: Född under en lycklig stjärna. 
3 Översättning: Bortryckt av en bitter död . 
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Fig. 337. Kista för prins Gustav, sedd från fotändans gavel. Karolinska gravkoret (s. 436). 
Prinz Gustavs Sarg, vom Fussende aus gcsehen. Prince Gustav 's coffin. Viewed from the foot-end . 
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Fig. 338. Detalj av prins Gustavs kista, fig. 335; huvudgaveln. Karolinska gravkoret (s. 436). 
Detall von Prinz Gustavs Sarg, F ig. 335. Kopfende. Detail of Prince Gustav's coffin, Fig. 335. Head~end. 
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huvudgaveln en snäckformig sköld med svenska riksvapnet och det pfalziska i hjärt 
skölden (fig. 338); skölden hålles av ett lejon, inklämt mellan denna och en inre, 
större snäckformig sköld, det hela krönt av en kunglig krona. Fotgaveln prydes av 
en kerub, över vars huvud läses på ett inskriftsband : GUSTAVUs P. H.IER. Fig. 337, 
Ovanpå locket en putto med strålgloria, stödjande sig på sin högra armbåge och 
hållande korset, spikarna och törnekronan. 

Någon ritning, som fullt överensstämmer med denna kista, har ej anträffats, 
ej heller några räkenskaper, som belysa dess tillkomst. Den är, liksom den föl 
jande, starkt påverkad av italiensk begravningskonst, särskilt Berninis, och visar stor 
likhet med den som fig. 339 återgivna, av Tessin d. y. utförda ritningen till kista 
för prins Ulrik (jfr vidare sTUDIER fig. 69-71 samt s. 143 ff.). 

Om innerkistans utseende se följande kista. 
Kista för prins Ulrik, son till Karl XI, f. 1684, d. 1685, utförd efter ritning av 

Nieodemus Tessin d. y. Fig. 339, 340, 342. L. 148, B. 80, H. (med postament) 114 
cm. Uppställd i gravvalvets nordöstra hörn på två profilerade sandstensplintar. Av 
förgyllt och försilvrat tenn (jfr s. 437, not l). Själva kistan Etår på ett postament 
av förgyllt trä, vars sidor äro genombrutna av cirkelrunda öppningar med femuddiga 
stjärnor. Inuti detta postament vilar ett benrangel, Döden, fjättrat med bojor och kedjor. 
Kistans undre del och lock äro täckta med rik akantusornamentik På vardera långsidan 
två dekorativa handtag, fästade på konsoler, som sluta i lejontassar . På högra långsidan en 
bevingad mussla, krönt av en kunglig krona och försedd med en krona i relief samtinskriften: 
NASCENDIS · DIVERSA · EST • j NAT: 1684. 22 IULY / TERTIUS · CAROLI • ET· ULRIC.IE / FILIUS. 
På vänstra långsidan samma dekoration men i musslan ben och dödsskalle samt in
skriften : SORS · MORIENTIBVS · VNA · j MORT ·A~ 1685. 29 · MAY.l Gavlarnas utsmyckning 
densamma som på prins Gustavs kista. På fotgavelns inskriftsband läses: ULRicus · 
P - H.IER:. Ovanpå locket en putto i sittande ställning, hållande en öppen, stjärnprydd 
krona, »lifsens krona», och en korsfana. Figuren har enligt ROTHLIEB (s. 139) haft 
en nu förkommen strålgloria: »På Locket sitter en Engel, som stödjer sig mot ett 
förgyllt hyende, hafvandes på huvudet en Sol., Märke efter denna gloria är också 
synlig på figurens huvud. 

Ritningen till denna kista (fig. 339), signerad av Tessin d. y. , finnes i National
musei handteckningssamling. Den avviker i någon mån från det utförda monumentet, 
bl. a. är figuren på locket den, som nu förekommer på prins Gustavs kista . 

För utseendet av innerkistan och dess innehåll redogöres i protokoll, 2 hållet vid 
undersökningen av kistorna i Karolinska gravvalvet i maj 1887. »Efter det ytterkistan 
öppnats, visade sig, att den inre var mycket murknad, hvadan äfven denna öppnades. 
Hon, hvilken liksom prins Gustafs innerkista var öfverklädd med mörk sammet, var 
invändigt fodrad med nu gult siden . Det kungliga barnet var iklätt en kring ett 

1 Översättning: För dem, som födas, är ödet olika, för dem, som dö, är det lika. 

2 Jfr s. 434, not 3. 
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Fig. 33l1. Ritning till sarkofag för prins Ulrik, d . 1685, av N. Tessin d. y. N. M. 
Entwurf zum Sarkophag des Prinzen Ulrik, t 1685, Drawing for sarcophagus of Prince Ulrik, d . 1G85. 

von N . Tessin d. J. By N. Tessin, the younger. 

mycket kort lif lätt rynkad lång sidenklädning, af samma slag som kistans inre be· 
klädnad samt långa strumpor. Händerna syntes hafva omslutit cypressqvistar och 
varit hopknäppta eller korslagda över bröstet. Hufvudet omgifvet af en lagerkrans, 
h vilade på en gul sidenkudde med bandknutar i hörnen; hufvudskålen var ytterst 
tunn, delvis sönderfallen. >> Efter undersökningen hopfogades innerkistan och inneslöts 
i en blykista, vars lock fastlöddes . 
Kista för prins Fredrik, son till Karl XI, f. och d . 1685, uppställd i gravvalvets 

sydvästra hörn på en sandstenssockeL L. 72, B. 37, H. 39,5 cm. Av tenn, sexsidig 
genomskärning, fyra plattat kulformiga fötter; utan handtag. På huvudgaveln svenska 
riksvapnet med det pfalziska i hjärtskölden och med tvenne stående, krönta lejon 
SOm sköldhållare. På fotgaveln följande inskrift: FRIDERICVS ·l PR: H.IER; TERTIVS j CAROL! 
· ET · VLRICJE • FIL · / NATVS · EST · A'~ 18 6 5. 2 7 ·l SEPT: MOX • MORTVVS ·DIE · 12 • OCT.: 

Kista för prins Karl Gustav, son till Karl XI, f. 1686, d. 1687, utförd efter 
ritning av Nieodemus Tessin d. y. Fig. 341; 343. L. 121, B. 57, H . (med posta
ment) 108 cm. Uppställd i gravvalvets sydöstra hörn på två profilerade sandstens
plintar. Av förgyllt och försilvrat tenn. Själva kistan står, utan fötter, på ett posta
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Fig. 340. Kista av förgyllt och försilvrat tenn för prins Ulrik, d . 1685, son till konung Karl XI. 

Utförd efter ritning av N. Tessin d. y. Karolinska gravkoret (s. 440). 


Sarg aus vergoldetem und versilbertem Zinn fUr Prinz Co:tfin of tin, with gold- and silver gilding, of Prince 

Ulrik, Sohn des Königs Karl XI., "j" 1685, nach Entwurf von Ulrik, son of King Karl XI, d. lGSö. Executed from a design 


N. Tessin d. J. by N. Tf':ssin, the younger. 

ment av förgyllt trä med två höga mot varandra vända voluter vid vardera gaveln; 
postamentets botten är försedd med skulpterad akantusornamentik av trä. Själva 
kistan är täckt med rik akantusornamentik och utefter kanterna en bård av pilgrims
musslor. Vid vardera långsidan två voluter av dubbla, smala tennband, vilka, för
utom sin rent dekorativa uppgift, ha till ändamål att fasthålla locket vid kistans 
underdel. På huvudgavelns lockdel en kunglig krona och därunder mot en lejonhud 
svenska riksvapnet med det pfalziska i hjärtskölden, omgivet av ymnighetshorn med 
palmkvistar. På fotgavelns lockdel likaledes en kunglig krona och därunder en av 
palmkvistar omgiven kartusch med inskriften CAROLVs· GVST ·PR· HJER · svEciJE · l 
A • l CAROLO • ET · VLRICA · ELEONORA · l NATVS · l 7 · DECEMBR •l 16 86. l MORTVVS · 3 · FEBR · j 
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Fig. 34J . Kista av förgyllt och försilvrat tenn fö r prins Karl Gustav, d . 1687, son till konung 
Karl XI. Utförd efter ritning av N. Tessin d. y. Karolinska gravkoret (s. 441) . 

Sarg au s vergoldeteJu und versilbertem Zinn fiir P rinz Coffin of tin, \vith gold- and silver gilding , of Prince Karl 
Karl Gustav, Sohn des Königs Karl XI. , t 1687, nach Ent · Gustav, son of King Karl XI. d. 1687. Execute cl from a 

wurf von N. Tessin d. J . design by N . Tessin, the younger. 

16 s 7. Ovanpå locket en svävande putto, hållande en ring samt en medalj med 
prinsens bröstbild och omskriften: cAROLvs · a vsTAvus ·PR · HA':R . på ena sidan samt 
på den andra sidan en figur, symboliserande evigheten, 1 och omskriften : mc MEA 

2VITA BRE VIS MAN E T ALTERA LONGlOR ILLIC . 

1 Figuren är avbildad och beskriven i CESAR RIPA, Iconologie, ou, ex plication nouvelle de 
plusieurs images, emblemes, et autre figures etc. Paris 1637. Table LIII, fol. 79. Beskriv
ningen lyder : Denna bild av evigheten är framställd i gestalt av en kvinna med utslaget 
gyllene hår. Från midjan utgå tvenne halvcirklar, som mötas över hennes huvud och bilda till
sammans en cirkel. Hon håller i sina lyftade händer två gyllene kulor och hennes i blått hållna 
kropp är beströdd med stjärnor. 

2 Översättning: Här på jorden är livet kort, det andra därovan blir mycket lå ngt. 
29. Sveriges kyrkor. Slackholm II. 
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Fig. 342. Detalj av kista för prins Ulrik, tig. 340; fotgave ln. Karolinska gravkoret 

koret (s. 440). 


Detail von Prinz Ulriks Sarg, Fig. BJO. ~'ussende. Detail of Prince Ulrik' s coffin. Fig. B±O. Foot- cnd. 
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Fig. 343. Prins Karl Gustavs kista, sedd från fotgaveln . Karolinska gravkoret 
(s. 441). 

Prinz Karl Gustavs Sarg, vom Fussende ans Coffin of Prince Karl Gustav, seen from the 
geseben . footend. 
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Fig. 344. Kista av tenn för drottning Ulrika Eleonora d. ä., d. 1693, utförd samma år av 
Burchard Precht, Carlo Carove m. fl. efter ritnin g av N. Tessin d. y. Karolinska gravkoret. 
Sarg ans Zinn fiir Königin Ulrika Elenora d. Ä., t 1G93, Coffin of tin, of Queen Ulrika Rleonora, the old er, d. 
ausgeflihrt im selben Jahre von Buchard Precht, Carlo 1693. It was executed the same year by llurchard 

Cafove u. a. nach Entwurf von N. Tessin d. J. Precht, Carlo Carove , and others, from a design by N. 
Tessin, the younger. 

Någon ritning till kistan har ej anträffats. Däremot finnes en av N. Tessin d. y. ut 
förd ritning till eastrum doloris för prins Ulrik, där denna kista tydligt kan iakttagas.! 
Denna, liksom också prinsarna Gustavs och Ulriks kistor, har varit avsedd att ingå 
som en dekorativ del i ett eastrum doloris och har erhållit sin pompösa utformning 
och överrika dekoration just med tanke härpå. 

I hovkasseräkningen för år 1687 (verif. 321) finnes ett av Tessin d. y. den 8 maj 
samma år utfärdat kvitto på mottagna l 000 daler silvermynt ))till dee hantwerkares 
bethalningh som med Sahl. Princens Carl Gustavs lijkkista hafwa att bestella hwilket 
med deras egna qwittenser skall verifieras.)) Verifikationerna ha dock ej kunnat 
påträffas. 

Enligt det tidigare omnämnda protokollet, 2 hållet vid undersökningen av kistorna i 
Karolinska gravvalvet, är innerkistan överklädd med svart sammet. Denna öppnades 
ej för undersökning. 

' Avb. i STUDllm, fig. 50. 

' .Tfr s. 434, not. 3. 
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Fig. 345. Detalj av långsidan av drottning Ulrika Eleonora d. ä:s kista. Karolinska gravkoret. 
Dctail der Langseite vom Sarge der Königin Ulrika Detail of a side of the coffin of Queen Ulrika Eleonora, 

Eleonora d. Ä. the elder. 

Kista för Ulrika Eleonora d . ä ., d. 1693, utförd av Burchard Precht , Carlo 
Carove1 m . fl. efter ritning av Nieodemus Tessin d . y . Fig. 344-346. L. 245, B. 
105, H . 95 cm. Uppställd i gravvalvets östra siclonisch på fyra profilerade sand
stenplintar. Av förgyllt och försilvrat tenn, med ornament av driven, förgylld mäs
sing. Kistan har i plan starkt svängda sidor, locket är avvalmat och dess sidor kon

kava. Den har åtta volutformade fötter och saknar handtag. Vardera långsidan är av 
fyra, i voluter avslutade konsoler indelad i tre fält, som utfyllas av Ulrika Eleonoras 

krönta namnchiffer samt, liksom kistans ytor i övrigt, av rik akantusornamentik och 
bandornament i Berains stil. Över varje konsol en kerub. På huvudgaveln de för
enade svenska riksvapnet med det pfalziska i hjärtskölden och danska riksvapnet 

med det oldenburgska i hjärtskölden. Vapnet omgives av palmkvistar. Däröver på 
locket en kartusch med inskriften : ULRICA · ELEONORA · j SUECORUM • GOTHORUl\1 

WANDALORUMQUE ·REGIN A • /NATA ·XI· SEPT: MDGLVI · GORONATA ·XXV· NOVEM: MDGLXXX· l 
DENATA . xxvi . IULII . MDcLxxxxin. På fotgavelns lockdel en av palmkvistar omgiven 

kartusch med följande inskrift: PHILIPP • I · XXI · l MIHI ENIM VIVERE CI-IRISTUS EST j ET 

CAROVE, CARLO, stuckatör och bildhuggare, d. 1697. 
29• 

1 
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Fig. 346. Drottning Ulrika Eleonora d. ä:s kista; fotgaveln. Karolinska gravkoret (s. 447). 
Sarg der Königin Ulrika Eleonora d. Ä.: Fussende . Foot·end of the coffin of Qneen Ulrika Eleonora, the 

eJder. 

MORI LUCRUM. Ovanpå locket vid huvudgaveln ligger en förgylld kunglig krona med 
fyra hjässbancl. 

Någon ritning till kistan är ej känd, men beträffande tillkomsten är man tack vare 
utförliga räkenskaper1 väl underrättad. Att Tessin uppgjort ritningen framgår av föl
jande passus i gulelsmeden Peter Hennings 2 räkning av elen 5 december Hi93: »'feen
kistan Hvilcket effter Wällb~ Herr Camar-Herr Tessins Order och afritningh för
ferdigacles. » Detaljritningarna till dekoreringen äro -säkerligen efter Tessins anvis
ningar- utförda av Burcharcl Precht, ty i dennes räkning finnas upptagna "clih zeich
mmgen ins grose wor nach di golt schmicle di gedribene arbeit an elen leichkassten 
geclriben haben». Kistan gjöts av Carlo CaroYe, i räkenskaperna kallad »Gipzmakaren 
Carl Caroe». Fötterna, konsolerna och keruberna äro modellerade och gjutna i 
tenn av Precht, som även verkställt försilvringen av kistan. De drivna och förgyllda 
mässingsornamenten samt graveringen av vapen och inskrifter utfördes av elen förut 

1 Drottn. Ulr. Eleon. d. ä:s begravningsräkenskaper 1693 i Slottsarkivet. 
2 HENNING (GLÄSER), PETER, guldsmed hos Karl XI, Karl XII och Ulrika Eleonora d. ä., 

verksam 1688-1714. 
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Fig. 347. Kista av tenn för konung Karl XI, d. 1697, utförd samma år av Burchard 

Precht, Franqois Jacques Aubry m . fl. efter ritning av ~. Tessin d. y. Karolinska grav


koret . 

Sarg aus Zinn f lir König Karl XI., t 1697, ausgefiibrt Tin coffin of King Karl XI, d. 1G97. Exeauted the same 

im selben Jahre von Burchard Precht, Franyois Jacques year by Burchard Precht, Franyois Jacques Aubry, and 

Aubry u . a . nach Entwurf von N . Tessin d. J. others, from a design by N. 1.'essin, the younger. 

nämnde guldsmeden Peter Henning. Enligt protokollet från undersökningen av kistan 
18871 insattes drottningens innerkista i en ny blybeslagen ekkista, som hoplöddes. 
För närmare beskrivning av Ulrika Eleonora d. ä:s kista och dess innehåll hänvisas i 
nämnda protokoll till två bilagor (n:ris 3 och 4). Dessa saknas emellertid. 

Kista för Karl XI, d. 1697, utförd av Burchard Pecht, Fran9ois Jacques Aubry2 

1 Jfr. s. 434, not 3. 
2 FRANQOIS JACQUES AUBRY, f. i Basel omkr. 1651 (hans testamente från 1713 i slottsboken 

1713 fol. 743, Slottsarkivet), d. i Stockholm den l mars 1713. En!. S. LAm, Dictionnaire des 
sculpteurs de l'ecole franqaise sous le regne de Louis XIV, Paris 1906, s. 11- 12, arbetade han 
omkr. 1697 vid Versailles, sysselsattes omkr. 1690 med en kolossalstaty i brons av Ludvig XIV 
till häst efter Le Hongre och strax därefter med en ryttarstaty av samme konung i Pau. Inkallades 
till Sverige 1697 och arbetade som föreståndare för gjuteriet vid Rännarbanan (se J . BÖTTIGER, 
Bernard Foucquet och Gjuteriet vid Rännarbanan. Stockholm 1916) bl. a. med gjutningen av lejonen 
å Lejonbacken, portalkrönet å slottets norra fasad, samt med epitafiet över Johan Gabriel sten
bock i Storkyrkan. Deltog även i arbetet med arrangemangen vid Karl Xl:s begravning. 

Överintendenten Gunnar Mascoll Silfverstolpe har haft vänligheten lämna författaren dessa 
upplysningar. 
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Fig. 348. Konung Karl XI:s kista ; fotgaveln. Karolinska gravkoret. 
Sarg des Königs Karl XI.: Fussende. Foot-end of the coffin of King Karl · XI. 

m. fl. efter ritning av Nieodemus Tessin d. y. Fig. 347-349. L. 245, B. 110, H, 
97 cm. Uppställd i gravvalvets västra siclonisch på fyra profilerade sandstensplintar. 
Av samma material och i huvudsak av samma form som Ulrika Eleonora d.ä:s kista. 
Kistan har åtta fötter i form av lejontassar; långsidornas i voluter avslutade konsoler äro 
försedda med stora akantusblad, som växa upp från kistans fötter. De tre fälten på 
vardera långsidan äro prydda med trofegrupper. På huvudgaveln svenska riksvapnet 
och det pfalziska i hjärtskölden, omgivet av palmkvistar; däröver på locket en kar
tusch med följande inskrift: CAROLUS XI· l SUECORUM GOTHORUM WANDALORUMQUE 
REX l NATUS XXIV · NOV • MDCLV · l CORONATUS XXVIII • SEPT • MDCLXXV · l DENATUS V • 
APR . MDcLxxxxvrr. På fotgaveln (fig. 348) en av lager- och ekkvistar omgiven 
kartusch med ett cirkelrunt fält, prytt med en strålande nordstjärna i centrum och 
försett med inskriften: NESCIT occAsuM. Däröver på locket en kartusch med föl
jande inskrift: PS • XVII· l SATIABOR · DUM· APARUERIT l GLORIA TUA. 1 Ovanpå locket 
vid huvudgaveln ligger en kunglig krona av förgyllt silver med fyra hjässband 
(fig. 349). 

1 Översättning: Ps. 17 (v. 15) När jag uppvaknar, vill jag mälta mig av din åsyn. 
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Fig. 349. Krona av förgyllt silver på locket av konung Karl XI:s kista. Karolinska gravkoret. 
Krone aus vergoldetem Silber auf dem Deckel vom Sarge Crown of silver-gilt on the lid of th e coffin of King 

des K ö nigs Karl XI. Karl XI. 

Även beträffande tillkomsten av denna kista har man tack vare utförliga räken
skaper1 goda upplysningar. Tessin har i stort sett haft samma medhjälpare till denna 
som till drottningens kista. Gjutarens namn framgår av följande post i räkenska
perna: »Plåtslagaren Petter Linn för 2 stora starka jern Stafwar som Gintaren Aubry 
brukat wijd lijkkistans giutande. » Aubry torde för övrigt även vara mästare till trofe
grupperna. Konsolerna och keruberna äro Burchard Prechts verk och tydligen gjutna 
efter samma modeller som av honom gjordes för drottning Ulrika Eleonoras kista. 
Även de av Precht utförda ritningarna till det drivna och förgyllda lövverket på drott
ningens kista ha på nytt använts. Lövverket gjordes av Peter Henning, som även 
utförde kronan på locket. Gravören Karl Gustav Hartman graverade inskrifterna. 
Tennet till kistan, 1253 marker engelskt, levererades av borgmästaren Olof Hansson 
Törne, de fyra stenplintarna av »Gåttlandz Steen» av Anders Brokamp och inner
kistan av ek utfördes av snickaren Mattias Wilhelm. 

För utseendet av innerkistorna och deras innehåll redogöres i protokoll, hållet vid 
undersökningen av kistorna i Karolinska gravvalvet i maj 1887.2 »Sedan locket till 

1 Hovkassaräkningen 1697 i Slottsarkivet. 
2 Jfr sid. 434, not 3. 
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Fig. 350. Detalj av konung Karl XI:s begravningsdräkt. Karolinska gravkoret (s. 454). 
Detail der Begräbniskleidung des Königs Karl XI. Detail of the funeral attire of King Karl XI. 
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Fig. 351. Detalj av drottning Hedvig Eleonoras begravningsdräkt. Karolinska gravkoret (s. 456). 
Detail von Königin Hedvig Eleonoras Begräbniskleidung. Detail of the funeral attirc of Queen Hedvig Eleonora. 
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f,, ... . 

l' 

Fig. 352. Ej utfört förslag till sarkofag för drottning Hedvig E leonora, d. 1715, av N. Tessin el . y. 
N. M. (s . 456). 

Nicllt ausgeflihrter Entwurf zn ein en1 Sarkaphag ftlr Unusecl design for a sarcophagns for Qu een Hedv ig 
Königin Hedvig Eleonora, 1715, von N. Tessin d . J. Eleonora, d. 1715. By N. Tessin, the younger. 

konung Karl XI:s ytterkista af metall blifvit aftaget, blottades locket af en trä
kista, beklädd med svart sammet, hvarå voro fästade broderade guldkronor och 
galoner. Upptill å detta lock qvarlåg mull efter jordfästningen. Då samma lock 
nu aflyftades, befanns denna kista invändigt klädd med hvitt siden. Ännu en inre 
kista var hopsatt genom dubbar i locket och motsvarande hål i kistkanten; fogen 
var täckt af en ribba jernbleck. Kistan var utvändigt klädd med svart sammet 
och fransar, invändigt med hvitt siden. Konungen låg i svepdrägt af hYitt linne 
på en kudde af hvitt siden (fig. 350]. På nedra delen af drägten låg en rund 
svarfvad dosa, som inneslöt flera papperskonvolut Hans Maj:t Konungen befallde 
Riks Antiqvarien och professor Keij att yttra sig öfver innehållets beskaffenhet, 
sedan de, om möjligt, granskat det vid obduktionen och balsameringen av konung 
Carl XI:s lik förda protokollet. Redogörelse härom lämnas i bilagan n:r 4.1 Fötter 
och ben voro iförda gula silkesstrumpor, hvilka nådde öfver midten af låren. Strax 
ofvan fotlederna voro benen hopfästade med ett åtknutet band. Skjortan slutade 
något nedanför knäna. Vidare omslöts kroppen af en fotsid undre linneklädnad 
med ärmar, hvilka räckte till handlederna och afslutades med dubbla spetsgarne
ringar. Mellan denna och den öfre drägten låg nedtill en rad pappersark. En öfre 

1 Denna bilaga saknas. 



455 RIDDARHOLMSKYRKAN 

Fig. 3G3. Utfört, förenklat förslag till sarkofag för drottning Hedyig Eleonora, av N. Tessin d. y. 
B. St. (s. 456). 

Ausgef Uhrter, verinfachter EntwHrf von N. rress in d. J. SimpliHed desi gn, aftcrwards executed, of a sarcophagus 
zum Sarkaphag fUr Königin Hedvig Elenora. for Queen Hedvig Eleon ora. By N. Tess in. the younger. 

linnedrägt hade kortare med en bred spets kantade ärmar, längsgående breda veck 
och nederst en bred spets. Denna öfre beklädnad omslöt icke nedre delen af krop
pen, men betäckte den fullständigt. Armarna voro lagda öfver midjan och hän
derna iklädda tunna hvita handskar. Under armarna syntes drägten förmultnad. Halsen 
omslöts af en lång, i veck lagd spetshalsduk, som gått af under hakan. Hufvudet 
var betäckt af hud; ögonlocken sammanpressade och insjunkna; den benlösa delen af 
näsan hoptorkad; öfra käkens tänder synliga; kinderna insjunkna. På hufvudet fanns 
kort naturligt hår och deröfver en stor lockperuk, nu ljusbrun. Kroppen kändes 
hård och huden syntes pergamentsartad; vid knackning å bröstet förnams ett ihåligt 
ljud. Under hufvudet låg, såsom ofvan nämndes, en spetsgarnerad kudde, möjligen 
utgörande öfra delen af den, hela kistans botten betäckande sidenklädda madrassen. 
Kudde och madrass voro fyllda med kryddor.» 

Kista för Hedvig Sofia av Holstein-Gottorp, dotter till Karl XI, d. 1708. 
L. 185, B. 66, H. 52 cm. Uppställd invid Ulrika Eleonora d. ä:s kista i gravvalvets 
östra siclonisch på tYå profilerade sandstensplintar. Av trä, sexsidig genomskärning, 
i plan starkt svängda sidor, locket avvalmat; utan fötter och handtag. Klädd med 
numera grågrön, ursprungligen violett sammet, kantad med omväxlande breda och 
smala band av silvertråd. Utmed lockets kant en frans, likaledes av silvertråd, 
arrangerad som festoner. På huvudgavelns lockdel en inskriftstavla i empirestil, ritad 
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av C. F. Sundvall (jfr sid. 40(l, not 2), försedd med inskriften HEDVIG SOPHIA • j 
HERTIGINNA AF HOLLSTE IN. 

Ett av Tessin d. y. signerat förslag 1 till tennkista, enligt påskrift avsedd för hertig
innan Hedvig Sofia av Holstein, har, troligen på grund av de vid hennes död rådande 
svåra tiderna, ej kommit till utförande. Ett annat av Tessin utfört projekt2 till 
kista torde även kunna anses som avsett för H edvig Sofia, ty på en ritning av Tessin 
till eastrum dolm·is för hertiginnan finnes en kista, som mycket liknar denna. 

Kista för H e dvig Eleonora, d. 1715, utförd efter ritning av Nieodemus 
Tessin d. y . L. 220, B. 86, H. 117 cm. Uppställd invid Karl X Gustavs kista 
i gravvalvets fondnisch på två profilerade sandstensplintar. Av förgyllt tenn, under
delen karnisformigt insvängd, två fyrkantiga kannelerade konsolfötter vid vardera 
långsidan. Locket har ett större plintliknande mittparti, på vardera sidan omgivet 
av en stor volut. På mittpartiet ligger en kunglig krona av gul metall. 

I N ationalmusei handteckningssamling finnes en som fig. 352 återgiven, av Tessin 
d. y. utförd ritning med påskriften: >>Pour le Corps de la Reine Hedvig Eleonore. >> 
Den visar samma form som den utförda kistan, men är ornerad m ed en större krönt 
mussla med plats för inskrift samt med stora kartuscher på lockets voluter, lager
kvistar och akantuebårder. Kistan understödjes av en lösligt insatt bevingad död
skalle. Tydligen av brist på medel blev kistan ej utförd i denna form. En för 
enklad ritning gjordes, där huvudformen bibehållits men de ornementala detaljerna 
uteslutits. På denna ritning (fig. 353), som följts vid arbetets utförande, finnes även 
en specificerad kostnadsberäkning av Tessin d . y., uppgående till 5 300 dir smt. Rit
ningen finnes i B. St. 

För utseendet av innerkistan och dess innehåll redogöres i protokoll, hållet vid 
undersökningen av kistorna i Karolinska gravvalvet i maj 1887 .3 >> Sedan locket till 
drottning H edvig Eleonoras ytterkista af metall blifvit aftaget, befanns den inre 
kistan af trä vara utvändigt klädd med svart sammet med guldfrans längs lockets 
kant och 2 galoner å 11Var sida af sjelfva kistan. Fogen var täckt af en ribba jern 
bleck, som nu lossades, hvarefter locket aflyftades; detta var försedt med dubbar, 
svarande mot hål i kistkanten. Innerkistan var invändigt fodrad med hvitt siden. 
Drottningen var frå n hufvud till fot iklädd en drägt af hvitt linne och spetsar 
[fig. 351]. Fötter och ben voro iförda långa sidenstrumpor. Unelerklädnadens 
beskaffenhet var det omöjligt att utröna, alldenstund den i långsgående veck lagda 
och med spetsrader garnerade öfverklädnaden var för skör att medgifva närmare 
undersökning. Händerna voro iklädda silkesvantar och hopknäppta öfver midjan. 
Under hakan syntes ett band, antagligen afsett att sammanhålla käkarna. Ansiktet 
var omslutet af en rik spetsgarnering. Öfver nacken satt en sidenmössa med stor 
rosett å hjessan. Hufvudet hvilade på en spetsgarnerad kudde, fylld med kryddor. 

1 Avb. i STUDIER, fig. 67 . 2 Avb. i STCDIER, fi g. 72. 

3 Jfr s. 434, not. 3. 
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Af bädden under kroppen var intet synligt, och att rubba drägten ansågs ej 
lämpligt.» 

Kista för kronprins Karl August, d. 1810. L. 205, B. 76, H . 77 cm. Upp
ställd invid Karl Xl:s kista i gravvalvets västra siclonisch på två profilerade sandstens
plintar. Av trä, locket avvalmat och dess sidor konkava, åtta fötter av krederat 
och förgyllt trä i form av lejontassar med uppväxande akantusblad; utan handtag. 
Klädd med ursprungligen blå sammet, strödd med broderade guldkronor. Utmed 
sidorna hänga guldfransar i festoner med snörmakerier samt större och mindre tofsar . 
På huvudgaveln inskrifttavla i empirestil, utförd efter ritning av C. F. Sundvall (jfr 
sid. 406, not. 2), med inskriften: CARL AUGUST • / SVEA RIKES KRONPRIRS. 



BERNADOTTEsKA GRAVKORET 
GRAVKORET I gravkoret, som uppfördes 18i18-60 (jfr s. 244 ff), finnas följande t:>arkofager, 

kistor och minnesgåvor: 
Sarkofag för Karl XIV Johan, d . 1844, utförd efter ritning av R. V. Brouhn 

och färdig 1856, uppställd i korets fond på en sockel av grå granit. Fig. 354. Av 
ljusröd älvdalsporfyr. L. 304-, B. 229, H . 240 cm. (med sockel 303 cm .). Sarkofagen 
uppbäres av två pilasterliknande konsoler på vardera långsidan, avslutade med lejon
tassar. Utan inskrift. 

Någon ritning, överensstämmande med den utförda sarkofagen, har ej anträffats. 
J)äremot föreligga två alternativa förslag, bägge av Brouhn. Det ena, daterat 1844, 
finnes i B. St. (tig. 355), det andra i N. M. Det senare har påskrifterna » Copierad 
efter Scipios' sarcofage i Rom» och med nästan utplånad blyertsskrift »Projet pour 
le Sarcofage du feu Roi» . 

Utseendet av Karl XIV Johans kista är obekant. 
Sm'lcofag för drottning DeRideria, ursprungligen för Oskar II, utförd 1911 efter 

ritning av hovintendenten Gustav Lindgren1 och uppställd i koret mitt framför den 
föregående. Av grön kolmårdsmarmor. L. 229, B. 108, H. 89 cm. På gaveln m ed 
metallbokstäver inskriften: DESIDERIA . 

Sarkofagen uppställdes 1911 mitt i gravkoret på samma plats, där tidigare Oskar 
II:s kista stått, vilande på en katafalk. Då vid den senaste restaureringen nya sarko
fager utfördes för alla regerande medlemmar av huset Bernadotte f. o. m. Oskar I 
(se nedan), blev Oskar II:s sarkofag omgjord för drottning Desideria. Beslut därom i 
B. tlt. den 14 december 1921; ritning på förändringen fastställd den 4 januari 1922. 

Kista för drottning Desideria, d. 1860. Fig. 356. Av trä, sexsidig genomskär
ning; lockets gavlar avvalmade. Sex fötter i form av voluter med bevingade ängla
huvuden; utan handtag. I bottnen äro fästade rektangulära krampor för lyftning. 
Kistan är klädd med röd sammet, kantad med breda band av guldtråd och beströdd 
med kronor. Utefter lockets övre och nedre kanter fransar i snörmakeri, arrangerade 
som festoner ; i den nedre fransens fästningspunkter nedhängande tofsar samt såväl 
på kistans underdel som på locket större tofsar i hörnen. På huvudgavelns lockdel 
svensk-norska unionsvapnet krönt av en strålkransomgiven kunglig krona och flankerat 
av två änglar, hållande ett band med inskriften: DESIDERIA . 

1 Riksmarskalksämbetets skrivelse till B. St. den 23 maj 1911. 
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Fig. 354. Sarkofag av röd älvdalsporfyr för Karl XIV Johan, d. 1844, utförd efter ritning av 
R. V. Brouhu och färdig 1856. Bernadotteska gravkoret. 

Sarkaphag aus rotem schwedisch em Porphyr flir Karl XIV. Sarcophagus, red ÄlvdaJ.porphyry, of Karl XIV Johan, d. 
Johan, t 18J 4, ausgeflihrt nach Entwurf von R. V. Brouhn, 18±4. Executed from a drawing by R. V. Brouhn and 

beendet 1856. completed 1856. 

Sarkofager för Oskar I, drottning Josefina, Karl XV, drottning Lovisa, 
Oskar II, drottning Sofia och drottning Victoria Ramt en tom sarkofag, utförda 
vid den senaste restaureringen efter ritningar av Gustav Lindgren . Uppställda parvis 
i korets fyra sidonischer, drottningarnas sarkofager ovanpå konungarnas. De undre 
sarkofagerna : L. 316, B. 124, H. 146 cm.; de övre: L. 278, B. 104, H. 105 cm . 
Av rödbrun kalksten. Namnen äro med metallbokstäver anbragta på framsidan. 

Kista för Oskar I, d. 1859. Fig. 357. Av trä, sexsidig genomskärning; lockets 
gavlar avvalmade. Åtta fötter i form av lejontassar med uppåtväxande akantusblad; 
utan handtag. I bottnen äro fästade runda krampor för lyftning. Kistan är klädd 
med röd sammet, kantad med breda band av guldtråd och beströdd med kronor. 

30. Sveriges kyrkor. Blockholm II. 
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Utefter lockets övre och nedre kanter fransar i snörmakeri, arrangerade som festoner; 
i den nedre fransens fästningspunkter nedhängande tofsar samt såväl på kistans under
del som på locket större tofsar i hörnen . På huvudgavelns lockdel svensk-norska 
unionsvapnet, krönt av en strålkransomgiven kunglig krona och flankerad av tv:'t änglar, 
hållande ett band med inskriften: oscAR 1. 

K ista för drottning J osefina, d. 1876. Av samma material och form samt med 
samma dekoration som drottning Desiderias kista (fig. 356). På huvudgavelns lock
d el svensk-norska och leuchtenbergska vapnen jämte inskriften : JOSEPHINA. 

Kista för K arl XV, d. 1872. Fig. 358. Av ek, sexsidig genomskärning, lockets 
gavlar avvalmade, sex volutformade fötter; utan handtag. Kistan står på en fotställ
ning, försedd med sex plattat kulformiga fötter samt åtta handtag. På huvudgaveln 
samma dekoration som på drottning Desiderias kista men med inskriften : CARL xv. 
Däröver på locket konungens krönta namnschiffer inom en lager- och eklövskrans. 

Kista för drottning Lovis a, d. 1871. Av samma material och form samt med 
samma dekoration som drottning Desiderias kista (fig. 356). På huvudgavelns lock
del svensk-norska och nederländska vapnen jämte inskriften: LOVIsA. 

Kista för Oskar II, d . 1907. Av samma material och form samt med samma 
dekoration som Oskar I:s kista (fig. 357). På huvudgavelns lockdel svenska riks
vapnet och inskriften: oscAR II. 

Över Oskar li:s och drottning Sofias sarkofager samt vid sidorna av desamma äro 
på väggen följande minnesgåvor uppsatta: 

Lagerkrans av silver, utförd av H. Fagerroas (?), Finland. 76 x 53 cm. I kvis
tarnas korsningspunkt bandrosett med fladdrande ändar, försedd med följande in
skrift. OSCAR DEN ANDRE/ /EN MINNETS GÄRD FRÅN SÖNER OCH DÖTTRAR / /AF SVERIGE 
PÅ ANDRA BIDAN BOTTENHAVET. 

Lagerk1·ans av förgyllt silver, utförd 1907 av C. G. Hallberg, Stockholm. 100 x 
73 cm. Inom kransen Oskar II:s krönta namnchiffer. I kvistarnas korsningspunkt 
bandrosett med fladdrande ändar, försedd med inskriften: KONUNG l oscAR II f HÄRENs 
NYDANARE/ GÄRD/ AF VARM, OUTPLÅNLIG TACKSAMHET/FRÅN l SVENSKA ARMEN. 

Lagerkrans av silver, utförd 1907 av C. G. Hallberg, Stockholm. 73 x 47 cm. 
I kvistarnas korsningspunkt fladdrande band samt en kartusch med Oskar li:s 
krönta namnchiffer och f9rsedd med följande inskrift: TILL f KONUNGoscAR DEN GODE f 
AF/ SVENSKAR I BERLIN. 

Lagerkrans av silver, utförd 1907 av C. G. Hallberg, Stockholm. 69 x 48 cm. 
I kvistarnas korsningspunkt bandrosett med fladdrande ändar, försedd med följande 
inskrift: MED SORG OCH SAKNAD, /EFTER VÅR GAMLE ÄLSKADE KUNG, l/ I DJUPASTE 
VÖRDNAD l FRÅN GÖTEBORGS FOLKSKOLEBARN. 

Lagerkrans av förgyllt silver, utförd 1907 av C. G. Hallberg, Stockholm. 85 x 
81 cm. I kvistarnas korsningspunkt fladdrande band samt en krönt kartusch med 
svenska marinens emblem och med följande inskrift: KONUNG f oscAR II f FRÅN/ FLOT
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Fig. 355. Ritning till sarkofag av porfyr för Karl XIV Johan, d. 1844, av R. V. Broulm ; 

ej utfört förslag. B. St. (s. 458). 


Nicht ausgefUhrter Entwurf zu einem Sarkapbag aus Por- Unused design for a sarcophagus of porphyry for Karl XIV 

phyr fiir Karl XIV. Johan, t 184!, von R. V. Broubn (1844.) J ohan, d . 1844. By R. V. Brouhn, 1844. 

TAN OCH KUSTARTILLERIET l GEMENSAM KÄRLEK TILL TRETUNGAD FLAGGA l KNÖT BANDET 

FAST OCH ORUBBLIGT. 

Eklövskrans av silver, utförd av P. Hertz, Danmark. 74 x 52 cm. I kvistar
nas korsningspunkt bandrosett med nedhängande ändar, försedd med följande inskrift: 
TIL HS. MAJESTJET KONG OSCAR II~ BAARE l l FRA / OFFICERER OG MANDSKAP PAA AME

RIKADAMPEREN >>OSCAR II>> l AF KOBENHAVN. 

Lagerkran s av silver, utförd 1D07 av Guldsmedsaktiebolaget, Stockholm. 46 x 
46 cm. I kvistarnas korsningspunkt sköldformig plåt med följande inskrift: HM:T l 
KONUNG OSCAR II l FRÅN l SVERIGES l KRISTLIGA FÖRENINGAR l AF /UNGE MÄN. 

Lagerkrans av silver. 49 x 43 cm. l kvistarnas korsningspunkt bandrosett med 
fladdrande ändar, Oskar Il:s namnchiffer, Sveriges lilla riksvapen i emalj och bränn
förgylld metall samt Sveriges och Förenta staternas flaggor i emalj. På banden 
följande inskrift: TILL EN VÖRDAD KONUNGS MINNE l l FRÅN SVENSKAR I NEW YORK/l 
21 JAN. l 829 8 DEC. 1907. 

Bok- och björklövskrans av silver, utförd 1907 av Michelsen, Köpenhamn 
69 x 50 cm. I kvistarnas korsningspunkt bandrosett med nedhängande ändar och 
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Fig. 356. Kista för drottning Desideria, d. 1860. Bernadotteska gravkoret (s. 458). 

Sarg der Königin Desiderla, t 1860. Cotfin of Queen Desideria, d. 1860. 


med Oskar II:s namnchiffer samt försedd med följande inskrift: KONUNG oscAR II. l l 
FRÅN SVENSKA KOLONIEN I KÖPENHAMN. 

Lagerkrans av silver, utfö1;d 1907 av C. G. Hallberg, Stockholm. 43 x 40 cm. 
I kvistarnas korsningspunkt plåt med inskriften: EN VÖRDNADSFULL l HYLLNING TILL l 
H: M: T KONUNG l OSKAR II l FRÅN SVENSKA RESANDE l NÖJESTILLSTÄLLARE. 

Lagerkrans av silver, utförd 1907 av C. G. Hallberg, Stockholm. 47 x 34 cm. 
I kvistarnas korsningspunkt bandrosett med fladdrande ändar, försedd med följande 
inskrift: TIL KONG OSCAR II:S BAARE l l FRA DEN DANSKE KOLONI I GÖTEBORG. 

Lagerkrans av silver, 28 x 25 cm. I kvistarnas korsningspunkt bandrosett med 
fladdrande ändar, försedd med följande inskrift: SKANDINAVISKA l l FÖRENINGEN I l l 
CÖLN l l DECEMBER 19 07. 

Palm- och vallmolerans av gjutet silver. 60 x 39 cm. I kvistarnas korsnings
punkt band med fiaddrande ändar, försedda med inskriften: ARMAND FALLIEREs l PRE
siDENT DE LA REPUBLIQUE FRAN«;AISE l l Å. SA MAJESTE OSCAR II l ROI DE SUEDE 
JUILLET 1908. 

Lagerkrans av silver, utförd av Lepping & Burghoff, Duisburg a. Rh. 41 X 32 cm. 
I kvistarnas korsningspunkt bandrosett med fladdrande ändar, försedd med inskriften: 
SVENSKA FÖRENINGEN FÖR RHEINLAND OCH WESTFALEN / DUISBURG A. RHEIN l l TILL 
VÅR ÄLSKADE KONUNG OSCAR II" BÅR. 
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Fig. 357. Kista för konung Oskar I, d . 1859. Bernadotteska g1·avkoret (s. 459). 

Sarg des Königs Oskar I. , t 1859. Coffin of King Oskar I , d. 1859. 


Tavla, rektangulär, av grågrön, hård sten med en lager- och eklövskrans av halv
genomskinligt, grönt material, troligen jade. Tavlan är fästad vid väggen medelf:t 
fyra bronsstift. 25 x 19,5 cm. I kvistarnas korsningspunkt bandrosett och inom 
kransen Oskar II:s krönta namnchiffer, allt av brons. 

Kartu,sch av silver, utförd 1907 av C. G. Hallberg, Stockholm. H. 20, B. 22 cm. 
Inskrift : TILL j KONUNG OSCAR Il l VÅRT TACK FÖR TRYGGAD BARNDOM, l FÖR BILDNINGS 

RIKA SKATTER, j FÖR NYA FÄLT ÅT DÅDRIK UNGDOMS KRAFT l SVERIGES HÖGRE FLICK

SKOLOR/ 19 81 07.12 

Tavla av marmor med en treclubbel lagerkrans av silver, utförd av Michelsen, 
Köpenhamn. Marmortavlans B. 48, H . 53 cm. På tavlan Oskar II:s namnchiffel' 
och Köpenhamns sigill av silver. Vid tavlans kanter följande inskrifter: FRA KÖBEN

HAUNSKE HAANDUJERKERE l OG JNDUSTRJDRJUENDE: l jaENNEM JNDUSTRJFORENJNGEN l 
J KÖBENHAUN 1907. 

Kista för drottning Sofia, d. 1913. Av samma material och form som drottning 
Desiderias kista (tig. 356). På huvudgavelns lockdel svenska stora riksvapnet, om
givet av en strålkrans. 

Kista för drottning Victoria, d . 1930, utförd i Italien. Ytterkista av polerat 
trä med handtag av ciselerad brons samt kors och namnplåt av gjuten brons. Inner

30* 
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kista av italiensk valnöt, invändigt fodrad med vitt siden. Denna är innesluten i 
en kista av 2 mm. tjock zinkplåt, försedd med kors och namnplåt av försilvrad 
brons. 

Över drottning Vietarias sarkofag äro på väggen följande minnesgåvor uppsatta: 
Eklövskrans av silver, utförd av J. Holm, Danmark. 56 x 48 cm. I kvistarnas 

korsningspunkt bandrosett med nedhängande ändar, försedel m ed följande inskrift: 
HENNES MAJESTÄT l DROTTNING VICTORIAS BÅR l l VICTORIASTIFTELSENS DIREKTION l 
GUSTAFSKYRKANS KYRKORÅD l KÖPENHAMN. 

Eklövs krans av silver, utförd av A. Dragsted, Köpenhamn. 65 x 47 cm. Inom 
kransen tre kronor av förgyllt silver. I kvistarnas korsningspunkt bandrosett med 
nedhängande ändar, försedd med följande inskrift: TILL HENNES MAJESTÄT DROTTNING 
VICTORIA l l FRÅN SVERIGES VICEKONSULER I DANMARK. 

GRAVVALVET Nedgången till gravvalvet är från kyrkan och öppningen täckes sedan sista restau
reringen av tre hällar av grön kolmårdsmarmor, försedda med lyftringar av mässing. 
I den mellersta hällen en infälld bronsplatta med en av E. A. Karlfeldt författad 
inskrift (jfr s. 250). I gravvalvet finnas följande kistor: 

Kista för prins Gustav, hertig av Uppland, el. 1852. L . 233, B. 89, H . 89 cm. 
Av ljust brun betsad ek, så väl locket som kistans underdel ha kraftiga profiler; vid 
vardera långsidan fem samt vid vardera gaveln ett handtag av järn; tio kulformiga 
fötter. På huvudgavelns lockdel tvenne av kungliga kronor krönta vapensköldar, den 
ena delad och med tre kronor i övre fältet och lejon över tre strömmar i det nedre, 
den andra med det norska lejonet. På locket vid huvudändan hertiglig krona av 
silver, vilande på ett hyende, samt vid mitten av kistan ett kors av ebenholts med 
korsarmarna slutande i trepass. Pa korset är anbragt en sedel av silver med följande 
inskrift: FRANTS GUSTAV OSCAR / PRINDS TIL NORGE OG SVERIGE l FÖDT DEN 18 JUNI 
18 2 7 l n ön DEN 2 4 SEPTEMBER 18 52. Kistan täckes av ett på en ställning uppspänt 
bårtäcke av blå kronsammet med kantgaloner samt fransar i festoner. På täcket är 
vid huvudgaveln anbragt en bronstavla med inskriften : FRANs GUSTAF oscAR l HERTIG 
AF UPLAND l F D l 8 IUN l 8 2 7 D D 2 4 SEPT l 8 5 2. 

Kista för prins Karl Oskar Vilhelm Fredrik, hertig av Södermanland, son 
till Karl XV, el. 1854. L. 142, B. 53, H. 61 cm. Av samma material och form 
som Oskar l:s kista (fig. 357). Klädd med blå kronsammet. På huvudgavelns lockdel 
kartm;ch av brons, krönt av en hertiglig krona och försedd m ed följande inskrift: 
CARL OSCAR WILHELM FREDRIK l HERTIG AF SÖDERMANLAND l F. D. 14 DEC: 18 52, D. D: 

l 3 MARS l 8 5 4. 
Kista för prins August, hertig av Dalarna, d . 1873. L. 226, B. 89, H. 88 cm. 

Av samma material och form som Oskar I:s kista (fig. 357). Klädel med blå kron
sammet. På huvudgavelns lockdel kartusch av förgyllt silver, krönt av en hertiglig 
krona OCh försedd med inskriften: NICOLAUS AUGUST /HERTIG AF DALARNE l I<', 2418 

1831-D. 4131873 . 
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Fig. 358. Kista för konung Karl XV, d. 1872. Bernadotteska gravkoret (s. 460). 

Sarg des Königs Karl XV., t 1872. Coffin of King Karl XV, d . 18i2. 


På locket av prins Augusts kista äro anbragta följande minnesgåvor: 
Eklövskrans av silver, vilande på ett hyende av blå sammet. 35 x 30 cm. Inom 

kransen ett av en hertiglig krona krönt A av silver. I kvistarnas korsningspunkt 

bandrosett med fladdrande ändar, försedd med inskriften: FRA JOFFICIERER UNDER
BEFAL OG MENIGE l VED j NORSKE JlEGERCORPS. 

Palm- och eklövskrans av gul metall. 37 x 37 cm. I kvistarnas korsnings
punkt inskriftsband, Varpå läses : MED WÖRDNAD OCH j TACKSAMHET ÅT EN ÄLSKAD j 
ORDFÖRANDE MÄSTARE AF l N. C. 

Kista för prinsesRan Eugenia, d. 1889. L. 226, B. 89, H. 86 cm. Av samma 
material och form som drottning Desiderias kista (fig. 356). Klädd med ljusblå kron

sammet. På huvudgavelns lockdel en kartusch av förgyllt silver, krönt av en hertiglig 

krona l och försedd med följande inskrift: CHARLOTTA EUGENIA AUGUSTA l AMALIA AL

BERTINA/KONGLIG PRINSESSAIF. 24/ 4 1830-D. 23 / 4 1889 . 
Kista för prinsessan Teresia, hertiginna av Dalarna, d . 1914. L. 220, B. 89, 

H. 84 cm. Av samma material och form som drottning Desiderias kista (fig. 356). 
Klädd med ljusblå kronsammet. På huvudgavelns lockdel en kartusch av förgyllt silver, 
krönt av en hertiglig krona 1 och försedd med inskriften: THEREsiA JHERTIGINNA AF 

DALARNA/* 21. 12 1836 "j" 9 . 11 1914. 

1 Utförd av G. Möllenborg, Stockholm. 
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Kista för prins Erik, hertig av Västmanland, d . 1918. L. 226, B. 82, H. 93 cm. 
Av samma material och form som Oskar I:s kista (tig. 357). Klädd med ljusblå kron
sammet. På huvudgavelns lockdel kartusch av förgyllt silver, krönt av en hertiglig 
krona l och försedd med följande inskrift: ERIC l HERTIG AV VÄSTMANLAND l * 2 0. 4. 

1889 -~- 20. 9. 1918 1 MATH. V . 8. 

ÄLDSTA VASAÄTTENS GRAV 
LIT. E. 

Äldsta Vafiaättens grav, uppkallad efter Gustav Vasas farfars far Krister Nilsson 
vilken jämte sin hustru Margareta Krummedike blivit begravd i densamma, är be
lägen i mittskeppet invid pelaren i korets nordvästra hörn. F. ö. G. (s. 8) meddelar: 
»Lit E . är en uphögder Sten, som ligger i Norra HögChors hörnet neder åt Kyrkan, 
där som nu Fru•bänkarne äro .» Graven är efter den 1915 företagna sänkningen av 
mittskeppets golv till ursprunglig, medeltida nivå (jfr s. 61) upphöjd 46 cm. över det
samma. Vid den undersökning, som företogs i samband med den senaste restaure
ringen av kyrkan, konstaterades, att gravens murar sköto upp över den ursprungliga 
golvnivån och att de voro lagda dels i munkförband (östra muren), dels i oregelbundet 
renässansförband (tegelmått i bägge fallen 28 x 13-14 X 9,5 cm.). Graven hade ett djup 
av c:a 210 cm. och dess botten utgjordes av ojämnt berg. Gravinnehållet bestod av 
skelettdelar i omrört skick, bland vilka funnos sju hela och minst fyra fragmentariska 
skallar samt talrika långa ben, revben och småben; även ben av nötkreatur anträffades. 
I övrigt funnos inga föremål med undantag av en sköldformig kopparplåt, tillhörande 
en ljusstake av 1600-talstyp. Efter undersökningen, sedan benen åter nedlagts, täcktes 
graven med den till densamma hörande hällen, som förut legat över grav nr 28 (jfr 
s. 688 f.), och de uppskjutande murarna försågos med en infattning av huggen kalksten. 

Huruvida Äldsta Vasaättens grav redan under medeltiden varit upphöjd över golvet 
är ovisst. Gustav Vasa synes emellertid ha utfört någon förändring av sina förfäders 
grav för att markera dess rangställning framför övriga adliga gravar i kyrkan. Att 
så varit fallet framgår av en skrivelse från antikvarien Johan Hadorph till Karl XI 
år 1692, 2 i vilken han beklagar sig över den vandalism, som gravstenarna i Vad
stena kloster då voro utsatta för genom omflyttningar och påkallar ett ingripande. 
Som bevis för att Kungl. Maj:t vid tidigare tillfällen ingripit, då sådant förekommit, 
anför han, att »ett sådant exempel skiedde medh herr Christiern Nilssons graf i Grå
munkeholm, hwars lijksteen konung Gustaff den förste läät uphöija, efter han war 

1 Utförd av G. Möllenborg, Stockholm. 

2 R. A., Vadstena stads akter. 
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en braf man, drotzet i Rijket, samt k. Gustaffs faders fader fadher. Men i kon. 
Gustaff Adolphs tijdh blef hans steen nidhäfwen för nya stolame skull, hwilket blef 
af kon. Gustaff Adolph så illa uptagit, att dhe måste dherföre undergå en swår dom 
och onåde, som detta gjorde.» Vederbörande på Gråmunkeholm ha tydligen varit 
tvungna att återställa graven i dess forna skick, och formen av en tumba bibehöll 
den sedan till år 1722, då den ånyo blev nedsänkt i golvet. Kyrkorådets protokoll 
för den 30 maj detta år lämnar följande upplysning : »Resolverades, at som stenen 
uppå Grafwen Lit: E: ligger ganska högt öfwer gålfwet och således förtager många 
bänckernm, hwaraf kyrkian lider uti sina inkomster, wettandes man intet om där under 
äro några likkistor; det stenen skall u ptagas h w arom dödgräfwaren gafs befallning.» 
Den 9 juni sagda år kvitterade stenhuggarna Bengt Green och Anders Nilsson en 
summa av kyrkans medel för det de »huggit uth och feldt in en stor grafsten uthi 
den fremsta pelaren fram widh Choret samt huggit neder grafmuren under samma steen ». 
»Sammalunda hafwer iag undertecknat Anders Wetterboom huggit uthaf ett hörn på 
samma steen. » Den till graven hörande stenen är också uthuggen i ena hörnet, så att 
basen till hörnpelarens knekt på västra sidan passar in i denna uthuggning. På 1780
talet företogos omfattande reparationsarbeten beträffande golvet i kyrkan, och därvid 
blev den över äldsta Vasaättens grav liggande stenen flyttad upp i koret och placerad 
över grav nr 28. När vid 1815 års restaurering en undersökning av Vasagraven be
slutades, hade den omtalade förflyttningen fallit i glömska och man tog då för givet, 
att stenen låg över rätt grav. För denna undersökning redogöres i samband med be
skrivningen av grav nr 28, s. 690 f. 

Tumban täckes av en starkt nött häll av grå kalksten, stympad på övre kortsidan 
och i nedre högra hörnet. 247 x 185 cm. Fig. 359. Sidorna ha skråkant mot ste
nens undersida, varav framgår, att den tidigare varit avsedd att ligga så, att dess 
vertikala kanter yarit synliga. Runt kanterna en minuskelinskrift (på vänstra lång
sidan i två rader) samt i hörnen cirklar med rester av evangelistsymboler och evan
gelisternas namn i språkband. Stenens yta inom inskriftsraderna är numera så sliten, 
att man icke enbart av den kan få en detaljerad bild av dess ursprungliga utseende. 
Emellertid finnas två äldre avbildningar, vilka lämna en del upplysningar. Den äld
sta av dessa (fig. 360) finnes i K. B. i ett samlingsband, 1 som tillhört Antikvitets
kollegiet. Teckningen är utförd på 1670-talet av Antikvitetskollegiets tecknare Johan 
Leitz under ledning av Johan Hadorph. Mitt på stenen ses tvenne bilder, den ena 
av en man, den andra av en kvinna, stående under var sin rundbåge och åtskilda 
av en pelare på den plats, där spår av en sådan ännu äro synliga på originalet. 
Pelaren har icke vare sig bas eller kapitäl. Bägge personerna äro ställda rakt en 
face och ha en ganska omisskännlig 1600-talskaraktär. Vid personernas fötter tvenne 
snedställda vapensköldar; i den vid mannens fötter en svampliknande vapenbild, 
Vasavapnet, och i kvinnans sköld ett stiliserat träd, den medeltida Krummedikesläktens 

1 Signum F . l. 4 b. 
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Fig. 359. Gravsten Lit. E, av grå kalksten, över 
drotsen Krister Nilsson av Vasaätten, d. 1442, och 
hans hustru Margareta Krummedike, d. 1451. 

Xldsta Vasaättens grav (s. 467). 
Grabstein Lit. E , aus grauem Gravestone Lit. E, of gray 
Kalkstein fUr den Reichsdros limeston e, to the memory of 
ten Krister Nilsson aus dem Lord High Chancellor, Kris
H au se Vasa, t 1442, und seine ter Nilsson, of the Vasa.fa

Gattin Margareta Krum mily, d. 14J2, and his relict, 
medike, t 1451. Margareta .Krummedike, 

d. 1451. 

vapen. Av den förra kan man ännu vid noggrann granskning av originalet urskilja 
sköldens övre kanter samt spår av vasen medan den senare är helt utplånad. I cirk
larna finnas på teckningen evangelisternas symboler ; överst till vänster Johannes, 
till höger Mattens ' , nedtill till vänster Lukas', till höger Markus' . Det är tydligt, 
att denna teckning ej får tillmätas något större värde i fråga om bilder och övri8 
dekorering ; 1600-talskaraktären är alltför omisskännlig såväl hos figurerna som hos 
evangelistsymbolerna. Man kan härutav, liksom av den omständigheten, att vissa 
partier av inskriften utelämnats, draga den slutsatsen, att stenen redan vid denna 
tid varit så starkt nött, att detaljerna blivit rekonstruerade. I Palmskiöldska samlingen 

U. B. 1 finnes en annan avbildning (fig. 361), och av dess form framgår, att den 

1 Nr 262 pag. 773. 
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Fig. 360 och 361. Gravstenen Lit. E. T. v. teckning av J. Leitz för Antikvitetskollegiet, 1670
talet. K. B. (s. 467). - T. h. teckning av E. Palmskiöld, omkr. 1700. U. B. 


Grabstein Lit. E. Links Zeichnung von J. Leitz (1670-er Gravestona Lit. E . To the left, a drawing by J. Leitz, 

Jahre). Rechts Zeichnung von E. Palmskiöld, um 1700. 1670- 80. To the ril'(ht, a drawing by E . Palmskiöld, 


about 1700. 

är ett förstahandsdokument, en anteckning, gjord på platsen till stöd för minnet. 
Inskriften är i stort sett återgiven på samma sätt som på den förra teckningen. I 
stenens mitt finnes en kolonn med bas och kapitäl. Av figurerna är endast den 
vänstra antydd och dess fötter äro återgivna i profilställning. Sköldar och vapen
bilder överensstämma med den förstnämnda teckningens. Evangelistsymbolerna äro 
däremot delvis återgivna i annan ordning. 

Inskriften 1 på stenen lyder : ANO • DNI MCCCCXLJI · DIE P- j--- - - - 
--- - S XPIA' • NICHELSS' • MILEs· AC DAPIFER/REGNI SUECIE O- - - - --/ 

HIC · SEPULTUS · EST • UNA • CU · UXOR • EIUS · D N A · MARGARETA / K- - -- DICK QU.IE 

O --- T ANN - SALUTI - MCCCC LI. 2 Enligt StockholmsfranciskanernaS dia

1 Genom stenens stympning ha förkortningstecknen flerstädes gått förlorade. 
2 Tomrummet mellan C och L på stenen torde bero på att en felaktigt insatt siffra X bort

huggits. 
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rium 1 avled drotsen Christianus Niehelsson (Krister Nilsson) på Petrus martyrens dag, 
den 29 april, år 1442 och begravdes samma år på apostlarna Pauli och Petri dag, 
den 29 juni. Hans hustru Margareta Krummedike dog, enligt samma källa, 2 år 1451. 
Med stöd av dessa upplysningar kan inskriften kompletteras och får, sedan förkort
ningarna upplösts, följande lydelse: ))an[n]o · d[omi]ni mccccxlji ·die p[etri martiris 
dominu]s christia[nus] · nichelss[on]- miles · ac dapifer regni suecie o[biit et] hic ·se
pultus · est· una · cu[m] · uxor · eius · d[omi]na · margareta k[rume]dick qme o[bii]t 
ann[o] saluti[s] mcccc li. 3 

ERSTAVIKS- ELLER BIELKENSTIERNSKA GRAVEN 
LIT. F. 

Erstaviks- eller Bielkenstiernska graven är belägen under golvet i den nuvarande sakri
stian (jfr s. 90 ff.); nedgången, som täckes av en slät kalkstenshäll, är betecknad som 
grav nr 75 (jfr s. 735). F. ö. G. (s. 8) meddelar : ))Lit. F. Ar en uphögder Graf i 
södre Hög Chors Hörnet på Manfolkssidan, som eljest kallas Arstawiks Grafwen, och til
kommer Sal. Herr Bielkenstiernas Arfwingar.)) RoTI-ILIEB (s. 97) säger, att ))vid sista 
reparationen (d. v. s. den under ledning av Fredrik Blom verkställda restaureringen 
1811-17) blef den jemnad med golfvet och finnes nu mera icke något, som angifver 
hvar denna Graf funnits)). Vid den 1914 påbörjade restaureringen av kyrkan på
träffades den murade graven, som är försedd med trappa i sin västra ända. Till sin 
ursprungliga plats i denna grav återfördes tvenne kistor, den ena tillhörande Ebba 
Elsa Bielkenstierna (g. m. Axel Gabriel Leijonhufvud), den andra hennes son Knut 
Leijonhufvud. Kistorna hade vid något tidigare tillfälle förflyttats till grav nr 67 
(jfr s. 729). En stor samling lösa ben, vilka samlats i graven, då det Bernadotteska 
gravkoret byggdes, överfördes till gravarna nr 113 och 118 (jfr s. 753). 

Kista för Elsa E b b a Bielkenstierna, d. 1675. Fig. 362 och 589 d. Av 
koppar, klädd med svart sammet och försedd med ornamentalt utbildat listverk 
och dekorationer av driven, förgylld koppar; utan handtag. Kistan har haft sex 
plattat kulformiga fötter med drivna akantusblad på översidan. L. 210, B. 77, H. 

1 S. R. S. I s. 74. 
2 S. R. S. I s. 78. 
8 Herrans år 1442 på Petrus martyrens dag avled herr Krister Nilsson, riddare och Sveriges. 

rikes drots, och är här begraven tillika med sin hustru, fru Margareta Krummedike, som dog 
nådens år 1451. 

Författarens läsning av inskriften avviker i någon mån från Johan Hadorphs (på J. Leitz ' 
teckning) och Elias Palmskiölds. Skälen hnrför har författaren närmare angivit i en uppsats, 
Äldsta Vasaättens grav i Riddarholmskyrkan, i Rig 1919-20, s. 124 ff, vari även lämnas en 
utförlig redogörelse för gravundersökningen . 
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Fig. 362. Kista av koppar, klädd med svarc sammet, för Elsa Ebba Bielkenstierna, d. 1675. 

Erstaviksgraven . 


Sarg fUr Elsa Ebba Bielkenstierna. t 1675. Kupfer, mit Capper coffin, lined with black velvet, of Elsa Ebba Biel
schwarzem Sammet bekleidet. kenstierna, d. 16.75. 

{utan fötter) 64 cm. På vardera långtidan åtta anvapen, från huvudändan räkna 
på högra sidan, fäderne: l) [Hans Klasson Wijnman] Bielkenstierna, 2) [Karin Axels
-dotter] Tott, 3) [Nils Eriksson] Ryning, 4) [Ingeborg] Trolle, 5) [Göran Eriksson] Gyl
lenstierna, G) [Kerstin] Grip, 7) [Axel Eriksson] Bielke, 8) [Elsa] Posse; på vänstra 
sidan, möderne : l) [Johan Åkesson] Natt och Dag, 2) [Margareta Axelsdotter] Bielke, 
3) [Jöns Tordsson] Bonde, 4) [Klara Birgersdotter] Grip, 5) [Gabriel Kristiernsson] 
{)xenstierna, 6) [Beata Eriksdotter] Trolle, 7) [Axel Eriksson] Bielke, 8) [Elsa] Posse. 
På huvudgaveln avtryck i sammeten efter ett nu förkommet vapen; på fotgaveln 
-dödskalle och korslagda ben . I vart och ett av lockets hörn en palmkvist och på 
vardera långsidan en av lagerkvistar och tvenne svävande putti omgiven, avlång 
-oval inskriftskartusch, varpå läses (inskrifterna lika i bägge kartuscherna): DEN· HÖG · 

WÄLBORNE · FRV · FRVV l ELSA • EBBA • BIÄLKENSTIERNA · BOHREN • FRIHERRE l DOTTER · 

AF l • INVRVNDA · FRIHERRINNA • TILL · EKEBERG l FRVV • TILL ÅDÖÖ · OCH · BLIDÖÖ ETZ 

FÖDD • I • STOCKHOLM l DEN · l 5 IVLI ·A'? · 16 52 · OCH · I • HERRANOM · AFSOMPNADE • DEN l 
XI· DECEMBER· AÖ 16 7 5. Ovanpå locket ett krucifix av gjuten koppar. Kistan 
restaurerades 1917. Svepningdräkten har utgjorts av sidenbrokad. 

K ista för generaladjutanten frih . K n u t Le i j on h ufvud, d. 1700, utförd av 
Burchard Precht m. fl. Fig. 363-364 och 590 c. Av koppar, klädd med sammet 
och försedd med påsatta dekorationer av driven, förgylld koppar; på vardera lång
sidan tre handtag i form av lejonmasker, bitande i ringar; utan fötter. L. 229, B. 
84, H. 73 cm. I kistans hörn, såväl på underdelen som på locket, akantusblad. 
På vardera långsidan tvenne trofegrupper och däröver på locket en av trofeer, lager
och akantuskvistar omgiven kartusch med bibelspråk; i kartuschen på högra sidan: 
Apg. 20 v. 24, på vänstra sidan: 2 Sam. 3 v. 34. På huvudgaveln det friherrliga-

Här har först stått TILL, men detta har ändrats till AF sedan de förra bokscäverna uthamrats. 1 
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Fig. 363. Kista av koppar, k lädd med svart sammet, för generaladjutanten Knut Leijonhufvud , 
d. 1700. Före restaureringen. Erstaviksgraven (s. 471). 

Sarg des Generaladjutanten Knut Leijonhufvud, t 1700, Copper coffin, lined with black velvet, of Adjutant-general 
Kupfer, mit schwarzem Sammet bekleidet. Vor der Re- Knut Leijonhufvud, d. 1700. Before restoration. 

staurierung. 

Leijonhufvudska vapnet men med adliga kronor på hjälmarna och däröver på lock

delen en av en lagerkrans samt palm- och lagerkvistar omgiven kartusch med föl

jande inskrift : KONGL: MAlT~ j TRO MAN OCH GENERAL ADIUTANT j DEN FORDOM HÖG

WÄLBORNE FRIJHERRE, HERR j KNUT LEIJONHUFWUD AXELSON j ARF HERRE TILL ADÖÖ 

OCH EHRSTAWIJK, ÄR FÖDD I/sTOCKHOLM A~ 1674. DEN 17 JULIJ. MED STORTjBE

RÖM OCH HEDER TIENT SIN ALLERNÅDIGSTE KONUNG l OCH FÄDERNESLANDET, SAMPT 

FRÄMMANDE POTENTATER; l RIDDERLIGEN OCH TAPPERT SIG FÖRHÅLLIT UTHJ DET BLO

DIGA l OFÖRLIJKNELIGA SLAGET WID NARVEN OCH PÅ l WAALPLATZEN UTHJ HÖGSTBEMTJ1: 

KONGL MAIJTS l HÖGA ÅSIJN l EEN SAHL. STUND TILL DÖDZ l TRÄFFAT DEN 20 NOVEMB. l 
A~ 17 o o. På fotgavelns lockdel kartusch men bibelspråk: 2 Tim. 4 v. u. Ovanpå 

locket ett kors av trä, till vilket hört en nu förkommen Kristusbild. Kistan res taure

rades 1917. 
Knut Leijonhufvuds begravning ägde rum år 1701 och bekostades av konungen. 

Den specifikation på begravningskostnaderna, vilken fadern, Axel Gabriel Leijonhufvud 

lät uppsätta i och för desammas gäldande, ger goda upplysningar om kistans till

komst.1 Kopparkistan gjordes av kopparslagaren Olov Palm, för vilket arbete denne 

betingade sig ett pris av 85 dlr smt, och innerkistan av gördelmakaren H ans Georg 

Schmidt. Metalldekorationerna, krucifixet på locket samt försi lvring och förgyllning 

utfördes av Burchard Precht för en sammanlagd summa av 83 dlr 10 213 öre smt 

och kartuschernas inskrifter punsades av Ingemar Olofsson. »Sammet och p lyss till 

Kistans beklädnad» inköptes från Valentin Toutin. 

Epitafium över generaladjutanten frih. Knut Leijonhufvud, tillskrivet Bernard 

li'ouquet. Fig. 3n5. Uppsatt på södra sidoskeppets östvägg ovan dörren till sakristian. 

Satt 1822 enl. RoTHLIEB (s . 97) ovanför Erstaviksgraven på södra sidoskeppets då

1 K. A. Adeln och dess gods. Leijonhnfvud, Knut. -- Förekomsten av denna handling har 
välvilligt påpekats av kaptenen frih. Karl K :son Leijonhufvud, Strängnäs. 
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Fig. 364. Kista av koppar, klädd med svart sammet, för generaladjutanten Knut Leijonhufvud, 
d. 1700. Efter restaureringen. Erstavik~graven (s. 471). 

Sarg des Generaladjutanten Knut Leijonhufvud, t 1700. Copper coffin, lined with black velvet, of Adjutant-general 
Kupfer, mit schwarzem Sammet bekleidet. Nach der Re- Knut Leijönbufvud, d. 1700. After restoration. 

staurierung. 

varande östvägg. Över en segmentgavel ett postament, uppåt avslutat av tvenne 
voluter. På ömse sidor om detta sitta två figurer, t. v. Dygden, t. h . Fosterlands
kärleken, båda försjunkna i betraktande av en medaljong över postamentet med 
Knut Leijonhufvuds bild. Medaljongens ram i form av en orm, som biter sig i stjär
ten. Bakom medaljongen äro trofelmippen instuckna. Ovan medaljongen det Leijon
hufvudska vapnet i en mussla, omgiven av bladornament. Under segmentgaveln, 
och omgiven av tvenne kraftiga voluter, en rektangulär tavla, bärande en därpå upp
hängd lejonhud med inskrift. Under tavlan två musslor, den undre med inskrift, 
och båda omgivna av palmkvistar. H. 4t0, B. 236 cm. Inskrift på lejonhuden: 
MEMORIJE SACRUM l DNI CANVTI LEYONHUFWUD, LIE: BAR l SACRJE REGIJE MAIEST~S l 
GENERALIS ADIVT: SINCERE FIDELIS l QVI l VIRTVTVM PERINDE AC NATALIVM SPLENDORE 

ILVSTRISS: l DEO REGI. PATRIJE. l PIETATEM • FIDEM · AMOREM · STRENVE PROBAVIT l IN 

GLORIOSISSIMA POST HOMINVM MEMORIAM l AD NARVAM VICTORIA l OBSIDIONE TVNC 

LIEERATAM l HOSTIQVE EREPTAM FOEDIFRAGO l INVICTISSIMI HEROIS l CAROLI XIIn!I l AD 

LATVS GLORIOSE OCCVBVIT. l ANNO M. D. C. c: DIE XX. MENS NOVEMBR~ l CECIDIT 

T AMEN VICTOR. l REGI SVO CLEMENTISSIMO DELECTVS. l PATRIJE SACRIFICIVM. l SVORVM 

VTIQVE DESIDERIVM MAXIMVM. l JETERNAM IN COELIS GLORIAM ADEPTVS. l MATVRVS IPSE. 

MVNDO MATVRE EREPTVS l ANNOS XXVI. MENS: IV. NATVS. l LAVREAM MERVIT. l POSVIT 
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Fig. 365. Epitafium av svart och vit marmor över generaladjutanten Knut Leijonhufvud, 
d. 1700, troligen utfört av Bernard Fouquet. Södra sidoskeppet (s. 472). 

Epitaph aus schwarzem und weissem lVIarrnor fUr Memorial tablet of black and white marble, in 
den Generaladjutant Knut Leijonhufvud, t 1100, memory of Adjutant-genera! Knut Leijonhufvud, 
wahrscheinlich ausgefiihrt von Bernard Fouquet. d. 1100. Probab!y executed by Bernard Fouquet. 
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Fig. 36f1. Huvudbaner för generaladjutanten Knut Leijonhufvud, d. 1700, utfört av 
Bnrchard Precht. Rummet över sakristian (s. 476). 

Fun eralwappen des Gcne1·alA.djutant en Knut Leijon. Funeral arms of Adjutant-general Knut Leijon
hufvud , t 1700} ausgeftibrt von Burchard Prec:ht. hulvuu, d. 1700. Executed by ll urchard Precht. 

31 . Sveriges Jcyrlcor. Stocklwlm II. 
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LVGENS PATER. Inskrift på musslan: HI ENIM l QVI PRO REPVBLICA l CECDERVNT IN 

PERPETUUM l PER GLORlAM VIVERE l INTELLIGUNTUR. l JUSTINIAN: LIB: 1.1 Epitafiet 

är utfört av svart och vit marmor. 

Huvudbaner för generaladjutanten frih. Knut Leijonhufvud. Utfört 1701 av 

Burchard Precht. Fig. 366. Hänger på västväggen i rummet ovan sakristian. Satt 

1822 enl. RoTHLIEB (s. 99) över Knut Leijonhufvuds epitafium (se ovan). - Skölden, 

!:lom överensstämmer med friherrliga ätten Leijonhufvuds vapen, omgives av rikt, 

något skadat akantusbladverk i guld, blått och rött. Under skölden en musselformig 

kartusch med text i guld på svart botten. Bakom denna instuckna trofeknippen 

och palmkvistar med frukter. Inskrift: KONGL: MAIJ ~·s l TROO• MAN OCH GENERAL• 

ADJUDANT. DEN FORDOM HÖGWÄLBORNE l FRIJ• HERRE HERR KNUT LEIJONHUFVUDH 

AXELSON l ARF• HERRE TILL ÅDÖÖ OCH EHRSTAWIJK. ÄR FÖDD l STOCKHOLM Ag 167 4 

D. 17 JULIJ l MED STORT BERÖM OCH HEDER TIENT, SIN ALLERNADIGSTE KONUNG OCH 

FÄDERNESLANDET, SAMPT• l FREMMANDE POTENTATER. RIDDERLIGEN OCH TAPPERT SIGH 

FÖRHALLIT UTJ DHET BLODIGE OCH OFÖRLIJKLGA l SLAGET WIJD NARVEN, OCH PÅ WAAL• 

PLATZEN UTI HÖGST BEMTF. KONG~ MAIJTS HÖGA ÅSYN I EEN l SAHL: STUND TILL DÖDS 

TRÄFFAT D. 20 NOVEMBRIS ANNO 1700 ·l UPPÅ MEHR HÖGSTBEMTE KONG~ MAIJT~ l 
ALLERNÅDIGSTE BEKÅSTNAD BEGRAFWEN I RIDDERHOLMS KIJRCKIA l D. 31 DECEMB 

ANNO 1701. H. 276, B. 175 cm. Bärstång saknas. 

Att Burchard Precht utfört huvudbaneret framgår av de ovan omtalade räken

skaperna rörande Knut Leijonhufvuds begravning. Enligt samma källa har till garni

tyret även hört tvenne anträd, vilka nu äro förkomna, förfärdigade av bildhuggaren 

Daniel Kortz för 20 dlr smt. »Bildhuggaren Mäster Daniel Kort för 2 anornas 

förfärdigande efter öfverlämnad ritning, af trä och väl förgyllte med sina färger samt 

väl stofferat.» 

1 Översättning : Helgat åt minnet av herr Knut Leijonhufvud, friherre, Kungl. Maj:ts i san
ning trogne generaladjutant, vars fromhet, trofasthet och kärlek emot Gud, konung och fosterland 
vittnade om hans lysande börd och dygd. Ärorik dog han vid den obesegrade hjälten Karl 
Xn:s sida i det segerrika slaget vid Narva, ärorikast i åminnelse, då Narva befriades från be
lägringen och undanryktes den fördragsbrytande fienden den 20 november år 1700. Han föll 
som segrare, älskad av sin milde konung, ett offer åt fosterlandet, saknad av de sina, och nådde 
i himlen den eviga äran. I förtid bortryckt från jorden i en ålder av 26 år och 4 månader är 
han värdig segerkransen. Den sörjande fadern reste vården. Men de, som stupa för staten, 
leva i ständig ära. Justinianus, första boken. 



LEWENHAUPTSKA 	GRAVKORET. I 
LIT. 	G. »GREF GUSTAF LEIJONHUFVUDS GRAF» . 

Om »Gref Gustaf Leijonhufvuds graf», som upptager gravkorets östra del, meddelar GRAVKORET 

F . ö. G. (s. 9) följande: »Lit. G. A~ 1654. är detta Grafställe betingadt af Hans 

Excellence, RiksRådet 'och Fältmarskalken, Högwälborne Grefwe Herr Gustaf Leijon

hufvud för 350. Riksd, som giör efter då warande valvation 560. d. Sm?, jämte Stel

nings Wärke för 22 d. 3'/. Sm~». I gravkoret (se även s. 196 ff.) stå sedan sista 

restaureringen fältmarskalken greve Gustav Adolf Lewenhaupts och sonen Jakob 

Kasimirs kistor. På väggarna hänga huvudbaner, anvapen och länsfanor, tillhörande 

koret 	begravda personer.1 

1 Släktskapet mellan de i gravkoret gravsatta personerna framgår av följande tabell : 


(Johan Kasimir Lewenhaupt) 


- Gustav Adolf, d. 1656 g. m. (Ludvig Wierich) 
(Kristina Katarina De la Gardie) ~-- (Karl Julius) 

--"Jakob Gustav Maurits, d. 1700 g. CMaurits Kasimir) 
Kasimir 1:o m. Magdalena Katarina ,.---"---

(Adolf Fredrik) d. 	 1659 stenbock, d. 1676 -----"---Gustav, d. 1844 

1691 
2:o m. Görvel Sparre, d. 

g. m. Sofia Magda

3:o m. Charlotta Eleonora lena Lewenhaupt, 

Dohna, d. 1735 d. 1849 

3. 	 .Fredrika Eleonora, ""d: 
1723 

(Gustav Otto stenbock g. 
1:o m. Brita Horn 
2:o 	m. Kristina Katarina 

De la Gard i e; se ovan) 

l. 	 Gustav, d. 1672, g. m. l. Magdalena Katarina, ""d: 
Ingeborg Bielke, d. 1671 1676, g. m. Gustav Man-
Brita Kristina, d. 1671 	 rits Lewenhaupt, d. 1700 

(se ovan) 

(Karl 	Maurit;)' 
~ 

(Karl Gustav) __.._ 
(Charles Emil)__.._ 
(Charles Emil) _..,._ 
(Charles Emil) 

Sofia Magdalen;- Karalina Sofia' 
d. 1849 g. m. Amalia Eleo-

Gustav Lewen- nora, d. 1851, 
haupt, d. 1844 g. m. Sixten 

David Sparre, 
d. 1843 

Eva Eleonora Leijonhufvud, d. 
1781; avlägset släkt med Lewen
haupt och en!. ELGENSTIERNA be
graven på Riddarholmens kyrko
gård. 

Okänd släktskap: 
Johan Adolf Maklier (Maclean) 
d. 1761 
Margareta Lovisa Jerlström, d. 
1765 
Kristina Kurck, d. 1769 
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Fig. 367. Kista av tenn för fältmars kalken Gustav Adolf Lewenhaupt, d. 1656. Lewenhauptska 
gravkoret. 

Zinnerner Sarg des F eJdmarschalls Gustav Adolf Lewen- Coffiu, of tin, of Field-marshal Gustav Adolf Lewenhaupt, 
haupt, t lti5U. d . 1656. 

Kista för fältmarskalken greve Gustav Adolf Lewenhaupt, d. 1656. Fig. 
367. Av tenn,1 sexsidig genomskärning med i plan något svängda sidor, sex 
fötter i form av lejon, hållande klot med framtassarna, samt på vardera långsidan 
två handtag i form av lejonmasker, bitande i ringar. L. 207, R 87, H . 95 cm 
Kistan rikt dekorerad med dels i tenn gjutna och förgyllda, dels i färger målade 
ornament och vapen. På långsidorna, längs kistans samt lockets nedre kanter, en 
bård, prydd med blom- och bladrankor. På vardera långsidan tre änglakaryatider i 
rundskulptur, placerade en över varje fot och indelande varje sida i två fält. Dessa 
fält äro återigen delade i två genom ett vertikalt band, på vilket ett handtag är 
fästat. Banden äro dekorerade, över handtagets lejonmask med en ängel i låg relief, 
under densamma med en bård av samma slag som den ovan beskrivna. I varje fält 
två anvapen, vilkas sköldar, hjälmar och lövverk äro gj utna i låg relief, medan vapen 
bilderna och hjälmprydnaderna äro målade i heraldiska färger. Vapnen äro från 
huvudändan räknat på högra sidan, fäderne: l) [Erik AbrahamssonJ Leijonhufvud, 2) 
Leijonhufvud (borde enl. ELGENSTIERNA vara [Ebba Eriksdotter] Vasa), 3) ej identifierat 
(borde vara [Måns Bryntesson] Lilliehöök), 4) Salm-Kyrburg (borde vara [Brita Jöns
dotter] Roos av Ervall a), 5) Vasa (borde vara [Wierich III greve till] Falkenstein), 

1 Materialet är en legering av tenn och bly, som förekommer i ett flertal andra kistor i Riddar
holmskyrkan. 
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Fig. 368. Kista av tenn för greve Jakob Kasimir Lewenhaupt, d. 1659. Lewenhauptska 
gravkoi·et (s. 480). 

Zinnern er Sarg des Grafen Jakob Kasimir Lewenhaupt, Coffin, of tin, of Count Jakob Kasimir I.ewenhaupt. 
t 165D. d . 1659. 

6) Falkenstein (borde vara [Irmengardis] von Sayn), 7) Sayn (borde vara [Johan VII, 
W il d- och Rhen greve till ] 8alm-Kyrburg), 8) Roos av Ervalla (borde vara [Anna 
von Hohenlohe und] Isenburg); på vänstra sidan, möderne: l) [Nils Bosson J Grip, 
2) Grip (borde vara [Anna Arvidsdotter] 'I'rolle), 3) Leijonhufvud (borde vara [Joakim] 
Brahe), 4) [Margareta Eriksdotter] Vasa, 5) [Erik Abrahamsson] Leijonhufvud, 6) [Ebba 
EriksdotterJ Vasa, 7) [Måns Bryntesson J Lilliehöök, 8) Troile (borde vara [Brita Jöns
dotter] Roos av Ervalla. Varj e änglakaryatid, vars nederdel är utbildad som en 
maskaron, bär på huvudet en konsol, på vilken sitter en ängel med ett av Kristi 
sex pinoredskap (tre änglar saknas). Ovanpå locket krucifix med sedel; Kristusfiguren 
i rundskulptur. Vardera av lockets sidor är genom lister, bestående av en pärlstav 
och akantusblad, indelad i fyra fält, dekorerade med trofegrupper. På huvudgaveln, 
som bildar ett obrutet fält, det för Gustav Adolf och sonen Jakob Kasimir Lewen
haupt speciella släktvapnet med sju hjälmar. På fotgaveln en hjälm och ett par 
korslagda stridshandskar. Hjälmens fjäderbuske skjuter upp över lockdelen. 

I begravningsräkenskaperna »Till Sahl. Herr Feldtmarskalkens begrafning» är bl. a. 
följande post upptagen : >Sahl : Grefwens Weria och Spårer som hengdes öfwer grafwen 
96:- Dlr km t.» 1 

1 Meddelat av riksheraldikern greve Adam Lewenhaupt. 

31* 
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Fig. 369. Huvudbaner för fältmarskalken Gustav Adolf Lewenhaupt, d. 1656. 

Lewenhauptska gravkoret. 


Funeralwappen des Feldmarschalls Gustav Adolf Funeral arms of Field-marshal Gustav Adolf Le· 

Lewenhaupt, t 16ö6. wenhaupt, d. 1656. 


Huvudbaner, troligen för fältmarskalken greve Gustav Adolf Lewenhaupt . 
Fig. 369. Hänger på gravkorets nord vägg. Satt 1822 enl. RoTHLIEB (s. 162) bredvid greve 
Karl Manrits Lewenhaupts huvudbaner i »Grev Carl Leijonhufvuds grav». - Skölden, 
som bär det för Gustav Adolf och sonen Jakob Kasimir Lewenhaupt speciella släkt
vapnet med sju hjälmar, omgives av ur tunn plåt utskurna blad i guld, rött och 
grönt. Inskriftskartuschen saknas liksom hjälmprydnaden längs till vänster. H. 129, 
B. 146 cm. Bärstångens L. 119 cm. 

Kista för greve Jakob Kasimir Lewenhaupt, d . 1659. Fig. 368. Av samma 
material och form (sidorna äro dock ej i plan svängda) samt med fötter och 
handtag av samma antal och utseende som föregående kistas. L. 144, B. 68, 
H. 64 cm. Till en del bär kistan även samma ornering som föregående. Längs 
kistans och lockets alla kanter bårder av blom- och bladrankor, som synas vara 
gjutna i samma formar som motsvarande på föregående kista. Långsidorna äro även 
genom änglakaryatider och vertikala band indelade på samma sätt. På vardera sidan 

de två mittersta fälten anvapen, gjutna i låg relief och med i heraldiska färger 
målade vapenbilder och hjälmprydnader. På högra sidan närmast huvudändan Lewen
i 
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Fig. 370. Huvudbaner för greve Jakob Kasimir Lewenhaupt, d . 1659. 

Lewenhauptska gravkoret. 


Funeralwappen des Grafen Jakob Kasi- Funeral arms of Count Jakob Kasimir 

mir Lewenhaupt, j- 1659. Lewenhaupt, d. 1659 . 

haupt, närmast fotändan De la Gardie; på vänstra sidan samma vapen men i omvänd 
ordning. I de omgivande fälten fruktknippen, målade i guld och färger. Av de på 
karyatidernas konsoler sittande änglarna äro blott två bevarade, den ena med korset, 
den andra med lansen. De äro gjorda av gips, överdraget med ett tunt tennlager, 
som på flera ställen sprängts sönder av gipsen. På locket ett kors med armarna 
slutande i trepass. Lockets sidor äro indelade i fält som på föregående kista, men 
fälten sakna dekoration. På huvudgaveln samma vapen som på föregående; på fot
gaveln dödskalle, timglas oeh korslagda ben, allt gjutet i låg relief. 

Den 11 november 1660 begravdes »Sal. Gr. Jacob Leyonhufwud ». (RFa.). 
Huvudbaner för greve Jakob Kasimir Lewenhaupt . Fig. 370. Hänger på 

gravkorets västvägg. Satt 1822 enl. RoTHLIEB (s. 162) bredvid greve Karl Maurits 
Lewenhaupts huvudbaner i »Grev Carl Leijonhufvuds grav ». Skölden, som bär det för 
Jakob Kasimir och fadern Gustav Adolf Lewenhaupt speciella släktvapnet med sju 
hjälmar, omgives av akantusbladverk i guld, blått och rött. På bärstången, skild 
från skölden, en kartusch med text i guld på svart botten . Inskrift: GENEROSiss . 
ET PERILLUSTRis'coMES. l DN0 IACOBUS CASIMIR LEVONHUFWUD, COMES l DE RASSEBURG 
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Fig. 371. Kista av koppar, klädd med svart sammet, för Ingeborg Bielke, d . 1671. 
Lewenhauptska gravkoret. 

Sarg flir Ingeborg Bielke, d. 1G7l , Knpfer, mit Copper coffin, · lin ~d with black velvet, of In ge.borg 
schwarzem Sammet bcldeidet. .Bielke, d. 1G71. 

ET FALKENSTEIN, LIBER BARO DE l REIPH [OLjS [K j iR [CH] ET WYNBER [Gj DOMIN0 DE GREF• l 
[SNÄS] ------ - ET REEBERGA NATUS/ --- 1644:1 I JULY. DENATUSj 

- HOLMilE, 28 MAI, 165!). H. (med kartusch) 142, B. 114 cm. Bärstångens (ny
gjo~·d 1919) L. 156 cm. Hjälmprydnaderna längst till höger och tredje från höger 
salmas (fig. 370 visar huvudbaneret före restaureringen) . 

GRAVVALVET Om gravvalvet se s. 199. I detsamma finnas följande kistor : 
Kista för Ingeborg Bielke, d . 1671. Fig. 371- 372. Av koppar, klädd med 

svart sammet, sexsidig genomskärning med i plan något svängda sidor, sex plattat 
kulformiga fötter med en fals på mitten och punsade bladornarnent på översidorna 
samt på vardera långsidan längs lockets kant fyra handtag. L. 212, B. 87, H. 79 cm. 
Kistan rikt dekorerad med i kopparplåt drivna, punsade och förgyllda ornament. 
Längs kistans och lockets alla kanter spetsvc,rk, över hörnen änglakaryatider. På 
vardera långsidan åtta anvapen, ordnade parvis, åtskilda genom fruktknippen, som 
nedhänga från bevingade änglahuvuden. Från huvudändan räknat på högra sidan, 
fäderne: l) [Peder Turesson] Bielke, 2) [Karin Nilsdotter till Vik] två sparrar, 3) [Svante 
Stensson Sture] Natt och Dag, 4) [Märta Eriksdotter] Leijonhufvud, 5) [Gabriel 
Kristiernsson] Oxenstierna, 6) [Beata Eriksdotter] Tl·olle, 7) [Gustav Johansson] Tre 
Rosor, 8) [Ingeborg Kristoffersdotter) tre ekblad; på vänstra sidan, möderne: l) [Axel 
Nilsson] Baner, 2) [Margareta Pedersdotter] Bielke, 3) [Svante Stensson Sture] Natt 
och Dag, 4) [Märta Eriksdotter] Leijonhufvud, 5) [Birger Nilsson] Grip, 6) [Brita 
Joakimsdotter] Brahe, 7) [Sten Eriksson] Lewenhaupt, 8) [Ebba Månsdotter] Lilliehöök. 
Ovanpå locket krucifix med korsarmarna slutande i trepass, varje pass försett med 

1 1Enligt ELGENSTIERNA f. 1649./ 6 
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Fig. 372. Huvudgaveln på kistan fig. 371. 
Kop!ende vom Sarge, R ead-end of cof!in, Fig. 

Fig. 371. 371. 

Btt drivet akantusblad; Kristusfiguren rundskulptur, gjuten massmg. På vardera 
av lockets sidor en lagerbladsomgiven kartusch med bibelspråk, i den högra : Job 19 
v. 25, 26; i den vänstra: Job 14 v. 5. På ömse sidor om kartuscherna en frukt
feston, upphängd m ellan druvklasar, fästade m ed rosetter. Över lockets hörn akantus
blad. På huvudgaveln det friherrliga Bielkeska vapnet (= nr 6) samt däröver på 
lockdelen en kartusch med följande inskrift: HÖGWELBORNE l FRV · INGEBORG BILKE . 

BORN · FRYHERRE ·l DOTTER· AF· KÅRPO • GREFFWINNA · TILL ·l BOGESVND •FRYHERRINNA · 

TILL • CRONE l BECK . OCH . ÖHRESTEEN . FRV . TIL . TOARP . NE"/ DERÄNGE • GRYPNÄÄS . OCH 

wALL~ f sziö. På fotgaveln ett bevingat klot, dödskalle, korslagda ben samt två 
blomkvistar; däröver på lockdelen en kartusch med bibelspråket Fil. l v. 21. 

Kista för Brita Kri st in a Ste nbock, d. 1672. Fig. 3"73-374. Av trä, 
klädd med svart sammet, sexsidig genomskärning med i plan något svängda sidor, utan 
fötter och handtag. L. 64, B. 28, H. 26 cm. Kistan dekorerad med i mässing 
drivna, förgyllda ornament. Längs kistans och lockets alla kanter och hörn spets
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Fig. 373. Kista av trä, klädd med svart sammet, för Brita Kristina stenbock, 
d. 1671; huvudgaveln. Lewenhauptska gravkoret (s. 483). 

Kopfende vom Sarge ftir Brita Kristina stenbock, Head-end of wood coffin, Iined with black velvet, 
t 1671. Holz, mit schwarzem Sammet bekleidet. of Brita Kristina Stenbock, d. 1671. 

verk. På vardera långsidan två anvapen, omgivna av ett par korslagda palmkvistar 
samt initialerna B C S och G T B (Brita Christina Stenbock Grevinna Till Bogesund). 
Anvapnen äro på båda sidor närmast huvudändan Stenbock, närmast fotändan Bielke. 
På locket krucifix med korsarmarna slutande i trepass: Kristusfiguren i rundskulptur. 
På ömse sidor om korset årtalet 16 j 71. På huvudgaveln det grevliga stenbockska 
vapnet; på fotgaveln dödskalle och korslagda ben. 

Kista för ryttmästaren greve Gustav stenbock, d. 1672. Fig. 375-376 och 
589 c. Av koppar, sexsidig genomskärning med i plan svängda sidor, lockets galvar 
avvalmade, sex plattat kulformiga fötter med en fals på mitten och punsade bladorna
ment på översidorna samt på vardera långsidan fyra handtag. L. 225, B. 87, H. 80 cm. 
Kistan dekorerad med beslag och vapen i driven och förgylld koppar. Längs kistans och 
lockets alla kanter och hörn spetsverk. På vardera långsidan åtta anvapen, från huvud
ändan räknat på högra sidan, fäderne: l) [Gustav Olovsson J stenbock, 2) [Brita Eriks
dotterJ Leijonhufvud, 3) (Svante] Sture Natt och Dag, 4) [Märta Eriksdotter] Leijon
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Fig. 374. Locket på kistan fig. 373 med krucifix och ornament av driven, förgylld mässing. 
Deckel des Sarges, Fig. 373 mit Kruzifix und Ornamenten Lid of coffin, Fig. 373, with crucifix and mounts of chased, 

aus getriebenexn, vergoldet em l'v!essing. guilt brass. 

hufvud, 5) [Peder] Brahe, 6) [Beata] Stenbock, 7) [Otto, hertig av] Braunschweig-Liine
burg, 8) [Margareta av] Schwartzburg; på vänstra sidan, möderne : l) [Klas Kristersson] 
Horn, 2) [Kerstin] Krumme, 3) [Ture Pedersson] Bielke, 4) [Sigrid Sture] Natt och Dag, 
5) [Gabriel Kristiernsson] Oxenstierna, 6) [Beata Eriksdotter] Trolle, 7) [Knut Axelsson] 
Posse, 8) (Ebba Jöransdotter av] Forstenasläkten. Ovanpå locket krucifix med korsar
marna slutande i trepass; Kristusfiguren i rundskulptur av gjuten och förgylld mäs
sing. På vardera av lockets sidor en kartusch, ramad av broskornament, med bibel
språk; på högra sidan: Jes. 38 v. 16; på vänstra sidan: Ps. 3 v. 6 och Ps. 112 v. 4. 
På ömse sidor om kartuscherna trofeknippen i form av festoner. På huvudgaveln det 
grevliga stenbockska vapnet, omgivet av två hängen med trofeer; däröver på lock
delen en kartusch med följande inskrift: HANS • KONGLIGH · MAYt~ FORDOM· TROO ·MAN· 

OCH l WÄHLBESTÄLTER • RYTTMESTARE · VNDER • DET· SKÅNISKE I CAVALLERJET ·DEN· HÖG• 

W ALEORNE · GREFWE ·OCH • HERR • HERR/GVSTAF · STENBOCK- GREFWE · TILL-BOGESVNDH· l 
FRYHERRE · TILL · CRONEBÄCK ·OCH • ÖHRESTEN • j HERRE· TILL· TOARP • NEDERÄNGE · 

ocH · GRYPSNÄÄS. På fotgaveln en putto, sittande på en kista, dekorerad med tulpan
liknande blommor, hållande timglas och dödskalle med korslagda ben; däröver på 
lockdelen en kartusch, omgiven av lagerkvistar, med bibelspråket Ps. 73 v. 24. 

Kista för Magdalena Katarina Sten bock, d. 1676. Fig. 377. Av kop
par, klädd med svart sammet, i genomskärning svängda sidor och insvängt lock, sex 
plattat kulformiga, ävenledes med sammet klädda fötter med fals på mitten och av 
plåt drivna akantusblad på översidorna; utan handtag. L. 215, B. 66, H. 83 cm. 
Kistan rikt dekorerad med i kopparplåt drivna, punsade och förgyllda ornament och 
vapen. Längs kistans och lockets kanter lister med broskliknande akantusornament; 
över hörnen akantusblad. På vardera långsidan åtta anvapen, samma som på före
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Fig. 375. Kista av koppar för ryttmästaren Gustav Stenbock, d. 1672. Lewenhauptska grav

koret (s. 484) . 


Kupferner Sarg des Rittrueisters Gustav stenbock, t 1672. Coffin, of copper, of Gustav Stenbock, Captaln of horse, 

d. 1U72. 

gående kista. (På vänstra sidan är den inbördes ordningen mellan vapnen felaktig.) 
Ovanpå locket krucifix; Kristusfiguren i rundskulptur, gjuten i mässing. På vardera 
av lockets sidor en av två svävande änglar buren kartusch, omgiven av lagerkrans 
samt krönt med grevlig krona. I kartuscherna bibelspråk, t . h . Mal. 4 v. 2 och 
Jes. 26 v. 19, t . v . Jes. 49 v. 8 och Jer. 31 v. 2. På ömse sidor därom en blom
feston. På huvudgaveln det grevliga stenbockska vapnet samt däröver på lockdelen 
en kartusch med följande inskrift: MAGDALENA CATHARINA l STENBOCK BOREN GREEVE

DOTER l TIL BOGESVND, GREPVINNA TILL l RASBORGH OCH FALKENSTEN, / FRUHERRINNA 

TILL REIPHOLT, l KlERK OCH WINBERGH, FRV TILl GRÄHSNÄÄS, HIMMELLTZPHORT j OCH 

zAGVITZ. På fotgaveln dödskalle; däröver på lockdelen årtalet 1677.1 

Barnkista för okänd person. Av ek, klädd med svart kläde, sexsidig genom
skärning; utan fötter, handtag, dekorationer eller inskrift. L. 71, B. 34, H. 30 cm. 
Till typen närmast överensstämmande med fig. 588e. Mitten av 1600-talet. 

Barnkista för okänd person. Av ek, klädd med svart sammet, sexsidig ge
nomskärning; utan fötter, handtag, dekorationer eller inskrift. L. 70, B. 04, H. 32 cm. 
Till typen närmast överensstämmande med fig. 588e. Mitten av 1600-talet. 

Barnkista för okänd person. Av ek, klädd med svart sammet med svarta silkes· 
fransar längs lockets kanter, sexsidig genomskärning; utan fötter, handtag, dekora
tioner eller inskrift. L. 70, B. 30, H. 31 cm. Till typen närmast överensstäm
mande med fig. 588 b. Mitten av 1600-talet. 

Kista för okänd person. Av ek med i plan något svängda sidor; utan fötter, 

Begravningsåret. 1 
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Fig. 376. Fotgaveln på kistan fig. 375. 

Fussende vom Sarga, Fig. 37ö. Foot-end of coffin, Fig . 375. 


handtag, dekorationer eller inskrift. L. 129, B. 52, H. 44 cm. Till typen närmast 
överensstämmande med fig. 588 e. Mitten av 1600-talet. 

Kista för Görvel Sparre, d. 1691. Fig. 378, 379, 387 a. Av koppar, klädd med 
svart sammet, i genomskärning raka sidor och svängt lock, åtta plattat kulformiga 
fötter med korta skaft, fals på mitten och av kopparplåt drivna akantusblad på över
sidorna samt på vardera långsidan fyra handtag, gjutna i mässing och endast tjänande 
dekorativt ändamål; handtaget närmast fotändan på vänstra sidan saknas. L. 220, 
B. 75, H . 90 cm. Kistan ornerad med beslag och vapen av driven, förgylld mässing. 
På locket ett enkelt kors . På huvudgaveln en mussla med Sparrevapnet, det hela 
krönt med en adlig krona. Musslan omgives av två palmkvistar, vardera bärande 
åtta anvapen; på den (heraldiskt sett) vänstra kvisten, nedifrån räknat, parvis, fä
derne : l) [Lars Siggesson J Sparre, 2) [Brita] Trolle, 3) [Peder] Brahe, 4) [Beata] sten
bock, 5) [Lage] Posse, 6) (Anna Arvidsdotter] Trolle, 7) [Gustav Björnsson] Bååt, 
8) ( Görvel JansdotterJ Gyllenhorn; på den högra kvisten, nedifrån räknat, parvis, 
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Fig. 377. Kista av koppar, klädd med svart sammet, för Magdalena Katarina Stenbock, d. 1676. 

Lewenhauptska gravkoret (s. 485). 


Sarg fiir Magdalena Katarina stenbock, t 1676. Kupfer, Capper coffin, Iined with black velvet, of Magdalena 

mit schwarzem Sammet bekleidet. Katarina stenbock, d . 1676. 

möderne: l) [Axel Nilsson] Baner, 2) [Margareta Pedersdotter] Bielke, 3) [Svante Sture] 

Natt och Dag, 4) [Märta Eriksdotter] Leijonhufvud, 5) [Birger Nilsson] Grip, 6) [Brita 

Joakimsdotter] Brahe, 7) [Sten Eriksson] Lewenhaupt, 8) [Ebba Månsdotterl Lilliehöök. 

P å huvudgavelns lockdel en palm- och lagerbladskransad kartusch, krönt av en mussla 

OCh två ymnighetshorn Samt med följande inskrift; GIÖREL SPARRE GREFWINNA TILl 

FALKENSTEIN FRIHERRINNA l TILL REIPOLTZKIRK FRU TILL l BRETZENHEIM GREFSNÄS j 
ocH TÄRNÖÖ. På fotgavelns lockdel fortsätter inskriften i en liknande kartusc.h: 

FÖDD TILL WÄRLDEN ANNO 1655 l DEN 8 MAY OCH I HERRANNOM l AFSOMBNAD DEN 22 

ocTOBER l ANNO 16 91; därunder på kistdelen en ängel, som framför sig håller en 

mussla, prydd med en sköld med dödskalle med lager- och palmkvistar växande ur 

ögonhålorna samt korslagda ben (fig. 387 a) . 

Kista för översten greve Gustav Maurits Lewenhaupt, d. 1700. Av ek, klädd 

m ed svart kläde, av samma form samt med fötter och handtag av samma antal och 

utseende som föregående kista. L. 240, B. 105, H . 94 cm. På locket krucifix av 

krederat och förgyllt trä. På huvudgaveln det grevliga Lewenhauptska vapnet; där

över på lockdelen bibelspråk : JOHAN. 11 CAP. På fotgaveln en kartusch med följande 

inskrift : KONGL. MAY!:' . TILL SWÄRIGE l TRO MAN OCH ÖFWERSTE WID TRENNE REGEl 

MÄNTER TILL HÄST OCH FOOT GUSTAFS MAU l RITZ LEWENHAUBT GREFWE l OCH FRY

HERRE I SWÄRIGE SÅ OCH l TILL FALKENSTEIN OCH REIPHOLTZ l KIRK I LÅTTRINGEN 

FÖDD ÅHR l 16 51 DEN J l OCTOB. I STOCKHOLM l DÖDH I STADE ÅHR l 7 0 0 DEN 5 l 
MARTY OCH BEGRAWEN I STOCK l HOLM DEN 10 MARTY l ÅHR 1701. 

Huvudbaner för översten greve Gustav J\tlaurits Lewenhaupt . Fig. 380. Hän

ger på västra väggen. Skölden, som överensstämmer med grevliga ätten Lewenhaupts 
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Fig. 378. Kista av koppar, klädd med svart sammet, för Görvel Sparre, d . 1691. Lewenhauptska 

gravkoret (s. 487). 


:!!arg fUr Görvel Sparre, t 1691. Kupfer, mit schwarzem Copper coffin, lined with black velvet, of Görvel Sparre , 

Sammet bekleidet. d. 1691. 

vapen, omgives av rikt akantusbladverk i guld, blått och rött. Under skölden en kartusch 
med text i svart på guld, bakom vilken framsticka gröna ekkvistar med instuckna 
trofeer i silver och brunt. Inskrift: ausTAvus MAURITIUS l coMES LEUENHAUPT. / ET 
IN FALKENSTEIN, LIBER BARO, IN REIPOLTS j KIRCHEN, DOMINN9 IN GRlEFSNETZ ET 
TÄRNÖÖ ETC l SACRlE REGilE MAJESTATIS SVECilETER CHILIARCHA l NUNC EQVESTRIS, 
NUNC PEDESTRIS. NATUS/DIE II. OCTOB: A? 1651. DENAT. DIE 5./MARTY A? 1700.1 

H. 228, B. 173 cm. Bärstången saknas. 
Anvapen för översten greve Gustav Manrits Lewenhaupt. Fig. 381-382. 

På ömse sidor om ovannämnda huvudbaner hänga två anträd, t. h. fäderne, t. v. 
möderne, vardera m ed åtta anvapen. Anträden bära rikt akantusbladverk i grönt med 
gyllene frukter samt gröna lager- och palmkvistar. I varje träd sitta instuckna sex standar 
i guld och silver, vardera med ett anvapen . Högst upp sitta ett par vapen direkt 
i lövverket. Fäderneanträdet, uppifrån räknat parvis: l) [Sten Eriksson] Lewenhaupt, 
2) Grip (borde enl. ELGENSTIERNA vara [Ebba Månsdotter] Lilliehöök), 3) Leijonhufvud, 
sedermera Lewenhaupt (borde vara [Johan von Daun, greve till] Falkenstein), 4) Vasa 
(borde vara [Ursula, Wild- och Rhengrevinna till] Salm-Kyrburg), 5) Lilliehöök (borde 
vara [Birger Nilsson] Grip), 6) Roos av Ervalla (borde vara [Brita Joakimsdotter] Brahe), 
7) Falkenstein (borde vara samma som nr 1), 8) Sayn (borde vara [Ebba Månsdotter] 
Lilliehöök); möderneanträdet, uppifrån räknat, parvis: l) [Jacques] De la Gardie, 
2) [Catharine de] Sainte-Colombe, 3) [Johan III] Vasa, 4) Karin H ansdotter (Johan 

1 Översättning: Gustav Manrits Lewenhaupt, greve till Falkenstein, friherre till Reipoltzkirchen, 
herre till Gräfsnäs och Tärnö etc. Kungl. Maj :ts kavalleri- och infanteriöverste, född den 11 
oktober år 1651, död den 5 mars år 1700. 
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III:s älskarinna) en sparre, åtföljd av tre stjärnor, 5) [Peder] Brah e, 6) [Beata] sten
bock, 7) [Sten Eriksson] Lewenhaupt, 8) [Ebba Månsdotter] Lilliehöök. Fäderneanträdets 
H. 20~, B. 135 cm. Bärstången saknas. Möderneanträdets H. 202, B. 146 cm. 
Bärstången saknas . 

Värdig het sjanor (två stycken) för översten greve Gustav Maur i t s Lewenha u p t . 
Fig. 383-384. På stänger med kanelerade skaft och mässingsskodda spetsar hänga 
fyrkantiga vita sidenfanor. Den ena (fig. 383) bär Falkenstein-Reipholtzkirchenvapnet 
målat på båda sidor samt inskriften: GUSTAVUS MAURITIUS BARO/LEWENHAUPT ET REIPOLS
KIRCI-I/NAT: 1651 D: 11 OCT: DENAT: 1700. 5. MARTI, den andra (fig. 384) det Lewen
hauptska vapnet målat på en sida Samt inskriften: GUSTAVUS MAURITIUS BARO/LEWEN
HAUPT. NAT: 165 1 /D: 11 OCTOB. DENAT: 1700. D: 5: MART. J3åda fanorna försedda 
med en målad bård av akantusblad och franska liljor samt i hörnen initialerna G L 
i spegelmonogram. Dukarnas L. 105, B. 95 cm. Stängernas L. 310 cm. 

Kista för Fredrika Eleonora Lewenhaupt, el. 1723. Av ek, kläeld med svart 
kläde, i plan något svängda sidor, i genomskärning raka sidor och svängt lock, åtta. 
plattat kulformiga fötter med korta skaft, inga handtag. L. 180, B. 67, H. 62 cm. 
Till typen närmast överensstämmande med fig . 590 d. På huvudgaveln en rektangulär 
plåt med följande inskrift: DEN HÖGVÄl-ILBORNE FRÖCKEN FRÖCKEN j FREDRIGA ELEO
NORA LÖWEN l HAVPT ÄR FÖDD I STOCKHOLM DEN 5 NOVEMBER [16 j l \18. SAL AFSOM
NADER I HERANOM DEN 2 2 OCT. ANNO l 7 2 3 j GUDH FÖRLENA KROPEN EN FRÖ GDERFUL 
UPSTÅNDELSE I CHRISTO JESU j SOM ÄR I-IENNES LIJF OCH DÖDEN ÄR HENNES [viNNING]. 
Den 5 november 1723 begravdes >>Fröken Fridericka Eleonora Leyonhufwud; uti des 
Sahl: H'; Faders Graf.» (RFa.). 

Kista för okänd person. Av ek, klädd med svart sammet, åtta plattat kul
formiga fötter, ävenledes klädda med sammet; utan handtag, dekorationer eller in
skrift. L. 196, B. 67, H. 67 cm. Till typen närmast överensstämmande med fig. 
590 d. 1700-talets förra hälft. Runt lockets kant en nedhängande veckad kappa 
av svart sammet. 

Kista för okänd person . Av ek, klädd med svart kläde, i plan svängda sidor, 
åtta plattat kulformiga fötter; utan handtag, dekorationer eller inskrift. L. 183, 
B. 70, H . 56 cm. Till typen närmast överensstämmande med fig. 590 el . 1700
talets förra hälft. Trävirket mycket murket. 

Den ena av de två sistnämnda kistorna tillhör troligen Charlotta Eleonora Dohna, 
el. 1735, Gustav Manrits Lewenhaupts tredje fru, som enligt ELGENSTIERNA skall 
vila i gravkoret. 

Kista för kaptenen frih. J ohan Adolf Maklier (Maclean), d. 1761. Fig. 385 och 
591 a. Av ek med i plan svängda, i genomskärning raka sidor och profilerat lock, 
saknar fötter, men har troligen haft sex sådana samt på vardera långsidan tre, på 
vardera gaveln ett handtag av järn med plåtar av förtennt järnbleck i form av 
musslor, omgivna av blommor och krönta med adliga kronor. L. 198, B. 74, H. 56 cm. 

-· 
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Fig. 379. Huvudgaveln på kistan tig. 378 för Görvel Sparre, d. 1691. Lewenhauptska gravkoret. 
Kopfende vom Sarge, Fig. 378, fiir Görvel Sparre, t 1691. Read-end of coffin, Fig. 318, of Görvel Sparre, d. 1691. 

Längs kit:Jtans och lockets alla kanter samt över kistans hörn spetsverk av förtennt 
järnbleck; över lockets hörn akantusblad. På huvudgaveln en kartusch av san.1ma 
utseende som handtagens plåtar samt försedd med följande inskrift: KONGL: MAY~s1 
TRO TIENARE OCH CAPITAINB/VID DESS LIFGUARDE l HÖGW.:\LBORNE FRI HERRE l IOHAN 

ADOLPH MAKLIER l DÖD l STOCKHOLM D. 2 5 (?) DEC l 7 61 l 6 7. ÅHR GAMMAL. 

Kista för Margareta Lovisa Jerlström, d. 1765. Av gulbetsad ek med i 
plan svängda, i genomskärning raka sidor och profilerat lock, utan fötter och hand
tag. L. 80, B. 30, H . 30 cm. Till typen närmast överensstämmande med fig. 591a. 
På huvudgavelns lockdel en kartusch av driven järnplåt med följande av rost delvis 
förstörde inskrift : ----l--- l - -- l B. D. IERLSTRÖMS l--- DOTTER 

WÄLBORNA l---- GA LOVISA IERLSTRÖM l FÖDD 17 111 65 DÖD 17 23/ 8 65.13 

Kista för Kristina Kurck, d. 1769. Av samma material och form som J. A. 

1 En!. ELGENS'l'IERNA född och död 1766, samma dagar. 

32. Sveriges kyrkor. Stockholm II. 
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Fig. 380. Huvudbaner för översten Gustav Maurits Lewenhaupt, d. 1700. Lewenhauptska 
gravkoret (s. 488) . 

Funeralwappen des Obersten Gustav Maurits Lewenhaupt, Funeral arms of Colonel Gustav Mauritz Lewenhaupt, 
t 17u0. d. 1700. 
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Makliers kista (tig. 385), t:amt med handtag av samma antal och utseende och lik· 
artad dekoration; försedd med sex svängda fötter, :w vilka de två mellersta saknas. 
L. 193, B. 59, H. 68 cm. I kartusch av driven kopparplåt på huvudgavelns lockdel 
följande inskrift: HÅF FRÖCKEN HÖGWÄLBORNA l CHRISTINA KURCK. l FÖDD D. 27 DE
CEMB: 1725 1 DÖD D 30 IANVARI/ ANNO. 1769. 

Kista för Eva Eleonora Leijonhufvud, d. 1781. I alla avseenden lik före 
gående kista men med alla sex fötterna i b~håll. L. HJO, B. 62, H. GO cm. I in
skriftskartuschen, SOm är av järnplåt, läses: HÄR. HVILAR l FRIHERRINNAN. HÖGWÄL
BORNA. FRÖ-/ KEN. EVA. ELEONORA. LEYON j HUFWUDH l I-IWARS. DÖDELIGA. FRÅN. FÄLLE/ 
TIMADE. D: 15 AUG. l i 8 l l WID. EN. ÅLDER. AF. 6 0. ÅR. På fotgavelns lockdel en 
liknande kartusch med inskriften: SI. SÅ. l. TESU. /NAMN. HAR. STORMEN/ STADNAT. 
AF. MIN SI l ÄL. HAR. NÅTT. SIN./ HAMN. MIN. KROPP/ HAN LEGGS /I. GRAF. 

Barnkista för okänd person. Av gulmålad furu med i plan svängda sidor, 
utan fötter eller handtag. L. 82, B. 36, H. 28 cm. Till typen närmast överens
stämmande med fig. 591 a. På huvudgavelns lockdel en kartusch av driven järnplåt 
med en av rost starkt skadad inskrift, av vilken dock följande kan läsas: BR 
- - - -- l GA - - TSKI l FÖDD DEN - - - - / DÖD DEN 2 7 (?) MARTJJ - 
-- / 2 TIMOTH. 4 CAP l 5 VERs. 1700-talets mitt eller senare hälft. 

Kista för okänd person. Av ek med i plan något svängda, i genomskärning 
raka sidor och profilerat lock samt på vardera långsidan tre, på vardera gaveln ett 
handtag av järn med plåtar av förtennt järnbleck; utan fötter, dekorationer eller 
inskrift. L. 195, B. 79, H. 62 cm. Till typen närmast överensstämmande med fig. 
591 a. 1700-talets mitt eller senare hälft. 

Barnkista för okänd person. Av gulmålad furu med i plan svängda sidor, 
fyra svängda fötter; utan handtag, dekorationer eller inskrift. L. 97, B. 3 7, H. 40 cm. 
Till typen närmast överensstämmande med fig. 591 a. 1700-talets mitt eller senare 

hälft. 
Barnkista för okänd person. I alla avseenden lik föregående kista, men 

fötterna saknas. L. 98, B. 37, H. 30 cm. 
Barnkis·ta för okänd person. I alla avseenden lik föregående kista. L. 106, 

B. 	 31, H. 29 cm . 
Barnkista för okänd person. I alla avseenden lik föregående kista. L. 82, 

B. 32, H. 34 cm. 
Barnkista för okänd person. Av samma material och form som föregående 

kista. L. 91, B. 31, H. 34 cm. På huvudgavelns lockdel en järnplåt i empirestil. 
Inskriften helt utplånad. 

Kista för kabinettskammarherren frih. Sixten David Sparre, d. 1843. 
A v ek med i plan svängda, i genomskärning raka sidor och profilerat lock, åtta 
förgyllda fötter i form av lejontassar (hörnfötterna diagonalt stäilda); utan hand

' En!. ELGENSTIERNA född L4f11 1721. 
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Fig. 381. Fäderneanträd för översten Gustav YI:aurits Lewenhaupt, d . 1700. 

Lewenhauptska gravkoret (s. 489). 


Väterlicber Stammbaum des Obersten Gustav Paternal family-troe of Colonel Gustav Maurits 

, Maurits Lewenhaupt, t 17UU. Lewenhaupt, d. 1700. 
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Fig. B82. Möderneanträd för översten Gustav Manrits Lewenhaupt, d. 1700. 
Lewenhauptska gravkoret (s. 489.) 

Mutterlicber Stammbaum des Obersten Gustav Maternal family·tree of Colonel Gustav Manrits 
Manrits Lewenbaupt, t 1<00. Lewenbaupt, d . 1700. 

32* 
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Fig. 383. Värdighetsfana för översten Gustav Manrits Lewenhaupt i egenskap av greve av 
Falkenstein och friherre av Reipholtzkirchen. Lewenhauptska gravkoret (s. 490). 

Wiirdenfabne des Ober·sten Gustav Maurits Lewenhanpt in Banner of EstatP., of Colonel Gustav 1\faurits Lewenhaupt, 
seiner Eigenschaft als Graf von Falkenstein und Freiherr as Count Falkenstein and Viscount Reipholtzkirchen. 

von Reipholtzkirchen . 

tag. L. 236, B. 85, H. 83 cm. Till typen närmast överensstämmande med fig. 
59 1 c. Längs kistans nederkant ett i trä utsågat, starkt förenklat gotiskt spetsverk; 
på locket två rader pärlstavar. Från locket nedhänger runt kistan en frans av svart 
ylle. På vardera av lockets sidor två eternellkransar, fästade med krokar. Den ena 
av kransarna på högra sidan saknas. Vidare ligga på locket fem buketter, en av 
eterneller, en av rosor, reseda och borstnejlikor m. m., en av åbrodd samt två obe
stämbara. På huvudgavelns lockdel en oval, ursprungligen försilvrad järnplåt med 
inskriften : KONUNGENS TRO-MAN l GENERAL-MAJOREN l CABINETTS-KAMMARHERREN, 

FÖRSTE ADJUTANTEN HOS H. M. KONUNGEN l SECUND-CHEFEN VID KONGL: SVEA LIF

GARDE l COMMENDEUREN MED STORA KORSET AF KONGL: SVÄRDS ORDEN j RIDDAREN AF 

KEJSERLIGA RYSKA ST. STANISLAI ORDENS l sta CLASS l HÖGVÄLBORNE l FRIHERRE SIXTEN 
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Fig. 384. Värdighetsfana för översten Gustav Maurits Lewenhaupt i egenskap av svensk greve 
Lewenhaupt. Lewenhauptska gravkoret (s. 490). 

WUrdenfahne des Obersten Gustav Manrits Lewenhaupt in Banner of Estate, of Colonel Gustav Manrits Lewenhaupt, 
seiner E igenschaft als schwedischer Graf Lewenhaupt . as Count Lewenhaupt of Swedcn. 

DAVID SPARRE / FÖDD DEN 20 APRIL li87, DÖD DEN 22 APRIL 1843. På en liknande 

plåt på fotgavelns lockdel lä ses: NÄR SIST DIN ALLMAGTS RÖST TILL ALLA GRAFVAR 

SKALLAR, /OCH ALLA GRAFVARS ROF UR DÖDENS DVALA KALLAR, j DÅ LÅT OCH TILL MIN 

VRÅ EN FADERS RÖST BLI HÖRD, j OCH VANSKLIGHETENS SÄD l'!LI EVIGHETENs SKÖRD. 

J(ista för överstekammarherren greve Gustav Lewenhaupt, d. 1844. Av samma 

material och form som föregående kista, med sex fötter samt på vardera långsidan 

två bärstroppar av svart sammet. L. 222, B. 71, H . 82 cm. Från locket nedhänger 

runt kistan en frans av förgylld metalltråd. På huvudgavelns lockdel en oval kartusch 

av järnplåt, omgiven av en smal krans av naturlig cypress, nu delvis bortfallen. 

kartuschen följande, av rost d elvis skadade inskrift : KONUNGENs HÖGsTBETRODDE 

MAN/ EN AV RIKETS HERRAR/ ÖFVERSTE KAMMARHERREN/ RIDDAREN OCH KOMMEN

I 
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Fig. 385. Kista av ek för kaptenen Johan Adolf Maklier, d. 1761. Lewenhauptska gravkoret 

(s. 490). 


Sarg flir den Hauptmann Johan Adolf Maklier, t 1761. Oak cofl'in of Captain Johan Adolf Maklier, d. 1761. 

Eichenholz. 

Fig. 386. Kista av ek för Sofia Magdalena Lewenhaupt, d. 1849. Lewenhauptska gravkoret. 
Sarg flir Sofia Magdalena Lewenhaupt, t 1849. Eirhenbolz . Oak cofl'in of Sofia Magilalena Lewenhaupt, d. 18!9. 

DEUREN AF KUNGL MAIJ~ ORDEN l HÖG\VÄLBORNE l HERR GREFWE GUSTAF LEWENHAUPT l 
- -- På fotgavelns lockdel en liknande kartusch med inskriften: DEN soM 
FÖR HERRAN FRUKTAN BÄR l ÄR NÖJD I ALLA SKIFTEN l MED LUGN HAN TÅL SITT LIFS 
BESVÄR l MED LUGN HAN NALKAS GRIFTEN l EJ WERLDENS STORMAR HONOM BRY l HAN 
HAR EN HAMN DIT HAN KAN FLY j SOM EVIG TRYGGHET SKÄNKER. 

Kista för Sofia Magdalena Lewenhaupt, d. 1849. Fig. 386. Av ek med 
i plan svängda, i genomskärning profilerade sidor och lock, åtta svängda fötter 
samt på vardera långsidan tre, på vardera gaveln ett handtag ay jtirn med ovala 
plåtar av förtennt järnbleck. L. 203, B. 70, H . 60 cm. Från locket nedhänger 
runt kistan en frans av förgylld metalltråd. Ovanpå locket ligga fyra kransar av 
lagerblad och två av lingonris . På huvudgavelns lockdel en oval järnplåt med föl
jande inskrift : F. D. STATS-FRUN l HOS HENNES MAJ:T DROTTNINGEN l EUGENIA BERN
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Fig. 387. Huvudbaner för riksamiralen Gustav Otto stenbock, d. 1685. Södra sidoskeppet 
(s . 500). 

Funeralwappen d es Reichsadmirals Gustav Otto stenbock, Funeral arms of Gustav Otto Stenbock, Lord High Admiral, 
t 1685. d. 1685. 
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HARDINA DESIDERIA l HÖGVÄLBORNA l ENKE-FRU GREFWINNAN l SOPHIE LEWENHAUPT j 
FÖDD LEWENHAUPT l STILLA AFLED l I WESTERVIK DEN 2 9 MARS 18 4 9 KL 5 E M l I EN 

ÅLDER AF 6 5 ÅR ocH 18 DAGAR. På fotgavelns lockdel en liknande, mindre plåt 
med av rost skadad och helt oläslig inskrift. 

Kista för K aro lina S ofia Amalia Eleonor a Sparre, d. 1851. Av ek m ed i 

plan svängda sidor, i genomskärning svängda och profilerade sidor och lock, åtta 

fötter i form av tassar, lerederade och urs prungligen troli~(in försil n ade; utan hand

tag. L. 193, B. 70, H. 87 cm. Till typen närmast överensstämmande med fig. 

591 d . Från locket nedhänger runt kistan dels en smal frans av klippt svart krus

flor, dels en breq. frans av snörmakeri, upphä ngd i festoner. Vid vardera långsidan 

hänger ut en tresidig flik av svepningen, som är av nu gulbrunt, ursprungligen vitt 

linne och försedd m ed breda spetsar. Ovanpå locket ligga två kransar, den ena av 

lager, cypress och rosor, den andra av eterneller, samt två buketter, den ena av sy

rener, den andra av cypress och rosor. På huvudgavelns lockdel en oval inskrifts

kartusch av järnplåt, omgiven av en smal krans av naturlig cypress. I k artuschen 

läses: GENERAL MAJOREN l SECUND-CHEFEN FÖR KONGLIGA SVEA LIFGARDE, l FRIHERRE 

BIXTEN DAVID SPARRE's l EFTERLEMNADE ENKA, l F. D. STATS FRUN HOS H. M. DROTT

NINGEN l HÖGVÄLBORNA FRU GREFVINNAN l CAROLINE SOFIE AMALIA ELEONORE SPARRE j 
FÖDD LEWENHAUPT, l FÖDD PÅ NYGÅRD DEN 9 SEPTEMB: 1 1 7 82 l DÖD I STOCKHOLM 

DEN 14 MARs 18 51. På fotgavelns lockdel en liknande kartusch, ehuru utan krans, 

med samma vers som på makens kista (jfr s . 497). 
Huvudbaner för riksamiralen greve Gustav Otto Stenbock, d. 1685. Fig 387. 

H änger på sydsidan av andra pelaren från väster räknat mellan mittskeppet och södra 

sidoskeppet. Satt 1822 enl. RoTHLIEB (s. 163) i den östra delen av Lewenhauptska 

gravkoret på väggen mitt emot arkadöppningen. Skölden , som överensstämmer med 

grevliga ätten stenbocks vapen, uppbäres av tvenne sköldhållare, svarta stenbockar. 

Bakom dessa knippen av trofeer. Över sköldhållarnas huvuden akantusbladverk i 

guld och blått. Under skölden en kartusch med text i svart på silver och nedåt 

avslutad med ett par korslagda stridshandskar i guld . Inskrift: KON GL: MAIJTZ: 

HÖGTBETRODDE MANN RÅD l OCH ÖFWERSTE ADMIRAL, DEN HÖGWÄLBORNE GREFWE OCH 

HERRE l HERR GUSTAF OTTO STENBOK, GREFWE TILL BOGESUND, l FRUHERRE TILL ÖRESTA 

OCH KRONEBECK HERRE TILL TOR l PA, FÖDD ÅHR 1 6 14 DEN 7 IULJ OCH AFLIJDEN l 
ÅHR 1685 DEN 24 SEPTEMBER. H. ~20, B. 206 cm.; bärstångens L. 125 cm . 

Den 30 april 1686 begrovs »R. Ammiralen H. Gref Gustav Stenbok uthj Leyon
hufwuds Graff. » (RFa). ELGENSTIERNA m eddelar, att riksamiralen greve Gustav 

Otto stenbock begrovs den 30 april 1686 i Riddarholmskyrkan samt sedan nedsattes 

i Sture-Stenbockgraven i Strängnäs domkyrka . Vid flyttningen har huvudbaneret 

kvarlämnats i Riddarholmskyrkan. 
I gravkoret hava enligt RFa. ytterligare följande p ersoner g ravsatts, vi lkas kistor 
1 ELGENSTIERNA u ppger 7 sept. 
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antingen senare flyttats till annat gravställe eller ej kunnat identifieras bland de i 
gravkoret befintliga men okända kistorna. Flertalet torde endast ha blivit bisatta 
där efter jordfästningen i väntan på att bliva överförda till sina slutgiltiga grav
platser. » 1650. July then 22 ... H. Jacob Dela Gardies ly k Uthj Gref Gustav Leyon
hufwudz Graf; 1662. October then 19 ... Sal. Grefw Jacobs Grefwinna Fr: Ebba Sparres 
lyk Uthj Gr: Gostav Leyonhufwuds Graf; 1680. July then 28 .. . H. Öfwerståthållarens 
H. Jöran Gyllenstiemas frw Moder Frw Anna Skytte Uthj Leyonhufwuds Graf [jfr 
s. 662]; 1682. December then lO ... H. Anders Liljehöka Frw Fr. Maria Båth j Leyon
hufwuds gr; 1686. October den 1 O ... Sal. H. Andres Lilje Hök uthj Gref Gustav 
Leyonhufwuds Graff, den 30 ... H. Admiral lieutenant Gustav Horn Utj Gref Leyon
hufwuds Graff, November den 21 ... Sal. H. Seved Båtz frws Magdalena Sten bokz 
ly k utj Leyonhufwuds graff, d. 30 ... Jongfr: Maria Elisabeth Bielke utj G. Leyon
hufwuds graf; 1687 . Marty den 13 .. . Sal. H. Svante Baners frw Utj Gust: Leyon
hufwudz Graff, Sept: d 25 ... Grefwinnan von Rippersthal j Lejonhufwuds Graff; 1692. 
October den 9 ... Sal. Skatt Mästarinnan Fr: Anna Christina Perssdotter och H . Carl 
Bondes Frw Grefwinnan Eleonora Brahej Göstav Leyon-Hufwuds Graff; 1705. January 
d. 29 ... Grefwinnan ... Christina Cath: de la Gardie i Grefwe Lejonhufwuds Graf; 
1714. Aug: d: 10 ... Grefwinnan ... Christ~ Catha~ Leyonhufvud ... uty Leyonhufska 
grafg>; 1723 . Marty d: 15 ... Fröken Elisabet Cederhielm; uty Leyonhufwe Grafwen.» 

Fig. 387 a . Plåt av driven, förgylld mässing 
på fotga\·eln av Görvel Sparres kista, fig. 378. 
Platte aus p-etriebenem, Flate of hammerPd, gilt 
vergoldetPnl Messing am brass on the foot of Görvel 
Fussende von Görvel Spar- Sparre's coffin, Fig. 3'i8. 

res Sarg, Fig. 3(8. 



Fig. 388. Kista av tenn för Dorotea Wrangel, d . 1654. Lewenhauptska gravkoret. 
Zinnerner Sarg fUr Dorotea ·wrangel, t lbö±. Co:ffin, of tin, of Dorotea \Vrangel, d. 1654. 

LEWENHAUPTSKA GRAVKORET. II 
LIT. H. >>GREF CARL LEIJONHUFVUDS GRAF ». 

GRAVKORET Om gravkoret meddelar F . ö. G. (s. 9) följande: »Lit. H. A~ 1654. är detta Graf-
ställe betingadt af Hans Excellence, RiksRådet och Fältmarskalken, Högwälborne 
Grefwe Herr Carl Leijonhufvud för 350. Rd, som giör i Silfmt - 560 d.» Om 
gravkoret se vidare s. 196 ff.l 

1 	 Släktskapet mellan de i gravkoret vilande personerna framgår av följande tabell: 

(Johan Kasimir Lewenhaupt) 

(Ludvig Wierich) 	 Karl Maurit~, d . 1666 
g. 1:o m. Dorotea Wrangel, d . 1654, 

Adam Ludvig, (Gustav Fredrik ) (Karl Julius) 2:o m. Anna Maria Cruus, d. 1716 
d. 1729 ,.----"'----- --------- ,.---"'---

Eva Maria, d. 1754 (Maurits Kasimir) l. Sofia, d. 1661 
g. 	 m. Gabriel Gyl

lengrip, d. 1753 (Klas Axel) 

~--------"'-------

Manrits Axel, d. 1868 

g. m. Anna Charlotta 


Elisabet Hisinger, d. 1864 


,.-------"'--------
Viihelmina Amalia 

Charlotta, d. 1851 g. m. 
Per Buckau, d. 1762. (Guido Nicolo sigismon 
Ej känd släktskap. do d'Erizzo) 

------~~-------
Marie Charlotte, d. 1851 
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I gravkoret äro uppställda tre tennkistor, tillhörande generalfältmarskalken greve 
Karl Manrits Lewenhaupt, dennes första maka, Dorotea Wrangel, samt deras dotter 
Sofia. På väggarna äro upphängda huvudbaner och arrvapen för Karl Manrits och 
dennes brorson Adam Ludvig Lewenhaupt. 

Kista för Dorotea Wrangel, d. 1654-. Fig. 388-390. Av tenn,1 sexsidig 
genomskärning med i plan något svängda sidor, sex fötter i form av tvehövdade lejon 
(hörnfötterna diagonalt ställda) samt på vardera långsidan tre, på fotgaveln ett hanel
tag i form av lejonmasker, bitande i ringar. L. 197, B. 65, H. 70 cm. Kistan rikt 
dekorerad med i tenn gjutna, förgyllda och m&lade, påsatta ornament och vapen. 
Längs själva kistans alla kanter och hörn samt längs långsidorna av lockets neder
kant bårder av blom- och bladrankor, i vilka här och där äro insatta ett par putti, 
vilka mellan sig hålla ett timglas, vilande på en dödskalle. Kistans hörn äro ut
bildade till änglakaryatider, vilka på huvudet bära ett bevingat änglahuvud. Vardera 
av kistans långsidor indelas av handtagen i fyra fält. De två mellersta fälten delas 
återigen i två genom vertikala band, ornerade med en ängel i plattrelief, vars nedre 
del är utbildad till broskornament. I vart och ett av dessa sistnämnda fält sitta två 
i heraldiska färger målade anvapen, från huvudändan räknat på högra sidan (fäderne): 
l) [Hans] Wrangel, 2) [Magdalena)l Yxknll, 3) [Johan] Yxkull, 4) [Dorotea] Mecks, 
5) [Johan] Anreep, 6) [Wilmot] Schwartzhoff, 7) [Reinhold] von Rosen till Hochrosen, 
8) [Agneta] Dönhoff; från fotändan räknat på vänstra siclan (möderne): l) [Axel] Posse, 
2) [Anna Axelsdotter av den yngre Vinstorpasläkten, som för moderns vapen] Lilje
sparre, 3) [Arvid JoakimssonJ 'rrolle, 4) [Hillevi Knutsdotter] Sparre. 5) [Björn Peder
son] Bååt, 6) [Brita Nilsdotter Grip, som för moderns vapen] Trolle, 7) [Joen Olsson] 
Gyllenhorn, 8) [Karin] Bese. Ovanpå locket krucifix av tenn i relief. Längs lockets 
alla kanter och hörn en bård av bladrankar och spetsverk. Vardera av lockets lång
sidor indelad i tre fält genom två vertikala band, liknande de tidigare beskrivna på 
kistans långsidor. På lockets gavelkanter karyatider. På huvudgaveln det Leijon
hufvudska sedermera Lewenhauptska vapnet, men med det Wrangelska som hjärt
vapen; däröver på lockdelen följande inskrift, som även fortsätter på ömse sidor om 
vapnet på kistclelen: DEN · HÖG · WÄLBORN l GREFWINNA · OCH· FRW · DORO l THEA · 

WRANGEL · GREFWlNNA • l TILL RASEBORGH ·OCH · FALKENSTEN / FRIIHERINNA ·TILL· REIPELS

KIRK • OCH · l WINBÅRGI-I · FRW · TIL · EKESIÖHOF l GÅRDH · TOLS l BORGH l OCH· WII l 
NÄS l ANNO/ l 6 54. På fotgaveln läses: FÖDD · ANNO · l 6Z l l DEN • 14 • APRILIS · DÖDS j 
ANNO· 1654 ·DEN· Z9 · IVNY. 

Kista för Sofia Lewenhaupt, d. 1661. Fig. 391-393. Av tenn, 2 sexsidig 
genomskärning, sex fötter i form av lejon, hållande klot med framtassarna; utan hand
tag. L. 100, B. 48, H. 54 cm. Kistan rikt dekorerad på samrna sätt som före
gående kista. På långsidor och gavlar bårder av samma utseende som motsvarande 
på ovan beskrivna kista. Vid varje hörn en änglakaryatid i rundskulptur. Lång· 

1 Jfr s. 531 arrvapen F 2. En!. Er.GENSTIERNA heter hon Margareta. 2 Jfr. sid. 478, not l. 
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Fig. 389. Huvudgaveln på kistan fig. 388 för Dorotea Wrangel, d. 1654. 
Kopfende vom Sarge, Fig. 388 fiir Dorotea Head-end of cotl'in, Fig. 388, of Dorotea 


Wrangel, t 1654 . Wrangel, d. 165±. 


sidorna äro indelade i tre fält genom två vertikala band i överensstämmelse med 
föregående. Vardera mittfältet upptagas av ett anvapen, t. h. Lewenhaupt med 
sju hjälmar, t. v. Cruus ( = nr 14). De omgivande fälten äro ornerade med fro
diga fruktfestoner, målade i guld, rött och grönt. Vid lockets nedre kanter sex 
konsoler med putti, var och en bärande ett av Kristi sex pinoredskap; putton på 
högra sidan närmast fotändan saknas. Ovanpå locket krucifix med korsarmarna slu
tande i trepass; Kristusfiguren i rundskulptur. Locket dekorerat i överensstämmelse 
med föregående kista med band och en bård, sammansatt av en rad fyrtaliga blom
mor och spetsverk. På huvudgaveln det Lewenhauptska vapnet med sju hjälmar; 
på fotgaveln timglas, dödskalle med ur ögonhålorna uppväxande bladrankor samt 
korslagda ben; däröver på lockdelen ett bevingat klot. 

Den 24 mars 1661 begravdes "Gr: Carl Leyonhufwudz .dåtters lyk Uthj hanss egit 
Graf». (RFa.). 
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Fig. 390. Detalj av kistan tig. 388; högra hörnet vid huvudgaveln. 
Detail des Sarges, Fig . 388: rechte F-eke Detail of coffin, Fig . 3f'8; the right-hand 

des Kopfendes. corner at the head. 

Kista för generalfältmarskalken greve Karl l\1aurits Lewenhaupt, d. 1666. 
Fig. 394-395. Av tenn, sexsidig genomskärning med i plan svängna sidor, åtta 
fötter i form av lejon, hållande klot med framtassarna samt på vardera lång· 
sidan längs lockets kant sju handtag i form av stiliserade lejonmasker, bitande i 
ringar. L. 215, B. 81, H. 87 cm. Kistan rikt dekorerad med påsatta beslag och 
vapen av driven och punsad, förgylld koppar. Längs löstans och lockets alla kanter 
och hörn spetsverk, sammansatt av mot varandra parvis ställda lejon. På vardera 
långsidan åtta anvapen, från huvudändan räknat på högra sidan (fäderne): l) [Erik 
AbrahamssonJ Leijonhufvud, 2) [Ebba Eriksdotter] Vasa, 3) [Måns Bryntesson J Lillie· 
höök, 4) [Brita Jönsdotter] Roos av Ervalla, 5) [Wierich III, greve till] Falkenstein, 
6) [Irmengardis] von Sayn, 7) [Johan VII av Mörchingen, Wild- och Rhengreve till] 
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.Fig. 391. Kista av tenn för Sofia Lewenhaupt, d. 1661. Lewenhauptska gravkoret (s. 503). 
Zinnerner Sarg fiir Sofia Lewenhaupt, t 1661. Coffin, of tin, of Sofia Lewenhaupt, d . 1661. 

Salm-Kyrburg, 8) [Anna von Hohenlohe und] Isenburg; på vänstra sidan (möderne): 
l) [Nils Bosson] Grip, 2) [Anna Arvidsdotter] Trolle, 3) [Joakim] Brahe, 4) [Margareta 
Eriksdotter] Vasa, 5) [Erik Abrahamsson] Leijonhufvud, 6) [Ebba Eriksdotter] Vasa, 
7) [Måns Bryntesson J Lilliehöök. 8) [Brita Jönsdotter] Roos av Ervalla. Vid vardera 
av lockets långsidor sitta fästade tre putti, vilka ursprungligen troligen burit Kris ti 
sex pinoredskap. Ovanpå locket krucifix med korsarmarna slutande i trepass; Kristus· 
figuren i rundskulptur. Mitt på vardera av lockets sidor en av två änglar hållen 
kartusch med bibelspråk, i den högra: Ps. 17 v. 15, i den vänstra: Ps. 4 v. 9 och 
Ps. 3 v. 6.1 På ömse sidor därom en av två lejon buren kartusch med trofe
grupp. På huvudgaveln det Lewenhauptska vapnet samt däröver på lockdelen en av 
fyra palmkvistar omgiven oval tavla med följande inskrift: KONGL. lliAY · SAMPT ·SWERI• l 
GES · RYKES HÖGTBETRODDE · MAN · RÅDH · l GENERAL · FÄLTMARSKALK · SA!I!PT · WÄL

FOEDNADHF l PRASIDFN T · I DFT KONGL • KRIGZCOLLEGIO · DEN · HOGHBORNE · l GREFWE • 

OCH· H ERRE· H· CAROLVS MAVRITZIVS LEW EN · I H NPT · l GREFWE · TIL ·RASZEBORGH • OCH· 

FALKENSTEIN • FRYHE RRE • ITIL • REIPHOLTZKIRCH · ACH •WYNBERGH ·HE RRE ·TIL·BRETZEN· 

HEIMB · l WYNÄS · EKESIÖHOFGÅRD H · TIOLHOLM · DAHL · OWIDSKLOSTER • LEMP / SIOHOLM • 

1 Felaktigt angivet vara vers 5. 
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Fig. 392 och 393. Två detaljer av 	kistan fig. 391. T. v. vänstra hörnet vid fotgaveln; t. h. frukt
feston på högra långsidan. 

Zwei Details des Sarges, Fig. 391. Link s : Ecke am Fuss- Two details ofcoffin, Fig. 391. To theleft, theloft-hand earner 
ende ; rechts: Fruchtgehänge an der rechten Langseite. at the foot; to the right, a festoon of fruit on the right side. 

LEDZHVLDT · OCH HAGEBYHOL· ÄHR • FÖD· PÅ· SIN· FÄDER/ NES · GÅRDH· WYNÄS ·A· l (j 2 0 

DN 2 5 MAR· OCH · SAHL · ASOMB• l NADT · VTHI · STOCKHOLllf DN· 12 • DECEM ·l 16 6 6. På 
fotgaveln, som bildar ett obrutet fält, en hjälm och ett par korslagda strids
handskar. 

Kistan, som för restaurering öppnades 1916, befanns innehålla en träkista, klädd 
med svart sammet med fransar längs lockets kanter. Den var invändigt klädd med 
vitt siden. 

Huvudbaner för fältmarskalken greve Karl Manrits Lewenhaupt. Fig. 3H6. 
Hänger på västra väggen i gravkoret. Skölden, som överensstämmer med grevliga 
ätten Lewenhaupts vapen, omgives av fältmarskalkens fäderne- och möderneanvapen. 
Utanför dessa akantusbladverk i guld, silver, blått och rött. På bärstången, skild från 
skölden, sitter en kartusch med text i svart på guld. Inskrift samma som på kistan 
(delvis skadad men kompletterad efter ROTHLIEB): KONGL. MAII·1;z SAMPT SWERIGES RIJKES 

HÖGT• l BETRO DDE MAN, RÅDH, GENEHAL F ÄLTMAHSKALCK SAMPT WÄLFÖHORDNADT 

PH.&:• l SIDENT I DET KONGL. KHIGS GOLLEGIO DEN I-IÖGHBOHNE GHEFWE OCH HER

RE, HEHH l CAHOLUS MAURITIUS LEWENHAUPT, GHEFWE TIL RASEBOHGH OCH FALKEN

STEIN, l FHIJHEHRE TIL HEIPHOLZKIHCH OCH WIJNBEHGH, HEHHE TIL BHETZENI-IEIMB, 

33. St-eriges kyrkor. Slockholm II. 
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Fig. 394. Kista av tenn för fältmarskalken Karl Manrits Lewenhaupt, d. 1666. Lewenhauptska 

gravkoret (s. 505). 


Zinnerner Sarg des Feldmarschalls Karl Maurits Coffin, of tin, of Field-marshal Karl M:aurits 

Lewenhaupt, "[ 1666. Lowenhaupt, d. 1666. 

WIJNÄS, (EI<]ESIÖHOF l GÅRDH, TIOLEHOLM, DAHL, (OVITZ]KLOSTER, LEMPSIÖHOLM, (EDS·) 

HULT OCH HAG E BYHOLM , / ÄR FÖDD PÅ SIN FÄDERNES GÅRD H WIJNÄS A () l 6 2 0, DEN 

25 MARTIJ, OCH I HERRANOM l SAHLIGEN AFSOMBNADT UTHI STOCKHOLM DEN 12 DECEB. 

A~ 1666. H. 190, B. 147 cm.; bärstångens L. 162 cm. Andra hjälmprydnaden 
från vänster saknas. Anvapnen, fäderne uppifrån höger, möderne uppifrån vänster, 
överensstämma med vapnen på kistan. 

GnAVVALVET Om gravvalvet se s. 199. I detsamma finnas följande kistor : 
Kista för okänd person . Av ek, klädd med svart kläde, sexsidig genomskärning 

med i plan svängda sidor och avvalmade lockgavlar samt sex plattat kulformiga fötter; 
utan handtag, dekorationer eller inskrift. L . 180, B. 58, H . 64 cm. Till typen 
närmast överensstämmande med fig. 580 c. 1 (}00-talets senare hälft. 

Barnkista för okänd person. Av samma material och form som föregående; 
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Fig. 395. Detalj av tennkistan fig. 394, visande högra långsidans mittparti. Lewenhauptska 

gravkoret. 


Detail (Mittelpartie der recbten Langseite) vom Sarge, Detail of coffin, Fig. 39l, showing the central part of the 

Fig. 39.!. right side. 

utan fötter, handtag, dekorationer eller inskrift. L. 63, B. 30, H. 28 cm. Kistan är 
starkt skadad. 

Kista för Anna Maria Cruus, d. 1716. Fig. 397 . Av svartmålad koppar, 
strödd med glimmer, i plan svängda sidor, i genomskärning karnisformigt svängda sidor 
och lock, åtta plattat kulformiga fötter av krederat och förgyllt trä, försedda med höga 
profilerade skaft och en kanelurliknande dekoration samt på vardera långsidan fyra 
handtag av gjuten och förgylld mässing, vilka endast tjäna dekorativt ändamål. L. 
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220, B. 98, H. 106 cm. Kistan ornerad med beslag och vapen av driven, förgylld 
massmg. På vardera långsidan längs nederkanten sitta fästade fyra uppåtväxande 
akantusblad, ett över varje fot, omslutande en mussla. Ovanpå locket krucifix med 
Kristusfiguren i rundskulptur. På huvudgaveln ätten Cruus' vapen ( = nr 14), om
givet av rikt akantusbladverk; på fotgaveln dödskalle och korslagda ben. På vardera 
av gavlarnas lockdelar en av akantus- och lagerblad omgiven kartusch med inskrift, 
vid huvudändan: HANS KONGL: MAIJ 1~ l RÅD OCH FÄLT MARSKALKENS DEN HÖGIWÄLBORNE 

GREFWE CARL MAURITZ LEWENHAUPTZ i EFTERLÄMNADE ENKIEGREFWINNA DEN HÖGWÄL

BORNE l GREPVINNA ANNA MARIA KRUS GREFWINNA TILL j FALKENSTEN REIPELSKIRCK 

OCH WINBERG, FRU TILL WINÄS l JOKIS, EDSHULT, CASEBY, OCH STENSNÄS. ÄR FÖDDER 

ANNO l 6 4 2 DEN 2 5 MARTIJ UTI KÖNGL 1. RESIDENS STADEN STOCKHOLM; vid fotändan: 
AFSOMNADE I HERRANOM l ANNO l 716 DEN 18 JUNIJ UPPÅ SITT MORGONGÅFWO GODZ 

WINÄS l GUD FÖRLÄNE KRÅPPEN EN FRÖGDE l FULL UPSTANDELSE TILL ETT j EWINNER

LIGT l LIJF. 

Den 16 december 1716 begravdes »Grefwinnan Anna Maria Kruss; uty Leyonhufska 
Graf"g >>. (RFa.) . 

Kista för generalguvernören greve Adam Ludvig Lew enhaupt, d . 1719. Fig. 399
400. Av ek, klädd med svart kläde, sexsidig genomskärning samt på vardera långsid an 
försedd med tre handtag av järn. Kistan har vid något tillfälle försetts med en extra, 

. solid 	 botten, fästad medelst sex grova beslag av järn och vilande på tre tvärgående 
slåar. L . 192, B. 70, H. 52 cm. Längs lockets övre och nedre kanter samt längs 
kistans nederkant hänga veckade kappor av svart kläde med klippta spetsar. Ovanpå 
locket krucifix med Kristusfiguren i rundskulptur, gjuten i mässing. På vardera av 
lockets sidor tre kartuscher av driven kopparplåt med bibelspråk, nu till största delen 
utplånade och oläsliga. På huvudgaveln det Lewenhauptska vapnet, omgivet av rikt 
akantusbladverk, allt av driven kopparplåt och med spår av målning. På lockdelen 
har ursprungligen suttit en nu förkommen int>kriftskartusch. På fotgaveln en kartusch 
med följande inskrift, delvis skadad men kompletterad efter TILAS : HANS KONGL. 

MAYT' OCH SWERIGES l RIKES RÅDH GENERAL l GU(VER]NVR l HANS KONGL MAJT' ARME l 
I LIFLAND SAMT GOVVE(NÖR] I RIGA (OCH] clJRLAND MED ALLA DESS (UNDERLIGGANDE] l 
FÄSTNINGAR THEN WÄLBORNE HERRE GREFWE ADAM LUDWIG LEWENHAUPT l GREFWE 

TIL FAL(KENSTEIN] FRIHER~E TIL REIP(HOLTS]KIRCK HERRE TIL (CHARLOTTEN]BORG 

JOHAN l (NESBERG OCH SÄBY, FÖD PÅ SELAND UTI DET K. SWENSKA FELDTLÄGRET WID 

BELÄGRINGEN FÖR KÖPENHAMN DEN1
] APRIL ANNO ( 16 ö !J] . 

Den 29 maj 1722 begravdes »Grefwe Adam Ludvick Levenhaupt; uty des Egen 
Graf». (RFa.). 

Huvudbaner för generalguvernören greve Adam Ludvig L ewenhaupt, d. 1719. 
Hänger på östväggen i gravkoret. Skölden, som överensstämmer med grevliga ätten 
Lewenhaupts vapen, uppbäres av tvenne sköldhållare, lejon och leopard. Kring dessa rikt 

1 Datum aldrig insatt. 
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Fig. 396. Huvudbaner för generalfältmarskalken Karl Manrits Lewenhaupt, 
d. 1666. Lewenhauptska gravkoret (s. 507). 

Funeralwappen des Feldmarschalls Karl Funeral arms of Karl Manrits Lewenhaupt, 
lVIaurits Lewenhaupt, t 166u. Field-marshal, d. 1666. 

3:J* 
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Fig. 397. Kista av koppar för Anna Maria Cruus, d. 1716; huvudgaveln. 
Lewenhauptska. gravkoret (s. 509). 

Kupferner Sarg fUr Anna Maria Cruus, t 1716. Head-end of copper coffin of Anna Maria Cruus, 
· Kopfende. d. 1716. 

akantusbl adverk i guld, b l ått och rött. Därunde r trofeknippen och gröna palmkvistar 

på ömse sidor om en kartusch, omgive n a v voluter och akantusblad, m e d t e xt i s vart 

på guld. Inskrift samma Sum på kistan: HANS KONGL. MAIJTZ OCH SWÄRGIES RICKES 

RÅDH, /GENERAL EN CHEFF ÖFWER HANS KONGLL MAIJTZ ARMEE l LIFLAND SAMT / 

GOUOERNEUR UTHI RIGA OCH CURLAND, MED ALLA DESS WNDERLIGGIANDE FÄST j NINGAR, 

TI-IEN HÖGWÄLBORNE HERRE GREFWE ADAM LUDWIG LEWENHAUPT, GREFWE TIL FALKEN

STEIN FRIHERRE TILL REIPHOLTZKIRCH /HERRE TILL CHARLOTTEBORG, JOHANESBERG, OCH 

SÄÄBIJ, FÖDD PÅ SEELAND UTHI DETT KO GL SWÄNSKA FÄLTLÄGRET WED BELÄGRINGEN FÖR/ 

KIÖPENHAMBN D EN1 APRILIS A~ 16 59 OCH I HERRANOM AF- / SOMNAD UTHI DEN CZARISKE 

RESIDENCE STADEN j MUSCOU DEN 25 FEBRUARIJ j ANNO 1719. H . 233, B. 170 cm.; 

bärstå ngens L. 79 cm . Hjälmprydnaderna l ä ngst till vänster och t r e dje från vänster 

1 Datum aldrig insatt. 
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Fig. 3!18. Hjälm och stridshandskar från begra,'ningsceremonien för general
guvenören Adam Ludvig Lewenhaupt, d. 1719. Lewenhauptska gravkoret 

(s. 515). 
Helm und KampfhandRchube von der Begräb Helmet and 11auntlets displayed at the fnneral 
nisfeier flir den Generalgonverneur Adam Lud of Governor·General Adam LudvigLewenhaupt, 

vig Lewenbaupt, t 1719. d. 1719. 
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Fig. 399. Kista av ek, klädd med svart kläde, för generalguvernören Adam Ludvig Lewenhaupt, 
d. 1719. Lewenhauptska gravkoret (s. 510). 

Sarg des Generalgouverneurs Ada1n Ludvig Lewenhaupt, Oak coffin, lined with black cloth, of Governor-General 
t 1719. Eichettholz, mit schwarzem Tu ch bekleidet . Adam Ludvig Lewenhaupt, d . 1719. 

saknas. På bärstången hänga två kransar av driven och förgylld mässing; den ena 
en eklövskrans, diam . 26 cm., den andra en lagerkrans, diam . 27 cm. 

Anvapen för generalguvernören greve Adam Ludvig L e wenhaupt. Fig. 402 . På 
ömse sidor om ovannämnda huvudbaner hänga tvenne anträd, t. h. fäderne, t. v. mö
derne. Det förra bär en krona av gröna palmkvistar, runt stammen förgyllda band samt 
nedtill två förgyllda akantusblad kring en mussla, ovan vilken sitter ett fl addrande 
silverband med inskriften FÄDERNE . lVIöderneanträdet liknar det föregå ende men med 
lager i stället för palmkvistar samt inskriften MÖDERNE. Överst i träden sitta respek
tive stamvapen, därunder parvis de åtta anvapnen. Fäderneanträdet: Stamvapen: 
Lewenhaupt, l) [Sten Eriksson] Lewenhaupt, 2) [Ebba Månsdotter] Lilliehöök, 3) 
Lewenhaupt (borde enl. ELGENSTIERNA vara [Johan von Dann, greve till] Falkenstein), 
4) Vasa (borde vara [Ursula, Wild- och Rhengrevinna till] Salm-Kyrburg), 5) Gyllen
stierna (borde vara [Birger Nilsson] Grip), G) Natt och Dag (borde vara Brita Joakims· 
dotter] Brahe), 7) En sparre, åtföljd av en stjärna; ej identifierat (borde vara samma 
som nr 1), 8) Vasa (borde vara samma som nr 2); möderneanträdet : Stamvapen : 
Gleichen, l) [Ludvig Kasimir, greve till Hohenlohe och] Gleichen, 2) [Anna till] Solms 
Laubach, 3) [Wilhelm, greve till] Nassau, 4-) [Juliana av] Stolberg, 5) [Wolfgang 
till Zweibriicken, greve till] Pfaltz, 6) saknas (borde vara [Anna av] Hessen), 7) [Hertig 
Wilhelm till Liineburg och] Braunschweig, 8) [Dorotea av Danmark] Dithmarschen. 
Fäderneanträdets H. 212, B. 100 cm.: bärstångens L. 85 cm. Möderneanträdets fL 214, 
B. l OÖ cm.; bärstångens L. 83 cm. 
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Fig. 400 och 401. T. v. huvudgaveln på kistan fig. 399. T. h. huvudgaveln på kista för 

Eva Maria Lewenhaupt, d. 1754. Lewenhauptska gravkoret. 


Links: Kopfende vom Sarge, Fig. 399. Rechts: Kopfende To the left, the head-en d of the coffin, Fig. 399. To the 

vom Sarge aus Eicbenholz fUr Eva Maria Lewenha.upt, right, the head-end of the oak coffin of Eva Maria Lewen

t 17M. haupt, d . 1754. 

Hjälm och st-ridshandskar för generalguvernören greve Adam Ludvig Lewen

ha u p t, utförda för begravningsceremonien i kyrkan. Fig. 398. Hänga på väggen 

under huvudbaneret. Av driven och förgylld koppar. Hjälmens H. 31 cm.; hand

skarna L. 40 cm. 

Kista för landshövdingen frih. Gabriel Gylfengrip, d. 1753. Fig. 403. Av ek, 

i genoml:lkärning raka sidor och profilerat lock, åtta trappRtegsformigt utsågade fötter 

(en saknas på vänstra sidan, av vilka hörnfötterna bilda rät vinkel, samt på vardera 

långsidan tre, på vardera gaveln ett handtag av järn med genombrutna plåtar av förtennt 

järnbleck. L. 216, B. 76, H. 67 cm. På huvudgavelns lockdel en av voluter, palm

och akantusblad omgiven inskriftskartusch, krönt av en grevlig krona, det hela gjutet 

i tenn, förgyllt och målat. Inskriften, som till största delen är oläslig, har komplet

terats efter TILAS OCh lyder: (DEN SALIGA DÖDA) FORDOM (HÖGVÄLBORNE) HERREN 

GABRIEL [GYLLENGRIP, FRIHERRE TILL SALAHOLM, SIÖBOHOLM, CASIMIRSBORG OCH) 

CASBY, (PRESIDENTj OCH LANDSHÖFDINGE, (SAMT COMMENDEUR AF) KONGL: MAY \'; 

(NORDSTjiERNE ORDEN ÄR FÖDD l HIT TILL (w)ERLDEN 1687 DEN 14 DECEMBER, l 
DÖD UTI WESTERBOTN OCH UMEÅ DEN l il AUGUSTI 17 53, [DEI:lj HUSFRU (WAR) l GREF

WINNAN HÖGWÄLBORNE E(VAj l M(ARIA) LÖWENHAUPT, (BOREN) GREFVE j DOTTER TILL 

CASEMIRSB(ORG) OCH l CASBY. 

Kista för Eva Maria Lewenhaupt, d. 1754. Fig. 401. Av samma material och 

form som föregående kista, försedd med sex svängda fötter samt på vardera långsidan 

tre, på vardera gaveln ett handtag av järn med plåtar av förtennt järnbleck, pressade 
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i form av kartuscher, omgivna av fruktknippen och krönta av adliga kronor. L . 209, 
B. 65, H. 53 cm. På huvudgavelns lockdel en av akantusblad ramad inskriftskartusch, 
krönt av en grevlig krona, det hela gjutet i tenn och förgyllt. Inskriften, som till 
stor del är oläslig, har kompletterats efter TILAs och lyder: EVA MARIA LÖVENHAUPT l 
(DYGDIG OCH STOR AV ÄTT] l BOREN GREVINNA (AF FALKENSTEIN OCH] REJPHOLTS
KIRCH l (CASIMIRSBORG OCH CASBY ETC. l GIFT MED PRESIDENTEN,J LANDSHÖFDINGEN 
(RIDDAREN OCH COMM]ENDEUREN BARON l (GABRIEL] GYLLENGRIP l FÖDD I FRANCKFURT 
AM MAIN DEN l l DÖD I KROKEK PÅ (RESAN] DEN 30 DEC l 17 54 l (r] AFBIDAN PÅ EN 
SALIG UPSTÅNDELSE. 

Kista för Per Buckau, d. 1762. Av ek med i plan svängda sidor, i genomskär
ning raka sidor och profilerat lock; utan fötter eller handtag, L. 68, B. 28, H. 17 
cm. Till typen närmast överensstämmande med fig . 591 a. På huvudgavelns lockdel 
en kartusch med följande inskrift: HÄR HWILAR l PER BUCKAU /FÖDD D. 2 3 APRIL l 
DÖD D. 5 MAIJ l A? 1762. 

Kista för okänd person. Av ek med i plan svängda sidor, i genomskärning 
raka sidor och profilerat lock, åtta plattat kulformiga fötter samt på vardera lång
sidan tre, på vardera gaveln ett handtag av förtennt järn; utan dekorationer eller in
skrift. L. 205, B. 65, H . 60 cm. Till typen närmast överensstämmande med fig. 
591 a . 1700-talets senare hälft. 

Kista för okänd person. Av samma material och form samt med handtag av 
samma antal och utseende som föregående kista ; utan fötter, dekoration eller inskrift. 
L. 186, B. 70, H. 64 cm. Kistan har undergått reparation vid något tidigare tillfälle. 

Barnlcista för okänd person. Av samma material och form som föregående; 
utan fötter, handtag, dekorationer eller inskrift. L . 97, B. 38, H, 32 cm . Kistan 
tral:lig i bottnen. 

Kista för okänd person. Fig. 591 b. Av gulmålat trä med i plan svängda 
sidor, i genomskärning profilerade sidor och lock, sex svängda fötter samt på vardera 
långsidan tre, på vardera gaveln ett handtag av järn med plåtar av järnbleck i form 
av kartuscher krönta med adliga kronor. L . 200, B. 68, H . 64 cm. 1700-talets 
senare hälft. Kistan dekorerad med beslag av järnbleck . Mellan handtagsplåtarna 
samt på vardera av lockets sidor en bladfeston. Längs kistans och lockets kanter 
spetsverk På gavlarnas lockdelar inskriftskartuscher av järnplåt med nu av rost helt 
utplånad text. 

Kista för okänd p erson . Av ek, med i plan svängda sidor ; utan fötter, hand
tag, dekorationer eller inskrift. L. 200, B. 77, H. 67 cm. Till typen närmast över
ensstämmande med fig. 591 a. Kistan har undergått reparation vid något tidigare 
tillfälle. 

Kista för okänd person. Av furu, samma form som föregående; på vardera 
långsidan två, på vardera gaveln ett enkelt handtag av järn. L. 120, B. 38, H. 44 

' Datum och årtal aldrig insatta. 
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Fig. 402. Anträd för generalguvernören Adam Ludvig Lewenhaupt, d. 1719. 

Lewenhauptska gravkoret (s. 514). 


Stammbäume des Generalgouverneurs Adam Family-trees of Adam Ludvig Lewenhaupt, 

Ludvig Lewenhaupt, t 1719. Governor~General , d. 1719. 
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Fig. 403. Kista av ek för landshövdingen Gabriel Gyllengrip, d. 1753. Lewenhauptska 

gravkoret (s. 515). 


Sarg ans Eichenhol z ftir den Landeshauptmann Gabriel Coffin, of oak, of Puisne judge Gabriel Gyllengrip, 

Gyllengrip , t 175~. d. 17ii3. 

cm . På gavlarnas lockdelar runda järnplåtar med inskrifter; vid huvudändan är 
texten helt utplånad av rost, vid fotändan bibelspråket Matt. 19 v. 14. 

Spånas lc, oval, omålad, utan beslag eller inskrift. L. 24, B. 12, H. 9 cm . 
Kista för Viihe lmina Amalia Charlotta d'Erizzo, d. 1851. Av bonad ek m ed 

1 plan svängda sidor, i genomskäming raka sidor och svängt lock, åtta fötter i form 
av tassar, hörnfötterna diagonalt ställda; utan handtag. L. 204, B. 77, H. 93 cm. 
Till typen närmast överensstämmande med fig. 591 d. Från locket nedhänger runt 
kistan en bred svart frans av bomullsgarn, försedd med stora tofsar vid kisthörnen. 
Längs kistans nedre och lockets övre kanter pärlstavar. På locket ett enkelt kors 
samt flera spikar, avsedda för fästande av kransar. På huvudgavelns lockdel en oval, 
försilvrad järnplåt med fö lj ande inskrift: GREFVINNAN l WILH: AMALIA CHARL: n'ERIZZO l 
FÖDD GREFVINNA LEWENHAUPT l DÖD I STOCKHOLM, n : 2 6 AUG: l 8 51. På fotgave lns 
lockdel en liknande plåt med in skriften: FRÅN EN SVAG O CH UTTÄRD KROPP l ANDEN 

SIN FÖRLOSSNING FUNNIT, l OCH HOS GUD D E N FULLI·IET VUNNIT l SOM WAR li'IÅLET F ÖH 

DITT LOPP. 

Kista för M a rie Charlotte d'Erizzo, d. 1851. Av gulmålad furu, samma 
form som föregående kista; fyra diagonalt ställda, ursprungligen försilvrade föt ter i 
form av tassar; utan handtag. L. 53, B. 23, I-I. 30 cm. Vid vardera långsidan 
hänger ut en tresidig flik av den vita svepningen, försedd med en bred spets. På 
locket ett kors av järnplåt med strålgloria. På huvudgavelns lockdel en oval, för
silvrad järnplåt med inskriften: HÄH VILAH l MARIE CHARLOTTE D ' ERIZZO. 

Kista för Anna Charlotta Elisab e t L ewenha upt, d . 1864. Till material, 
form och ornering alldeles lika efterföljande kista för riksmarskalken greve Manrits 



519 RIDDARHOLMSKYRKAN 

Fig. 404. Kista av ek för riksmarskalken Maurits Axel Lewenhaupt, d . 1868. Lewenhauptska 

gravkoret. 


Sarg ans Eichenholz fUr den Reichsmarschall Maurits Axel Coffin, of oak, of Maurits Axel Lewenhaupt, Lord High 

Lewenhaupt, t 1868. steward, d . 1868. 

Axel Lewenhaupt (tig. 404). L. 190, B. 71, H. 91 cm. På huvudgavelns lockdel 
en oval, försilvrad järnplåt med följande delvis utplånade inekrift: HÄR HVILAR l 
F. D. RIKS-MARSKALKEN l RIDDAREN OCH COMMENDÖREN AF KONGL. MAJT~ ORDEN M. M. l 
HERR GREFVEN MAURITZ AXEL LEWENHAUPTS l - - - l- - - l ANNA CHARLOTTA 

ELISABETH LEWENHAUPT l FÖDD HISINGER l FÖDD DEN l 7 FEBRUARI l 7 9 6 /DÖD I STOCK

I-IOLl\1 DEN 5 OKTOBER l 8 6 4 SV. PSALMBOKEN NO 4 52. På fotgavelns lockdel en Jik. 
nande plåt med psalm 477 v. 8 i Sv. psalmb. Ovanpå locket ligga tre kransar och 
två buketter av olika slags blommor. 

Kista för riksmarskalken greve Manrits Axel Lewenhaupt, d. 1868. Fig. 404 
och 591 d. Av ek med i plan svängda sidor, i genomskärning raka sidor och profilerat 
lock, åtta fötter i form av tassar, hörnfötterna diagonalt ställda; utan handtag. L. 218, 
B. 70, H. 93 cm. Från locket nedhänger runt kistan en bred svart frans av ylle, försedd 
med stora tofsar vid kisthörnen. Längs kistans och lockets kanter rep-, pärl- och 
bladstaver. På huvudgavelns lock en oval, försilvrad järnplåt med följande inskrift: 
E N AF RIKETS HERRAR l F. D. FÖRSTA ADJUTANTEN HOS KONUNG CARL DEN XIV~ 

JOHAN l RIDDAREN OCH KOMMENDÖREN AF KONGL. !\fAJT~ ORDEN, l RIDDAREN AF KONUNG 

CARL DEN XIIIdes ORDEN, l STORKORS AF KONGL. NORSKA ST. OLOFS ORDEN, l STORKORS 

AF KEIJSERLIGA FRANSKA HEDERSLEGIONEN, l\1. M. l\1. M. l HANS EXELLENCE HERR GREFVE l 
MAURITZ AXEL LEWENHAUPT, FÖDD DEN 5 JULI l 7 91. l DÖD I STOCKHOLI\f DEN l 2 

JANUARI 18 6 s. På fotgavelns lockdel en liknande plåt med psalm 452 v. l i Sv. 
psalmb. Ovanpå locket ligga två kransar, den ena av cypress och murgröna, den 
andra av cypress och lager. 

I gravkoret ha enligt RFa. ytterligare följande personer gravsatts, vilkas kistor an
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tingen senare flyttats till annat gravställe eller ej kunnat identifieras bland de i grav
koret befintliga men okända kistorna. »1705. Febr: 11 ... Grefwinnan .. _ Beata Wit
tenberg i Gref Carl Lejonhufwuds Graff, July 26 ... Grefwe Gustaff Duglas i Gr Carl 
Lejonhufwuds Graf, Aug. 17 ... Kongl. Rådet och Öfwerste Marskalken högwälb: Grefwe 
Johan Stenbock; 1715. Marty ... fröken Ullericka Anna Horn u ty Leyonhufska grafen 
L: H:, .Junij 14 ... fru Gefnan Nora Oxenstierna i Leyonhufska Grafl)ll Litt~ H:; 1716. 
Aprill d: 29 ... Grefnan Stina Lefvenhaupt ... u ty Leyonhufska Grafl)ll Lit: H; 1710 : 
Decemb: l ... Mayor Hamiltohns lilla son; 1721. April 21 ... Fryherinnan ... Chris
tina Maria Kruss u ty Leynhufska grafl)ll ; 1722. Marty: d: 8 .. . fru Christina Soop u ty 
Leyonhufska grafl)ll; 1726. Juny d. 5 ... General: Lentnarrten Grefwe Gustaf Leven
haupt uty des Egen Graf; 1728. Novb~ 5 ... Feld t Marschall{en. Grefwe Axell Sparre 
uty Leyonhufska Graf•; L: H.» 

VASABORGSKA GRAVKORET 
LIT. I. 

Om gravkoret meddelar F . ö. G. (s. 10) följande : »Lit. l. Är fordom Högwälborne 
GHAV KORET Grefwen Herr Gustaf Gustafssons Graf. Denne Graf ä r på södre sidan, näst wid lilla 

Södra dörren på högra handen, när man kommer in för dörren.» Om gravkoret se 
s. 187 ff . Släkttavlan s. 524 vi;::ar släktskapet mellan de i koret begravda personerna. 

Kista för greve Gustav Gustavsson av V asaborg , d . 1653. Fig. 405- 406 . 
Uppställd i gravkorets mitt på ett postament av slipad röd kalksten (jfr s. 189). Kistan 
av tenn på stomme av järn, sexsidig genomskärning, på vardera långsidan tre och 
på vardera gaveln ett handtag av brons i form av lejonmasker, bitande i ringar; utan 
fötter . L. 210, B. 100, H. 7.) cm. Kistans ytor inramas av graverade bårder av 
rankornament. Lockdelen är fast förenad med kistan. Huvudgaveln är däremot lös· 
tagbar och innerkistan har införts i tennkistan från detta håll. Huvudgaveln utgöres 
av en stomme av ek, varpå tennplåten är fästad . På lockets ovansida följande in
skrift: GUSTAV · GRÄFF · l ZU • WASAEOURG ·l FREY ·HERR ZU ·l WIEYHOLM ·HERR • l ZU • 

SARIS • WILDES l HAUSEN · VND · l DARLEN • IHR ·KÖN· l MAYTT: ZU· SCHWE l DEN· VND · 

DERO l R ElCHE · SENA l TOR · IST GEEO: l REN DEN • 3 MAY1 · ANNO · 161 6 · SE l LIG · ENT _ 

SLAFFEN ·l DEN • :J 5 · OCTO E ·j ANNO · l 16 53. Dessutom bibelspråk på tyska: Vis h . 4 
v. 14. 

Då tennkistan 1917 öppnades i och för restaurering, befanns inn e rkistan vara 
helt sönderfallen och starkt förmultnad. Den har haft sexsidig genomskärning och 
helt raka sidor; materialet var spåntade furubräder, sammanhållna av lösa fjädrar. 
Utvändigt var kistan klädd med svart kläde. Ovanpå locket i applikationsarbete ett 

1 ELGENSTIERNA uppger den 24 maj . 
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Fig. 405. Kista av tenn fö r greve Gustav Gustavsson av Vasaborg, d. 1653. Vasaborgska 
gravkoret. 

Zinnerner Sarg des Grafen Gustav Gu stavsson av Vasaborg, Coffin, of tin, of Count Gustav Gustavsson av Va saborg, 
t 165B. d. 1653. 

kors och under detsamma årtalet [1]653, allt av vitt siden, kantat med tränsar av 
silvertråd, samt på fotgaveln dödskalle och korslagda ben i samma teknik. Kistan 
har invändigt varit fodrad med ursprungligen vitt siden. Lämningarna inlades efter 
undersökningen i en ny träkista av samma form . Den inneslöts i den restaurerade 
tennkistan, som uppställdes i gravkoret. Den stod tidigare i gravvalvet . 

Greve Gustav Gustavsson av Vasaborg begravdes enligt F . ö. G. (s. 10) i juli 1655. 
Hans gemål, Anna Sofia av Wied-Runkel, d . 1694, uppges av RoTHLIEB (s. 145) vara 
begraven i Vasaborgska gravkoret, och han omtalar, att »Grefvinnans Lik förvaras i 
en Kista af Engelskt tenn med Tysk lnr;cription». Denna kista har emellertid ej 
kunnat återfinnas. 

Huvudbaner för greve Gust a v G ustav sson av Va saborg . Fig. 407 . H änger på 
gravkorets fondvägg. Skölden, som överensstämmer med grevliga Vasaborgska vapnet, 
omgives av ur tunn plåt utskurna blad, målade i guld, rött och grönt. Under sköl
den och fastspikad på bärstången en kartusch, troligen nygjord under 1800-talet, 
m ed följande text i gult på rödbrun botten : KONG: MAYTS SAMPT SVERIGES RYKES 
TROMAN j OCH RÅD, DEN HÖGVÄLBORNE HERRE, HERR GUSTAVUS GUSTAVISON AF WASA
BORGH, GRÄFVE TILL NY•/ STAD, FRYHERRE TILL WIBYHOLM, HERRE TILL SARIS, WILSHAU•/ 
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Fig. 406. Kisthandtag; detalj från kistan, fig. 405. 
Sarggriff, Detail vom Sarge, Coffin-handle; detail of coffin, 

Fig. 405 . :Fig. 405. 

SEN OCH DALEN, ADMINISTRATOR AF BISKOPSDÖMET OS• / NABRUGG, ÖVERSTE FÖR ETT 

CAVALLERIE REGEMENTE, AR/FÖDD I STOCKHOLM ÅI-IR 1616 DEN 24 1 MAIJ, OCH AF•/ 

SOMNAT I WILSHAUSEN ÅHR 1653 DEN ~5 OCTOBER. H. 165, B. 90 cm.; bärstångens 

längd 144 cm. Under kartuschen sitter fastspikad en med rysch av svart flor kantad 

kudde med ett par sporrar med stora klingor och genombrutna, brännförgyllda söljor 

för spännremmarna (fig. 408). 
Sorgfana för greve Gustav Gustavsson av Vasaborg. Fig. 409 . Fanstången 

fästad vid en valvkonsol på gravkorets fondvägg. Tvåtungad fana av ripsliknande, 

svart tyg, senare uppfästad på grov tyll. Rest av frans längs fanans undre sida. Målad 

på båda sidor med grevliga Vasaborgska vapnet och följande inskrift: -- [w ]AsA

BORGH; FRYHERRE TIL WIBIHOLM HERRE/ [TIL SA] RIS WILSHAVSEN, OCH DALEN/ AR 

FÖDD I STOCKI-IOLJ\f, DEN 2 4 • / MAil, ÅHR. l 616 . OCH I HERRANOM SALIG AFSOMNAD / 

VTHI TYSKLAND I WILSHAVSEN, DEN :!6. (!) OCTOBER Ao 1653. L. 365, B. 195 Cm.; 

stångens längd 325 cm. (ungefärliga mått). 

Sorgjana, fragment. I gravkoret finnes ytterligare en sorgfana av samma material 

som föregående, varav endast obetydliga fragment återstå. Stången som föregående. 

1 Jfr den avvikande uppgiften i inskriften på kistan (s. 520). 
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Minnestavla av koppar, ritad av arki
tekten Ivar Tengbom 1920 och gjuten hos 
Otto Meyers Eftr. Anbragt på gravkorets 
västvägg. Tavlan inramas av en stiliserad 
blomranka. Överst tre vapensköldar i relief, 
fr. v. t. h. Wrangel (=2092), Diicker (=207) 
och von Rosen ( = 1790); därunder följande 
inskrift: FRIHERRE WOLMAR WRANGEL l TILL 

LINDEBERG l GENERALLÖJTNANT l FÖDD l 

NOV. 1641 - DÖD 27 DEC. 1675. f GREFVE 

CARL GUSTAF DUCKER l RIKBRÅD FÄLTMAR

sKALK l GENERALGUVERNÖR ÖFVER LIVLAND l 
FÖDD 1663- DÖD 3 JULI 1732. l GREFVE 

GUSTAF FREDRIK VON ROSEN l RIKSRÅD GE

NERAL - EN- CHEF l GENERALGUVERNÖR ÖFVER 

FINLAND l MED ÖSTERBOTTEN OCH ÅLAND l 
FÖDD 6 JUNI 1688 - DÖD 17 JUNI 1769. 

H. 75, B. 54 cm. 
Minnestavla av koppar, ritad av arki

tekten Ivar Tengbom 1920 och gjuten hos 
Otto Meyers Eftr. Anbragt på gravkorets 
västvägg. Tavlan inramas av en stiliserad 
blomranka. Överst tre vapensköldar i relief, 
fr. v. t. h. von Rosen( = 1790), Falker och 
Fock (= 1846); därunder följande inskrift: 
GREFVE FREDRIK ULRIK VON ROSEN l RIKS 

RÅD - LANDSHÖFDING l I ÅBO OCH BJÖRNE

BORGs LÄN l FÖDD l 7 31 l DÖD 2 9 APRIL 

l 7 9 3. l HERR CARL FALKER l HOFMARSKALK l 
FÖDD 22 DEC. 17321 DÖD 28 SEPT. 1795. l 
FRIHERRE PEHR ADOLF FOCK l FÖRSTE HOF

MARSKALKIFÖDD 2 FEBR. I756IDöD 3 APRIL 

1 827 . H. 75, B. 53,5 cm. 
Minnestavla av koppar, ritad av arki

telden Ivar Tengbom 1920 och utförd hos 
W estins gravyratelje. Anbragt på gravkorets 
norra vägg. Tavlan inramas av en stiliserad 
blomranka. H. 42, B. 42 cm. Inskrift: 

34 . Sveriges kyrkor. Stockholm II. 

Fig. 407. Huvudbaner för greve Gustav 

Gustavsson avVasaborg, d.l653. Vasaborgska 


gravkoret (s. 521). 

Funeralwappen des Grafen Funeral arms of Count 

Gustav Gustavsson av Va Gustav Gustavsson av Va


saborg, t 16ö3. saborg, d. 16ö3. 
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I WASABORGSKA GRAFKORET GRAFSATTA 

GUSTAF GUSTAFSSON TILL WASABORG


·* 1616 + 1653 


GUSTAF * SOPiliE * CHARLOTTE * CHRISTINA G. M. 
WOLMAR WRANGEL 

CARL WOLMAR * GUSTAF 
CARL GUSTAF DÖCKER 


GIFT FÖHSTA GÅNGEN MED EN DOTTERDOTTER TILL WOLMAR WRANGEL 

ANDRA GÅNGEN 1\tED HEDVIG WILHELMINA OXENSTIERNA 


THEODORA llEATA G. M. 

GUS'l'AF FREDRIK VON ROSEN 


FREDRIK ULRIK G. M. BEATA G. M. 
HEDVIG SOPiliE STENBOCK CARL FALKER 

BEATA MARIA * CHRISTINA CHARLOTTA G. M. 
PEHR ADOLF FOCK 

BARBRO VON ROSEN 

JACOB PONTUS SPARRE 


THEODORA ISABELLA BRUMMER 

ANNA HELENA BRUMMER 


flRAVVALVET Om gravvalvet se s. 190. I detsamma finnas följande kistor: 
Kista för greve Gustav a v Vasaborg, d. 1646, son till greve Gustav Gustavs

son av Vasaborg. Fig. 410. Av tenn, lådformig underdel och tresidigt lock, fyra 
plattat kulformiga fötter; på vardera långsidan två handtag inom oval, profilerad 
ram. L. 87, B. 40, H. 40,5 cm. Kistans ytor inramas av profilerade lister. Locket 
är på ovansidan försett med ett graverat kors och över detsamma I. N. R. I. På vardera 
långsidan ett an vapen, på den högra Vasaborg och över detsamma inskriften: GUSTAvus 
COMES DE wASABURG, på den vänstra Wied-Runkel-Isenburg och inskriften : ANNA 
SOPHIA NATA COMITISSA DE WIED. På huvudgavelns lockdel följande inskrift: MAT: 
XIX: MARC!: X l LUCA::: XVIII l SINITE • PARVULOS · VENIRE l ADAME • TALIUM ·----· 
EST l REGINUM ----(återstoden angripet av tennpest och utplånat). På fotgavelns 
kistdel läses: GUSTAVUS · NATUS /ANNO· CHRISTI · 1645 l DIE· Z3 ·MAY l OBYT ·ANNO· 
1646 l zs. IANUARY. 

Kista för Sofia av Vasaborg, d. 1654. Av tenn, sexsidig genomskärning, på 
vardera långsidan tre och på vardera gaveln ett handtag av mässing i form av lejon
masker, bitande i ringar; utan fötter. L. 90, B. 48, H. 46 cm. Till typen överens
stämmande med fig. 588 b (kista för Charlotte av Vasaborg). Locket är ej avtag
bart, utan innerkistan har inskjutits från den löstagbara, med grova skruvar fästade 
huvudgaveln. Kistans ytor inramas av graverade bårder av rankornament och lång
sidorna äro genom dylika bårder indelade i tre fält. På lockets ovansida ett av 
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Fig. 408. Sporrar, fästade på en kudde, fastsatt på bärstången till greve Gustav Gustavssons 

av Vasaborg (d. 1653) huvudbaner, fig. 407 (s. 522) . 


Sporen, befestigt auf einem Kissen, das an der Tragestange Spurs, attrahed to a cushion and made fast to the staff 

des Funeralwappens ftir den Grafen Gustav Gustavsson av of the funeral arms of Count Gustav Gustavsson av Vasa

Vasaborg (t 1653) angebracht ist. borg, d. 1653. 

tennpest nästan helt utplånat vapen och under detsamma följande, mycket otydliga 
inskrift : SOPHIA GEBORNE GRÄFFIN l UND FREVLEIN ZV VASABOURG l FREVLEIN ZV WIEY

HOLM l SARIS WILDESHAVSEN VND l DAHLEN l GEBOREN l ANNO ] 6-- DEN - MAY l 
DES MORGENS - VHR l GESTORBEN l ANNO 16 - - DEN ] 3 IANVARY l - - NACHT 

--- · IHRES -- IAHR 8. MONAT l-- TAGE. 1 

Kista för Charlotte av Vasaborg, d. 1655. Fig. 411 och 588 b. Av tenn, 
sexsidig genomskärning, på vardera långsidan fyra och på vardera gaveln ett handtag 
av brons i form av lejonmasker, bitande i ringar; utan fötter. L. 157, B. 58, H. 70 cm. 
Locket är ej avtagbart, utan innerkistan har inskjutits från den löstagbara, med om
vikta tungor fasthållna huvudgaveln . Kistans ytor inramas av graverade bårder av 
bladrankor och långsidorna äro genom dylika bårder indelade i fyra fält; blad- och 

ELGENSTIERNA uppger Sofia av Vasaborg vara född den "/5 1654 och död den "Is samma år, 
vilket dock icke låter förena sig med ovanstående inskrift, enligt vilken hon var mera än 8 mån. 
gammal vid sin död. 

1 



526 STOCKHOLM 

Fig. 409. Sorgfana för greve Gustav Gustavsson av Vasaborg, d. 1653; av svart 
siden med målad dekorering. Vasaborgska gravkoret (s. 522). 

Trauerfahne des Grafen Gustav Gustavsson av Funeral banner of Count Gustav Gustavsson av 
Vasaborg, t 1653. Vasaborg, d. 1653. 
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Fig. 410. Kista av tenn för greve Gustav av Vasaborg, d. 1646. Vasaborgska 
gravkoret (s. 524). 

Zinnerner Sarg des Grafen Gustav av Vasa· Coffin, of tin, of Count Gustav av Vasaborg, 
borg, t 1646. d. 1646. 

blomornament förekomma även, ehuru sparsamt, innanför bårderna. På lockets ovan
sida ett graverat, av tennpest nästan helt utplånat vapen och över och under det
samma följande mycket otydliga inskrift: CHARLOTTE GEBOHRNE GRÄF l FIN UND 
FRAWLEIN ZU WASABOURG l IFREY FRAWLEIN (?) [zu WIBYHOLM] l SARIS WILDESHAWSEN 
[UND] l DARLEN l GEBOHREN l ANNO 1646 DEN 4 JULY l DES MORGENS ZU 7 l GESTROBEN l 
ANNO 1655 DEN [23 MÄRZj (?)l NACHMITTAGs-- MBZ l IHRS ALTERS l 8 JAHR · 8 MO
NATH • 19 l TAGE. 

Bar nlcis ta för okänd person. Fig. 412. Av tenn, rektangulär genomskärning, 
fyra fötter (två saknas vid ena gaveln) i form av tvenne, i rät vinkel mot varandra 
liggande lejon; på vardera gaveln ett handtag i form av en lejon mask, bitande i en 
ring. L. 60, B. 24, H. 26 cm. 1600-talets mitt. Kistans sidor kantas av en kraftig, 
genom bruten bård, sammansatt av spetsverk samt bladrankar och blommor. 

Kista för frih . Gustav Wrang el, troligen en son till generallöjtnanten frih. Vol
mar Wrangel. Ytterkista av ek, klädd med svart sammet, sexsidig genomskärning, 
två handtag av järn vid vardera långsidan; utan fötter. L. 126 cm. Till formen 
överensstämmande med fig. 588 b. 1600-talets mitt. Kistan var vid undersökningen 
1916 helt sönderfallen. Innerkistan, av samma form som den yttre, är av svart
målad ek. L. 116, B. 43, H. 49 cm. På lockets ovansida två ringar för lyftning 
samt vid huvudändan på vardera av lockets sneda sidor ett blyinfattat glasfönster, 
varigenom kraniet, vilande på en sidenkudde och med en lagerkrans om panrntn, är 
synligt. På kistan var anbragt en papperslapp, varpå stod skrivet m ed gammal skrift: 
[GUSjTAFF WRAN[GEL]. 

3i* 
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Kistan inneslöts efter undersökningen i en ny furukista av samma form som den 
gamla, och på den nya anbragtes en kopparplåt med följande inskrift: ÅR 1917 INNE
sLöTs I DENNA KISTA EN ÄLDRE, STARKT SKADAD BÅDAN PÅ HVILKEN FANNS SKRIFVET 
MED GAMMAL STIL Å ETT VIDFÄSTADT PAPPER NAMNET GUSTAFF WRANGEL. 

Kista för frih. Jakob Pontus Sparre, d. 1671. Fig. 413 . Av svartmålad 
koppar med påsatta, drivna och förgyllda ornament, sexsidig genomskärning, i plan 
helt raka sidor, fyra plattat kulformiga fötter samt på vardera långsidan två hand
tag. L. 106, B. 43, H. 48 cm. Utmed lockets kant en svart silkesfrans. Kistans 
ytor äro kantade av en smal bladstav. Mitt på vardera långsidan två anvapen, 
närmast huvudändan [Peder Larsson] Sparre, närmast fotändan [Ebba .Margareta] De 
Ja Gardie; vapnen bäras av tvenne svävande änglar. På långsidorna dessutom två 
bevingade änglahuvuden. På huvudgavel n det friherrliga Sparreska vapnet (= nr 11) 
och däröver på locket en av bevingade änglahuvuden inramad kartusch med följande 
inskrift: DEN HÖGHWÄHL BORNE HERRE l HER JACOB PONTVS SPARRE, FRI l HERRE TIL 
CRONBERGH, HERRE l TIL NÄSBY BELTEBERG OCH l BERGQVARA, ÄHR FÖDDER I l GÖTE
BORGH, Ao_ l 6 6 6 D. 14 l OCT: OCH I HERRANOM AFSOMNAT l I STOCKHOLM D. l 4 AUG l 
Ao_ 16 71 . På fotgaveln dödskalle och korslagda ben och däröver på locket ett tim
glas. Ovanpå locket ett kors, vars armar sluta i trepass; till korset har hört en nu 
förkommen Kristusbild. Vidare finnas på locket tvenne lagerkransar, en på vardera 
sidan om korset, sam t inskriften: ANNO j 1 6 [ 7 J1. 

Kista för generallöjtnanten frih. Volmar Wrangel, d. 1675, hans gemål Kri
stina av Vasaborg, d. 1709, samt tre av deras barn.1 Fig. 414-416. Av kop
par, klädd med svart sammet och försedd med påsatta, drivna och förgyllda mässings
ornament, sex fötter i form av klor, gripande om klot och prydda med uppväxande 
akantusblad (hörnfötterna diagonalt ställda) samt på vardera långsidan tre och på vardera 
gaveln två, från fötterna uppstigande, pilasterliknande konsoler med trofegrupper och 
upptill bärande handtag i form av lejonmasker, bitande i ringar. L. 233, B. 68, H. 84 
cm. Utmed kistans kanter en genombruten bård, sammansatt av akantusrankar och tro
feer, samt på lockets nedre kant trofegrupper. På vardera långsidan sexton anvapen, på 
högra sidan Volmar Wrangels fäderne, på vänstra sidan hans möderne. Vapnen äro 
från huvudändan räknat på högra sidan: l) [Herman] Wrangel, 2) [Margareta] Taube, 
3) [Volmar] Yxkull, 4) [Anna] Fahrensbach, 5) [Konrad] Yxkull, 6) [Dorotea] Wecke
brodt, 7) [Johan] Mecks, 8) [Anna] Rehbock, 9) [Adolf] Anrep, 10) [Margareta] von 
Fiefhusen, 11) [Friedrich] von Schwartzhoff, 12) [Anna] Grothutz, 13) [Karsten] von 
Rosen av Hochrosen, 14) [Elisabet] von Ungern, 15) [Johan] Dönhoff, 16) [Adelheid] 
von Decken; på vänstra sidan: l) [Johan greve av] Nassau, 2) [Elisabet av] Hessen, 
3) [Botho av] Stolberg, 4) [Anna av] Königstein och Rochefort, 5) [Johan av] Leuch-

ROTHLIEB uppger (s. 146), att i kistan vila Volmar Wrangel, som begravdes den 30 mars 
1679, >samt hans Fru, Grefvinnan Christina af Wasaborg, och trenne barn, alla tillsammans. 
- Föräldrarne omfamnande h varandra och barnen liggande vid deras fötter." 

1 
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Fig. 411 och 412. T. v. Kista av tenn för Charlotte av Vasaborg, d. 1655; huvudgaveln (s. 525) . 
~r. h . Gaveln på kista av tenn för okänd person; 1600-talets mitt (s. 5~7). Vasaborgska gravkoret. 
Linka : Kopfende des Sarges flir Charlotte av Vasab org, To the left, the bead- end of the coffin of tin of Charlotte 
t 1655. Zinn. Hech ts: Schmalseite des !>arges einer un av Vasaborg, d . 165ö. To the right, tbe end of a coffin 

bekannten Person. Mitte des 17. Jahrh. Zinn. of tin of an unknown person; about 16ö0. 

tenberg, 6) (Margareta av] Schwartzburg, 7) [Fredrik d. ä. av] Brandenburg, 8) [Sofia 
av] Polen, 9) [Fredrik I av] Danmark, 10) (Anna av] Brandenburg, 11) [Magnus I 
hertig av] Sachsen-Lauenburg, 12) [Katarina av] Braunschweig, 13) [Filip I d. ä. av] 
Grubenhagen-Braunschweig, 14) (Katarina av] Mansfeldt, 15) [Georg III hertig av] 
Pommern, 16) [Margareta av] Brandenburg. 1 På huvudgaveln det friherrliga Wrang
elska vapnet (=nr 41). På fotgaveln en rektangulär koppartavla med figurframställning 
i drivet arbete (fig. 416); Döden, i gestalt av ett benrangel, står på en likkista med 
ena foten på ett ikullslaget timglas, färdig att slunga en pil. En annan pil har redan 
träffat en på marken, invid ett stormhärjat träd liggande människa; tvenne änglar 
sväva upp i skyn, hållande mellan sig själen, vars immateriella karaktär framställts 
genom punsning av kroppens konturer i motsats till de bärande änglarnas klart 
framträdande gestalter. Ur ett moln sträckes Guds hand, bjudande lifsens krona, och 
överst på tavlan strålar det allseende ögat. På huvudgavelns lockdel hjälm med 
fjäderbuske samt trofeer, det hela omgivet av ett band med följande inskrift : IHRO 

KÖNIGLICHE MAYSTETEN DER REICHE SCHWEDEN GENERAL LIEUTNANDT UBER DIE CAUL

1 Efter stamtavlor i Nordische Miscellaneen, herausgegeben von A. W. Hupel, St. 15-17 och 
Johann Hiibners geneologische Tabellen, Leipzig 1727. 
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Fig. 413. Kista av koppar för frih. Jakob Fontus Sparre, d. 1671. Vasaborgska gravkoret (s. 528.) 
Kupferner Sarg des Freiherrn Jakob Fontus Sparre, t 1671. Coffin, of copper , of Viscount Jakob Fontus Sparre, d . 1671. 

LERY AUCH OBRISTER UBER EIN REGIMENT ZU PFERDE DER HOCH UND WOLGEBOHRNE 
HERR l HERR WOLMAR WRANGEL. FREYHERR ZU LINDENBERG HERR ZU OBERFAHLEN 
ODENFÖÖ WRANGELSHOF BOOGLÖSA SCHWIENSUND UND WALKUL. IST GEBOI·IREN IN 
STOCKHOLM DEN l l. NOVEMBRIS ANNO l 6 41. HAT SICH 'ÖERHE'ÖRATET MIT DER HOCH
GEBOHRNE GRÄFIN UND FRAW. FRAW CHRISTINA ZU WASABOURG, DEN 2 2 FEBRVARY ANNO 
l 6 6 5 l UNDT IN HERRN ENTSCHLAFFEN ZU DAMlEN IN POMMERN DEN 2 7 DECEMBRIS 
16 7 5. På fotgavelns lockdel kartusch med bibelspråk på tyska : 2 Tim. 4 v. 7, 8. 
På vardera av lockets långsidor fyra av trofeer omgivna kartuscher med bibelspråk 
på tyska, från huvudändan räknat på högra sidan : l) Jes. 57 v. l (sista meningen) 
och 2, Jos. 23 v. 14 (första meningen) samt Ps. 31 v. 16 (första meningen), 2) Ps. 
90 v. 3, 4 och 5, 3) Job 9 v. 25 och 26 samt 16 v. 22, 4) Upp. 14 v. 13 samt 
8 v. 13 och 14 (sista meningen) ; på vänstra sidan: l) Vish. 4 v. 7, 8, 9 och 10, 
2) Pred. 12 V. 7 OCh Job 33 V. 28, 3) Job 7 V. l, 2 OCh 3, 4) DIE ABSCHIEDS WORTE. 
l WIE BIN ICH DOCH SO HERTZLICH FROH DAS MEIN SCHATZ IST DAS l A. UND O. DER 
ANFANG UND DAS ENDE ER WIRD MICH DOCI-I ZU SEI- l NEM PREYS, AUFNEHMEN IN 
DAS PARADEIS DES KLOFF ICH IN DIE l HÄNDE AMEN AMEN KOM DU SCHÖNE FRE'ÖDEN 
KRONE BLEIB l NICHT LANGE j DElNER WART ICH MIT VERLANGEN.l Ovanpå locket 
krucifix av gjuten mässing och däröver INRI. 

Huvudbaner för generallöjtnanten frih . Volmar Wrangel. Fig. 418. Hänger på 
gravkorets sydvägg. Skölden, som överensstämmer med det friherrliga ViTrangelska 
vapnet (=nr 41 ), omgives av akantusbladverk och ekkvistar i guld, blått, rött och grönt. 

1 Vers 7 ur en av Ph. Nicolai, pastor i Westfalen, 1596 diktad psalm, som i översättning 
förekommer i 1695 års svenska psalmbok som nr 131 v. 10. 



531 RIDDARHOLMsKYRKAN 

Fig. 414. Kista av koppar, klädd med svart sammet, för generallöjtnanten Volmar Wrangel, 
d . 1675, hans gemål Kristina av Vasaborg, d. 1709, samt tre av deras barn. Vasaborgska grav

koret (s. 528). 
Sarg des Generalleutnants Volmar Wrangel, t 1675, seiner Copper cotl'ln , llned with black velvPt, of Lieutenant-Ge
Gemahlin Kristina av Vasaborg, t 1709, und dreier ihrer neral Volmar Wrangel, d. 1675, bis wife Kristina av Vasa. 

Kinder . Kupfer mit schwarzer Sammetbekleidung. borg, d. 1709, and three of their children. 

Under skölden kartusch med följande text i gult mot svart botten: KONGL- MAIJ'; 

SAMPT SWERIES RIJKEZ j TROMAN GENERAL=LIEUNANT ÖFWER CAWALLERIET OCH j ÖF

WERST FÖR ET REGEMENTE TIL HÄST, DEN HÖGHWELBOHRNE HERRE j HERR WOLMAR 

WRANGEL FRUHERRE TILL LINDENBERG HERR TIL OF• j WERPAHLEN, ODENPÖ, WRANGELS

HOF, BOGLÖSA, SCHWIENSUND OCH WAL• j KUL. ÄR FÖDD UTHI STOCKHOLM DEN· l · 

NOVEMBR: l 6 !l l: INTRÄDD, j UTHI ÄCHTENSCHAP MEDH DEN HÖGWELBOHRNE OCH BORNE/ 

GREFWINNA OCH FRU, FRU CHRISTINA AF WASABOURG/DEN 22 FEBRUARIJ•l665: OCH· 

l • HERRANOM AFSOMNAD j UTHI POMMERN, OCH DAMIN STADH DEN 27./ DECEMBER: 

ANNO· 1675. H. 175, B. 155 cm.; bärstångens längd 42 cm. 

Anvapen för generallöjtnanten frih. Volmar Wrangel. Hänga på gravkorets 

sydvägg på ömse sidor om huvudbaneret (fig. 41 7). 8 fäderne och 8 möderne. Sköl

darna i fädernevapnen och i nr 1-4, 6-7 av mödernevapnen omgivas av fyra 

bakifrån framväxande och snett nedåtriktade, förgyllda akantusblad. Skölden i nr 5 
av mödernevapnen omgives av tvenne utåt profilvända, bevingade, förgyllda ängla

huvuden ; kronan över skölden uppbäres även av två bevingade, förgyllda änglahuvuden. 

Skölden i nr 8 av mödernevapnen bäres a v sköldhållare: två i hjälmar klädda, för

gyllda män med klubba i handen. Varje vapen har under skölden en k artusch med 

inskrift i svart på guld . Sköldarna ha följande inskrifter och mått: F l) HANs 

WRANGEL AFF f ELFZFER- H . 113, B. 70; bärs tångens L. 8 cm. Fig. 419. F 2) MAG

DALENA UXKULL j IOHAN UXKULS DOTTER j IFRON LAKEN. H. 110, B. 75; bärstångens 

L. 6 cm. Vänstra hjälmprydnaden saknas. Fig. 419. F 3) JOHAN vxKDL. H. 88, 
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Fig. 415. Detalj av kistan fig. 414 ; högra långsidans huvudända. 
Detail des Sarges, Fig . 414: Kopfende Detail of coffin, Fig. 414; head·end of 

der rechten Langseite . right side . 

B. 73; bärstånge ns L. 23 cm. Båda hjälmprydnaderna saknas . Fig. 419. F 4) Do

ROTHEA MEECKS· l IOHAN MECKS DOTTER l IFRON POHLEN. H. 113, B. '72; bärstå ngens 

L. 21 cm. Fig. 419. F 5) JOHAN ANREEP l IFRON HELL. H . 88, B. 73; bärstå ngens 

L. 25 cm . Hjälmprydnaden saknas. Fig. 420. F 6) WILMOT SCHWARTZ• l HOFF. 

FRIEDERICH scHV• l ARTZHOFS. DOTTER. H . 114, B . 70; bärstångens L. 23 cm. Fig. 

420. F 7) REINHOLT Roos l TILL HOCHROSEN. H . 81, B. 72; bärstångens L. 21 cm. 

Hjälmprydnaden saknas. Fig. 420 . F 8) AGNETA DÄNHOFF ·l IOHAN DÄNHOFZ DOT• l 
TER IFRÅN ALLO . H. 110, B. 70; bärstångens L. 211 cm . Fig. 420. M 1) GREFWE 

WILHELM l IFRON NASSAU · WIANDEN l KATZENELNBOGEN l OCH DIETZ. H. 119, B . 76; 
bärstångens L. 22 cm. Fig. 4~ l. M 2) GREFwiNNAN JULIANA l BOREN GREFWE DOTT 1 
ER TILL STOLBERGH l AH KÖNIGSTEIN. H. 116, B. 77; bärstångens L. 23 cm . Fig. 

421. M 3) GEORG LUDEWIGH l DEN TRIDIE LANDT• l GREFWE TIL LEUCHTEN /BERG. fl. 
116, B . 77; bärstångens L. 23 cm. Fig. 421. M 4) BARBARA BOREN l MARGREFWINNA 

TILl BRANDENBURG. H . 116, B. 78; bärstångens L. 19 cm . Fig. 421. M 5) CHRIS
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Fig. 416. Koppartavla med figurframställning i drivet arbete; från fotgaveln på kistan fig. 414. 
Kupfertafel mit figUrlicher Darstellung in getrlebener Flate of capper with figures in chased work; from the 

Arbeit vom Fussende des Sarges, Fig. 414. foot end of coffin, Fig. 414. 

TIANUS TERTIUS DAN< l NEMARCKS OCH NORIGES l KONNINGl-1. H . 05, B. 80; bärs tångens 

L. 21 Cm. Fig. 422. 1\1 6) DROTHINGH DORO• l TEA TIL DANNEMARCK l BOREN HER

TIGINNA AF j sAXEN LAUENBURGH. H . 119, B. 78; bärstångens L. 20 cm. Fig. 422. 
M 7) HERTIGl-I ERNST IFRON j BRUNTZWIGH OCH LU l NEBURG. H. 120, B. 77; bärstångens 

L. 17 Cm. Fig. 422 . M 8) MARGARETA BOREN HERTIGINNA l TILL STETIN. I POMMERN. 

H. 117, B. 84; bärstångens L. 20 cm. Fig. 422. 
Kista för frih. Karl Volmar Wrangel, d. 1676. Fig. 423. Av samma ma· 

terial och form som föregående kista men utan tygklädsel och utan handtag. 

L. 115, B. 42, H. 50 cm. Försedd med ett övermått av påsatta, drivna och för

gyllda mässingsornament i form av fruktfestoner och fruktklasar, vilka ersätta de på 

Volmar Wrangels kista talrikt förekommande trofegrupperna. Den n edre kanten på 

kistans underdel samt lockets övre kant har formen av en kraftig, med band omvirad 

lagerbladsstav; kistans underdel har upptill och nedtill en genombruten bård av biad

rankor och blommor. På vardera långsidan fruktfestoner samt i mitten tre, av samma 
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Fig. 417. Schema, visande placeringen av generallöjtnanten Volmar vVrangels huvudbaner och 

arrvapen i Vasaborgska gravkoret (s. 531) . 


Schema, das die Anordnung von Generalleutnant Volmar Plan, showing the placin~ of the funeral arms and the fa· 

Wrangels Funeralwappen und Ahnenwappen in der Vasa· mily arms of Lieutenant~General Volmar. Wrangel in the 


borgschen Begräbniskapelle angibt. Vasaborg chapel. 

antal bevingade änglahuvuden omgivna anvapen, ordnade i klöverbladsform, på högra 

sidan fäderne: [farfadern Herman] Wrangel av Salmis (endast hjärtskölden), [farmo

dern Amalia Magdalena av] Nassau samt [fadern Volmar] Wrangel av Lindeberg; på 

vänstra sidan möderne: [morfadern Gustav Gustavsson av] Vasaborg, [mormodern 

Anna Sofia av] Wied-Runkel samt [modern Kristina av] Vasaborg. På huvudgaveln 

det friherrliga Wrangelska vapnet (=nr 41) och däröver på lockdelen en trofegrupp, 

Omgiven av ett band med följande inskrift: DER HOCH UNDT WOLBOHRNE HER HERR 

CARL WOLMAR WRANGEL FREYHER ZU LINDEN l BERG HERR ZU OBERPAHLEN ODENPÖÖ 

WRANGELSHOF BOO[G]LÖSA SCHWIENSUND UND WALKUL • IST GE•(!) l IN STOCKHOLM ANNO 

167[4) DEN 6 IU[LI) UND IN HERN ENTSCHLAFEN IN STOCKHOLM [DEN 10 AUGUSTI ANNO 

1676].1 På fotgaveln en tavla med en framställning i drivet, förgyllt arbete av Döden, 

som rycker ett barn från dess moder, hänsyftande på versen i kartuschen på lockdel~n: 

DER TODT NIMPT UND l FRIST AL MENSCHEN KIND l WIE ER SIE FINDT • FRAGET l NICHT 

WES STANDES ODER l EHREN SIE SINDT. På vardera av lockets långsidor en feston av 

frukter, blad och blommor samt två, av tvenne palmkvistbärande putti hållna kar

tuscher med bibelspråk på tyska, från huvudgaveln räknat på högra sidan: l) Job 

7 v. 6 och 17 v. l, 2 2) Job 14 v. 5; på vänstra sidan : l) Job 14 v. l och 2, 
2) Vish. 4 v. 10, 13 och 14. Ovanpå locket krucifix av gjuten koppar och däröver 

INRI. 
Huvudbaner för frih. Karl Volmar Wrangel. Fig. 424. Hänger på grav

korets östvägg ovan öppningen till rummet över sakristian. Skölden, som överensstäm

mer med det friherrliga Wrangelska vapnet (=nr 41), omgives av akantusbladverk i 

guld, blått och rött. Uneler skölden, fastspikad på bärstången, en kartusch med 

följande text i SVart på guld: DEN HÖGHWELBORNE HERRE, HERR CARLL l WOLMAR 

WRANGEL · FRYHERRE TIL LINDENBERGH, HERRE l TIL ÖFWERPAHLEN, ODENPÖ, WRANG

1 Kompletterat efter huvudbanerets inskrift. 

2 På kartuschen står felaktigt hänvisat till Ps. 102 v. 12. 
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Fig. 418. Huvudbaner för generallöjtnanten Volmar Wrangel, 
d. 1675. Vasaborgska gravkoret (s. 530). 

Funeralwappen desGeneraUeutnants Funeral arms of Volmar Wrangel, 
Volmar Wrangel, t 1675. Lieutenant-General, d . 1675. 

ELSHOFF, BOGLÖSA · l SCHWINESUNDH OCH WALKUL ·ÄR FÖDD UTHI • l STOCKHOLM DEN l 

IULJ. 1674- OCH · l· HERRANOM ·l AFFSOMNADH UTHI STOCKHOLM STADH ·l DEN 10 

AUGUSTJ ·ANNO· l 1616. H . 156, B. 100; bärstångens längd 32 cm. 
Kista för fältmarskalken greve Karl Gustav Diicker, d. 1732. Av ek, ur

sprungligen klädd med numera bortfallet svart kläde; i genomskärning svängda sidor 
och profilerat lock; utan fötter och handtag. L. 218, B. 75, H . 65 cm. Till typen 
närmast överensstämmande med fig. 590 c. Bottnen nygjord vid någon tidigare repa
ration av kistan. På huvudgaveln sköldformig plåt med följande målade inskrift: 
FORDOM l KONGL- MAYT OCH SWERIGES l RYKETS HÖGTBETRODDE MANN RÅDH l FÄLDT 

MARSCKALCK OCH KRIGZ-RÅD H GREFWE l CARL GUSTAF DUKER l FÖDD DEN 2 2 APRIL A," 

1 Datum ej insatt. 
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Fl F 2 

FB F4 

Fig. 419. Fäderneanvapnen l till 4 för generallöjtnanten Volmar 
Wrangel, d. 1675. Vasaborgska gravkoret (s. 531). 

Väterliche Ahnenwappen (l bis 4) des Paternal family arms (l to 4) of 
Generalleutnants Volmar Wrangel, Lieutenant·General Volmer Wrangel, 

t 1675. d . 1675. 
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F5 F6 

F7 

420. 

F 

Fig. Fäderneanvapnen 5 till 8 för generallöjtnanten Volmar 

Wrangel, d. 1675. Vasaborgska gravkoret (s. 532). 


Väterlicile Ahnenwappen (5 bis 8) des Paternal famil y arms (ö to 8) of 

Generalleutnants Volmar Wrangel, Lieutnant-General Volmar Wrangel, 

t 1675. d . 1675. 
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M l M2 

~1I 3 JYI 4 

Fig. 421. Möderneanvapnen 1 till 4 för generallöjtnanten Volmar 

Wrangel, d. 1675. Vasaborgska gravkoret (s. 532). 


Miitterliche Ahnenwappen (l bis 4) des Maternal family arms (l t o 4) oE 
Generalleutnants Volmar 'Vrangel, Lieutenant-General Volmar Wrangel 

t 1675. d . 1675. 
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M5 M6 

M7 MB 

Fig. 422. lVIöderneanvapnen 5 till8 för generallöjtnanten Volmar Wrangel, 
d. 1675. Vasaborgska gravkoret (s. 533). 

Mlitterli cbe Abnenwappen (5 bis 8) cles Mate rnal family arms (5 to 8) of 
Generalleutnants Volwar Wrangel , L!eutonant-O eneral Volmar Wrangel, 

t 1515. d. 1675. 

35. Sveriges kyrkor. Stockholm II. 
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Fig. 423. Kista av koppar för frih. Karl Volmar Wrangel, d. 1676. Vasaborgska gravkoret 
(s. 533). 

Kupferner 	 Sarg des Freiherrn . Karl Volmar Wrangel, Coffin, of copper, of Viscount Karl Volmar Wrangel, 
t 1676. d. 1676. 

16 71 1 DÖD DEN 3 IULII A.2. 17 3 2. På fotgaveln en likaledes sköldformig plåt med 
ett bibelspråk: Jes. 26 v. 20. 

K ista för H ed vig Viihelmina Oxenstierna, d. 1758. Av ek med i plan 
starkt svängda sidor, på vardera långsidan två (ursprungligen troligen tre) och på 
vardera gaveln ett handtag av järn med kartuschformiga plåtar av pressat järnbleck; 
utan fötter. L. 195, B. 70, H. 57 cm. I alla avseenden lik närmast följande kista 
för Teodora I sabella Brummer (:fig. 425). Utmed kistans kanter spetsverk av pressat 
järnbleck. På huvudgavelns lockdel kartusch av järnplåt med följande inskrift: sALIG 
RIKS RÅDETS / FÄLTMARSCHALK: OCH PRESIDENTENS l l KONGL KRIGS COLLEGIO. l GREF. 
CARL GUSTAF DYKERS l ÄNCKE GREFVINA /HÖGVÄLBORNA FRU GREFWINNA l HEDVIG 

A0WILHELM!NA OXENSTIERNA l FÖDD DEN l 7 MAY l 6 8 2 l DÖD DEN 4 IANVARY l 7 58. 
På fotgavelns lockdel en liknande kartusch med utplånad inskrift. 

Kistans underdel var vid restaureringen 1916 helt sönderfallen, varför densamma 
ersattes med en ny av furu av samma form som den gamla. 

Kista för Teodora Isabella Brummer, d. 1760. Fig. 425 . Av ek med i 
plan starkt svängda sidor, på vardera långsidan tre och på vardera gaveln ett handtag 
av järn med krönta, kartuschformiga plåtar av pressat järnbleck; utan fötter. L. 200, 
B. 82, H. 60 cm. Utmed kistans kanter spetsverk av pressat järnbleck. På huvud
gavelns lockdel en kartusch av järnplåt i form av ett krönt hjälmtäcke med följande 
inskrift: HÄR HYlLAR f HÖGWÄLBORNA FRÖKEN l THEODORA ISABELLA l BRUMMER l FÖDD l 

ELGENSTIERNA uppger 1663. 1 
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Fig. 424. Huvudbaner för frih. Karl Volmar Wrangel, 
d. Hi76. Vasaborgska gravkoret (s. 534). 

Funeralwappen flir Freih . Karl Funeral arms of Viscount Karl 

Volmar Wrangel, t 1676. Volmar Wrangel, d. 1676. 


D, l AUGUSTI l 710 l DÖD j D. 3 0 MARTY l 7 6 0 . På fotgavelns lockdel en liknande 
kartusch med ett bibelspråk: Job 19 v. 25. 

Kista för Barbro von Rosen, d. 1765. Av gulmålad furu, till form och orne
ring överensstämmande med föregående kista, dock med den skillnaden, att sidorna 
i plan äro obetydligt svängda och att spetsverk helt sal)nas. L. 186, B. 64, H . 53 cm. 
På huvudgavelns lockdel kartusch av järnplåt med följande inskrift : HÄR HVILAR l 
BARBRO VON RO SEN j FÖDD Ao_ 16 8 6. / DÖD DEN 2 0 MARTY l Ao_ l 7 6 5. 

Kista för generalguvernören greve Gustav Fredrik von Rosen, d. 1769. Av 
samma material och form samt med samma ornering som Teodora Isabella Brum· 

1 Datum ej utsatt. 
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Fig. 425. Kista av ek för Teodora Isabella Brummer, d. 1760. Vasaborgska gravkoret (s. 540). 
Sarg fUr Teodora Isabella Brummer, t 1760. Eichenholz. Oak cofl'in of Teodorl\ Isabella Brummar, d. 1760. 

mers kista (fig. 425). L. 206, R 75, H. 57 cm. På huvudgavelns lockdel en av 
palmkvistar omgiven kartusch av järnplåt med följande inskrift: KONGL: MAyT8 l ocH 

SVEA RIKES HÖGSTBETRODDE MAN / OCH RÅD GENERAL GOUVERNEUR. l RIDDARE OCH 
COMMENDEUR AF ALLA l KONGL. MAyTS ORDEN· l HÖGWÄLBORNE GREFVE. / HERR GUSTAV 
FRIEDRICH l VON RO SEN. / FÖDD D. 6 AUGUSTII 16 8 8. / DÖD D. l 7 IUNII l 7G9. / GUD 
vARE MIG SYNDARE NÅDIG l - - CAP - -VERs. På fotgavelns lockdel dödskalle 
och korslagda ben av järnplåt. 

Kista för Anna Helena Brummer, d. 1776. Kista av ek, som vid undersök
ningen 1916 var helt sönderfallen och starkt förmultnad. Lämningarna efter den· 
samma och dess innehåll inneslöts i en ny furukista med i genomskärning rektangulär 
underdel och tresidigt lock (L. 196, B. 54, H . 40 cm.). De till den gamla kistan 
hörande kartuscherna av järnplåt anbragtes på den nya; kartuschen på huvudgaveln 
har följande inskrift: HÄR. HWILAR. l WÄLBORNA. FRÖKEN. ANNA./ HELENA. BRUMMER.I 
FÖDD. ÅR. 1690./DöD./D: 14. FEBRAR!. 1776; i kartuschen på fotgaveln ett bibel
språk : Upp. 2 v. l O (sista meningen) . På kistan anbragtes dessutom en ny, mindre 
kopparplåt med denna inskrift: LÄMNINGARNA ÖFYERFLYTTADES l 91 6 I DENNA NYA 
KISTA. 

Kista för Teodora Beata von Rosen, d . 1787. Av ek med i plan svängda 
sidor, på vardera långsidan tre och på vardera gaveln ett handtag (sammanlagt endast 
två bevarade) av järn med stora plåtar av pressat järnbleck; plåtarna äro till formen 
rektangulära med de övre. hörnen konkavt avskurna och nedtill försedda med droppar 
samt ornerade med festoner; utan fötter. L. 196, B. 75, H. 57 cm. Till formen 
överensstämmande med följande kista, troligen för maken, riksrådet greve Fredrik 
Ulrik von Rosen (tig. 427). Utmed kistans kanter spetsverk och i hörnen, såväl på 
locket som på underdelen, palmettliknande beslag av pressat järnbleck. På vardera 
av lockets långsidor tre lagerfestoner av samma material som övriga beslag. På 
huvudgavelns lockdel en järnplåt med följande inskrift: HÄR HVILAR /FRU RIKSRÅD
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INNAN ROBEN l FÖDD GREFVINNAN DUKERlFÖDD D. 23 l OCT. 

17 1 2 l DÖD D. 9 ocT. 17 8 7. På en liknande plåt på fotgavelns 
lockdel ett bibelspråk: Job 19 v. 25 . 

På huvudgavelns utsida, både på lock()t och på underdelen, 
finnes inbränt en åttasidig stämpel med S:t Eriks bild och under 
denna årtalet 17 45 (fig. 426) ; troligen en skråstämpeL Avtryck 
i vax samt i kopparfällning förvaras i kyrkan bland samlingen 
av fynd från senaste restaureringen. 

Kista troligen för riksrådet greve Fredrik Ulrik von 
Fig. 426. Stämpel på

Rosen, d. 1793. Fig. 427. Av krederad och br~nserad furu, kista för Teodora Beata 
von Rosen, d. 1787. Tro!. i genomskärning svängda, nedtill profilerade sidor samt profi 
skråstämpel. Skala 1: 1. 

lerat lock, på vardera långsidan tre och på vardera gaveln ett Stempel (wahrscheinlich 
Zunftstempel) auf dem Sarghandtag av järn med stora plåtar av pressat järnbleck, liksom Teodora Beatas von Rosen, 

t 1787.handtagen försilvrade; plåtarna ha rektangulär form med de stamp on the coffin of Teo
dora Beata von Rosen, d. 1787. övre hörnen konkavt avskurna och äro nedtill försedda med 

Probably a guild-stamp. 

droppar samt ornerade med festoner; åtta fyrsidiga, nedåt av
smalnande fötter med tre kanelurer på varje sida. L. 211, B. 71, H. 71 cm. Utmed 

kistans kanter spetsverk samt i hörnen, såväl på underdelen som på locket, palmett

liknande beslag av pressat järnbleck På vardera av lockets långsidor tre lager

festoner av samma material som övriga beslag. På huvudgavelns lockdel en plåt med 

helt bortrostad inskrift. 


Kista för hovmarskalken Karl Falker, d. 1795. Av samma material och form 
samt med samma ornering som föregående kista (fig. 427) med undantag av att 
fötterna ha den form, som fig. 591 b utvisar. L . 200, B. 65, H . 60 cm. På huvud
gavelns lockdel en järnplåt m ed inskriften: HOF MARSKALKEN l CARL FALCKER l FÖDD 

DEN ( 24 DECEMBER 1732]1DÖD DEN (28] MAY ( 1795] . På fotgaveln s lockdel en lik
nande plåt med helt bortrostad inskrift. 

Kista för Beata von Ros e n, d. 1805. Av furu, klädd med svart kläde, som 
är bestrött med sexuddiga stjärnor av järnbleck, i plan starkt svängda sidor, åtta 
fötter (endast två bevarade) av den form, som fig. 591 c utvisar. I övrigt har kistan 
samma form och ornering som riksrådet greve Fredrik Ulrik von Rosens (fig. 427). 
L. 198, R. 70, H. 74 cm. På huvudgavelns lockdel en järnplåt med följande in
skrift: HÄR HVIAR (!)l FRAMLEDNE I-IOFMARSKALKENS l VÄLBORNE HERR CARL FALCKERSI 

ENKEFRU HÖGVÄLBORNA FRU GREFVINNAN. l BEATA VON ROSEN l FÖDD: 2 9 l OCTOBER 

1 7 4 2 l DÖD D: I 2 IANVARI 18 o5. På fotgavelns lockdel en liknande plåt med ett 
bibelspråk: Ps. 16 v. 9. 

Ki sta för Beata Maria Falker, d . 1805 . I allt väsentligt lika med föregående 
kista. L. 205, B. 70, H . 60 cm. På huvudgavelns lockdel en järnplåt med in

1 Troligen är födelsedatum an givet efter nya stilen. ELGENS'l'IERNA uppger nämligen den 12 okt. 
1 Er,GENS'l'IERNA uppger, att dopet skedde den 19. 

35* 
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Fig. 427. Kista av furu för riksrådet Fredrik Ulrik von Rosen, d. 1793. Vasaborgska gravkoret 
(s. 543). 

Sarg 	des Reichsrats Fredrik Ulrik von Rosen, t 1793. Cofl'in, of pine wood, ot Fredrik Ulrik von Rosen, 
Kiefernholz. Councillor of State, d. 1793. 

skriften: HÄR HVILAR / FÖRSTA STALLMÄSTAREN HOS l HANS KONGL. HÖGHET HERTIGEN 

AF l SÖDERMANLAND. ÖFVERSTEN FÖR KONGL. l WÄSTGÖTHA DAHLS INFANTERI REGE

MENTE j RIDDAREN AF KONGL: SVÄRDS ORDEN HÖG l VELEORNE FRIHERRE CARL 

BUNGES l KÄRA MAKA BEATA MARIA FALCKE R l FÖDD D. 3 OCTOB: l 7 6 4. DÖD D. 

16 FEBR: 1805. På fotgavelns lockdel en liknande plåt med ett bibelspråk: Ps. 4 
v. 14 (första meningen). 

Kista för Hedvig Sofia von Rosen, d. 1809. Fig. 428. Av furu, klädd med 
svart kläde, som är bestrött med sexuddiga stjärnor av järnbleck, i plan starkt 
svängda sidor samt i genomskärning raka sidor och profilerat lock; på vardera lång
sidan tre och på vardera gaveln ett handtag av järn med plåtar av järnbleck ; plåtarna 
ha rektangulär form med upptill avskurna hörn och äro nedtill försedda med drop
par; åtta fötter av den form som fig . 591 c utvisar. L. 208, B. 69, H. 57 cm. 
Utefter kistans kanter spetsverk av pressat järnbleck samt på vardera av lockets lång
sidor tre lagerfestoner av samma material. Längs lockets nedre kant hänger en 9 cm. 
bred kappa av vit, broderad tyll, draperad i festoner. På huvudgavelns lockdel en 
järnplåt med följande inskrift: HÄR HYlLAR l RIKS RÅDINNAN OCH l [KONGL.] HOFMÄSTAR

INNAN l FRU GREFVINNAN l HEDVIG SOPI-IlA VON ROSEN l FÖDD STENBOCK l SOM DOG 

DEN - - DECEMB : - ÅR GAMMAL. 1 På fotgavelns lockdel en liknande plåt med 
helt bortrostad inskrift. 

Kista för okä nd person. Av samma material och form samt i huvudsak med 
samma ornering som föregående kista (fig_ 428). Handtagens plåtar kartuschformiga; 
fötter saknas. L. 210, B. 74, H. 46 cm. Utmed lockets nedre kant en kappa av 
tyll. Inskriftsplåtar bortfallna och förkomna. 1800-talets början. 

Barnkista för okänd person. Av samma form som föregående. Utan fötter 
och handtag. L. 82, B. 26, H. 26 cm. Kistan är svartmålad och strödd med 

1 	 26Enligt ELGENS'l'IERNA f. 23fe 1734, d. / 12 1809. 
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Fig. 428. Kista av furu för Hedvig Sofia von Rosen, d. 180~. Vasaborgska gravkoret. 
Sarg fiir Hedvig Sofia von Rosen, t 1809. Coffin, of pine wood, ot Hedvig Sofia von Rosen, 

Kiefernholz. d . 1E09 . 

påsatta, sexuddiga stjärnor samt på lockets långsidor försedd med bladfestoner, allt 
av järnbleck. Inskrifter saknas. 1800-talets början . 

Kista för förste hovmarskalken frih. Per Adolf Fock, d. 1827. Av furu, klädd 
med svart kläde och försedd med påsatta ornament av pressat, försilvrat järnbleck, 
i genomskärning raka sidor och profilerat lock, åtta fötter av krederat och försilvrat 
trä i form av lejontassar (hörnfötterna diagonalt ställda); utan handtag. L. 200, B. 62, 
H. 84 cm. Till typen överensstämmande med fig. 591 d. Utmed kistans kanter 
spetsverk samt på vardera av lockets långsidor tre festoner och över varje feston en 
strålande, rund skiva, omgiven av lagerkvistar. Längs lockets nedre kant en kappa 
av svart tyg samt på vardera långsidan en nedhängande flik av svepningen, vit med 
svart spetskant. På huvudgavelns lockdel en kartusch av järnbleck med följande, 
endast delvis läsbara inskrift: -PEHR ADOLF FOCK FÖDD - 1756 DÖD- 1827.1 

Kista för Kristina Charlotta Falker, d. 1835. Av furu, klädd med svart 
kläde, i genomskärning raka sidor och profilerat lock, åtta fötter av krederat och 
försilvrat trä i form av lejontassar (hörnfötterna diagonalt ställda); utan handtag. 
L. 205, B. 66, H . 78 cm. Till typen överensstämmande med fig. 591 d. Utmed 
lockets kant en 20 cm. bred kappa av svart crepe med en vit, mindre rynkkappa 
upptill. På huvudgavelns lockdel en sköldformig plåt av järnbleck med en nästan 
utplånad, målad inskrift, av vilken endast kan läsas CHRisTINA CHARLOTTA. 

Gryta, troligen för viscera. Av tenn, försedd med lock och två S-formiga handtag 
(ett saknas). L. 35, B. 23, H. 17 cm. Starkt angripen av tennpest. 

Låda, troligen för viscera. Av tenn, försedd med skjutlock. L. 22, B. 22, H. 21 cm 

1 En!. ELGENSTIERNA f. 1
/ 3 175fl, d. 3

/ 4 1827. 



Fig. 429. Kista av ek, klädd med svart sammet, för frih. Nils Bielke, d. 1664. Bielkeska graven. 
SargfiirFreih. NilsBielke, t 1664. Eichenholz,mitschwarzem Oak coffin, lined with black velvet, of Viscount Nils Bielke, 

Sammet bekleidet. d. 166!. 

BIELKESKA GRAVEN 
LIT. K. 

Den Bielkeska graven är belägen i södra delen av den s. k. Erstaviksgraven, nu
varande sakristian, och är upphöjd ungefär l m. över dess golv (jfr s. 90 och F. ö. G. 
s. 10). Ingången till graven är från Vasaborgska gravkoret och öppningen tillslutes 
av en vid senaste restaureringen utförd ekdörr med det Bielkeska vapnet och in
skriften: 1 6 8 4 ·A · D · 1918 i järnsmide. 

I graven finnas följande kistor:1 

Xista för frih. Axel Baner, d . 1656. 2 Av koppar med målad dekorering, 
sexsidig genomskärning, i plan något svängda sidor, utan fötter och handtag. L. 70, 
B. 31, H. 27 cm. Till typen lika med fig . 588 e. Utmed kistans kanter bårder 
av svarta blommor på guldgrund. På vardera långsidan tvenne anvapen, på högra 
sidan närmast 'huvudändan [Peder] Baner, närmast fotändan [Hebbla] Fleming samt 

1 Släktskapet mellan de i graven vilande personerna framgår av följande tabell : 

Sten Bielke, d. 1684 


g. 1:o m. Brita Rosladin, d. 1675 

Magdalena Maria, d. 1676 Ture, d. 1717 Nils, d. 1664 Ingeborg, d. 1682 
(g. m. Karl Falkenberg) 

Brita, d. ung 
Axel Baner, d. 1656 


(Sten Bielkes svågers, Gustav Baner, brorson) 


2 Född efter 1651. Son till landshövdingen frih . Klas Baner och Ebba Sparre (ELGENS'l'IERNA). 
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Fig. 430. Locket på kistan fig. 429 med applikationsbroderi av vitt siden. 

Deckel des Sarges, Fig. 429, mit Applika- Lid of the coffin, Fig. 429, with application

tionsstickerei in weisser Seide. embroidery in white silk . 

pa omse sidor om vapnen initialerna H · A · och B · G · F · T · G · K (Herr Axel Baner 
Gebohren Friherre Till Gamle Karleby); på vänstra sidan närmast huvudändan [Peder) 
Sparre, närma8t fotändan [Elsa) Posse samt samma initialer men med början vid fot
ändan. På huvudgaveln det friherrliga Banerska vapnet och däröver på locket I H S. 
På fotgaveln dödskalle och korslagda ben samt på lockdelen sexuddig stjärna. Ovan
på locket kors med armarna slutande i trepass; över korset I. N. R. I. samt på 
sidorna av den nedre, vertikala korsarmen siffror, vilka bilda årtalet 1656. 

Innerkistan är av svartbetsad furu. 
Barnlcista för okänd person. Av furu, sexsidig genomskärning, klädd med 

nu till största delen bortfallet svart kläde, utan fötter och handtag. L. 76, B. 37, 
H. 37 cm. Till typen överensstämmande med fig. 588 e. Utan inskrift. 1600-ta
lets mitt. 

Kista för frih. Nils Bielke, d. 1664. 1 Fig. 429-430. Av ek, sexsidig genom
skärning, klädd med svart kläde och däröver svart sammet med vita applikations
broderier; utmed lockets kant en 5 cm. bred, svart silkesfrans; utan fötter och hand
tag. L. 133, B. 53, H. 45 cm. På vardera långsidan tvenne anvapen, närmast 
huvudändan det friherrliga Bielkeska, närmast fotändan det Rosladinska, samt på ömse 
sidor om dessa initialerna H . N. B. F. T. K. och H. T. G. G. O. T. (Herr Nils Bielke 
Friherre Till Kråkerum Herre Till Gäddeholm Gräsön Och 'fånga); initialerna börja 
på högra sidan vid huvudändan, på vänstra sidan vid fotändan. På huvudgaveln 
L H. S. ; på fotgaveln dödskalle och korslagda ben. Ovanpå locket krucifix med död
skalle och korslagda ben vid korsets fot samt på sidorna av locket siffror, bildande 
årtalet 1664, allt i applikationsbroderi. 

1 Född efter 1655. Son till riksskattmästaren frih. Sten Bielke (s. fl51) .. 



54 R STOCKHOLM 

Fig. 431. Kista av koppar, klädd med svart sammet, för Brita Rosladin, d. 1675. Bielkeska 

graven. 


Sarg fur Brita Rosladin, t 1675. Kupfer, mit schwarzem Copper coffin, !ined with black velvet, of Brita Rosladin, 

Sammet bekleidet. d . 1675. 

Den 11 maj 1665 begravdes »H. Sten Bielkes Sons lyk i sitt egit graf i kyrkjan». 
(RFa.). 

Kista för Brita Rosladin, d. 1675. Fig. 431-433. Av koppar, klädd med 
svart sammet och försedd med ornamentalt utbildat listverk och dekorationer av 
driven, förgylld koppar, sex plattat kulformiga fötter med drivna akantusblad på 
ovansidan; utan handtag. L. 232, B. 86, H. 90 cm. På vardera långsidan två an
vapen, närmast huvudändan Rosladin, närmast fotändan Posse, omgivna av tvenne 
palmkvistar. På huvudgaveln det Rosladinska vapnet med hjälmtäcke i form av 
akantusbladverk samt en blom- och fruktfeston; däröver på locket oval kartusch med 
följande inskrift: THEN HÖGWELBORNE l NUMEHRA HOOS GUDH HÖGSAH l LIGE FRYHERR

INNA OCH FRU, FRU BRI•/ TA ROSLADYN, FRYHERRINNA TILL l KORPO, FRU TILL GEDDE

HOLM, GRÄS• j ÖÖN ÖRBOHOLM OCH TANGA ETC: l FÖDDES PÅ KUFFWESTA GÅRDH DEN l 5 

DECEMBRIS ÅHR 16 2 6, OCH l DÖD DE I STOCKHOM DEN 15 l FEBRUARY ANNO l 6 7 5. På 
fotgaveln en palm- och en lagerkvist samt däröver på locket årtalet 1675. På var
dera av lockets sidor tvenne palmkvistar av samma slag som på långsidorna av kis
tans underdel samt en avlångt oval kartusch med bibelspråk; på högra sidan: Upp. 
3 v. 10, 11, på vänstra sidan: Ps. '27 v. 13, 14. Ovanpå locket ett krucifix av 
förgyllt tenn. 

Kista för Magdalena Maria Bielke, d. 1676. Fig. 434. Av koppar, beströdd 
med glimmer, sex plattat kulformiga fötter med drivna akantusblad på ovansidan 
samt på vardera långsidan, omedelbart under lockets kant, fem handtag av mässing. 
L. 218, B. 72, H. 81 cm. Till typen överensstämmande med fig. 589 g. Prydd med 
påsatta ornament, av driven försilvrad mässing. Långsidorna och gavlarna inramas 
av en bård med sextaliga blommor inom cirkelrunda urtagningar. På vardem lång

• 
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Fig. 432. Detalj av högra långsidan på kistan fig. 431. 
Detail von der rechten Langseite Detail of the ri ght side of the coffin, 

des Sarges, Fig. 43l. Fig. 431. 

sidan lager- och palmkvistar, omvirade med band, vilka i kvistarnas korsningspunkt 
sluta i en rosett med fladdrande ändar, samt tvenne anvapen med friherrliga kronor, 
närmast huvudändan Bielke, närmast fotändan Rosladin. På huvudgaveln Bielke
vapnet med adlig krona på hjälmen; hjälmtäcket i form av akantusbladverk. På 
fotgaveln dödskalle och korslagda ben. Locket täckes av akantusornament samt har 
på fotgaveln årtalet 16771 och på huvudgaveln kartusch med följande inskrift: DENN 

EDLE OCH HÖGWÄL /BORNE FRU. FR. MAGDALENA MA l RIA BIELKE BOREN FRIHERRE 

DOTTER TIL CORPO l FRU TIL TRISTORP CERIOMPEJ (?) HULTEB'Y OCH QUEDIÖ. På var
dera av lockets långsidor en kartusch med bibelspråk; på högra sidan: Vish. 5 v. 
16, 2 på vänstra sidan: Fil. l v. 21. Ovanpå locket krucifix av gjuten mässing med 
korsarmarna slutande i trepass. 

Kista för Ingeborg Bielke, d. 1682. Fig. 435 . Av koppar, klädd med ' svart 
sammet och kantad med en smal, svart silkesfrans; utmed lockets nedre kant en bre
dare frans av samma slag; i plan något svängda sidor, sex plattat kulformiga fötter 
av förgylld koppar med drivna akantusblad på ovansidan (en fot saknas) samt på 

1 ilegravningsåret. 2 I kartuschen står felaktigt angivet: :oCAP: 4 VE: 1 G» . 
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Fig. 433. Huvudgaveln på kistan fig. 43 1 för Brita Rosladin, d. 1675. 

Bielkeska graven (s. 548). 


Kopfende vom Sarge, Fig. 431 fiir Brita Head·etnd of the coffin, Fig. 431, of Brita 

Hosladin, t 1675. Hosladin, d. 1676. 

vardera långsidan, omedelbart under lockets kant, fyra handtag av mässing. L. 230, 
B. 85, H. 85 cm. Påsatta dekorationerna av driven förgylld mässing. På vardera 
långsidan två anvapen med hjälmtäcken i form av akantusbladverk, närmast huvud
ändan Bielke, närmast fotändan l{osladin. På huvudgaveln Bielkeska vapnet; däröver 
på locket kartusch med följande inskrift: DEN HÖGWÄLBORNE FRU INGEBOR BIELKE l 
BORREN FRYHERRS DOTTER AF CORPO FRU l TILL GIEDEHOLM GRÄSÖN ÖHRBOHOLM OCH l 
T ÅNGA ÄRR FÖDT I STETIEN DEN 12 IUNY l ÅHR 16 52 OCH l HERANEM AF SOMNET 

HER l (1) STOCKHOLM DEN 3 l DECEMB. ÅHR 16 8 2. På fotgaveln dödskalle och kors
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Fig. 434. Kista av koppar för Magdalena Maria Bielke, d. 1676 ; huvudgaveln. 
Bielkeska graven (s. 548). 

Kupferner Sarg fUr Magdalena Maria Bielke, Head-end of the copper coffin of Magdalena 
t 16/G; Kopfende. Maria Bielke, d . 1676. 

lagda ben och däröver på locket kartusch med inskriften: Ao 16 s 3.1 Ovanpå locket 
krucifix av gjuten, förgylld mässing. 

Kista för riksskattmästaren frih. Sten Bielk e , d . 1684. Fig. 437. Av koppar, 
klädd med svart sammet och försedd med ornamentalt utbildat listverk och dekora
tioner a.v driven, förgylld koppar; åtta fötter, ävenledes av koppar, i form av död
skallar med dels nedhängande, dels uppväxande akantusblad (hörnfötterna diagonalt 
ställda) samt på vardera långsidan tre handtag av gjuten, förgylld mässing, vilka en

' Begravningsåret. 
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Fig. 435. Kista av koppar, klädd med svart sammet, för Ingeborg Bielke, d. 1682. Bielkeska 
graven (s. 549). 

Sarg Nr Ingeborg Bielke, t 1682. Kupfer, mit schwarzem Copper cotfin, lined with black velvet, of Ingeborg Bielke, 
Sammet bekleidet. d. 1682. 

dast tjäna dekorativt ändamål. I vart och ett av lockets hörn grupp av tre akantus

blad. L. 243, B. 100, H. 96 cm. På huvudgaveln det friherrliga Bielkeska vapnet 

med stamvapnet som hjärtvapen samt däröver på locket en av två putti hållen och 
av en trofegrapp krönt kartusch med inskriften: HANs KONGL. MAYT,s HÖGTBETRODDE 

MAN RÅDH OCH SKATTME l STARE PRÄSIDENT UTI DETT KONGL. BERGZ COLLEGIO SAMPT 

LAGMAN l ÖFWER WESMANELAND BERGZLAGEN OCH DAHLARNE SÅ OCH ACA-1 DEMIENS 

UTI PER~Ny\]J CANTZLER E. T. DEN HÖGWÄLBORNE HERRE GE STEN l BIELKE FRYHER TILL 

KORPO HE1R TILL GÄDDEHOLM ÖRBOHOLM GRÄSÖHN l OCH TÅNGA ·.·ÄR FÖDD AO 1624: 

8 AUGUSTJ OPÅ SALSTAD1 GÅRD. AFSOMNA l I HERRA I STOCKH-:- 8. 7 BZ2 j l 6 8 4. 

På fotgaveln en kalkformig skål, vari ligga dödskalle, ben, ax och blommor, samt 

däröver årtalet 1685.3 Ovanpå locket ett krucifix med korsarmarnas ändar utbildade 

som akantusblad; korset är av koppar och bilden av krederat och förgyllt trä (fig. 437 a). 

Denna kista är ett representativt exempel på N. Tessin d. y:s pompösa och något 

svulstiga begravningskonst. Av krucifixets stil att döma är kistan utförd av Burchard 

Prechts verkstad. 

Huvudbaner för riksskattmästaren frih. Sten Bielke . Fig. 436. Hänger på 

östväggen i rummet över sakristian. Satt 1822 enligt RoTHLIEB (s. 99) på väggen ovan 

den Bielkeska graven. Skölden överensstämmer med det friherrliga Bielkeska vapnet, 

men stamvapnet förekommer utom i fält 2 och 3, även som hjärtvapen. Kring skölden 

rikt akantusbladverk (delvis skadat) i blått och guld. Under skölden en kartusch, 

omgiven av förgyllda akantusblad, med text i guld på svart botten. Inskrift: KONGL. 

MAIJ~ HÖGT BETRODDE MAN l RÅDH OCH SKATT MESTARE PRlESIDENT UTHI l DET KONGL: 

1 Enligt inskrift på huvudbaneret (jfr nedan) och ELGENSTIERNA föddes han på Åbo slott. 
2 7 BZ = septembriz. s Begravningsåret. 
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Fig. 436. Huvudbaner för riksskattmästaren Sten Bielke, d. 1684. Rummet 
över sakristian. 

Funeralwappen des Reicbsschatzmeisters Sten Funeral arms of Sten Bielke, rrreasurer of Sta.te~ 
Bielke, -j- 1684. d. 168!. 
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Fig. 437. Kista av koppar, klädd med svart sammet, för riksskattmästaren Sten Bielke, d . 1684. 

Bielkeska graven (s. 551). 


Sarg des Reichsschatzmeisters Sten Bielke, t 1684. Kupfer, Capper cofl'in, lined with block velvet, of Sten Bielke, 

mit schwarzem Sammet bekleidet. •rreasurer of State, d. 1681. 

BERGS COLLEGIO SAMBT LAGMAN l ÖFWER WESMANNELAND BERGSLAGEN OCH l DALERNE 

SÅ OCH ACADEMIENS l PERNAU l CANTZLER DEN HÖG WÄLBORNE HERRE HERR STEN 

BIELKE FRIHERRE TILL KORPO HERRE TILL GIE DDEHOLM GRÄSÖN ÖHRB(O]HOLM OCH 

TÅNGA, ÄR FÖDD HIT TILL WÄRLDEN PÅ ÅBO SLOTT ÅR 16 2 4 DEN 8 AUGUSTIJ OCH 

SALIG l HERRANOM AFSOMNADH UTHI STOCKHOLM ÅR 1684 DEN 8 SEPTEMBER. H . 219, 
B. 160 cm. Vänstra hjälmprydnaden samt bärstången saknas. 

Barnlcista troligen för Brita Falkenberg. 1 Av svartbetsad furu, fyra plattat 
kulformiga fötter; utan handtag. L. 98, B. 39, H. 46 cm. Överensstämmer till typen 
närmast med fig. 590 d. Omkring 1700. Utan inskrift. 

Kista för landshövdingen frih . Ture Bielke, d. 1717. Av ek, klädd med endast 
delvis bevarat, svart kläde, åtta plattat kulformiga fötter samt på vardera långsidan 

1 Enligt RFa. nedsattes den 25 augusti 1688 • H . Carl Falkenbergs barn• i den Bielkeska 
graven. Detta barn torde vara Brita Falkenberg, f. 1673 och enligt ELGENSTlERNA död ung, 
dotter till landshövdingen Karl Falkenberg av Trystorp och Magdalena Maria Bielke. Dottern 
dog troligen i Finland, under den tid fadern var landshövding i Viborgs och Nyslotts län, och 
överfördes sannolikt till Sverige vid faderns avsked 1686 och nedsattes sedermera i Bielkeska 
graven. 
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tre, på vardera gaveln ett handtag av förtennt järn, klädda med samma slags tyg 
som kistan. L. 21 O, B. 69, H . 69 cm. Till typen närmast överensstämmande med 
fig. fi90 e. På huvudgavelns lockdel rektangulär kopparplåt med inskriften : THURO 
BIELKE/STENONIS FILIUSjGUBERNATOR UPLANDIJE/OBIIT A0 1717.20 DECEMBH/52 
ANNOS NATUS; 

Land»hövningen Ture Bielke begravdes den 20 januari 1718 (RFa.). 
RFa. omtalar en begravning den 20 december 161H i Bielkeska graven, nämligen 

ryttmästaren frih. Ture Bielkes; hans kista finnes emellertid ej där . Troligen den 
Ture Bielke, som stupade 1677 i slaget vid Lanelskrona och som, enligt ELGENSTIERNA, 
ligger begraven i Bettna kyrka i Södermanland . 

RoTHLIEB (s. 100) gör efter F. ö. G. (s. lO) gällande, att »i denna Graf blef Riks
Rådet, Fält-Marskalken m. m. Grefve Clas Tott, som dog i Paris den 15 Julii 1675, 
begrafven ». I så fall har hans kista senare bliYit bortflyttad . Enl. ELGENSTIERNA 
skall han ha dött i Paris den 15 juli 1674 och begravts följande år i Tidögraven 
Jäders kyrka i Södermanland, där även hans vapen och epitafium uppsattes. 

Fig. 437 a. Detalj av krucifix av krederat och förgyllt trä på 
locket till kista fig. 437. 

Detail eines Kruzifixes aus vergolde Deta.il of crucifix of wood, coaten and 
tem Holz auf dem Deckel des Sarges, then gilded, on the lid of coffin, 

Fig. 437. Fig. 437 . 

36. Sveriges kyrkor. Stockholrn II. 

http:vergolde�Deta.il
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J 
Fig. 438. Banerska gravkoret med.~~;jarkofag för fältmarskalken Johan Baner, d. 1641. 


Utförd 1759, troJ...,e · ' av Jean Erik Rehn. Röd kalksten. 

Die Banerscqe Grll.i)lliap~lle mit '' · The Baner c.hapel with the sarcophagus of Field-

Feldmarschalla • Jop~{I: ' Bafl~r, t l marshal Johan Baner, d. 1641. Executed 1759, 
1759 aus rotem R'•'!Jf.s,teill,, , wahrs probably from a drawing by Jean Erik Rehn. Red 

Entwurf v<>~'~?. >...~J!;r~k R limestone .~
.... "' . '~" ..._ 



BANERSKA GRAVKORET 
LIT. L. 

Om gravkoret meddelar F . ö. G. (s. 10) följande: »Lit. L. Är fordom Fältmarskal
kens Högwälborne Herr Johan Baners Graf. A~ 1636. d. 20 Aug. Wälb~ Herr 
Johan Baner muradt en Graf på södre sidan om Kyrkan, näst wid den lilla södre 
dörren, på wänstra Handen när man kommer in.» Om gravkoret se s. 183 ff.l 

Sarkofag för fältmarskalken Johan Baner, d. 1641, uppställd i gravkoret. 
Enligt inskrift på sarkofagens fotgavel utförd på bekostnad av greve Anders Johan 
von Höpken 1759, troligen efter ritning av Jean Erik Rehn. Fig. 438. Av röd slipad 
kalksten, stående på ett rektangulärt postament av samma material och försedd med 
ett med hålkäl profilerat fotstycke, utåtlutande sidor samt plant lock, vars kant lika
ledes är profilerad med en hålkäl. L. 264, B. 117, H. (utan postament) 87 cm. 
Postamentets H. 29 cm. På huvudgaveln, vänd åt söder, det Banerska vapnet i en 
cirkelrund medaljong, det hela förgyllt . På långsidorna inskrifter, t . h : H. s. E. f 
IOHANNES BANER/IN MULHAMMAR, NORBY ET WERDER, EQUES AURATUS/REGNI SWECIA!: 

SENATOR POLEMARCHUS /ET POMERANIAC CUM SUMMA POTEST. PREFECTUS / NATUS IN 

AVITO CASTRO DIURSHOLM MDXCVI. D. XXIII IUN. / EXTINCTUS HALBERSTADII MDCXLI 

D. X MAJI; t . V : ELOGIUM / SI LAPIS CORPUS CONDIT, NOMEN VIX ORBIS CAPIT / VIRi 

ET CONSILIO PRUDENTIS ET MANU FORTIS j QVI GUSTAVI MAGNI IN RUSS. LIV, BOR. 

GERMANICIS / LABORIBUS COMES ET FIDUS DUM LICUIT ACHATES / MORTUI MANIBUS MULTO 

ET FREQVENTI l HOSTIUM SANGVINE PARENTAVIT. På fotgaveln inskriften : RELIQVIAS 

DIUTIUS LATUISSE DOLENS l TRANSTULIT ET DECENTIORI URNA DONAVIT /AND. !OH, 

1 Släktskapet mellan de i gravkoret vilande personerna framgår av följande tabell : 
(Gustav Axelsson Baner) 

Johan, d. 1641 (Peder) 
g. l :o m. Katarina Elisabet von Pfuel, d. 1636 

Gustav, d. 1689 Nils, d . 1650 Johan, d. 1642 
Kristina Barbro, Ett barn Anna E tt barn g.1:om. BritaBielke 

d. 1650 d. 1636 g. 2:om. Märta Elisabet 
Oxenstierna, d . 1698 

Peder Larsson Sparre, d. 1692 f.El>ba Ma;:g';;'reta, d . 1736 
g. m. Ebba Margareta De la Gardie, d . 1695. g. m . Ernst Johan Creutz, 

Ej känd släktskap. d . 1742 
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Fig. 439. Fältmarskalken Johan Baner, d. 1641. Porträtt i olja av 

okänd konstnär. Banerska gravkoret (s. 561 ). 


Feldmarschall Johan Baner, t 1041. Ölbild Field-morschal J ohan Baner, d . 1641. 

eines unbekannten Meisters . Portrait, in oil, by unknown artist. 
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Fig. 440. Rustning av stål; tidig 16QO.talstyp. Banerska gravkoret 
(s. 562). 

Stählerne 	 RUstung, frUhes 17. Jahrb. Suit of stcel armour; of early 17:th 
century type . 

36* 
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Fig. 441. Harnesk av järn. 1600-talets förra del. Banerska gravkoret 
(s. 563). 

Elserner Harnisch, erste Hälfte des 17. Jahr- Harness of iron, of the first part of t he 17:th 
hunderts. century. 

L. B. V. HÖPKEN R. S. SENATOR j QVO MEMORIA RERUM GESTARUM / PRJETEREUNTIBUS 

FORSAN1'ANIMOS l AD VIRTUTEM ACCENDERET l A. MDCCLVIIII. 1 

Översättning : Här är begraven Johan Baner till Målhammar, Norrby och Werder, Sveriges 
rikes råd, fältmarskalk och generalguvernör över Pommern. Född på fäderneborgen Djursholm 
1596 den 23 juni, död i Halberstadt 1641 den 10 maj; Äreminne. Även om stenen döljer kroppen, 
så famnar dock jorden knappast namnet på den man, som var både klok i rådslag och kraftig 
i handling, och vilken det förunnades att vara både följeslagare och förtrogen åt den store Gustav 
i dennes värv i Ryssland, Livland, Preussen och Tyskland. Han försonade den dödes ande genom 
att ständigt och ymnigt utgjuta fiendens blod; Den sörjande Anders Johan L . B. von Höplren, 
Sveriges rikes räd, skänkte en värdigare sarkofag och överflyttade till denna de länge dolda 
kvarlevorna, på det att minnet a v stordåden må egga människorna till tapperhet. År 1764. 
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Fig. 442. Harnesk av järn. 1600-talets förra del. Banerska gravkoret 
(s. 563). 

Eiserner Harnisch, erste Hälfte des 17 . Jabrw Barness of iron, of the first part of the 17:th 
hunderts. ceutury. 

Porträtt i olja, föreställande fältmarskalken Johan Baner, av okänd konstnär. 
Fig. 439 . Hänger på norra väggen i gravkoret. Porträttet framställer en stående man 
med blont hår, mustacher och pipskägg, vänd halvt åt höger och stödd på högra benet 
med det vänstra framflyttat och lätt böjt. Klädd i svart rustning samt krage, man
schetter och byxor med spetsar. Snett över bröstet ett brett band av guldbrokad, 
knutet i en stor rosett över högra axeln. I högra handen en marskalksstav, den 
vänstra stödd i sidan. På fötterna höga gula stövlar med sporrar; vid sidan värja. 
En lätt molnbeströdd himmel och ett lövträdsbuskage utgöra bakgrunden. H . 191, 
B. 116 cm. 1600-talets mitt. Ram av trä i svart och guld, 10 cm. bred. 
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Fig. 443. Hjälm av järn. 1600-talets förra del. Baner~ka gravkoret (s. 565). 
Eiserner B elm, erste Häl!te d e s 17. J ahrh. Helmet of iron, of the first part of the 17:th century. 

Rustning av stål, som möjligen tillhört Johan Baner. 1 l<"'ig. 440. Hänger nu 

på östväggen i gravkoret men var 1822 enl. RoTHLIEB (s. 149) uppsatt över arkad

öppningen utanför koret. Rustningen är fullständig så när som på handskarna; tidig 

1600-talstyp. H. (med hjälm) 135 cm. 

I nischen över dörren till gravvalvet äro uppsatta två harnesk, vilka enl. RoTH

LIEB stamma från Djursholm (jfr nedan not 1), samt en kaschett. 

1 ROTHLIEB uppger (~. 149, not k.) att denna rustning samt de nedan beskrivna två harnesken 
och hjälmen fordom tillhört rustkammaren på det Ba11erska stamgodset Djursholm och därifrån 
på auktion inköpts av stallmästaren frih. Anders Cederström och av denne skänkts till Riddar· 
holmskyrkan. 
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Fig. 444-. Kasehett av järnplåt, klärld med broderat siden. löOO·talets förra 
del. Banerska gravkoret. 

Kaskett aus Eisenbler.h, bekleidet mit gestickter Casque of sbeet iron, lined with embroidered 
Seide. l. Hälfte des 17 Jahrh. silk. First h alf of the 17:th century . 

Harnesk. Fig. 441. Hängde 1822 enl. RoTHLIEB (s. 149) »på fjerde pelaren• i 
gravkoret. Bröst- och ryggharnesk samt två rader höftplåtar, allt av tjock järnplåt. 

1600-talets förra del. H. 40, B. 38 cm. 
Harnesk . Fig. 442. Hängde 1822 enl. RoTHLIEB (s. 148) »på trecije pelaren>> i 

gravkoret; skall enl. samma källa hava tillhört Peder Axelsson Baner till Skedenäs, 
som stupade i sjöslaget mot danskarna vid Bornholm den 5 juli 1565 (jfr den nedan 
beskrivna hjälmen, s. 565). Bröst- och ryggharnesk av tjock järnplåt, med skott
skador; tidig 1600-talstyp. H . 42, B. 37 cm. 

Kaschett. Fig. 444. Står i glasmonter mellan de ovan beskrivna harnesken. Av 
tunn järnplåt, överklädd med siden, broderat med metalltråd. Baktill en fjäderbusk
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Fig. 445. Kista 	 av furu, klädd med svart sammet, för Katarina Elisabet von 
Pfuel, d. 1636. Banerska gravkoret (s. 566). 

Sarg flir Katarina Elisabet von Pfuel, t 1AR6. Coffin, of pine wood, lined with black velvet, 
Kiefernholz, mit schwarzem Sammet bekleidet. of Katarina Elisabet von .Pfuel, d. 163G. 

Fig. 446. Kista av ek, klädd med svart sammet, för Kristina Barbro Baner, d . 1650. Banerska 

gravkoret (s. 568). 


Sarg filr Kristina Barbro Baner, t 1G50. Eichenholz , mit Oak coffin, Jined with black velvet, of Kristina Barbro 

schwarzem Sammet bekleidet. 	 Baner, d. 1G50. 

hållare av mä10sing, prydd med en medaljong med ett bakåtseende lejon och initia
lerna H . S. Rostskadad på högra sidan. 1600-talets förra deJ.l H. 30, B. 30 cm. 

En!. meddelande av överintendenten frih. Rudolf Cederström är denna kasehett möjligen 
en av de i den äldre Livrnstkarnmarens inventarium för år 1654 omnämnda >lO gamble perl
stickade cascheten . En!. inv. 1748 kasserades då sju av dessa. Denna är möjligen en av de 
tre återstående, om vilka uppgifter saknas. 

1 
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Fig. 447. Kista av ek, klädd med svart sammet, för Anna Baner, d. 1636. 

Banerska gravkoret (s. 566). 


Sarg fUr Anna Baner, t 1636. Eichenholz, mit Oak coff in, lined with black velvet, of Anna 
schwarzem Sammet bekleidet. Baner, d . 1636. 

Fig. 448. Kista av ek, ursprungligen klädd med svart kläde. för Johan Baner, d. 1642, eller 

Nils Baner, d. omkr. 1650 (s. 5l>8). 


Sarg fUr Johan Baner, t 1642, oder Nils Baner, tum 1650. Coffin, of oak, originally lined with black cloth, of Johan 

Eichenholz, ursprUnglich mit schwarzem Tuch bekleidet. Baner, d . 16!2, or Nils Baner, d. abuut 16ö0. 

Hj ä lm av tjock järnplåt. Fig. 443. Står på sarkofagens fotända. Försedd med 
utfällbara kind- och hakskydd; saknar visir, men har i stället en skjutbar nässkena; 
baktill en streckornerad fjäderbuskhållare. H. 30, B. 30 cm. 1600-talets förra del. 
Hjälmen hör möjligen samman med det ovan beskrivna harnesk, som en l. RoTHLIEB 
skulle ha tillhört Peder Axelsson Baner (jfr s. 563). Såväl material som nitar äro 
nämligen likartade. 
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Fig. 449. Kista för okänd person. A v ek, klädd med svart sammet; 1600 talets senare hälft. 
Banerska gravkoret (s. 569). 

Sarg efner unbekannten PerAon. Eichenholz, mit sehwarzem Oak co:ffin, Iined with black velvet, of an unknown per-
Sammet bekleidet ; spiltere Hälfte des 17. Jarh . son; the later half of the 17:th. century. 

GRAVVALVET Om gravvalvet se s. 184. I detsamma finnas följande kistor: 
Kista för Katarina Elisabet von Pfuel, d. 1636. Fig. 445 och 588a. Av furu, 

klädd med svart sammet, fyrsidig genomskärning; utan fötter eller handtag. L. 205, 
B. 78, H. 61 cm. Sammetsklädseln är fästad vid träkistan med förgyllda silverten
lickor. På vardera långsidan ett anvapen, t. h. von Pfuel, omgivet av initialerna C E V 
och B G P (Catharina Elisabeth Von Baner Geboren Pfuel). På högra sidan äro bok
stäverna rättvända. E: et är bortfallet, men avtryck efter detsamma synes i samme
ten. På vänstra sidan äro bokstäverna bakvända, så att de utgöra spegelbilden av 
högra sidans. Anvapnet är bortfallet på denna sida. På locket ett kors; över detta 
I H S och under detsamma dödskalle och korslagda ben . På huvudgaveln följande 
inskrift: NATAl ANNO DOMINI l MDCI; l på fotgaveln: OBIIT: ANNO l MDCXXXVI l DIE xxl 
FEBRV. Vapen, dekorationer och inskrifter av förgyllt silver samt hoplödd. 

Trävirket i kistan var vid restaureringen 1916 alldeles förmultnat, varför en ny 
kista gjordes av exakt samma mått och utseende Rom den gamla, varefter klädsel, 
stift och beslag överflyttades på denna. Inuti träkistan en oornerad kopparkista av 
samma form, utförd av mycket tjock och tung plåt. 

Kista för Anna Baner, d. 163il. Fig. 447 . Av ek, i övrigt alldHles lik före
gående ki;;ta. L. 93, B. 53, H. :·Hi cm. Vapnet på vardera långsidan är Baner och 
initialerna däromkring A G och V B (Anna Geboren Von Baner). Vänstra sidan 
utgör spegelbild av den högra liksom på föregi\ende ki:-;ta. Locket dekorerat på samma 
sätt som föregående . Jnskrifter, på huvudgaveln: NATAl ANNO DOMINI l MDcxxxv; 

på fotgaveln: oBYT ANNO l MDcxxxvi l DIE I MAY. Vapen, dekorationer och inskrifter 
av förgyllt silver. 

1 En!. ELGENSTIERNA född 1598. 
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Fig. 450. Huvudbaner för generalfälttygmästaren Per Sparre Larsson, d. 1692. Södra 
sidoskeppet (<L 572) . 

Funeralwappen des Generalfeldzengmeisters Per Sparre Funeral arms of Per Sparre Larsson, Director General 
Larsson, t 1692. of Artillery and stores, d. lti92. 
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Fig. 451. Kista av koppar, klädd med svart sammet, för Ebba Margareta De la Gardie, d. 1695. 

Banerska gravkoret (s. 572). 


Sarg fiir Ebba Margareta De la Gardie, t 1695. Kupfer, Capper cotfin, llned with black velvet, of Ebba Margareta 

mit schwarzem Sammet bekleidet. 	 De la Gardie, d. 1695. 

Kista för okänd person. 1 Av samma material och form som föregående kista. 
L. 71, B. 35, H. 30 cm. Kistan har varit dekorerad på följande sätt: På vardera 
långsidan ett aovapen, omgivet av initialerna G M och G B; på locket ett kors, där
över I H S och under detsamma dödskalle och korslagda ben samt en plåt, troligen 
för inskrift; på vardera gaveln I H S. Allt detta är nu förkommet, men tydliga av
tryck äro synliga i sammeten. 

Kista för Kristina Barbro Baner, d. 1650. 2 Fig. 446. Av ek, klädd med 
svart sammet, sexsidig genomskärning; utan fötter eller handtag. L. 177, B. 57, 
H. 54 cm. På vardera långsidan två anvapen, t . h . närmast huvudändan Baner, 
närmast fotändan von Pfuel; t. v. samma vapen i omvänd ordning. På ömse sidor 
om vapnen initialerna J C och B B (Jungfru Christina Barbro Baner). På locket ett 
kors med korsarmarna slutande i trepass, liksom vapnen och initialerna av förgylld 
vit metall. På huvudgaveln de sammanställda bokstäverna l H S; på fotgaveln år
talet 1650. 

Kista för Johan Baner, d. 1642, eller Nils Baner, d. omkr. 1650 3 Fig. 448. 
Av ek, klädd med nu till största delen bortfallet svart kläde, sexsidig genomkärning 

1 Kistan tillhör med all sannolikhet ett av de två barn i Johan Baners äktenskap med Katarina 
Elisabet von Pfuel, vilka en!. ELGENS'l'IERNA dogo vid späd ålder. Nämnda källa upplyser ej om 
deras namn. 

2 Av anvapnen på kistan framgår, att den tillhör ett barn till Johan Baner och Katarina 
Elisabet von Pfuel, och av årtalet, att barnet avled 1650. I äktenskapet ifråga föddes två dött· 
rar, vilka båda avledo nämnda år, nämligen Kristina Barbro och Katarina. Kistans initialer 
passa för den förstnämnda. En!. ELGENS'l'IERNA är hon begravd i Uppsala domkyrka och 
systern 	i Tyska kyrkan i Stockholm. 

3 Kistan tillhör antingen Johan Baner, d. ogift 1642, son till Peder Baner och Hebbla Fleming, 
eller också brodern Nils, d. ogift omkr. 1650. Initialerna betyda Baner Till Ekenäs Och. 
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Fig. 452. Kista av koppar, klädd med svart sammet, för Märta Elisabet Oxenstierna, d. 1698. 
Banerska gravkoret (s. 574). 

Sarg fiir Märta Elisabet Oxenstierna, t 1693. Kupfer, mit Copper coJl'in, lined with black velvet, of Märta Elisabeth 
schwarzem Sammet bekleidet. Oxenstierna, d . 1698. 

samt på vardera långsidan två handtag av järn med beslag i form av fyrtaliga blommor, 
ävenledes av järn. Vänstra sidans handtag saknas. Kistan har vid något tillfälle för
setts med en ny botten, fästad medelst sex grova järnbeslag och vilande på tre tvär
gående slåar. L. 206, B. 65, H. 68 cm. Av kistans ursprungliga klädsel äro blott 
rester bevarade på vänstra sidan. Där finnas i applikationsarbete två anvapen, när
mast fotändan Baner, närmast huvudändan Fleming, omgivna av initialerna B. T och 
E. O, allt utfört i vitt siden, broderat med svart silke och guldtråd. Framför B:et 
och efter O:et finnas punkter, vilket tyder på, att det saknas åtminstone en bokstav 
på vardera stället. 

Kista för okänd person . Av koppar med i plan något svängda sidor, åtta
sidig genomskärning; utan fötter, handtag eller inskrift. L. 194, B. 68, H . 60 cm. 
Kistam; ytor äro ornerade med ett graverat rombiskt rutmönster. Mitten av 1600
talet. 

Kista för okänd person. Fig. 449. Av ek, klädd med svart sammet, sexsidig 
genomskärning; utan fötter, handtag, dekorationer eller inskrift. L. 210, B. 70, 
H. 63 cm. Från locket nedhänger runt kistan en 6 cm. bred frans av svart silke. 
1600-talets senare hälft. Såväl kistans trävirke som klädsel starkt skadade. 

E. ista för okänd person. Av ek, sexsidig genomskärning med i plan något 
svängda sidor; utan fötter, handtag, dekorationer eller inskrift. L. 178, B. 51, H. 
51 cm. Till typen närmas,t;~*~!~nsstämmande med fig. 589 a. Kistan har troligen 
ursprungligen varit klädd -,p~~~~\ sv;i}.rt kläde eller sammet. 1600-talets senare hälft. 

Kista för generalguver~~ilfj-'fr.~. Gustav Baner, d. 1689. Fig. 453. Av koppar, 
klädd med nu till stor d~~f~o_r:ftfallen svart sammet; i genomskärning raka sidor 
och. svängt lock, sex platil~t' t·~~formiga fötter med fals på mitten och i koppar

. ~ . .;r 

http:sv;i}.rt
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Fig. 453. Kista av koppar, klädd med svart sammet, för generalguvernören Gustav 
· Baner, d. 168~; huvudgaveln (s. 569). 

Kopfende vom Sarge de~ Genf'ralgouverneurs Gn~tav Head-end of copper coffin, lined with black velvet, 
Baner, i" lö89 . Xupfer, mit schwarzem Sammet of Governor-General Gustav Baner, d . lti89 . 

bekleidet . 

plåt drivna förgyllda akantusblad på översidorna samt på vardera långsirlan fyra 
handtag av mässing, vilka endast tjäna dekorativt ändamål (ett saknas på högra sidan). 
L . 226, B. 72, H. 76 cm. Från locket nedhänga runt kistan rester av en frans. 
Ovanpå lod~et krucifix; Kristusfiguren i rundskulptur, gjut en i mässing. På huvud
gaveln det friherrliga Banerska vapnet, 1 omgivet av sexton anvapen, fästade på hjälm
täcket.. Anvapnen till höger, fäderne, äro uppifrån räknat: l ) [Nils Eskilsson] Baner, 
2) [Ingeborg Larsdotterl Tott, 3) [Peder Turesson] Bielke, 4) [Karin Nilsdotter till 
Vik] två sparrar, 5) [Sten] Sture Natt och Dag, 6) [Kri~>tina Nilsdotter] Gyllenstierna, 

Vapnet avviker i följande avseenden från det nuvarande frih . Banerska vapnet: Hjälmkro
norna äro adliga i stället för frih;.J-rlig-a; enhörning i fält. 1 och 4 i stället för i fält 2 oeh 3; 
I fält 2 ol'h a en stående kanon i stället för det nuvarande vapnets byggda stolpe, som tydligen 
är en förvanskning av kanonen. 

1 
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Fig. 454. Huvudgaveln på kistan tig. 452 för Märta Elisabet Oxenstierna, d. 1698. 

Banerska gravkoret. 


Kopfende vom Sorge. F ig. 41i2 fUr Märta Elisabet Read-end of coffin, Fig. 452, of Märta Elisabet 

Oxenstierna, i" 1698. Oxenstierna, d. 1698. 

7) [Erik Abrahamsson) Leijonhufvud, 8) [Ebba Eriksdotterl Vasa; till vänster, mö

derne, uppifrån räknat: l ) [Joakim] Fleming, 2) [Elin Björnsdotter till ] Svidja, 3) 
[Sigge Larsson] Sparre, 4) [Kerstin Månsdotter] Sture Natt och Dag, 5) [Olov Ar

vidsson] stenbock, 6) Lilliehöök (borde enl. ELGENSTIERNA vara [Karin Haraldsdotter] 

Lake), 7) Samma som fäderne nr 7, 8) Samma som fäderne nr 8. På huvudgavelns 

lockdel en av trofeer omgiven kartusch med följande delvis skadade inskrift: SERE

NISSIMA<: REGIE MAIESTATIS j MAXIM.lE QVONDAM FIDEl VIR SENATOR ET CAMPID l 
[I]LLUSTRISSIMUS EXCELLENISSIMUSQVE HEROS AC DOMINUS j DOMINUS GUSTAVUS BANER l 
LIBER BARO IN GAMBLE KARLEBY l DOMINUS DE HELGÖ HÖGSTÄT GÄRDSNÄS ET CRON

WAL l NATUS EST ANNO CHRISTI M. D. C. XXVIII l D. XXIV AUG. BEATE DENATUS ANNO 

M.D.C. LXXXIX l XXI IANUARY l QUI - - - IES FUSO VICTOR RE</ - --- -- IT AB 

1 Enligt ELGENSTIERNA f. 1618. 

87. Sveriges kyrkor. Slackholm l!. 

http:MAXIM.lE
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KOSTE l---- REM MORTIS NUNC l -OMITATI -- OVANS.1 På fotgaveln dödskalle 
och korslagda ben; däröver på lockdelen en kartusch som föregående med bibelspråk 
på latin : Kol. 3 v. 3 o<:h 4. 

Den 7 juni 16H9 begravdes »Feldt-Marskalken Gustav Baneer j Banerernes Graff» . 
(RFa.). 

Kista för generalfälttygmästaren frih . Per Sparre Larsson, d. 1ti92. Av koppar, 
klädd med svart sammet, av samma form som föregående kista (fig. 45:l); ursprung
ligen försedd med åtta plattat kulformiga fötter med drivna akantusblad av koppar på 
översidorna; fyra lösa fötter finnas i behåll. På vardera långsidan fyra handtag av 
samma utseende som den föregående och efterföljande (fig. 451) kistans (två saknas 
på högra sidan). L . 260, B. 95, H . 94 cm. Ovanpå locket krucifix som föregående. 
På huvudgaveln det friherrliga Sparreska vapnet (= nr 11); däröver på lockdelen en av 
trofeer omgiven kartusch med följande inskrift: DHEN FORDHOM KONGL. MAYTS HÖGT· 
BETRODDE l MANN GENERAL FÄLTYGMÄSTARE DHEN HÖGWÄLL< /BORNE HERRE G PEER 
SPARRE LARSON ÄHR FÖDD A~ 16 2 8 l D. 28 JUNY 2 OCH I HERRANOM AFSOMNADT A0 16 9 2 l 
D. 4 APRILLIS. På fotgaveln dödskalle, korslagda ben, ax och orm, omgivna av palm
kvistar; däröver på lockdelen en av palmkvistar omgiven kartusch med bibelspråk: 
Ps. 17 v. 15. 

Den 23 april 1693 begravdes »General Feldt Tygmestaren Greff Per Sparre - 
-» . (RFa.). 

Huvudbaner för generalfälttygmästaren Per Sparre Larsson. Fig. 450. Hänger 
på södra sidoskeppets sydvägg öster om ingån~en till Banerska gravkoret. Satt 1822 
enl. RoTHLIEB (s. 109) »på tredje pelaren å södra sidan midt emot Banerska Graf
Choret» . - t:;kölden, som överensstämmer med friherrliga ätten Sparres vapen 
( = nr 11), stödes av tvenne försilvrade genier. Ytterligare två genier bära det rikt 
utstofferade förgyllda och försilvrade hjälmtäcket. Under skölden en kartusch med 
text i svart på silver, omgiveu av förgyllda ornament. Inskrift: DHEN FORDHOM HANs 
KONGL. MAIJTS l HÖGTBETRODDE MANN OCH GENERAL FÄLT l TIJGMÄSTARE DHEN HÖG WÄLL
BORNE HERRE l G: PEER SPARRE LARSON, l ÄHR HIJT TILL WÄRLDEN FÖDT ANNO 16 2 8 
l DEN 28 JUNIJ, OCH I HERRANOM AFSOMBI•NADT ANNO 1692 DEN 4 APRILL. H. 292, 
B. 155 cm. Bärstångens L. 17 cm. 

Kista för E b ba Margareta De la Gardie, d. 1695. 3 Fig. 451. Av koppar, 
klädd med starkt skadad svart sammet; i genomskärning svängda sidor och profilerat 
lock, å tta päronformade fötter av förgyllt trä med påsatta akantusblad av driven 
förgylld mässing, samt på vardera långsidan fyra handtag av samma material, vilka 

1 Översättning · Kungl. Maj:ts trogne rån och fältmarskalk, den lysande och utmärkte hjälten 
och herren, herr Gustav Baner, friherre till Gamla Karleby, herre t i ll Helgö, Högestad(?), Gärs
näs och KronovalL född den 24 a ug. 1628, saligen avliden den 21 jan. 1689, som . . . 

2 Enligt ELGENSTIERNA den 12 mars. 
3 Enligt ELGENSTIERNA är hon döpt 8 juli 1638 (jfr inskriften på kistan) och d. 1696. 



573 RIDDARHOLMsKYRKAN 

Fig. 455. Huvudbaner för kammarherren Knut Kurck Gustavsson, 
d. 1698. Södra sidoskeppet (s. 577). 

Funeralwappen des Katnmerherren Knut Fu11eral arms of Chamberlain Knut Kurck 
Kurck Gustavsson, "f 1G98. Gustavsson, d . 16~!8. 
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Fig. 456. Kista av ek, troli ~en för riksrådet Ernst Johan Cre:utz, d. 1742. Banerska gravkoret. 
Sarg aus Eichenholz, wahrscheinlirh flir den Reichsrat Oak coffin, probably of Ernst Johan Creutz, Councillor of 

Ernst Johan Creutz, t 1742. State, d . 11J2. 

endast tjäna dekorativt ändamål. L. 204, B. 76, H . 70 cm. På vardera långsidan 
längs nederkanten sitta fästade fyra uppåtväxande akantusblad, ett över varje fot . 
Ovanpå locket krucifix med sedel; Kristusfiguren i rundskulptur, gjuten i mässing 
och förgylld. På huvudgaveln det De la .Gardieska ,vapnet; däröver på lockdelen en 
av lagerkvistar omgiven kartusch med följande inskrift: DHEN' · HÖGWÄLLBORNE · FRVV • 

OCH • l GREFWINNA . FRVV . EBBA • MARGARETHA . l DELAGARDIE. ÄR. HYT. TILL. WÄRL

DHEN · l FÖDT ·ANNO · l 6 3 8 ·DEN· 16 · .IVN"Y • OCH · j · I; HERRANOM ·AF · SOMNADT · l· A 0 
• 

1695. D. 25 • NOVEMIBER. På fotgaveln dödskalle och korslagda ben, omgivna av 
palmkvistar; däröver på lockdelen en kartusch som föregående med bibelspråk : Syr. 
5l v. 35. 

Kista för Märta Elisabet Oxenstierna, d. 1698.1 Fig. 452 och 454 . Av koppar, 
klädd med svart sammet, samma form som makens, Gustav Baner, kista; även 
handtag av samma antal och utseende. Sex päronformade fötter av förgyllt trä 
med påsatta akantusblad av driven mässing. L. 223, B. 89, H . 85 cm. I locket 
finnas hål för fästande av ett nu förkommet krucifix. På huvudgaveln en mussla 
av driven förgylld mässing med grevliga ätten Oxenstiernas vapen (=nr 10), det 
hela krönt av en adlig krona. Musslan omgives av två palmkvistar, vardera bärande 
åtta anvapen; på vänstra kvisten uppifrån räknat, fäderne: l) (Gabriel Kristiernsson] 
Oxenstierna, 2) (Beata Eriksdotter] Troll e, 3) [Axel Eriksson J Bielke, 4) [Elsa J Posse, 
5) (Nils Pedersson] Bielke, 6) (Anna] Hogenskild, 7) [Svante] Sture, 8) [Märta 
Eriksdotter] Leijonhufvud; på den högra, möderne: l) (Jacques] De la Gardie, 
2) (Catharine deJ Sainte-Colombe, 3) [Johan III] Vasa, 4) [Karin Hansdotter (Johan 
III:s älskarinna)] en sparre, åtföljd av tre stjärnor, 5) [Peder] Brahe, 6) [Beata] Sten
bock, 7) [Sten Eriksson] Lewenhaupt, 8) [Ebba Månsdotter] Lilliehöök. På huvud

1 ELGENS'riERNA kallar henne såväl Märta Elisabet som Märta Sofia och uppger henne vara 
f . 1645 (jfr inskriften på kistan). 
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Fig. 457. Kisthandtag; detalj från kistan tig. 456. 
Sarggriff, Detail vom Sarge, Coffin~handle; detail of coffin, 


Fig. 4-56. Fig. 45G. 


gavelns lockdel en lagerbladskransad kartusch, krönt av en mussla och två ymnig

hetshorn samt med följande inskrift: DEN HÖGHWÄLBORNE GREFWINNA l FRUU MÄRTA 

ELISABET OXENSTIERNA. ENKlE• l FRUU, EFTER FÄLDT MARSCHALCKEN GUSTAF PERSSON l 
BANEER. FÖDD PÅ REWELS SLÅTT ANNO 16 ±4 DEN 2 ± SEP l TEMBRIS, OCH I HERRA

NOM AFSOMNAD, I STOCKHOLM, DEN l 2 6 JULY ANNO 16 fl 8. På fotgaveln en dekoration 

av driven förgylld mässing, bestående av en skål, i vilken ligga ett flertal ben och 

en dödskalle; därbakom uppåtväxande sädesax; på lockdelen en av palmkvistar om

given kartusch med inskriften: DES STOFT NU WINNER ROO, SOM WERLDEN INTETT 

SPARTT l MEN SKIENCKT DES BITTERHEET, SOM OCH NU LEMBNAS QWARTT l OCH SIÄH

LEN SKYNDAT FORT, TILL DHET MÅl-IL SYFTADS PÅ l SOM ÄHR BLAND 1-IELLGONS TAl-IL, l 
FÖR QWAHL EWIG FRÖGD FÅÅ. 

Kista, troligen för riksrådet greve (ej introd.) Ernst Johan Creutz, d.l742. Fig. 

456. Av ek, i genomskärning svängda sidor och profilerat lock; utan fötter eller in

skrift. På varelera långsiclan tre, på vardera gaveln ett handtag med genom brutna 

plåtar, krönta av kungliga kronor, allt av förtennt järn (fig. 457). Över kistans hörn 

genombrutna beslag av förtennt järn. L. 210, B. G5, H. 55 cm. 

F. ö. G . meddelar (s . 10) följande: »A~ 1743. Hans Excellences Riks Rådets Hög

wälb~ Grefwe Herr Ern est J. Creust lik i Martii Månad här nedsat . » Enligt ELGEN

37* 
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Fig. 458 och 459. T. v. vapen för friherrliga ätten Baner, troligen ett huvudbaner. Södra sido· 

skeppet. T. h. huvudbaner för riksrådet Hans WachtllJeister, d. 1652. Wachtmeisterska 


gravkoret (s. 580). 

Linka: Wappen des freiherrlichen Hanses Baner, wahr 'fo tbe left the arms of the baronial family of the Baners, 

scheinlich ein Funeralwappen. Recbts : Funeralwappen des prubably funeral arms. To tbe right the funeral arms of 

Relchsrats Hans Wachtmeister, t lti52. Hans Wachtmeister, Royal Conncillor, d . 1652. 
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STIERNA dog denne den 3 april 1742 på Christineholm och begravdes s. å . i Nykö
ping. Hans maka Ebba Margareta Baner dog i Stockholm 1736 och gravsattes säker· 
ligen i Banerska gravkoret (jfr följande kista), dit sedermera även makens kista flyttades. 

Kista, troligen för Ebba Margareta Baqer, d. 1736. Av ek med i plan något 
evängda sidor, i genomskärning raka sidor och profilerat lock, klädd med nu till största 
delen bortfallet svart kläde; utan fötter, handtag, dekorationer eller inskrift. L 192, 
B. 70, H . 61 cm. Till typen närmast överensstämmande med fig. 590 e. 1700-talets 
förra hälft. 

Kista för okänd person. Av ek, samma form som föregående: på vardera 
långsidan tre, på vardera gaveln ett handtag med plåtar, allt av förtenn t järnbleck; 
utan fötter eller inskrift. L. 202, B. 6!:1, H . 115 cm. Mitten av 1700-talet. Längs 
lockets underkant spetsverk av förtennt järnplåt. 

Låda av spåntade furubräder . L. 236, B. 12~, H . 84 cm. Utan dekorationer 
eller inskrift. Av träets färg att döma kan lådan knHppast vara äldre än 1800-talets 
sista årtionden; innehåller troligen sönderfallna eller skadade kistor från gravkoret. 

Låda av spåntade furubräder; som föregående. L. 80, B. 45, H . 39 cm. 
Låda av spåntade furubräder; som föregående. L. 100, B. 3FJ, H . 36 cm. 
Vapen för friherrliga ätten Baner. Fig. 45K. Hänger på södra sidoskeppets 

sydvägg, öster om dörren till det Banerska gravval vet. Förmodligen detsamma som 
enl. RoTHLIEB (s. 148) satt på högra sidan i gravkoret. Vapnet, som överensstämmer 
med friherrliga ätten Baners vapen, omgives av ett hjälmtäcke i rött och brunt. 
H . 102, B. 74 cm. Bärstångens L. 103 cm. Vapnet är troligen ett huvudbaner, vars 
inskriftskartusch gått förlorad. 

Huvudbaner för kammarherren frih. Knut Kurck Gustavsson, d. 1698. 
Fig. 455. Hänger på västra sidan av tredje pelaren från väster räknat mellan mitt
skeppet och södra sidoskeppet. Satt 1822 enl. RoTHLIEB (s. 11 O) på andra pelaren 
på södra sidan . Skölden som överensstämmer med friherrliga ätten Kureks vapen, 
omgives av rikt akantusbladverk samt palmkvistar i guld, blått och grönt. Under 
skölden en kartusch med gul text på svart botten, omgiven av bladornament i guld. 
Inskrift: HANS KONGL: l MAIJTS RIJKS ENKlE DRÅTTNINGENS TROO l TIENARE OCH CAM· 
MARHERRE DEN HÖGH WÄLBORNE l HERRE HERR KNUT KURK GUSTAFSON FRUHERRE ÄR 
FÖDD IHIJT TILL WÄRLDEN PÅ LINKIÖPING SLÅTT l ÅR 16n0 DEN: 30: MARSI l OCH 
HERRANOM AFSÅMNAD I l STOCKHOLM DEN: 2: l SEPTEMBER: ÅR l 6 9 8. H. 178, B. 146 Cm. 
Bärstångens L. 127 cm . Hjälmprydnaderna saknas . 

ELGENSTIERNA meddelar, att Knut Kurck Gustavsson begravdes den 23 juli 1699 
i Banerska gravkoret i Riddarholmskyrkan. Kistan har ej anträffats. 

l 



WACHTMEISTERSKA GRAVKORET 
LIT. M. 

Om gravkoret meddelar F. ö. G. (s. 11) följ ande : »Lit. M. I-lans Excellence Sal. 
RiksRådet och Generalen Högwälborne Herr Hans vVachtmeisters graf, som är på 
Norra sidan om Kyrkan, på högra hanelen in för stora Norra dörren. >' Om gravkoret 
se även s. 200 f. 

GnAvvALVET I gravvalvet finnas fö1jancle kistor: 1 

Kista för riksrådet frih . Hans Wachtmeister, el. 1652. Fig. 460. Av koppar, 
sexsidig genomskärning med i plan något svängda sidor, på vardera långsiclan tre 
handtag av järn; utan fötter. L. 222, B. 92, H . 78 cm. Kistans bottenfärg är chokolacl

1 Släktskapet mellan de i gravkoret vilande personerna framgår av följande tabell : 

Hans Wachtmeister, d. 1652 
g. m . Agnes Margareta von Helmstedt, d. 1666 

~--------------------~----------------------------~ 
(Hans) Axel, d. 1699 (Bleckert) 

~------------
(Karl Hans) (Axel Vilhelm) Karl Gustav, (Eleonora (Axel Gustav) 

,-----.. 
(Ulrika Juliana 

Henrietta, 
g. m. Johan 

Ludvig Hård) 

g. m. Margareta 
Regina Fredrika 
von Bassewitz, 

d. 1789 

d. 1697 Margareta) 

g. m. Hans 
von Fersen, 

d. 1736 

,----
Karl Adam, 
d. 1820 

(Axel Vilhelm) 
~ 

Magdalena So
fia, d. 1814 

,---.. 
Lovisa Sofia, 

d. 1759 
(Reinhold Johan von Fersen) 

Hans, d. 1736, g. m. 
(Eleonora Margareta 

Wachtmeister; jfr 
ovan) 

(Karl Reinhold) 
-~ 
(Kristina Augusta, 
g. m Fredrik Adolf 

Löwenhielm)___,_______ 
Charlotta Lovisa, 

d . 1782 

(Dorotea Charlotta, 
g. u1. Volmar von Schei

ding) 

Fredrik, d . 1759 

Avlägsen eller ej känd släktskap: 
Brita Horn, d. 1655 
Jakob Ulfsparre, d. 1659 
Maria Taube, d . 1756 
Karl Sparre, d. 1791, g. m. 
Ulrika Eleonora Strömfelt, d. 1780 
Leonard Klinckowström, d. 1821. 
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Fig. 460. Kista av koppar för riksrådet Hans Wachtmeister, d. 1652; 
huvudgaveln. Wachtmeist.erska gravkoret. 

Kupferner Sarg des Reichsraths Hans Wacht- Head-end of capper cotfin of Hans Wacht· 
meister, t 1652; Kopfende . m eister, Councillor of State, d. 1652. 

brun med rik ornering, målad i guld och färger. Mitt på vardera långsidan ett an
vapen, omgivet av en cirkelrund lagerkrans, på högra sidan Wachtmeister, på vänstra 
Wrangel. På ömse sidor om vapnen och inramade av schablonerade, starkt upplösta 
akantusornament bibelspråk på tyska, på högra sidan närmast huvudändan: Fil. l v. 21, 
närmast fotändan: Fil. l v. 23; på vänstra sidan närmast huvudändan: Jes. 40 v. 6,1 
senare hälften, närmast fotändan: Vish. 3 v. l. Längs lockets kanter löper en bård 
av akantusornament. På locket ett kors, vars ändar sluta i trepass. I vinklarna mellan 
korsarmarna I. N. R. I. Över, på ömse sidor om och under korset bibelspråk, även 
dessa på tyska; de äro i nämnd ordning: 2 Tim. 4 v. 7 och 8, Job. 19 v. 25, Upp. 
14 v. 13. På huvudgaveln friherrliga Wachtmeisterska vapnet (= nr 31), omgivet 
av en cirkelrund lagerkrans. Runt kanterna schablonerade akantusornament. Däröver 
på lockdelen, inramad av en bladranka, följande inskrift: DER woLGEBORNE HERR. 
H: l HANS WACHTMEISTER IST GEBOREN l ANO 1609 D. 2 VND SELIG ENTSCHLA l FEN. ANO 

1 Angives felaktigt på kistan vara vers 7. 

2 Datum aldrig utsatt. 
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16 52 DEN 2 3 IVLY. På fotgaveln dödskalle och korslagda ben samt däröver på locket 
årtalet 1652, allt inramat av bladrankor. 

»A~ 1ti52. d. 29 Nov. är Herr Generalen begrafwen.» (F. ö. G. s. 11). 
HuiJudbaner för rik;;rådet frih. Hans Wachtmeister. Fig. 459. Hänger mellan 

västra och nordvästra fönstret i gravkoret. Skölden, som överensstämmer med friherrliga 
ätten Wachtmeisters vapeu (=nr 31), omgives av ur tunn plåt utskurna blad i guld, 
rött och grönt. På bärstången, skild från skölden, är fästad en fyrkantig tavla av plåt 
med text i svart på guld Inskrift (delvis skadad men kompletterad): HE1\ms KONGL: 
MAIJ1:z OCH SWERIGES CRONA l TRO MAN RÅDH RIIX STALMESTER GENERAL AF CA- l 
VALERIJ OCH KRIGS RÅDH SAMPT LAND RÅDH VTHI l ESTLAND DEN HÖGWÄLBORNE HERRE 
HERR HANS / WACHTMEISTER FRUHERRE TIL BIÖRCKÖÖ HERRE l TIL LACKET AVNACK 
NEVERMUHLE IOHANES l [BE]RG OCH TVBEL[SDORFF] ÄHR l H AFSONAD [DEN l 23 IVL]IJ ÅHR 
1650(1

) (GVDHj HONOM EEN FRÖG l (DEFVLj VPSTÅNDELS(Ej PÅ DEN YTERST(A DAGEN]/ 
NÅDEL[IGEN] FÖR[LÄHNE]. H. 161, B, 136 cm.; bärstångens L. 144 cm. Den högra 
hjälmprydnaden saknas. 

Kista för okänd person. Av ek, klädd med starkt skadat svart kläde, sexsidig 
genomskärning med såväl sidor som lock brutna i vinkel 60 cm. från huvudgaveln 
(största bredd och höjd), på vardera gaveln ett handtag av järn; utan fötter. L. 190, 
B. 67, H. 42 cm. Kistan överensstämmer till typ med prinsessan Agnes' av Hol
stein·Gottorp i Gustavianska gravkoret (fig. 300) och torde tillhöra förra hälften av 
1600-talet. Inga ornament eller inskrifter. 

Kista för Brita Horn, d. 1655. Av koppar, sexsidig genomskärning med i plan 
något svängda sidor, på vardera långsidan två handtag av järn; utan fötter. L. 104, 
B. 42, H. 35 cm. Närmast lik tig. 58H c. Längs kistans och lockets kanter och hörn 
förgyllda lister. På långsidorna är den ornerad med vapen och schablonerade ornament, 
målade i guld och färger. På vardera långsidan två anvapen, på högra sidan från 
huvudändan räknat: [Klas] Horn och [Sigrid] Oxenstierna, på vänstra från fotändan 
räknat: [Lars Eriksson] Sparre och [Märta] Baner. Mitt på locket ett kors. På huvud
gaveln det Hornska vapnet; däröver på lockdelen I. H. S. På fotgaveln dödskalle 
och korslagda ben; på lockdelen årtalet 1655. 

Ktsta för frih. Jakob Ulfsparre, d. 1659. Fig. 461. Av ek, klädd med svart 
kläde med applikationer i vitt siden, sexsidig genomskärning med i plan svängda 
sidor; utan fötter och handtag. L. 200, B. 60, H . 58 cm. På vardera långsidan två 
anvapen, på högra sidan närmast huvudändan friherrliga Ulfsparreska (= nr 37) utan 
hjälmprydnader, närmast fotändan samma vapen men med Kylevapnet som hjärt
vapen; på ömse sidor om deRsa vapen bokstäverna H. I. V. S. F. T. och B. H. T . B. O. I. 
(Herr I acob Vlf Sparre Friherre Till Broxvik H erre Till Broxvik Och Ionsberg); på 
vänstra sidan samma vapen och bokstäver, men i omvänd ordning. På locket krucifix och 
på sidorna om detta [A]N l NO. l [16 ] l 59. På huvudgaveln Ulfsparreska vapnet och där
över på lockdelen I H S. Såväl vapnen som bokstäver, siffror och krucifix broderade 
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Fig. 461. Kista av ek, klädd med svart sammet och med applikationsbroderier av vitt siden, 
för frih. Jakob Ulfsparre, d. 1659. Wachtmeisterska gravkoret. 

Sarg fUr Froih. Jakob Ulfoparre, t 16ö9 . Eich•nholz, mit Oak coffin, lined with black velvet and with applieation
schwarzem Sammet bekleidet und mit Applikationsstickerei embroidery in white silk, of Viscount Jakob Ulbparre, 

in weisser Seide . d. 16ö9. 

i svart silke och guldtråd på vitt sidf\n och fäl:ltade vid kistans klädesöverdrag med 
smala band av svart silke och guldtråd. 

Den 30 september lt:i60 begravdes »H Iacob Ulfsparres lyk Uthj Sal. Hanss Wacht
mästers Graf» (RFa.). 1 Kistan, som för restaurering öppnades 1917, var invändigt 
klädd med vitt siden och innehöll det väl bevarade skelettet av en man i svepning 
av vitt siden, hopfästad med svarta rosetter kring halsen och längs högra sidan. På 
huvudet en mössa av vitt tyg och på de över bröstet knäppta händerna vita handskar 
med kragar av plisserat tyg. 

Kista för Agnes Margareta von Helmstedt, d. 1666. Fig. 462 . Av koppar, 
klädd med brun, ursprungligen svart sammet, sexsidig genomskärning. sex plattat 
kulformiga fötter med korta skaft samt på vardera långsidan längs lockets kant fem 
handtag av mässing (ett saknas på vänstra sidan). L. 202, B. 66, H. 99 cm. Kistans 
ornament av driven, förgylld mässing. Mitt på vardera långsidan två anvapen, vart 
och ett omgivet av två stiliserade palmkvistar; på båda l:lidor närmast huvudändan von 

1 Enligt ELGENS'l'IERNA begraven i Uppsala domkyrka. 
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Helmstedt, närmast fotändan von Liebenstein; på ömse sidor om vapnen bokstäverna 
A : M : V : H och F : Z : B : Ö (Agnes Margareta Von HelmHtedt Freiherrin Zu Björk Ö). 
Sidorna liksom locket inramas av spetsverk av förgylld mässing. På locket ett kruci· 
fix med Kristusfiguren i rundskulptur och korsets ändar trepassformade. På ömse 
sidor om detta läses: I: N l R: I l A: N l N: o l 1:6 l 6:6 . På huvudgaveln von Helm
stedtska vapnet och däröver på locket i en kartusch inskriften: DIE· HOCH · SELIGE ·l 
FRAV · FRAV · IST · GEBOHREN · l AVF · RINSINGEN · DEN 3 0 · APRIL· l 61 3. Denna inRkrift 
fortsätter i en liknande kartusch på fotgavelns lockdel: GESTORBEN -j DEN · xx · MA.Y · 
M· D· C· LXVl l AVF · BERGHEN ·IN· POMERN. Därunder dödskalle, bevingat timglas OCh 
korslagda ben . 

Kista för okänd person. Av bilad, omålad furu, sexsidig genomskärning, utan 
fötter, handtag eller ornament. L. 223, B. 87, H. 68 cm. Till typen närmast över
ensstämmande med fig. 5H8 e. Mitten av 1600-talet. Eftersom kistan är ovanligt stor 
och tung och av enkel konstruktion, hopfogad med spik, torde den innehålla en annan 
kista. Den öppnades dock ej vid undersökningen HH7. På huvudgaveln finnes spår 
av en papperslapp, troligen med inskrift. 

Barnkista för okänd person. Av ek, sexsidig genomskärning, utan fötter, hand
tag eller ornament. L. 59, B. 32, H . 31 cm. Till typen närmast överensstämmande 
med fig . 589 a. 1600-talets senare hälft. 

Kista för okänd person. Av furu, klädd med starkt skadat svart kläde, sex
sidig genomskärning med i plan svängda sidor; utan fötter, handtag eller ornament. 
L. 180, B. 60, H . 57 cm. Till typen närmast överensstämmande med fig . 589 a. 
1600-talets senare hälft. Kring lockets kanter en veckad kappa av svart kläde med 
i mönster utstansade hål. 

Kista för okänd person. Av furu, klädd med starkt skadat svart kläde, sex· 
sidig genomskärning; utan fötter, handtag eller ornament. L. 225, B. 85, H. 80 cm. 
Till typen närmast överensstämmande med fig . 589 a. 1600-talets senare hälft. Kring 
lockets kanter rester av svarta fransar. 

Kista för okänd per so n . Av furu, klädd med starkt skadat svart kläde, i plan 
svängda sidor, åtta plattat kulformiga fötter med skaft och klädda med svart 
kläde, hoprynkat kring skaftet, samt på vardera långsidan tre och på vardera ga
veln ett handtag av järn, ävenledes klädda med svart kläde. L . 207, B. 76, H. 60 
cm. Till typen närmast överensstämmande med fi.g. 590 d . Omkring 1700. Inga 
ornament. Längs kistans och lockets nedre kanter hänga tofsar, även de av svart 

kläde. 
Kista för okänd person. Av bonad ek, i plan svängda sidor, åtta pl attat kul

formiga. fötter med korta skaft samt på vardera långsidan tr0 och nå vardera gaveln 
ett handtag av förtennt järn med genombrutna pltltar av järnbleck, ävenledes för
tennta. L. 205, B. 68, H. ö3 cm. Till typen närmast överensstämmande med fig. 
590 e. Början av 1700-talet. 
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Fig. 462. Kista av koppar, klädd med brun sammet, för Agnes Margareta von Helmstedt, d. 1666. 
Wachtmeisterska gravkoret (s. 581). 

Sarg fUr Agnes Margareta von Helmstedt, t 1666. Kupfer, Capper coffin, lined with brown velvet, of Agnes 
mit braunem Sammet bekleidet. Margareta von Helmstedt, d . 1666. 

Kista för Maria Taube, d. 1756 . Av bonad ek, i plan svängda sidor, sex fötter 
samt på vardera långsidan två och på vardera gaveln ett handtag av förtennt järn 
med plåtar av järnbleck, pressade i form av kartuscher med bladverk och kronor. 
L. l 04, B. 40, IL 45 cm. Till typen närmast överensstämmande med fig. 591 a. 
På huvudgavelns lockdel en kartusch av rostig järnplåt med en starkt skadad in
skrift, av vilken dock följande kan läsas : MARIA TAUBE FÖDD - - - DEC. 1 7 53 
DÖD 17 DEC. 17 56 - - - JULIA - - - JOHANA - - -. På fotgaveln en 
liknande kartusch, i vilken läses: HERRE JESUS l DU HAR ANAMMAT MIN ANDA f 
HOS DIG ÄR JAG NU l SÄLL OCH LYCKLIG. 

K ist a för bankokommissarien frih. Fredrik von Scheiding, d . 1759. Fig. 465. 
Av bonad ek, i plan svängda sidor, sex fötter, av vilka de mellersta fattas samt på 
vardera långsidan tre och på vardera gaveln ett handtag av förtennt järn med plåtar 
av järnbleck, pressade i form av kartuscher med bladverk och en grevlig krona. 
L . 203, B. 78, H. 70 cm. Längs kistans och lockets kanter spetsverk av pressat, 
förtennt järnbleck; över lockets hörn akantusblad av samma material. På huvud
gavelns lockdel en kartusch av järnplåt med följande punsade inskrift : coMMIS
SARIEN /UTI l RIKSENS l STÄNDERS BANQUE l HÖGWÄLB : HERR BARON l FREDRICH VON 
SCHEIDING. l DÖD l THEN 31 OCTOBER l 7 59. 
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Kista för okänd person. I allt väsentligt lik föregående. L . 204, B. 70, H. 
64 cm. På såväl huvud- som fotgaveln finnes en kartusch med inskrift, men båda 

äro starkt skadade av rost och helt oläsliga. 
Kista för Lovisa Sofia Hård, d. 1759. Fig 466. Av bonad ek, i plan svängda 

sidor, utan fötter samt på vardera långsidan tre och på vardera gaveln ett handtag 
av järn med kartuschformiga plåtar, omgivna av blad och frukter samt krönta 

av adliga kronor (fig. 472 a). L . 144, B. 55, H. 47 cm. Längs kistans och lockets 
kanter spetsverk av pressad plåt; över lockets hörn akantusblad av samma material. 

På huvudgavelns lockdel en kartusch av järnplåt med följande punsade inskrift: EN 
HANDFULL ASKA l EFTER ETT SKIÖNT OCH MENLÖST BARN l HÖGWÄLBORNA FRÖKEN l 
LOVISA SOPHIA HÅRD:IsoM WAR FÖDD DEN 26. JULII A~ 1752:IFADERN. HÖGWÄLB: 
GREFWE IOH: LUDW; HÅRD l MODERN. HÖGWÄLB: FRVGREFWINNAN l ULRICA WACHT
MEISTER j OCH BLEV DÖD DEN l AVGSVSTII. A~ l 7 59: l UPFÖDD UNDER: / HENNES KONGL: 

MAIJ~ DROTTNINGENs l ALLERNÅDIGSTE HÖGA HÄGN. j OCH HÖGWÄLBORNA FRV GREF
WINNAN l MARGARETHA ELEONORA LILLIENSTRÅLES l ÖMA OMVÅRDNAD: l MATTH: XVIII. 

CAP. V 10. 
Kista, troligen för Ulrika Eleonora Strömfelt,l d. 1780. Av bonad ek, i plan 

svängda sidor, åtta fötter, av vilka en saknas på högra sidan, samt på vardera lång
sidan fyra och på vardera gaveln ett handtag av järn med plåtar av pressat och försilvrat 
järnhleck. L . 208, B. 76, H. 66 cm. Närmast lik fig. 591 b. Längs kistans och lockets 

kanter listverk (löpande hund) och spetsverk, mellan handtagen lagerbladsfestoner, 
allt av pressat och försilvrat järnbleck. Mitt på vardera av lockets sidor en inskrifts
kartusch med nu helt utplånad text. På ömse sidor om dessa en oval medaljong 
med ett målat vapen; endast det på högra sidan närmast fotändan kan identifieras 

som ätten Strömfelts. Mellan medaljongerna lagerbladsfestoner. På fotgavelns lock

del en femte medaljong med ätten Sparres vapen. På huvudgavelns lockdel en kartusch 
med nu helt utplånad inskrift. Inskriftskartuscher och vapenmedaljonger av järn

bleck, ursprungligen försilvrade. 
Kista för Charlotta Lovisa Löwenhielm, d. 1782. Av gulmålad furu, utan fötter 

samt på vardera långsidan två och på vardera gaveln ett handtag av järn. L. 130, B. 46, 
H. 4 7 cm. Till typen närmast överensstämmande med fig. 591 a. Längs kistans 

kanter beslag och spetsverk av järnplåt. På huvudgavelns lockdel en kartusch av 
samma material med följand e punsade inskrift: FRÖKEN l CHARLOTTA LÖFVENHIELIIL l 
DOTTER AF GREFVEN f OCH EVOIEN. FREDRIC. l ADOLPH LÖFVENHIELM l OCH GREFVINNAN. 

AUGUSTA. l FERSEN. l FÖDD. 1773. DÖD. 1782. J en liknande kartusch på fotgavelns 
lockdel läses: TU HERRE j LYCHTAR DAGEN FÖR MIG l FÖR ÄN AFTONEN l KOMMER. l ES: 

3 [ 8 ] v: l 3. 

Kista för MargaretaRegina Fredrika von Bassewitz, d . 1789. Fig. 469. 
A v trä, kläeld med svart sammet, i plan svängda sidor, sex fötter, klädda med 

1 Gift med överståthållaren frih. Karl Sparre (jfr s. 586). 
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Fig. 463. HuyudbHner för g reve Karl Gustav vVachtmeister, d. 1697. 
Wachtmei~;terska gravkoret (s. 589). 

Funeralwappen des Grafen Karl Gustav Waoht Funeral arms of Count Karl Gustav Wacht
meister, t 16B7. meister, d. 16~7. 
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pressade och förgyllda plåtar av järnbleck samt på vardera långsidan tre och på var
dera gaveln ett handtag i form av förgyllda lejonmasker, bitande i ringar. L. 200, 
B. 66, H. 60 cm. Kistan bär rik dekoration, skuren i trä och gips samt förgylld . 
Dessutom finnes längs kanterna och över hörnen spetsverk och beslag av pressat och 
förgyllt järnbleck. På locket ett krucifix, skulpterat i gips och förgyllt. Mitt på var
dera av lockets sidor en oval medaljong, omgiven av en lagerkrans och festoner och 
med ett i heraldiska färger målat vapen, på högra sidan von Bassewitz, på vänstra 
Wachtmeister. På ömse sidor om medaljongerna lagerbladsfestoner. På fotgavelns 
lockdel en liknande medaljong med ett nu utplånat vapen; på huvudgaveln lockdel 
en kartusch av järnbleck med följande delvis utplånade inskrift: - - - DER 

HOFFNUNG EINE(Rj FRÖLICHE(Nj AUFST(EUNGj - - -l DIE GEBEN -- - DER VEI 

- - - FRAU GRÄFIN -l MARG: FRED: VON WACHTMEISTER l GEBOHRNEN REICHS

GRÄFINN VON BASSEW(ITZ l GE]BOHREN ZU HAMBURG D 16 JAN l 7 l 0 l GESTORBEN ZU 

- - -l----. 
Kista för överståthållaren frih. Karl Sparre, d. 1791. Fig. 471. Av bonad ek, 

i plan svängda sidor, sex fötter samt på vardera långsidan tre och på vardera gaveln 
ett handtag av järn med pressade plåtar av järnbleck. L. 210; B. 18, H. 68 cm. 
Längs kistans och lockets kanter samt över lockets hörn spetsverk och beslag av 
pressat och grönmålat järnbleck. På vardera av lockets sidor en lagerbladsguirland 
i tre bukter av samma material samt två svarta band, troligen för fästande av blom
kransar e. dyl., På huvudgaveln8 lockdel en kartusch av järnplåt med följande, av 
rost delvis förstörda inskrift: CARL SPARRE l FRIHERRE KONGL. MAIJ~ OCH l RIKETS RÅD 

ÖVERSTÅTHÅLLARE. ÅBO l - ~ - .RIDDARE OCH l COMMENDEUR AF KONGL. MAIJ~ 
ORDEN FÖDD (17~3] D. 6 DECEMBER DÖD 1791 D. 28 JUNIJ. I en liknande kartusch 
på fotgavelns lockdel bibelspråk: Jes. 57 v. 2. 

Kista för okänd person. Av bonad ek, i plan sxängda sidor, i genomskärning 
profilerade sidor och. lock, åtta fötter samt på vardera långsidan tre och på vardera 
gaveln ett handtag av järn med plåtar av järnbleck. L. 192, B. 70, H. 72 cm. Till 
typen närmast överensstämmande med fig. 591 b, men lockets övre kant är rak, dess 
nederkant något nedåtsvängd. 1700-talets slut. Beslag som på föregående kista. 
Längs lockets kant en knypplad, nedhängande spets; på vardera av gavlarnas lock
delar en kartusch med av rost helt förstörd inskrift. 

J( ist a för Magdalena Sofia Wachtmeister, d. 1814. Av svartmålad furu, i 
plan svängda sidor, sex fötter samt på vardera långsidan tre och på vardera gaveln 
ett handtag av järn. L. 175, B. 63, H. 56 cm. Till formen lik följande kista (fig. 
4 72). Från locket nedhänger runt kistan svart flor med vita fransar och tofear av 
bomullsgarn, draperat i festoner. På locket rik dekorering av pressad och ursprung
ligen försilvrad järnplåt, bestående av spetsverk, sex lagerbladsfestoner, tre på varje sida, 
upphängda med rosetter i fästningspunkterna, en stor strålande stjärna över varje 
feston samt små sexuddiga stjärnor, utströdela över lockets yta; en stjärna av samma 
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Fig. 464. Anträd för greye Karl Gustav Wachtmeister, d. 1697. Wachtmeisterska gravkoret 
(s. 592). 

Stammbäume des Grafen Karl Gustav Wachtmeister, t 1GD7. Family·trees of Count Karl Gustav Wachtmeister, d. 1697. 

38. Sveriges kyrkor. Stockholm II. 
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Fig. 465. Kista a v ek för bankokommissa rien Fredrik von Scheiding, d. 1759. Wachtmeisterska 

gravkoret (s. l'i83). 


Sarg aus Eichenholz fiir d en Abteihmgschef Fredrik von Oak cofl'in of Fredrik von Scheiding, Governor of the State 

Scheiding, t 1759. Bank, d. 1759. 

slag pryder varje fot. På vardera ga velns lockdel en kartusch av samma m aterial 

med starkt skadade inskrifter; i kartuschen vid huvudändan läses: ---l - - 
l MAGDALENA SOPJ-IlA WACHTMEISTER l FÖDD l 7 8 !J DEN l NOVE~1B. DÖD ( 18 14) DEN / 7 

FEBR. I EN ÅLDER AF 24 ÅR - 3 MÅNADER OCH 7 DAGAR. Inskriften i fotändans 

kartusch oläslig. 

Kista för överstemarskalken greve Karl Adam Wa c htmeist e r, d. 1820. Fig. 

472. Av bonad ek, till formen lik föregående men med åtta fö tter. Samma antal 

handtag som på föregående men med plåtar i form av urnor, omgivna av två kvistar, 

allt av pressat järnbleck. Svarta florsdraperier som föregående. L. 210, B. 78, H. 
70 cm. Lockets d ek oration, av pressat järnbleck, består av spetsverk, t re lagerblack 

festoner på vardera sidan, upphängda medelst rosetter och över varje feston en s trå

lande sol, omgiven av två lagerkvistar. Mellan festonerna samt på varje fot en åtta 

uddig stjärna. På vardera av lockets gavlar en kartusch, omgiven av tvenne kvistar 

OCh med inskrifter; vid huvudändan: HÖGVÄLB: GREFVE. l HERR CARL ADAM WACI-IT

MEISTER l EN AF RIKETS HERRAR F. D. ÖFVERSTE / MARSKALCK HOS HÖGSALI H~ M~ ENCKE

DROTTN: l SOPI-HA MAGDAL: F: D: ÅBO ACAD: CANTS: l RIDD OCH KOMM: AF IC L: M~ ORDENl 
lUDD AF K: CARL XIII ORDEN l FÖDD D: 2 7 MAll l 74 0 DÖD D: 2!J JUNII l 8 2 0; v id fot

ändan: SANNINGEN ALTID FÖL! D GENO (M) / LIFVET. GIFVER I DÖDEN EVIG l LYCK

SALIGHET. 

K i sta för r egeringsrådet frih. L e o nard Klin c k o wstr öm , d. 1821. Av svart 

m ålat trä, troligen ek, sex fötter samt på Yardera lå ngsidan tre och på vardera gaveln 

ett handtag av järn med plåtar i form av urnor, omgivna av kvistar, al lt av pressat 

järnbleck. L. HJO, B. 6-J., H . G-i cm. Till ty pen alldeles lik föregående kista (fig. 

472). Runt kis tan under locket är draperat svart flor, upptill för sett m ed en veckad 
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Fig. 466. Kif!ta av ek för Lovisa Sofia Hård, d. 1759. Wachtmeisterska gravkoret (s. 584). 
Sarg aus Eichenholz fUr Lovisa Sofia Hård, 'l' 1759. Oak colfin of Lovisa Sofia Hå rd, d . 1759. 

kappa. Vid vardera långsidan hänger ut en tresidig flik av den vita svepningen. 

Längs kistans nedre kant och på locket spetsverk av pressat och ursprungligen för

silvrat järnbleck Såväl lockets yta som kistans sidor strödda med sexuddiga stjärnor 

av samma material; på varje fot en liknande stjärna. Locket är ytterligare ornerat 

med festoner och strålande solar som föregående. På gavlarnas lockdelar inskrifts

kartuscher, omgivna av kvist ar, allt av pressad järnplåt; vid huvudändan: HÄR HVILAR l 
REGERINGS RÅDET HÖGVÄLBORNE l HERR FRIHERRE LEONHARD KLINKOWSTRÖM l FÖDD D. 

2 9 OCT.l l 74 2, DÖD (D. 2 JUNI 18 21) l HERRAN BÖNHÖRDE OCH - - - l ; vid fot

ändan: MIN SJÄL GÅR FRI UR DÖDSENS BAND l DÄR BÖRJAN MAN BEGRAFVER l I HIMLEN 

BLAND DE TROGNAS TAL l Uli1GÄNGELSE HON HAFVER l SÄLL DEN, SOM ÄR I HERRANS 

HAND l SÄLL DEN, SOM HEM TILL FRIDENS LAND l FRÅN LIFVETS STORMAR HUNNIT. l NYA 

SV. PS. 4 76 V. 3. 

Barnkista för okänd p e r s on. Av gulmålad furu, i plan svängda sidor, fyra 

fötter; utan handtag. L. 100, B. 38, H. 43 cm. Till typen närmast överensstäm

mande med fig. 591 c. Förra hälften av 1800-talet. Utan ornering eller inskrifter. 

I gravkoret äro följande anvapen och huvudbaner uppsatta över i gravkoret be· GRAVKORET 

gravna medlemmar av ätterna W achtmeister och von Fersen, vilkas kistor ej kunnat 

identifieras bland de i gravvalvet befintliga men okända kistorna, eller sedermera 

flyttats till andra kyrkor. 

Hu vudbaner för greve Karl Gustav Wachtmeister, d. 1697. Fig. 463 . Hänger 

mellan det nordvästra och norra fönstret. Skölden, som överensstämmer med grev

liga ätten W achtmeisters vapen ( = nr 39), bäres av sköldhållare, två grå tranor. Över 

dessa rikt akantusbladverk i guld och blått. Under skölden en kartusch med text i 

1 Enligt ELGENSTIERNA den 9 okt. 



590 STOCKHOLM 

Fig. 467. Fäderneanträd för fältman:kalken Axel Wachtmeister, d. 1699. 

Wachtmeisterska gravkoret (s. 594). 


Väterlicher Stunmbaum fUr den Feldmar Paternal famil y- tree of Field-marshal Ax el 

schall Axel w.chtm eis tcr, i" 1G99. Waclltmeister, d. ltii.J9 . 
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Fig. 468. Möderneanträd för fältmarskalken Axel Wachtmeister, d. 1699. 

Wachtmeisterska gravkoret (s. 594). 


MUtterlicber Stammbaum fiir den F cldmar· Maternal family-tree of Field-mar sbal Axel 

schaH Axel Wacbtmeister, t 1G99. Wacbtm eister , d. 1G99. 

38* 
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Fig. 469. Kista för Margareta Regina Fredrika von Bassewitz, d. 1789. Av trä, klädd med svart 
sammet samt med förgyllda ornament, skurna i trä och gips. \Vaehtrneisterska gravkoret (s. 584.) 
Sarg fUr Margareta Regina Fredrika von Bassewitz, t 1789. Coffin of Margareta Hegina Fredrika von Bassewitz, d. 1789. 
Holz , mit schwarzer Sammetbekleidung und mit vargolde Of wood, lined with black velvet and with gilt mounts of 

ten Ornamenten aus Gips- und Holzschnitzerei. wood and plaster-of-paris. 

svart på guld, omgiven av palm- och lagerkvistar. Inskrift: DEN HÖGWÄLBORNE 

GREFWE CARL GUSTAFF l WACHTMEISTER /FÖDD D. 20 AUG: ANNO 1683./ Al'SOMNAD D. 

10 ocTo: ANO 1697/BEGRAFWEN D. 27 NOVDf:/ANNO 1698. H . 220, B.l59 cm.; 

bärstångens L. 45 cm. 

Anträd för greve Karl Gustav Wachtmeister. Fig. 464. I arkadöppningen 

pt\ ömse sidor om dörren till nedre gravkoret sitta två anträd, t . h. fäderne, t. v. 

möderne, vilka troligen äro samma som RoTHLIEB (s. 158) tilldelar friherre Hanr-; 

Wachtmeister, och som 1822 sutto i övre gravkoret på ömse sidor om dennes huvud

baner. Vardera arrträdet utgöres av ett lagerträd, upptill utgrenande sig i en yvig 

krona, bärande stamvapnet, medan på stammen ursprungligen suttit sjuanvapen (nu

mera saknas ett vapen från vardera anträdet), ordnade omväxlande ett enRamt och 

parvis. Under vapnen band av plåt med respektive anfäders namn. Kring trädets nedre 

del ett fladdrande silverband med inskriften FÄDERNE, respektive MÖDERNE. Därunder en 

försilvrad mussla. Vapnen överensstämma med respektive inskrifter, vilka på fäderne

anträdet äro : l) H'." HANS WACI-IT IMEISTER, 2) FRAU BEATA ERICHS (dotter)/ STAHLARM, 3) 
H; TOHMIS WRAN l GEL, 4) H~· NILS GYLL l ENSTIERNA (borde vara vapen för Anna Lode). 

Skölden hör säkerligen till möderneanträdet, där den bör intaga plats 3. 5) I-I~ JOHAN l 
PHILIP, 6) Såväl vapen som inskrift saknas. (Borde vara vapen för Agnes von 

Lanclschad), 7) [H]'" ALBRECHT voN l LIEBENSTEIN, 8) Inskrift saknas. Vapnet är [Marga

reta] von Rosenberg; på möderneanträdet: l) Inskrift saknas. Vapnet är [Hans Åkesson] 

Soop, 2) F~- ELIN KAGG 3) Såväl vapen som inskrift saknas. (Borde vara vapen för 

Nils Gyllenstierna. J fr anm. vid 4, fäderneanträdet), 4) Fr EBBA BIEL l KE, 5) H': 

EVERD l HORN, 6) Fr MARGRETA l FINKE, 7) Hr STELLAN l MÖRNEH, 8) F'." MARIA/ VON 

DER GRtiNAU. Ji'äderneanträdets H . 199, B. 92 cm., bärstångens L. 145 cm. Möderne

anträdets H. 196, B. 96 cm.; biirstångens L. 154 cm. 
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Fig. 470. Huvudbaner för hovrättspresidenten Hans von Fersen, d. 

1736. Wachtmeisterska gravkoret (s. 595). 


Funeralwappen des Oberlandesgerichts· Fun eral arms of Hans von Fersen, 

präsidents Hans von Fersen, t 1736. President of Court of Appeal, d . 1736. 
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Fig 471. Kista av ek för överståthållaren Karl Sparre, d. 1791. Wachtmeisterska gravkoret 
(s. 586). 

Sarg aus Richenholz fiir den Oberstatthalter Karl Sparre, i' 1791. Oak coffin of the Governor Karl Sparre , d. 1791. 

Huvudbaner för fältm::trskalken greve Axel Wachtmeister d. 1699. Hänger 
på östväggen . Skölden, som överensstämmer med grevliga ätten Wachtmeisters 
vapen (=nr 39), bäres av sköldhållare i form av två grå tranor. Över dessa rikt 
akantusbladverk i guld, blått och rött. Under skölden trofeknippen och en kartusch 
med text i SVart på rödbrun botten. Inskrift : HANS KONGL: MAii"~ HÖGT l BETRODDE 
MAN, RÅD, FELDTMARSCHALCK OCH PRAESI l DENT UTHI KONGL: KRIGS COLLEGIO DEN 
HÖG'NÄLBORNE GREFWE AXELL/ WACHTMEISTER. FÖDD TILL WERLDEN DEN 13 JANUARIJ 
1644 1 I HERRANOM AFFSOMNADERIDEN 2{ JULIJ ANNO 1699 OCH CHRISTELIGEN BE
GRAFW EN DEN 11 MARTIJ l ANNo 1 i o o. H. 252, B. 180 cm.; bärstångens L. 145 cm. 

Anvapen för fältmarskalken greve Axel Wach.tmeister. Fig. 467-468. På ömse 
sidor om ovannämnda huvudbaner hänga två anträd, t. h. fäderne, t . v. möderne 
med kronor av gröna palm- och ekkvistar, bland vilka sitta instuckna standar i guld 
och rödbrunt, åtta i vardera anträdet, bärande anvapnen. Högst upp i varje träd en 
sköld med stamvapnet. l nedre delen sitter över tvenne korslagda, förgyllda kanoner 
en kartusch med inskriften FÄDERNE respektive MÖDERNE. Under kartuschen död
skalle, timglas och korslagda ben. Vapnen äro, i fäderneanträdet: Stamvapen, grev
liga ätten Wachtmeister (=nr 39); första paret [Klas] Wachtmeister och [Regina] 
von Ahlefeldt, andra paret [Erik Arvidsson] Stålarm och ett vapen, närmast likt ätten 
von Nieroths (borde vara [Margareta] Grabbe), 2 tredje paret [Tönnes] Wrangel och 
[Margareta] Diicker, fjärde paret [Simon Simonsson] Lode och [Elisabeth] von Tiesen· 
hausen; 3 i mödernearrträdet : Stamvapen, frih. ätten von Helmstedt; första paret 
[Johan] von Helmstedt och [Anna Gysilla] von Helmstedt, andra paret [Bleichard] 

1 ELGENSTIERNA uppger födelseåret 1643. 

2 ELGENSTIERNA uppger, att Erik Arvidsson Stålarm var gift med Elin Fleming. 

3 ELGENSTIERNA samt upplysningar av greve Adam Lewenhaupt och kapten Johan Kleberg. 
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Fig. 472. Kista av ek för överstemarskalken Karl Adam Wachtmeister, d. 1820. \Vaehtmeisterska 

gravkoret (s. 588). 


Sarg au s Eichenholz fUr den Oberhofmarschall Karl Adam Oak coffin of Karl Adam Wachtmeister, Lord High Steward , 

Wachtmeister, t 1820. d. 1820. 

von Landschad och (Sibilla Fuchsin] von Brinbach, tredje paret [Burchard] von 
Liebenstein och (Margareta] von Hulten, fjärde paret [Zc.iRloff Fredrick] von Rosen
berg och fAnna] von Rehr.1 Fäderneanträdets H . 232, B. 143 cm.; bärstångens L. 
70 cm. Möderneanträdets H. 208, B. 132 cm.; bärstångens L. 107 cm. 

Huvudbaner för hovrättspresidenten greve Hans von Fersen, d. 1736. Fig. 470. 
Hänger väster om arkadöppningen. i::lkölden, som överensstämmer med grevliga ätten 
von Fersens vapen, bäres av sköldhållare i form av två röda gripar. Över dessa 
akantusbladverk i guld och blått. Under skölden en kartusch med text i guld på 
svart botten. Inskrift ; HANS KONGL MAii1:z l TRO MAN OCH PRÄSIDENT UTIII DESS OCH 

RIKSENS, l HÖGLOFL: SWEA HOFRÄTT DEN HÖGWÄLBORNE HERRE l OCH GREFWE HERR 

HANS VON F ERSEN l FÖDD I REWAL DEN 2 MARTIJ 16 8 3, OCH DÖD l I STOCKI-IOLM DEN 

2 5 MAIJ / 17 3 6. H . 234, B. 185 cm.; bärstångens L. 98 cm. Den vänstra hjälm
prydnaden saknas. 

I gravkoret hava enligt RFa. ytterligare följande personer gravsatts, 2 vilkas kistor 
antingen senare flyttats till annat gravställe eller ej kunnat identifieras bland de i 
gravkoret befintliga men okända kistorna. »1661. Nov: then 10, H . Carl von Saken; 
1684. Marty then 23, H . Bengt Hanson Rehnfeldt; 1688. Marty den 11, H . Landz 
Höffdingen Herr Leonhard Person Ribbing Utj Wachtmästarens Graff, den 18, Hoff 
Intendenten H . Zacharias Rehnberg Utj Wachtmestars Graff, April den l, H. Christer 
Horns Fröken Utj Wachtmästarens Graf; 1688. April den 8, Öfwerstinnan Frw 
Margareta Biörn-Clo utj W achtmästers Graff, May den 13, Kongl. Råden H. Jöran 
och H. Johan Gyllenstierna Utj Wachtmestarens Graff; 1689. Febr: d 24, H. Asses: 

1 Svebilius, Georg: Likpredikan över landshövdingen i Kalmar Bleckert Wachtmeister (broder 
till ifrågavarande Axel Wachtmeister). Uppsala 1702. 

2 Ett flertal av dessa personer ha säkerligen endast varit bisatta i gravkoret. 
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Skyttenhielms lyk j Wachtmästarens Graff, July den 14, Rittmästaren Biörnberg j 
Wachtmästarens Graff; 1692. September den 11, H. Landz Höfdingen Klingstedt 
och jongfr: Maria Tungel Uthj Wachtmästarens Graff; 1705. April 23, Grefwe Nils 
Lillieroot uti Gref Wachtmesters Graf; 1714. Febru: d : 19, Kongl: Rådet Gref~ Hans 
Wachtmeyster; 1719. Novb~ 25, Baron Fridtz Wachtmeyster. 1723. Juny d: 10, 
Grefwe Carl Gyllenstierna, d: 21, Grefg; Kiönigsmarck; 1731. Febr: d: 4, Presi
dent'~ Bar: Carl Hans Wachtmeister; 1733. Dec. d: 22, Fröken Beata Sophia Mörner 
utj Wachtmeisterska Familiens graf, in i Kyrkian; 1734. Dec. d. 19, Lagmannen, 
Nils Adelstierna utj \Vachtmeisterska grafwen. '> I GRAFFSTEENSBOOK (s. 7O) omtalas 
ytterligare följande begravningar i Wachtmeisterska gravkoret. »1783 Denna graf till
hörer nu för tiden Fersiska familJen. Begrofne därstädes Öfver Håfjägmästaren Gref 
Carl Fersen . Grefvinnan Wachtmeister ifrån Lifland, Öfverståthållaren Baron Carl 
Sparre. R. R. och Fältmarskalken Gref Fr. Axel von Fersen d. 30 Apr. 1704. !{iks 
Rådinnan Grefvinnan Fersen född Grefvin. De La Gm·die .. Apr. 1800. Riksmar
skalken Gr: Axel Fersen .. Dec. 1800. Men allas dessas trenne sistnämde äro af
förde till Deras nya famille Graf i Ljungs Kyrka i Östergöthland. » 

Fig. 472 a. Kisthandtag på kistan tig. 466. 
Sarggriff vom Sarge} Fig. Coffin handie; from the 

466 . coffin, Fig. 466. 



TORSTENSONSKA GRAVKORET 
LIT. N. 

Om gravkoret meddelar F. ö. G. (s. 11) följande: »Lit. N. Hans Excellence Sal. GRAVKORET 

Fältmarskalkens Herr Lennardt Torstenssons Graf, uti w än s tre Norre wrån i Kyrkan.» 
Se vidare s. 190 ff. 

I gravkoret hänga anvapen, h uvudbaner och sorgfanor för Lennart Torstenson samt 
sorgfana för sonen Gustav Adolf Torstenson. I korets mitt är uppställd en marmor
byst, föreställande Lennart Torstenson. 

I gravvalvet finnas följande kistor : 1 cmAn·A L VET 

' Släktskapet mellan de i gravval vet vilande personerna framgår av nedanstående tabell. 
Kristina Katarina Stenbocks kista är ej identifierad, men då hon enl. RFa. skall vara begravd 
i gravvalvet 1719 (jfr s. 623) ti llhör säkerligen någon av de anonyma 1700-talskistorna henne. 

Lennart Torstenson, d . 1651 
g. m. Beata D.e La Gardie, d . 1681 

Marta, Gustav Adolf, lVIärta Elisabet, Anders, Johan Gabriel, Margareta 
d. 1637 d. 1653 d. 1642 d. 1686 g. m. d. 1642 Katarina, 

Kristina d. 1652 
Katarina 

stenbock, 
d. 1719 

Brita I~eonard, Margareta Gustav Johan Jakob, Lennart Leonarda Karl Ulrik, d . Erik 
Kristi- d. 1678 Magdalena, Otto, d. Gabriel , d.1715 Adolf, d. Arn~Jia, d. 1727g. rn. d1718 
na, d. d. 1747 1690 d. 1693 1680 1712 Anna Mar
1671 gareta Ox

enstierna, d. 
1755, omgift 
m. Ture Gab
riel Bielke, 

d. 1763 
Brita Stenbock d. 1653, 

faster t. Kristina Kata
 l. Adam, 2. Ingrid 2. En dotter 

r ina stenbock. d . 1724 d . 1732 d . 1733 
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Kista för Marta Linnardtsdotter (TorAtenson), d. 1637. 1 Av tenn, sex
sidig genomskärning ; utan fötter eller handtag. L. 82, B. 48, I-I. 36 cm. Kistan 
försedd med graverade dekorationer, starkt skadade, emedan kistan angripits av 
tennpest. På vardera långsidan två anvapen, på högra sidan närmast huvudändan 
Forstenaätten, närmast fotändan De la Gardie; på vänstra sidan samma vapen i 
motf'att ordning. På locket krucifix ; däröver INRI. På huvudgaveln följande delvis 
SÖndervittrade inskrift: EDLE OCH · WÄLBÅRNNE l IVMFRW · MARTA· LINNARDSDÅTTER f 
DEN • ''liÄL·BÅRNE · HER· LINNARDT · TÅRS l TENSSON [sv]ER[IGES R]YKES ·TYGEl MES[TARE} 
- --- THER · FÖDDES j l MA-- - BY--- l LY 18 j APPRILLIS l HVILKEN · AFF
SÅMNADE · ViT HI · TORGAW · DENN l l 7 IVNY · ANNO I 6 3 7. På fotgaveln I. H . S; där
under årtalet 1637 . 

Ovanstående beskrivning av kistan verkställdes 1916 vid inventering av gravkoret 
i samband med restaurering. Vid förnyad inventering i april 1929 befanns tenn 
kistan vara stulen. Innerkistan av trä låg krossad på golvet. En ny kista av ek av 
samma form och storlek gjordes då, i vilken resterna av innerkistan placerades.2 

Kista för Märta Elisabet Linnardtsdotter (Torstenson), d. 1642. Fig. 
4 7 4-47 5. Av tenn, sexsidig genomskärning, fyra fötter i form av tassar samt på 
vardera långsidan två handtag i form av lejonmasker, bitande i ringar. L. 117, B. 41, 
H. 53 cm. Kistan ornerad med dels i tenn gjutna och påsatta, delR graverade orna
ment och vapen. Längs kistans kanter en bård, sammansatt av blom- och bladrankar 
samt palmettliknande spetsverk. I hörnen änglakaryatider. På vardera långsidan 
mellan handtagens lejonmasker ett änglahuvud, och på ömse sidor om detta ett gra
verat anvapen, på högra sidan närmast huvudändan Forstenaätten, närmast fotändan 
De la Gardie; på vänstra sidan samma vapen i motsatt ordning. Handtagens lejon
masker och änglahuvudena omgivna av graverade beslagsornament. Lockets tre fält 
inramas av bårder, sammansatta av palmettliknande spetsverk och pärlstavar. I hörnen 
på lockets ovansida fyra profilerade knoppar. På vardera gaveln ett änglahuvud som 
föregående, likaledes omgivet av graverade beslagsornament. På huvudgaveln över 
OCh på sidorna 0111 änglahuvudet följande inskrift : DEN EDELE OCH WÄLDORNE l IVMFRW 
l: MÄRTA ELISA~ l BET LINNARDTS DÅTTER BLEF DÖD l DEN 14 APRILIS ANNO l !6 4 2; 

däröver på lockdelen l. H . S. 
Aven denna kista befanns vid inventeringen 1929 vara skadad av tjuvar. Locket 

saknades, fotgaveln var sönderklippt och delvis bortsliten liksom flera handtag och 
beslag. Kistan tillslöts då med ett nytt plant lock av furu. 2 

Kista för Johan Gabriel Linnardtsson (Torstenson), d . 1642. Fig. 473 . 
Av samma material och form samt med fötter av samma antal och utseende som 
föregående kista samt med samma dekarativa element som denna; utan handtag. 
L. 77, B, 37, H . 45 cm. På vardera långsidan två änglahuvuden omgivna av grave
rade kransar. Däremellan två anvapen, samma som på föregående kista och place 

1 ELGENSTIERNA omnämner ej denna dotter. 

~ Se härom skrivelse fr. förf. t. Riksmarskalken den 7 maj 1929. Riksmarskalksämbetets arkiv. 
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Fig. 473. Kista av tenn för J ohan Gabriel Linnardtsson (Torstenson), d. 1642. 

Torstensonska gravkoret. 


7. innerner Sarg fUr Johan Gabriel Linnardtssou Coffin , of tin. of Johan Gabriel Linnardtsson 
(Torstenson ), i" 1642. (Torstenson), d . 1642. 

rade på samma sätt. Längs kistans och lockets alla kanter och hörn bårder, sam
mansatta av palmettliknande spetsverk och en repstav. På lockets fyra hörn knoppar. 
På huvudgaveln, ävenledes dekorerad med ett änglahuvud, följande inskvift: DEN 
EDELE OCH WÄLBORNE l lABAN GABRI EL LINNARDTSSÅN / BLEF DÖDH DEN 9 IVNIJ AN l 
No 1 6 4z; däröver på lockdelen l. H . S. 

Kista för fältmarskalken greve L e nn ar t Tor s ten so n, d . 1651. Fig. 47G och 588 e. 
A v koppar, sexsidig genomskärning. på vardera långsidan två handtag av järn ; utan föt
ter. L. 205, B. 72 , H. 62 cm. Längs kistans och lockets alla kanter och hörn band, 
målade i guld. Liknande band indela kistans långsidor i åtta fält, varelera prytt med 
ett i heraldiska färge r m ålat anvapen. Dessa äro från huvudändan räknat på högra 
sidan, fäderne: l ) (Brun Svensson av] Forstenaätten, 2) röd sparre på guld (ej identi 
fierat; borde enl. ELGENSTIERNA vara [Gyrit Bengtsdotter] Ryting), 3) (Gudmund Tor
björnssonl Bagghuvud av d. ä. Forstenaätten, 4) tre svarta horn på silverbotten (ej 
identifierat; borde vara [Ragnhild Svensdotter] hal v lilj a), 5) [Hans JakobssonJ Eke
blad, 6) Silvermussla på blått (ej identifierat; borde vara [Brita Andersdotter] Ekeblad), 
7) [Nils Klasson till Stola] halvm åne, 8) [Ebba Arendsdotter] ulv; på vänstra sidan, 
möderne: l ) (Nils] Posse, 2) (Gertrud Mattsdotter av] d . y. ätten Römer i Norge, 
3) (Axel Mattsson av] Vinstorpasläkten, 4. (Birgitta Eriksdotter] Lilliesparre, 5. (Nils 
Mattsson] Kagg, 6. (Anna Pederselotter till Granhamm ar] Örnflycht, 7) [Lindorm Bruns
son av] Forstenaätten, 8) (Karin Siggesdotter] Sparre. På locket ett förgyllt kors. 
På huvudgaveln det grevliga Torstenssonska vapnet, nästan utplånat; däromkring 
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Fig. 474. Kista av tenn för Märta Elisabet Linnarcltsdotter (Torstenson), d. 1642. Tarsten

sonska gravkoret (s. 598). 


Zinnerner Sarg fUr Mlirta Elisabet Linnardtsdotter Coffin, of tin, of Märta Elisabet Linnardtsdotter 

(Torstenson), t 16±2. (Torstenson), d. 16±2. 

initialer, på ena sidan L. T. S. (Lennart Torstens Son). Initialerm. på andra :sidan 
äro helt utplånade. På huvudgavelns lockdel I. H. S. På fotgaveln dödskalle och 
korslagda ben ; däröver på locket inskriften: OBYT · ANNO l 16 51 · l DIE 7 APRIL, allt 
målat i guld . 

Huvudbaner för fältmarskalken greve Lennart Torstenson. Fig. 478. Hän
ger i gravkorets västra. fönster. Satt 1822 enl. RoTI-ILIEB (s. 159) »i fonden af det 
öppna Choret», på samma plats som nu, men fönstret var då igensatt. Skölden, som 
överensstämmer med grevliga ätten Torstensons vapen, omgives av akantusbladverk 
i guld, silver, blått och rött. Under skölden, ramat av liknande akantusbladverk, en 
kartusch med text i guld på SVflrt botten. Jnskrift: LINNART TORSTENSON l GREFWE 
TILL ORTHALA F!\IJHERRE TILL l WIJRESTA HERRE TILL FORSTENA REESTA RA l SICK 
LENNARSNÄÄS TEGERSIÖÖ PEN l NINGBY OCH OCKNA. H. 196, B. 147 Cm .; bärstången 
saknas. 

Anträd för fältmarskalken greve Lennart Torstenson. Fig. 479. Uppsatt 
i arkadöppningen söder om dörren till gravvalvet. Satt 1822 enl. RoTI-ILIEB (s. 153) 

. till höger om ovannämnda huvudbaner. Anträdet bär överst en knippa gröna palm
blad med en förgylld bandrosett, ovan vilken stamvapnet sitter. På stammen tio 
anvapen, ordnade parvis. Därunder ett fladdrande silverband med inskriften: FÄLTM: 
GREF L: TORSTENSONS l NÄRMASTE ANOR. Under detta. förgyllda akantusblad kring en 
silvermussla; underst trädets rötter. stamvapnet överensstämmer med grevliga ätten 
Torstensons vapen. Anvapnen (jfr släkttavlan s. 601) äro uppifrån räknat parvis: 
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Fig. 475. Huvudgaveln på kistun fig. 474. 

Kopfende von dem Sarge, Fig. 474. Read-end of cofl'in, Fig. 47!. 


9 10 7 8 

Torsten Anna Gudmundsdot- Anders Hans- Agneta Nilsdot- Axel Anna Axelsdotter Mattias Eli n Lindormsdot


Brunsson te r (baggehuvud 1 son (Ekeblad) ter (Halvmåne) Pos 'le (Vin st orpasliikten) Kagg ter (Forst•nasliikten) 


ö 6 3 4 

Lennart Torstensson Margareta Andersdotter (Ekeblad) Nils Posse Anna Kagg 


2 

Torsten Lennartsson l\1ärta Posse 

Lennart Torstenson 
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Fig. 476. Kista av koppar för fältmarskalken Lennart Torstenson, d. 1651. Torstensonska 
gravkoret (s. 599). 

Knpferner Sarg des Feldmarschalls Lennart Torstenson, Capper coffin of Field·marsha1 Lennart Torstenson, 
t 1G51. d. 1G5l. 

l) [Torsten Lennartsson av] Forstenaätten, 2) [Märta] Posse 3) [Nils] Posse, 4) [Anna] 

Kagg, 5) [Lennart Torstensson av] Forstenaätten, 6) [Margareta] Ekeblad, 7) [Mattias] 

Kagg, 8) [Elin av] Forstenaätten, 9) [Axel] Posse, 10) [Anna av] Vinstorpasläkten. H. 
209, B. 102 cm.; bärstångens L. 164 cm. 

Sorgfana för fältmarskalken greve Lennart Torstenson. Fanstången fästad vid 

en valvkonsol på södra väggen. Tvåtungad fana av ripsliknande svart tyg, senare 

uppfästad på grov tyll; av samma utseende som sonens, Gustav Adolf Torstenson, 

sorgfana (fig. 484). Rest av frans längst k anterna. Fanan målad på båda sidor 

med grevliga ätten Torstenscms vapen och följande inskrift : HENNEs KONGL: MAIJ'i'fl 

SÅ OCH SWERIGES RYKES l HÖGTBETRODDE MAN RÅDI-I FELTMARSCI-IALCK GEN E l RAL 

GOVUERNEUR ÖFWER WESTERGÖTLANDH DAAL l WÄRMELAND OCH HALLAND. DEN I-IÖGH

WÄLDORNE HERR l RE HERR LINNART TORSTENSON. GREFWE TILL l ORTALA FRUHERRE 

TILL \VIRSTA HERRE l TILL FORSTENA RIDSTAD RA l SIKE OCH VLFSVNDA. ÄHR FÖDDER 

PÅ FORSTENA ÅHR - 1603 l DEN 17 AVGVSTI. OCH I HERRANOM SALIG AFSOMNAD l I STOCK

HOLM DEN 7 APRILLis ÅHR 1651. L. 281, B . 200 cm.; fanstångens L. 303 cm . 

Byst i m armor, föreställande fältmarskalken greve L e nnart Torstenson. Fig. 

482 . Uppställd mitt i g ravkoret. Bysten, som står på en pelare av grönådrig kolmårds

marmor, vilande på en kubisk sockel av samma material, föreställer en man med 

rikt, lockigt hår, som fall er ned över axlarna, samt mustacher och pipskägg. En del 

av rustningen synes ovanför kanten av den över axlarna kastade manteln, som prydes 

av en akantusbladranka. Kring halsen ett krås, sammanhållet av en nål. Bysten är 

troligen utförd av bildhuggaren Carlo Carove. I gravkoret finnas tre delar till en 

piedestal av grå kalksten, den ena delen försedd med följande inskrift i metallbok 

stäver: L. TORSTENssoN. Den har troligen tidigare utgjort postament för bysten. 

Kt"sta för Margareta Katarina Torstenson, d . 1652. Av samma material och 

form samt med handtag av samma antal och utseende som föregående kista. L. 152, 
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Fig. 477. Kista av koppar för Brita Stenbock, d. 1653. Torstensonska gravkoret. 

Kupferner Sarg fUr Brita Stenbock, t 16ö3. Capper coffin of B rita stenbock, d. 16ö3. 


B. 57, H. 50 cm. Längs kistans kanter och hörn spetsverk, målat i guld. På vardera 
långsidan två anvapen, målade i heraldiska färger, på högra sidan närmast huvud
ändan Torstenson, närmast fotändan De Ja Gardie; på vänstra sidan samma vapen i 
motsatt ordning. På locket kors, målat i guld. På huvudgaveln följande, i guld 
målade inskrift: DEN HÖ GHWÄLBORNE FRÖKEN l FRÖKEN MARGARETA CATHARINA l TORs
TENSON BOHREN (GRE]FWE l DOTTER · TIL ORTALA FRYHERR /DOTTER TIL WVRESTA · 
FRÖKEN l TIL FORSTENA REESTA, RA l SICH OCH (VLFSV]NDA; däröver på lockdelen t ·H .S. 
På fotgaveln fortsätter inskriften: FÖDD ÅHR 1643, DEN l 22 APRIL OCH AFSOM I NADE 
I STOCKI-IOLM l DEN l :! SEPTEMBER l ÅHR l G52; däröver på lockdelen dödskalle OCh 
korslagda ben. 

Kista för greve Gustav Adolf Torstenson, d. 1653. I alla avseenden 
lik föregående kista. L. 196, B. 68, H. 58 cm. Inskrifterna lyda, på huvud
gaveln: DEN HÖGI-IWÄLBORNE GREFWE l OCI-I HERRE HER GVSTAF ADOLF TORSTENSON, 
GREFWE TIL ORTA / LA, FRYHERE TIL WYRESTA l HERRE TIL FORSTEENA, j REESTA OCH 
RASICK; på fotgaveln: FÖDD VTHI STOCKHOLM l DEN 2 SEPTEMB: AO l 6 3 4 l OCH I 
HERRANOM AFSOM l NADE VTHI STRASBVRG l DEN :! 4. IANVARI ÅHR l 6 53. 

Sorgfana för greve Gustav Adolf Torsten son. Fig. 484. Fanstången fästad vid 
en valvkonsol på norra väggen i gravkoret. Tvåtungad fana av ripsliknande svart tyg, 
senare uppfästad på grov tyll. Rest av frans längs övre kanten. Fanan målad på 
båda sidor med grevliga ätten Torstensons vapen och följande inskrift: DEN HÖGH
WÄLBOHNE GREFWE OCH HERRE HERR l GVSTAF ADOLPH TORSTENSON, GHEFWE TIL OH
TALA l FRIJI-IEHRE TIL WYRESTAI-I HERRE TIL FORSTENA REESTAH l OCH HASICK. FÖD? 
VTHI STOCKHOLM DEN 2. SEPTEMBER l ÅI-IR l !i il! OCH I HERRANOM SALIG AFSOMNADE.l 
I TYSKLANDT VTHI STRASBVRGH, DEN l 24 . JANVARY ANNO 1653. L. 280, B. 198 Cm.; 

fanstångens L . 314 cm. 
Kistu för Brita Stenbock, d. 1653. Fig. 477. Av samma material och form 

som föregående kista, på vardera långsidan försedd med tre handtag av järn; utan 
fötter. L. 180, B. 67, H. 53 cm. Längs kistans alla kanter och hörn spetsverk, målat 

39. Sveriges kyrkor. Slackholm II. 
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Fig. 478. Huvudbaner för fältmarskalken Lennart Torstenson, d . 1651. Torstensonska 
gravkoret (s. 600). 

Fllneralwappen des :H'eldmarschalls Lennart Torsten Funeral arms of Field-marshal Lennart Torstenson, 
son, t 1G51. d. 1U51. 
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Fig. 479 och 480. Anträd, t. v. för fältmarskalken Lennart Torstenson, d. 1651 (s . 600), t. h . 
för hans maka Deata De la Gardie, d. 1680 (s. 611). Torstensonska gravkoret. 

Stammbäumo. Links fUr den Feldmar:3chall Lennart T01·· Family-trres. To the lcft of Field-marshal Lennart 'l'or
stenson, j- !Göl. Reellt~: fUr seinc Gattin Beata De la stenson, el. l Göl; to the right of his wife Beata de la Gardie, 

Gardie, j- 1G80. d. 1G60. 
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]<'ig. 481. Kista för okänd person. Av ek, klädd med svart 
sammet. Troligen från mitten av 1600 talet. 'forstensonska grav

koret. 
Sarg ftir unbekannte Person. Eichen Oak coffin, lined with black velvet, of 
holz 1nit schwarzem Sammet bekleidet; a stranger; probably from the n1iddle 

wahrscheinlich Mitte des 17. Jahth. of tue 17th centmy. 

i guld. På vardera långsidan åtta i heraldiska färger målade anvapen, från huvud
ändan räknat på högra sidan, fäderne: l) [Olov Arvidsson] Stenbock, 2) Lilliehöök 
(borde enl. ELGENSTIERNA vara [Karin Haraldsdotter] Lake), 3) [Erik Abrahamsson] 
Leijonhufvud, 4) [Ebba Eriksdotter] rasa, 5) [Sten Sture] Natt och Dag, G) [Kristina 
Nilsdotter] Gyllenstierna, 7) Samma som nr 3, 8) Samma som nr 4; på vänstra sidan, 
möderne: l) [Joakim] Brahe, 2) [Margareta] Vasa, 3) [Gustav Olovsson] Stenbock, 
4) [Brita] Leijonhufvud, 5) [Otto d. ä. av] Luneburg, 6) Sachsen-Altenburg (borde 
enl. HtiBNER vara [Mechtild] von Campen, 7) [Johan Henrik, greve till] Schwartz
burg. 8) Nassau. På locket ett nu till största delen utplånat kors, målat i guld. 
På huvudgaveln det stenbockska vapnet, målat i heraldiska färger; däröver på lock
delen följande målade inskrift: BRITA STEN l BOCK. GREFVE l DOTER TIL BOGESVND. 
På fotgaveln fortsätter inskriften sålunda : NATA ANNO 1 1; 1 1 l 1 o IANVARY l DENATA 
ANO. l 1653. 23 l AvavsTI; däröver dödskalle och korslagda ben. 

Kista för okänd person. Av ek, sexsidig genomskärning; utan fötter, handtag, 
dekorationer eller inskrift. L. 199, B. 63, H. 60 cm. Till typen närmast överens
stämmande med fig. 588 e. Mitten av 1600-talet. 

Kista för okänd person. Fig. 481. Av ek, klädd med svart sammet, fem
sidig genomskärning samt på vardera långsidan två handtag av järn . Kistan har vid 
något tillfälle försetts med en ny botten, fästad medelst sex beslag av järn och vilande 
på tre tvärgående slåar. L. 210, B. 58, H. 62 cm. Längs kistans och lockets alla 
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Fig. 482. Fältmarskalken Lennart Torstenson, d. 1651. Byst av vit marmor, 
tillskriven Carlo Carove. Torstensonska gravkoret (s. 602). 

ll'eldmamchall Lennart Torstenson , t 1651. Biiste Field-marshal Lennart Torstenson , d . 1H51. Dust 
ans weissem Marmor, di e Carlo Carove zuge~ of white marble, attributed to Carlo Carove. 

schrieben wird. 

39* 
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Fig. 483. Kista av koppar för 13rita Kristina Torstenson, d. 1671. Torstensonska 
gravkoret. 

Kupferner Sarg fUr Brita Kristina Torstenson, Capper coffin of Drita Kristiull Torstenson , 
"f" 1G71. d. lG/1. 

kanter och hörn vävda band, fästade med tenlikor. Kistan saknar inskrift. Troligen 
från mitten av 1600-talet. 

Kista för Brita Kri s tina Torsten son, d. 1671. Fig. 483. Av koppar, sex
sidig genomskärning, sex plattat kulformiga fötter med fals på mitten och korta skaft 
samt på vardera lång~idan två handtag av järn, vid fästpunkterna försedda med be
slag i form av sextaliga blommor. L. 105, l3 43, H. 49 cm. Längs kistans och 
lockets kanter och hörn spetsverk av driven förgylld mässing. Mellan handtagen på 
vardera långsidan två anvapen, på högra. sidan närmast huvudändan Torstenson, 
närmast fotändan Stenbock; på vänstra sidan samma vapen i omvänd ordning. Ovanpå 
locket krucifix med korsarmarna slutande i trepass; Kristusfiguren i rundskulptur, 
gjuten i mässing; däröver sedel. På huvudgaveln det grevliga Torstensonska vapnet, 
liksom anvapnen av driven förgylld mässing; däröver på lockdelen följande inskrift: 
DHEN HÖGSWÄL l BORNE FRÖKEN BRITA CHRIS l TINA TORSTENSON GREFWE / DOTTER AFF 
ORTALA FRYHER l REDOTTER AF wvRESTAD. På fotgaveln bevingat timglas, ävenledes 
av driven förgylld mässing; däröver på lockdelen årtalet 1671. 

Kista för greYe L e onard Torsten sonson, d. 1678. Fig. 485-486 och 589f. Av 
koppar, strödd med glimmer, i genomskärning svängda sidor och lock, sex plattat kulfor
miga fötter med punsade bladornament på ÖYersidorna; utan handtag. L. 160, B. 70, 
H . 67 cm. Kistan dekorerad med i mässing drivna, förgyllda ornament och vapen. 
Längs kistans nederkant en bård av uppåtväxande akantusblad; över varje hörn ett 
liknande stort blad. På vardera långsidan åtta anvapen (två saknas på högra sidan); 
från huvudändan räknat på högra sidan, fäderne : l ) [Lennart Torstensson av] For
stenaätten, 2) [Margareta Andersdotter] Ekeblad, 3) [Nils Axelsson] Posse, 4) [Anna] 
Kagg, 5) [Pontus] De la Gardie, 6) Saknas [borde enl. ELGENSTIERNA vara [Sofia] 
Gyllenhielm), 7) Saknas "( borde vara [Krister Gabrielsson] Oxenstierna), 8) [Beata Karls
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Fig. 484. Sorgfana för greve Gustav Adolf 'l'orstenson, d. 1653; av svart siden med målad 
dekorering. Torstensonska gravkoret (s. 603). 

Trauerfahne dr s Grafen Gustav Adolf ·rorstenson, t 1653. Fnneral banner of Count Gustav Adolf Torstcnson, d. lö53. 
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Fig. 485. Kista av koppar för greve Leonard Torstensonson, <1. lfi78. Torstenson~ka gravkoret 
(s. 608). 

Kupferner Sarg fUr Graf Leonard TorstensonsonJ t 1Gi8. Copper coffin of Couut Leonard Torstensonson , d. 1678. 

dotter) Gera; på vänstra sidan, möderne: l) [Erik) Stenbock, 2) [Magdalena] Sture, 
3) [Erik) Brahe, 4) [Elisabet av] Braunschweig-Luneburg, 5) [Krister) Horn, 6) [Kata
rina) Bielke, 7) [Bengt Gabrielsson) Oxenstierna, 8) [Brita) Posse. Lockets övre och 
nedre kanter utbildade som vulstliknande bladlister. Över hörnen spetsverk. Ovanpå 
locket krucifix med korsarmarna slutande i trepass; Kristusfiguren i rundskulptur, 
gjuten i mässing. Över korset l. N. R. I.; under detsamma årtalet 1679 (begravnings
året). På vardera av lockets sidor tre drnperifestoner med fruktklasar. På huvud
gaveln det grevliga Torstensonska vapnet; däröver på lockdelen en kartusch, krönt 
av ett bevingat änglahuvud och försedd med följande inskrift: LEONHARous TORSTEN

SONSON l COMES DE ORTALA IPSE FLOS PRIMJEVO IN FLORE/ RE RT 9 SO ANJ MDCLXXII 

DIE XVII MAI l NAT l ANO VERO MDCLXXVIII XXI NOVEMB l DENAT9 HAC URNA TECTVS 

JACET. 2 På fotgaveln dödskalle och korslagda ben; däröver på lockdelen en oval 
kartusch med bibelspråk: Vish. 4. v. 13 och 14. 

Kista för Beata De la Gardie, d . 1680. Fig. 487. Av koppar, klädd med 
svart sammet, i plan något svängda sidor, i genomskärning raka sidor och svängt lock, 
sex plattat kulformiga fötter med fals på mitten och korta skaft samt på vardera 
långsidan tre handtag av järn. Blott två av kistans sex fötter äro bevarade i ur
sprungligt skick; av de övriga fyra återstå endast skaften . L. 215, B. 78, H. 83 cm. 
Kistan dekorerad med beslag och vapen i driven förgylld koppar. Kring kanterna 

1 Enl. ELGE~STIERNA den 7 mars. 
2 Inskriften lyder med upplösta förkortningar: Leonhardus Torstensonson l comes de Ortala 

ipse flos prim!Bvo in flore l raptus suis omnibus Anno M DC LXXII die XVII mai natus f Anno 
vero MDCLXXVIII XXI novemuris / denatus. Hac urna leetus jacet. Översättning: Leonard 
Torstensonson, gre\·e till Ortala, bortryckt från alla de sina i blomman av sin ålder, född år 
1672 den 17 maj, död år 1678 den 2l november. Han vilar i denna kista. 
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Fig. 486. Huvudgaveln på kistan tig. 485. Torstensonska gravkoret. 

Kopfende von dem Sarge , Fig. 48ö. Head-end or coffin, Fig. 4%. 


lister av mässing utan ornering. På vardera långsidan tv:i anvapen, närmast huvud· · 

ändan De la Gardie, närmast fotändan Oxenstierna. Lockets övre och nedre kanter ut

bildade som vulster, ornerade med drivna bucklor. Ovanpå locket krucifix; Kristus

figuren i rundskulptur, gjuten i mässing. På huvudgaveln det friherrliga De la Gar

dieska vapnet och däröver på lockdelen en bladkransad kartusch med följande inskrift: 

DEN: HÖGH: WÄLBORNE GREFWINNA: l OCH: FRU. FRU: BEATA · DELA: GARD! · GREFWINNA: 

ITIL: WISINGSBOGS OCH; ORTALA FRIHERR l INNA: TILL: KAYANA OCH MARISTADT FÖDD l D 

20 AUG 1612 DÖDH D. 28 ocTEB · A 1681.1 På fotgaveln dödskall e och korslagda ben, 

omgivna av sädesax ; däröver på lockdelen kartusch med bibelspråk: Fil. l v. 21. 

1 Enl. ELGENSTIERNA u. 28 okt. 1680 och begr. 16 febr. 1681. 
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Fig. 487. Kista av koppar, klädd med svart sammet, för Beata De Ja Gardie, d. 1680. Torsten

sonska gravkoret (s. 610). 


Sarg fiir 13eata de la Gardie , -!" 1680. Kupfer, mit schwar- Copper coffin, lined with black velvet, of 13eata De la 

zem Sammet bekleidet. Gardie, d. 1680. 

Ant1·äd för Beata De la Gardie. Fig. 480. Uppsatt i arkadöppningen norr 
om dörren till gravvalvet. Satt 1822 enl. RoTHLIEB (s. 153) till vänster om makens, 
Lennart Torstenson, huvudbaner. Anträdet överensstämmer med mannens tidigare 
beskrivna anträd (s. 600), men palmbladen äro här utbytta mot lagerkvistar och 
inskriften på silverbandet lyder: GREFNAN B: DE LA GARDIES / NÄRMASTE ANOR. Stam
vapnet överensstämmer med friherrliga ätten De la Gardies vapen. Anvapnen (jfr 
nedanstående släkttavla) äro uppifrån räknat parvis: l) [Johan] De la Gardie, 2) [Kata
rina] Oxenstierna, 3) [Krister Gabrielsson] Oxenstierna, 4) [Beata Karlsdotter] Gera, 
5) [Pontus] De la Gardie, 6) [Sofia] Gyllenhiclm, 7) [Karl] Gera, 8) [Kerstin] Färla, 
9) [Gabriel] Oxenstierna, 10) [Beata] Trolle. H. 210, B. 96 cm.; bärstångens L. 
165 cm. 

9. 10. 7. 8. 
Jaques Catharine Johan III Katarina Gabriel Beata Karl Kerstin 
De la De Saint Hansdotter Oxen- Troile Gera Bengtsdot________.Gardi e Colombe stierna ter (Färla) 

'--.--''----~------

5. 6. 3. 4. 
Pontus De la Gardie Sofia Gyllenhielm Krister Oxenstierna Beata Gera 

l. 2. 
Johan De la Ganlie Katarina Oxenstierna 

Beata De la Gardie 

Kista för greve Lennart Adolf Torstenson, d. 1680.1 Till material och form 
alldeles lik föregående kista; utan handtag. L. 96, B. 42, H. 41 cm. Även i de-

ELGENSTIERNA omnämner ej denne son till Anders Torstenson . 1 
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Fig. 488. .Kista av koppar, klädd med svart sammet, för hovrättsp residenten Anders Torstenson, 
d. 1686. Torstensonska gravkoret. 

Sarg d e~ Ob erlandesgeriehtspriLsidents A.nder~ Torsteuson, Capper coffin, lin ed witl1 black velvet, of Anders 'l'orsten
"1" l ö86. Kupfer, mit sclnvarzem Sammet beklcidet. son, President of Co urt of Appeal, d . 1G86. 

korativt avseende är kistan alldeles lik föregående. Anvapnen på långsidorna äro, när

mast huvudändan Torstenson, närmast fotändan Stenbock. På huvudgaveln det grevliga 

Torstensont<ka vapnet; i kartuschen på lockdelen följande inskrift: DEN HÖGHWÄLBORNE 

GRE l FWE OCH HERRE HERR LÄNARDT ADOLF TORSTENSON l GREFWE TILL URTAL l A FRI· 

HEHRE TILL WIRISTAD, FÖDDES/D !J IANUARIJ AO lG 80 DOGH D 17 MAHTIJ. På fot

gaveln dödskalle och korslagda ben; däröver på lockdelen kartusch med bibelspråk: 

Gal. 3 v. 27. 
Kista för hovrättspres identen greve Anders Torst e nson, d. 1686. Fig. 488 och 

590 a. Av koppar, klädd med svart sammet, i genomskärning svängda sidor och lock, 

åtta päronformade fötter av trä m ed i koppar drivna påsatta akantusblad (flera salmas) 

samt på vardera långsidan fyra haniltag, gjutna i mässing och endast tjänande dekorativt 

ändamål. L. 237, B. 89, H. 76 cm. Kistan dekorerad med i koppar drivna ornament 

och vapen . Längs kanter och hörn bårder, sammansatta av pärlstavar och biadornament. 
Vid nederkanten sitta fästade över varje fot ett knippe uppåtväxande akantusblad . 

Längs lockets vulstartade underkant en om »löpande hunden » påminnande bård. 

Ovanpå locket krucifix; Kristusfiguren saknas. På korset sedel. På huvudgaveln det 

grevliga Torstensonska vapnet samt däröver på lockdelen en av två ymnighetshorn, 

palm- och akantusblad omgiven k artusch med inskriften: KONGL. MAJT~ HÖGBETRODDE 

MAN RÅD OCH PRA': l SIDENT UTHI DEN KONGL HOFFRÄTTEN I STOORFÖRSTENDÖMET FIN l 
LAND I ÅBOO DEN HÖGWÄLBORN E GREFWE H. ANDREAS l TORSTENSON GREFWE TILL 

ORTHALA FRYHERRE TILL WYRESTA l HERRE TILL FORSTENA REESTA ROBICH LENNARZ

NÄÄS ULFFSUNDA / PENNINGEBY OCH OKNA HW ILKEN ÄR HIT TILL WEHLDEN FÖDD UTHI l 
A0STRALSUND D. :!0 IAN UARY 1(;41 OCH I HERRANO / SAHL AFSOi\'!NAT I STOCKHOLM 

o. s NovnR 1680. 1 På fotgaveln en skål, i vilken ligga dödskalle, korslagda ben 

samt blommor. 
1 Troligen felskriming. ELGENSTIERNA uppger dödsåret 16'36, som otvivelaktigt är riktigt.. 
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Fig. 489. Kista -av koppar för greve Gustav Otto Torsten~on, d. 1690. Torstensonska gravkoret. 
Kupferner Sarg des Grafen Gustav Otto Torstenson, j- 1G90. Copper eoffin of Count Gustav Otto Torstenson, d. 1690. 

Den 28 oktober 1687 (jfr s. 613, not l) begravdes »Kongl. Rådet Greff Anders 
Torstensons lyk utj hans E'gitt Graff». (RFa.). 

Kista för greve Gustav Otto Torstenson, d. 1690. Fig. 489-490. Av 
koppar, strödd med glimmer, i genomskärning raka sidor och svängt lock, sex plattat 
kulformiga fötter med fals på mitten, korta skaft och i kopparplåt drivna akantus
blad på översidorna samt på vardera långsidan fyra handtag, gjutna i mässing och 
endast tjänande dekorativt ändamål. L. 186, B. 67, H. 73 cm. Kistan ornerad med 
i förgylld kopparplåt drivna beslag och vapen. Över kistans och lockets hörn akan
tusliknande bladornament. På huvudgaveln det grevliga Torstensonska vapnet samt 
på ömse sidor därom åtta anvapen, fästade på hjälmtäcket. Anvapnen äro desamma 
som på broderns, Leonard Torstensonson, kista (s. 608) och sitta ordnade på följande 
sätt: till vänster (heraldiskt) nedifrån räknat parvis, fäderne; till h0ger uppifrån räknat 
parviR, möderne. På huvudgavelns lockdel en av palmblad omgiven kartusch med 
följande inskrift: DEN HÖGWÄLBORNE GREFVE l FRYHERRE OCH HERRE, HERRE GUSTAV 

A 0OTTO l TO~STENSON AF FORSTENA SLÄCHTE FÖDD l D. 31 OCTOBER 16 7 4 AFSOMNAD l 
D. 1 MARTY IIi !J o. På fotgaveln en skål, i vilken ligga dödskalle, ben och sädesax 
(fig. 497 a); däröver på lockdelen årtalet 1693. 1 

Kista för greve Johan Gabriel Torstenson, d. 1693. Fig. 491. Av koppar, 
strödd med glimmer, i genomskärning svängda sidor och lock, åtta päronformade 
fötter av trä med i koppar drivna påsatta akantusblad samt på vardera långsidan 
fyra handtag, gjutna i brons och endast tjänande dekorativt ändamål. L. 23ö, B. 
95, H. 95 cm. Kistan ornerad som föregående Över alla hörn akantusliknande 
bladornament. På huvudgaveln samma vapen och anvapen som på föregående kista, 
ordnade på samma sätt; däröver på lockdelen en av två ymnighetshorn, lager- och 
palmblad omgiven kartmch med följande inskrift: DEN HÖGWÄLBORNE / GREFWE, FRI.J

' Begravningsåret 
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Fig. 490. Hu vudga\·eln på kistan fig. 489. Torstenson~ka gravkoret. 

Kopfendo von dem Sarge, Fig. 489. H ead-end o! cofl'in, Fig. 489 . 


HERRE OCH HERRE l HERR JOHAN GABRIEL TORSTENSON l AF FORSTENA SLÄCHTE l FÖDD 

ANNO l G 7 5 DENN 11 DECEMBER l AFSOMNADE DENN l 2 MARTY ANNO 16 !l :l . På fot
gavelns lockdel en liknande kartusch meJ årtalet 1693; därunder på kistdelen död
skalle och korslagda ben, allt omgivet av rikt akantusbladverk; ur skallens ögon
hålor slingra sig ormar och uppväxa sädesax. 

Kista för Leonarda Amalia Torstenson, d. 1712. Fig. 492 . Av svartmålad 
koppar, i plan något svängda och i genomskärning karnisformigt svängda sidor och 
lock; utan fötter eller handtag. L. 212, B. 85, H . 72 cm. På huvudgaveln det 
grevliga Torstensonska vapnet målat i heraldiska färger; däröver på lockdelen följand e 
målade inskrift: THEN HÖGWÄLLBORNE l FRÖKEN, FRÖKEN LEONARDAl AMALIA TORSTEN

SON, l FÖDD, ANNo 1 Gs 1 l DEN 1. APRIL; inskriften fortsätter på fotgavelns lockdel: 
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Fig. 491. Kista av koppar för greve Johan Gabriel Tor~tenson, el. 1693; fotgaveln. 

Torstensonska gravkoret (~ . 614). 


Kupferner Sarg des Grafen Johan Gabriel Torsten- Copper coffin of Connt Johan Gabriel Torstenson, 
son, "!' 169.'!; Fnssende. d. lö~3; the foot·end. 

OCH I HERRANOM j SALIGEN AFSOMNADE DEN l i IANUARII ANNO l 7 l 2; därunder på 
kistdelen är målat en dödskalle och korslagda ben. 

Kista för översten greve J a ko b Torstenson, d. 1715. Fig. 493- 494. Av ek, sex
sidig genom~kärning (lockets mittstycke dock försett med profilerade kanter) samt på 
vardera långsidan två, på vardera gaveln ett handtag av järn med genombrutna plåtar 
av tenn ornerade med blad och blommor (fig. 494). Kistan har vid något tillfälle 
försetts med en ny botten, fästad medelst sex grova beslag av järn och vilande på 
tre tvärgående slåar. L. 195, B. 66, H. 68 cm. På huvudgaveln under handtaget 
en liten kartusch av tenn med följande inskrift: mER IN l RUHET l OBRISTER GRAF l 
JACOB l TORSTENSON l AO l 7 l ;) / 2 DECE:V!B l STRALSUND. 
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Fig. 492. Kista av koppar för Le011at·da Amalia Torstemon, d. 1712. Torstensonska gravkoret 
(s. 615). 

Kupfern cr Scu·g fUr Leouarda A1nalia Torstenson, t 1712. Capper cofl' in of Lconarda Amalia Torstenson, d. 1712. 

Ki s ta fÖr. kammarherren greve Erik T o r stenson, d. 171 8. Till material, form 
och ornering ~lldeles lik systerns, Leonarda Amalia Torstenson, kista (fig. 492). L. 223, 
B. 88, H. 70 cm . Ovanpå locket ett enkelt kors av trä. På dess högra långsida 
är målat ett bibelspråk: Job 14 v. 14; på vänstra sidan en nu helt utplånad inskrift, 
sannolikt också ett bibelspråk. In skriften på gavlarnas lockdelar lyder; vid huvud
ändan: HENNES HÖGT SAHL KONG. l MAIJTS DROTTNING HEDWIG l ELEONORAS TROMA OCH 

KAMMARHERRE l DEN HÖGWÄLBORNE HERRE OCH GREFWE l--- ERICH TORSTENSON 

FÖDD I ( STOCKH )OLM ANNO ] 6 8 G DEN 2 7 APRIL; vid fotändan: OCH I HER l RANOM 

SALIGEN AF l SOMNADE I STOCKHOLM l DEN 2 5 OCTOBER ANO l 718. 

Kista för greve Ada m Torstenson, d. 1724, son till Karl Ulrik Torstenson 1 

och Anna Margareta Oxenstierna. Av ek, i genomskärning raka sidor och profilerat 
lock , ursprungligen försedd med fyra plattat kulformiga fö tter (endast en halv fot är 
bevarad); utan handtag. L. 81, B. 37, H . 40 cm. Till typen närmast överensstäm
m ande med fig . 590 e. Längs kistans och lockets kanter och hörn enkla beslag. På 
huvudgavelns lockdel en kartusch av driven mässing med fö ljande inskrift: GREFWE 

ADAM TORSTENSON l FÖDD A~ l 7 2 4 DEN 2 6 OCTOBER / AFFSOMNADE DEN 2 DECEMBER l 
Si\MMA Åim ; därunder på löstdelen en liknande kartusch m ed bibelspråket .Matt. 18 
v. l O. 

Ki s t a, troligen för översten greve Karl U lrik Tor s t enso n , d. 1727. Fig. 496. 
Av furu, klädd med nu gul, ursprungligen vit sidenrips, med krederade och förgyllda 
listverk och ornament; i genomskärning profilerade sidor och lock, åtta fötter, skulp

1 ELGENSTIERNA uppger r ik tigt, att denn e avled barnlös 1727, men omnämnnr ej den före 
h onom 17~4 avlidne sonen. Att Karl Ulrik Turstenson är fader till Adam är otvivelaktigt, eme· 
dan den förre var den ende manlige medlemmen av sin gen era tion av ätten, som ingick äkten
skap (jfr stamtad an s . 5971. 
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Fig. 493 och 494. Kista av ek för översten Jakob Torstenson, d. 1715, samt ett av kistans hand 

tag av järn med dekorativa plåtar av tenn. Torstensonska gravkoret (s. 616). 


Sarg des Obersten Jakob Torstenson, t 1715. Eiche . - 0ak eoffin of Colonel Jakob Torstenson, d . 1715, and 

Ein eiserner Handgriffe des Sarges mit rlekorativen Zinn one or tlle iron handles of the coffin with decorative 

platten. plates of tin. 

terade med akantusblad samt på vardera långsidan fyra handtag, gjutna tenn och 
förgyllda, endast tjänande dekorativt ändamål. L. 218 B. 75, H. 79 cm. På locket 
ett hederat och förgyllt kors. På vardera av dess långsidor och gavlar en inskrifts
kartusch, omgiven av akantusblad och palmkvistar. I kartuschen på vänstra sidan 
bibelspråket Ps. 16 v. 11; övriga inskrifter helt utplånade. På huvudgaveln det 
grevliga Torstensonska vapnet, starkt skadat och delvis bortfallet. På fotgaveln död
skalle och korslagda ben i en kartusch, ävenledes starkt skadad. 

Den 20 mars 17 29 !Jegravdes '' Öfwersten Grefwe Carl Ulrick Torstensson, uty rles 
Egen Graf i Kyrck? » (R.Fa. ). 
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Huvudbaner för översten greve Karl Ulrik Torstenson. Fig. 495. Hänger 
på sydväggen i gravkoret bredvid det västra fönstret. - Skölden, som överensstämmer 
med grevliga ätten Torstensons vapen, omgives av rikt akantusbladverk i guld, silver 
(nu rödbrunt), blått och rött. På sidorna därom gröna palm· och lagerkvistar, ur
sprungligen bärande, till höger ett stam- och åtta fäderneanvapen (fyra saknas), till 
vänster ett stam- och åtta möderneanvapen (sju saknas); nedtill två fladdrande silver
band med inskrifterna FÄDERNE respektive MÖDERNE. Anvapnen äro desamma som 
på broderns, Leonard Torstensonson, kista ·(s. 608) och överensstämma med fäderne 
n:ris l, 3, 4, 7 och 8, möderne n:ris 5 och 6. Under skölden trofelmippen och 
framför dessa en musselformad kartusch med text i guld på svart botten. Inskrift: 
KONGL~ MAIJT~Z l TROO MAN OCH ÖFWERSTE WIJD NÄRICKE l OCH WÄRMELANDZ INFANTE

RIE REGEMENTE DEN HÖG• /WÄLBORNE HERR GREFWE CARL VLRICK TORSTENSON : /FÖDD 

20 ST: V 
I STOCKHOLM ÅHR 16 8 5: DEN 8. JANUARY l DÖD I BRtSSEL DEN DECEMBER 

31 ST: N 

1727. H. 236, B. 196 cm.; bärstångens L. 129 cm. 

Huvudbaner för översten greve Karl Ulrik Torstenson. Hänger på gravkorets 
sydvägg. Under skölden, som överensstämmer med föregående, en kartusch med text i 
guld på svart botten. Inskrift samma som på föregående. H . 109, B. 56 cm.; bär
stångens L. (avbruten) 35 cm. Alla tre hjälmprydnaderna och hjälmtäcket saknas. 
Troligen ej ett huvudbaner i vanlig mening utan det vapen, som krossades vid graven , 
då ätten med Karl Ulrik Torstenson utdog på svärdsidan. 

K i s ta för o k ä n d p e r s o n. A v ek, ursprungligen klädd med svart kläde, nu till 
största delen bortfallet; i plan svängda och i genomskärning raka sidor och profilerat 
lock, åtta plattat kulformiga fötter samt på vardera långsidan tre, på vardera gaveln 
ett handtag av järn. L . 191, B. 68, H. 62 cm. Till typen närmast överensstäm
mande med fig. 590 e. 1700-talets förra del. Ingen inskrift. 

Vid inventering av gravkoret i april 1929 befanns denna kista vara mycket skadad. 
Den försågs med ny botten av ek och sex av de åtta fötterna lagades. De två åter
stående voro helt förstörda. 

Barnlcista för okänd person. Av samma material och form som föregående 
kista, försedd med sex plattat kulformiga fötter; utan hamltag, dekorationer eller in
skrift. L. 57, B. 28, H . 26 cm. 

Barnlcista för okänd person. Alldeles lik föregående, men försedd med blott 
fyra fötter. L. 54, B. 25, H . 28 cm. 

Barnkista för okänd person. Alldeles lik föregående. L. 53, B. 25, H. 
28 cm. Kistan är ganska skadad. 

Av dessa tre barnkista r tillhöra antagligen två greve Ture Gabriel Bielkes döttrar 
jfr uppgift i RFa., s. 623. 

40. Sveriges kyrkor. Stocklwlm II. 
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f( i s t a för o k ä n d p e r s o n. A v samma material och form som föregående kista, 

klädd med nu till största delen bortfallet svart kläde; utan fötter, handtag, dekora

tioner eller inskrift. L. ~00, B. 7.J., H. 56 cm. 

Även denna kista befanns vid itwenteringen i april 1029 vara m ycket skadad och 

försågs med ny botten, vilande på två tvärslåar. 

Kista för Margareta Magd a lena Torsten so n, d. 1747. Av ek med i plan 

svängda, i genomskärning raka sidor och profilerat lock, sex fötter (vid huvudändan 

saknas den vänstra) samt på vardera långsidan tre, på vardera gaveln ett handtag av 

järn med genombrutna plåtar av förtennt järnbleck, krönta av grevliga kronor. L. 207, 

B. 72, H. 58 cm. Till formen lik svägerskans, Anna Margareta Oxenstierna, kista 

(fig. 497). Längs kistans kanter spetsverk av förtennt järnplåt. På huvudgavelns 

lockdel en kartusch av kopparplåt med följande inskrift: HÖGSTSAL: HENNEs KONGL: 

MAITS l ULRIClE ELEONORlE HANS KONGL: MAI~~ l FRIEDRICH DEN FÖRSTES GEMÅHLS j 
CAMMAR-FRÖKEN l MARGARETA MAGDALENA TORSTENSON l FÖDD D. :! .JUNII 1 G 7 :l l DOG 

D. l !l MAil l 7 4 7. 

Kista för Anna Margareta Oxenstierna, d. 1755. Fig. 497 . Av ek med i 

plan svängda, i genomskärning profilerade sidor och lock; på vardera långsidan tre, 

på vardera gaveln ett handtag av järn med plåtar av järnbleck, pressade i form av 

kartuscher och krönta av adliga kronor. Kistan har vid något tillfälle försetts med 

en ny botten, fästad medelst grova beslag av järn och vilande på tre tvärslåar. L. 
202, B. 70, H. 64 cm. Längs kistans kanter spetsverk av pressat järnbleck, över 

hörnen bladornament av samma material. På huvudgavelns lockdel en kartusch av 

driven kopparplåt med följande delvis oläsliga inskrift: - - -l- - - OXEN

sTIERNA. l- - --- AUG NED - - -l- - - GREF CARL ULRIC TORSTENSON l 
--l --·-- ANDRA GÅNGEN MED KONGL MAJ(TS) RÅD RIDD OCH COMM. l GREF THURE 

GABRIEL BIELKEIDÖDD I STOCKHOLM DEN (31) AUG (1755). 1 

Kista för riksrådet greve Ture Gabriel Bielke, d. 1763. l alla avseenden 

alldeles lik föregående kista. L. 213, B. 79, H. 71 cm. Inskriften i kartuschen på 

huvudgavelns lockdellyder; SWEA. RIKES. RÅD. l SAMT. l RIDDARE. OCH. COMMENDEUR. l 
AF l KONGL. MAT'l'S ORDEN. l I-IÖGWÄLBORNE. GREFWE. l TVRE. GABRIEL. BIELKE. l FÖDD . 

D. 3. DEC. N. ST. }(JSL I DÖD. D. 11 MAY. l7G3. I EN. HEDERSMAN. I AF. GAMLA. 

SWENSKA. SLAGET. 
Kis ta för okänd person. Av ek med i plan svängda, i genomskärning raka 

sidor och profilerat lock, sex svängda fötter samt på vardera långsiclan tre, på vardera 

gaveln ett handtag av järn med plåtar av förtennt järnbleck, pressade i form av kar

tuscher, krönta av adliga kronor. L . 211, B. 77, H . 70 cm. Till typen närmastöverens

stämmande m ed fig. 591 a. 1700-talets seuare hälft. Längs kistans och lockets 

alla kanter och hörn spetsverk av pressat och förtennt järnbleck. På huvudgavelns 

Anna Margareta Oxenstierna var första gången gift med Karl Ulrik Torstenson, andra gången 
med Ture Gabriel Bielke. 

1 
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Fig. 495. Huvudbaner för översten Karl Ulrik Torslenson, d. 1727. Torstensonska 
gravkoret (s. 619). 

Funeralwappen des Ober~ten Karl Ulrik Torstenson , Funeral a!'ms of Colon cl Karl Ulrik 'l'orstenson, 
t 1727. d . 1727. 
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Fig. 496. Kista för översten Karl Ulrik Torstenson, d. 1727. Av furu, klädd med vitt siden och 
med i trä skurna, förgyllda lister och ornament. Torstensonska gravkoret (s. 617). 

Sarg des Obersten Karl Ulrik 1'orstenson, t 1727. Kiefern Coffin of Colonel Karl Ulrik Torstenson, el . 1727. Of pine, 
holz mit weisser Seidenbekleidung und mit hol zgeschnitzten , lined witll silk and with carved, wooden, gilt lists and 

vergoldeten Le isten und Ornamenten. ornaments . 

lockdel en inskriftskartusch av samma material, upptill prydd med en adlig krona, 
nedtill med dödskalle och korslagda ben. Inskriften är helt bortrostad. 

I gravkoret hava enligt RFa. ytterligare följande personer gravsatts, vilkas kistor 
antingen senare flyttats till annat gravställe eller ej kunnat identifieras bland de i 
gravkoret befintliga men okända kistorna. 1 1659 24 april »H. Bengt Posses lyk uthy 
H. Lenart Torstensons Graf»; l maj »H. Otto von Sackens lyk>; 1660 22 juli »H. 
Knut Posses Frw Ingebor Torstensdåtten; 13 okt. »H. Paul Kyfenhyller med h sin 
son och datter»; 16Gl 17 mars »Frw Maria Baners lyk»; 1680 l dec. »Rikz F eldt· 
Herren H. Grefw Carl Gustav Wrangel uthj Grefw Torstensons Graf»; 1683 13 maj 
»Frw Elsa Ebba Baner --- item hennes son H err Jons Kurk»; 1685 9 april 
»Frw Maria Uttermarks dito Frw Christina Uttermarks dito hennes dotter J. Christina 
Styltenhielm »; 10 dec. rSal. H. Rykz drotzen Gref Per Brahes lyk, dito H. Gref Petri 
Caroli Nilson Brahes ly k»; 1686. 26 sept. »H. Rykzdrotzens Gr: Magni Gabriele de 
la Gardies lyb ; 24 okt. »H. Hofmarskalken Baltzer Marskalls lyk»; 1687 . 9 okt. 
»Kongl Rådets och Feldt Marskalkens H. ChriRter Horns frws lyk Fr: Anna Wrangels 
Uthj Greff Torstensons Graff»; 16 okt. »Landzhöfdingens Jacob Flemmings 
Frws lyk Frw Sophia Bonde >> ; 1689 l dec. >> H. Jacob Flemmings lyk j Gr: 
Torstensons Graf»; 1690 lO aug. >>H. Landzhöfdingen Harald Oxe Utj Gr: Tors· 
tensons Graff»; 7 sept. >>H. Lenart Posse >> ; 19 okt. >H. Greff Lindeskiöld »; 1692 
6 mars • Von Donans Grefwinna Frw Anna Oxenstierna >> ; 3 april >> H . Landz Höf· 
dingen Hindrich Falkenberg »; 25 sept. »H. Landz Höfdingen Gr: Axel Lilja »; 1695 
7 april >>drottningens fordom Uammar longfru longfru Horn och longfr: Pose>>; 1698 

1 Ett flertal av dessa personer ha endast varit bisatta i graYkoret. 
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Fig. 497. Kista av ek för Anna J\largareta Oxenstierna, d. 1755. Torstensonska gravkoret (s. 620). 
Sarg fU r 'Anna lVIargareta Oxenstierna, t 1735 . Eichenholz. Oak coffin of Anna Margareta Oxenstierna, d. 17ö·5 . 

27 feb. »dhe 2 Hög \Välborne Fryhcrre döttrar Sal. J. Brita Beata och J. Elisabeth 
Magdalena Bastan; 1717 U.l sept. >>Gref~ Jaquetta stenbock»; 22 okt. » Kong!~ 

Håff Mästarinnan Merta Berendtz»; 171D 18 sept. »Gref~ Christina Steenbock>; 1721 
2D mars »Madame Elisabetha Memsen ~, l O okt. >: Gref~ Lysa Oxenstierna»; l 725 
25 mars »Hennes Kong!: Maysttss Cammar Fröeken Hedwig Charlotta Posse»; 1732 
26 nov. >>Riksrådet,_, Grefwe Thure Bielckes lilla Dotter, Sahl Fröken Ingri Bielcke»; 
1733 17 febr. •Grefwe Johan Oxenstierna»; 24 maj »Ricksråclet Thure Bielckes lilla 
Fröken>). 

Fig. 497 a. Plåt av drh·en förgylld koppar på 
fotgaveln av kistan fig. 489. 

Platte Rus getriebenem. ver Plate of hammered, jlilt 
golcl etem J\ up f er am Fn~s  capper on the foot o f c0ffin, 
eude de.-; Sarges, l!""'ig. 4t:l9 . .B'ig. 48D . 

40* 



Fig. 498. Gravmonument över Jand~hövdingen Hans Strijk, d. 1653, och hans hustru Brita 
Skytte, d. 1687. Grå sandsten. Strijkska gra v koret (s. 626). 

Grabmal des LandPshauptmanm~ Hans Strijk, t 1G0H, und l\fonnment to the memory of Lord-Lieutenant Hans Strijk, 
seiner Gattin Brita Skytt~) t lGöl. Urauer Sandstein. d. 1Gö3, and his relict, Brita Skyttc, d. 1G87. GrPy sand· 

stolle. 

STHIJKSKA GRAVEN 
LIT. O. 

I södra sidoskeppets västligaste del är inbyggt ett gravvalv, som höjer sig 165 cm. 
över golvets nivå. Det upptager platsen för den gamla korsgångens andra travee 
från väster räknat och når i höjd upp till dennas valvanfang. Ingången till grav
valvet befinner sig i mittskeppets sydvästra hörn, där en dörr upptagits i den ena 
av de på sydväggen befintliga spetsbågiga nischerna (fig. 55). Gravvalvet täckeR 
av ett flertal i svag lutning lagda hällar, av vilka tvenne äro delar av gamla grav
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Fig. 499. Kista av furu för Altea Johanna Adelswärd, d. 1775. Strijkska graven (s . 627) . 
Sarg ans Kiefernholz filr Altea Johanna Adelswärd, Coffin, of pine wood, of Altea Johanna Adclswärd, 

i" l 775. 	 i" l 'iiö. 

Fig. 500. Kista av furu för lagmannen Gustav Spaldencreutz, ct . 1778 Strijkska graven (s. 627). 
Sarg des Richt ers 	Gustav Spaldencreutz, t l'i/8. Coffin, of pine wood, of puisne Judge, Gustav 

Kie fernbolz. Spaldencreutz, d. 1778. 

stenar med nu nästan utplånade och helt oläsliga inskrifter. I gravvalvets östvägg 
äro inpassade två hällar med inskrifter, men dessa döljas nästan helt av den framför 
varande grav nr 93 och 94. På den södra hällen kan läsas: IOHANES ·r· THED · [v] 
CAPITEL; på den norra: lOB DEN 1 ll CAPITEL / [lA]G HW ETT · AT · MIN · FORLOSSARE · 
LEFFVER ·OCH· HAN· SKAL PA · SIDSTONE - - -. Gravvalvets invändiga tak består 
av P.tt tryckt tunnvalv, slaget mellan öst- och västväggarna. 

Om graven meddelar F. ö. G. (s. 11) följande: »Lit. O. Landshöfdingens Sal. Herr 
Hans Stricks graf, uti \Vänstra Södre wrån i kyrkan. Af? 1654 d. 13. Januarii, är H~ 
Landshofd'? begrafwen. » I Palmskiöldska saml. nr 262 s . 864 meddelas om graven, 
att det »är för den sama betalt till Kyrkian åhr 1642 och 1647 150 dir. smt» och att 
köpebrevet är utfärdat av kyrkaföreståndaren Johan Eriksson och bekräftat av över
ståthållaren Knut Posse. RoTHLIEB meddelar (s . 107), att major Bernhard Gyllenram, 
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Fig. 501. Kista av furu för korpralen 	vid livdrabantkåren Elias Magnus Nordenstolpe, d. 1783. 
Strijkska graven. 

Sarg ans Kiefernholz fUr Elias 1\Iagnns Xordenstolpe, -j- L780. Coffin, of p:ne wood, of Elias Mu gnus Nordenstolpe, t 1783. 

som ärvt graven efter sin faders andra fru, Katarina Juliana Kugelhjelm, dotter till 
ryttmästare Karl Kugelhjelm och Gustaviana Strijk, år 1773 försålde den till Kristina 
Sofia Nordenstolpe, född Spalding. 

Gra vmonument över landshövdingen Hans Strijk, d. 1653 och hans hustru 
Brita Skytte, d. 1687. Fig. 498. Ovanpå gravvalvet ligga tvenne bilder i naturlig 
storlek, skulpterade i grå sandsten, mannen iklädd full rustning med svärd vid 
högra sidan och, till vänster om honom, hans hustru, klädd i veckad klänning samt 
liv med pipkrage och över huvudet ett fotsitt dok. Bådas huvuden och fötter vila 
på kuddar; deras armar lagda i kors över bröstet.. Bakom monumentet på västväggen 
sitter en minnestavla, huggen i grå sandsten efter ritning av arkitekten Ludvig Peter
son (ritningen godkänd genom kungl. brev av den RO angusti l!.JOl). H. l /9 cm. 
Över en rektangulär inskriftstsvla, omgiven av voluter och vilande på ett enkelt posta
ment, en mussla med det Strijkska och Skytteska vapnen med hjälmar. På tavlan 
följande inskrift: LANDHAVPTMANN ·JOHANN l STRYK · ZV · MORSEL · WALD l EKEBY • VND · 

NORRBY· VNDISEINE · EHEFRAV · BRITA • l SKYTTE • T OCHTER · DES · STATT- l HALTERS · LARS • 

BENGTSSON lSKYTTE · ZV · SÄTRA · VND • SEI- l NER · E H E FRAV · ANNA · POSSE l RESTAVRIRT • 

IM · JAHRE • 1 !lO l ·VON· DEM · GESCHLECHT l DERER • VON· STRYK · MORSEL • IN LIVLAND. 

<GRAVVALVET I gravvalYet finnas följande kistor: 1 

1 Släktskapet mellan de i graven vilande personerna framgår av följande tabell : 

Elias Magnus Nordenstolpe, d. 1773 
g. m . Kristina Sofia Spalding, d. 1795 

Elias Magnus, d. 1783 (Anders, g. m . Vendela Sparre) 

Anders, d. 1788 
Gustav Spaldencreutz, d. 1778 
( Broder till Kristina Sofia Spalding) 

g. m. Altea Johanna Adelswärd, d. 1775 



627 RlDDARHOLMSKYRKAN 

K1:sta för kammarrevisionsrådet Elias Magnus N ordenstolpe, d. 1773. Jfr 

följande kista, fig. 499. Av gulmålad furu med i plan svängda sidor; på vardera 

långsidan tre, på vardera gaveln ett handtag av järn med plåtar av förtennt järnbleck, 

pressade i form av kartuscher, omgivna av bladverk och krönta av adliga kronor; kistan 

har haft sex fötter, vilka nu alla saknas. L. 205, B. 78, H. 60 cm. Längs kistans och 

lockets kanter rester av spetsverk av pressad, förtenn t järnplåt samt över hörnen akantus

blad av samma material; endast ett bevarat. På huvudgavelns lockdel en starkt sönder

rostad kartusch, iivenledes av järn bleck, med följande inskrift: HÄR HWILAR f EL [rAs] 

MAGNUS l N(OR]DENSTOLPE. l CAM(MAR)EREVISIONS RÅD l FÖDD (D)EN 14 NOVEMB. l 704 l 
DÖD DEN 2 3 IANUARII l j 7:1 . 

Kista för Altea Johanna Ad e lswärd, d. 1775. Fig. 499. I alla avseenden 

lik föregående, men med fötterna i behåll. Dessa äro raka och på sidorna försedda 

med en dubbel kanelur. L. 200, B. 73, H. G8 cm. I kartuschen fö ljande inskrift: 

HÄR HWILAR l LAGMAN SPALDENCREUTZ FRU l WÄLBORNA FRU l ALTHEA IOHANNA l ADEL

SVÄRD. l FÖDD IN NOVEMB ER l 72 :J . l DÖD DEN 8 IUNII l 7 7 ö. 

Kista för lagmannen Gustav Spaldencreutz, d. 1778. Fig. 500. Av furu 

med röd kredering, som haft oäkta förgyllning, i plan svängda sidor, fyra raka fötter, 

försedda med tre kanelurer samt på vardera långsidan tre, på vardera gaveln ett 

handtag av järn med plåtar av järnbleck, av vilka blott en finnes kvar. L. 217, 
B. 75, H . 64 cm. På huvudgavelns lockdel en kartusch av järnplåt med inskrift: 

LAGMANNEN l WÄLBORNE l HERR GUSTAF SPALDENCREUTZ l FÖDD D. 2± SEPTEM. 1709 l 
DÖD D. 11 DECEMBERI1778. Kartuschen var lös men fastsattes ånyo 1917. 

Kista för korpralen vid livdrabantkåren Elias Magnus Nordenstolpe, d. 1783. 
Fig. 501. Av svartmålad furu med i plan svängda sidor, utan fötter; på vardera 

långsidan tre handtag av järn med plåtar av förtennt järnbleck med en pressad blom

guirland längs överkanten. L. 205, B. G3, H. 52 cm. På lockets långsidor spetsverk 

och en lagerbladsguirland med tofsar i ändarna, upphängd i tre bukter med runda 

skivor i fästningspunkterna, allt utfört i pressat och förtennt järnbleck. På huvud

gavelns lockdel en kartusch av järnplåt med inskriften : ELIAs MAGNus NORDENsToLPE l 
. CORPORAL VID KONGL: LIFDRABANTE l COHPSEN l FÖDD l 70! DÖD l 7 8 3. På fotgavelns 

lockdel en liknande kartusch med bibelspråket Syr. 41 v. lG. 
Kista för Anders Nordenstolpe, d. 1788. Av gulmålad furu, utan fötter och 

handtag. L. 73, B. 24, H . 24 cm. Till typen överensstämmande med fig. 591 a. 

På huvudgaveln en kartusch av järnbleck med inskriften: AND[Ens) NOHDENSTOLPE l 
SON TILL CAPIT: VID ENKE DHOT. l LIF REGIMTE AND: NORDENSTOLPE i (ocH FRI)HERRINNAN 

WEND l (ELA SP)ARRE. HANS SJÄL [BEHAGADE) GUDI: M. M. VISH: B: 4 (v. 14]. 

Kista för okänd person. Var vid undersökningen 1917 starkt förmultnad, men 

överensstämde till material, form och färg med kistan fig. 50 l. Lämningarna inne

slötas i en ny, 200 cm. lång kista av furu, som försågs med följande inskrift : LÄM

NINGARNA ÖVEHFLYTTADES 191 7 I DENNA NYA KISTA. 
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Kista för okänd p erson. Av gulmålad furu, åtta 8vängda fötter, samtliga mer 
eller mindre stympade samt på vardera långsidan tre handtag av järn med plåtar av 
pressat järnbleck med en guirland längs överkanten; endast högra sidans handtag 
bevarade. L. 205, B. 62, H. 58 cm. Till formen överensstämmande med korpral 
Elias Magnus Nordenstolpes kista (fig. 501). Kistan kan möjligen vara för Kristina 
Sofia Spalding, d. 1795, gift med kammarrevisionsriidet Elias Magnus Nordenstolpe 
och syster till lagmannen t}ustav Spaldencreutz. 

Kista för okänd person. Av bronserad furu med sex svängda fötter, varav blott 
två finnas kvar; utan handtag. L. 205, B. 69, H. 71 cm. Närmast lik fig. 591 c. På 
huvudgavelns lockdel en kartusch med nu helt utplånad inskrift. 



SCHEELES GRAV 
LIT. P. 

En murad grav, belägen öster om Sydvästra hörnrummet i den forna korsgången 

Den omnämnes ej i F. ö. G. och har tydligen bortglömts vid förteckningens upprät

tande. Beteckningen LIT. P är införd av författaren. 

Gravsten av grå kalksten (225 x 140 cm.), sönderslagen i två delar men hop· 

fogad vid senaste restaureringen. Fig. 502. Den är ornerad med r-n cirkelrund, av 

broskornament omgiven medaljong med två vapensköldar med hjälmprydnader och 

hjälmtäcken, t. v. Scheele,1 t. h. Ladewig, samt en rektangulär, av brosk- och 

beslagsornament inramad tavla med följande inskrift: HIER VNTER LIEGT DER woL j 
EDLE GESTRENGE VND FESTE l IOCHIM SCHEELE • DER ELTERI KÖN! MAY IN SCHWEDEN 

WOLL l BESTETER HERN STATTHALTER l AVFF SCHWARTZSEE AVS POM l MERN IM LANDT 

RVGEN ZVR l NEKELADE VND SCHMANDEFITZ l GESESSEN NEBENST SEINER l HERTZ LIEBEN 

HAVSS j FRAVWEN ANNA LADEWIGS l BEGRABEN DER BElDEN l SEELEN GOTT GNEDIG l SEY 

ANNO 1 6 31. Kring stenens kanter en lågerslagen ram. 

Före den senare restaureringen låg stenen nedfallen i graven och sönderslagen. 

Därovanpå lågo rester av träkistor och ben från senare tider, vilka troligen blivit 

nedlagda under 1800-talet. De fingo ligga kvar i graven. Stenen lagades och inlades 

på sin ursprungliga plats över graven. 

1 Vapnet överensstämmer ej med den svenska adliga ätten von Scheeles ( = nr 2054). Ober· 
leutnant a. D. Alexander von Scheele meddelar i ett brev till Riksmarskalksämbetet av 
den 16 januari 1928 bl. a. följande om Joakim Scheele (förmodligen en frände till amiralen 
Joakim Scheele, t 1606) : 

»Auf ein Gesuch, ihm sein 'ererbtes adliges Wappen' zu bestätigen (Original des Gesuchs in 
der Gratial-Registratur zu Wien) verlieh ihn der Kaiser Ferdinand II zugleich mit dem Adel 
als Wappen einen silbernen Halbmond und eine halbe Lilie. Den auf dem Grabstein im Wap· 
pen aufgefuhrten Ko p f und Hals einer Hindin (= Hirschkuh) hat Joakim Scheele anseheinend 
deshalb mit in das 'Nappen aufgenommen, weil er von der auf Gustelitz (Rugen) ansässigen 
Familie von Scheele8 abstammt, die dies Wappen fuhrte. In dem Adebbrief Wien dd 19. 5. 
1622 ist das Wappenbild entsprechend libermalt (Brief im Besitz meiner Familie). Beim Ein
bruch der Kaiserlichen Truppen musste Joakim Scheele während des Dreissigjährigen Krieges, 
der ihn fast zum Bettler machte, nach Stockholm fliichten (1624) wo er am 20. 12. 1629 
verstarb. Er batte sich in Wiek auf Rugen ein Erbbegräbnis gekauft, das er aber nicht mehr 
bezahlen konnte. (Urkunde hieriiber in Archiv der Kirche zu Wiek.). 

In seinem Gesuch an den Kaiser nennt sich Scheele: Pommerscher, Rath und Amptmann 
auf Philippshagen und Agneszeuhoff, erbgesess a uff Iittersow und Nekelade.» 
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Fig. 502. Grav~ten LIT. P, av grå kalksten, över Joakim Sc:heele, d. 1629, 
och hans hustru Anna Ladewig. Scheeles grav (s. 6:29). 

Orab~tein LIT. P. an s grauem Kalkstein, fUr Gravestone LIT. P, of g ray lilnestone. In me
Joakim von SchPele, t 1Fi:!D, und seine Gattin mory of Joakim von Scheele, d. 1G29, and his 

Anna Laclewig , wife, Anna Ladewig. 



GRAVAR UNDER KYRKANS GOLV 

Klosterkyrkan på Gråmunkeholm var under medeltiden mycket uppskattad som 
gravkyrka och många framstående och förnäma personer fingo där sina gravplatser . 
Ett flertal gravstenar från denna tid äro också bevarade. Under femtonhundratalet 
synes den ha tagits i anspråk för detta ändamål huvudsakligen av Riddarholmens egna 
innevånare, i regel tillhörande medelkl assen. Det bevarade gravstensmaterialet från 
denna tid bestyrker detta förhållande . Sedan Gustav II Adolf utvalt sin grav i 
kyrkan och denna blivit de svenska konungarnas gravkyrka, blev den åter syn
nerligen eftersökt som gravplats av förnäma och rika. Försök gjordes att för detta 
ändamål helt förbehålla den adeln. De enkla borgerliga gravarna från femtonhundra
talet, som tyckas ha upptagit så gott som allt utymme under golvet, blevo nu efter 
hand sålda av kyrkaföreståndarna och tagna i bruk av det nya förnäma klientelet. 1 

För att utrymmet i gravarna skulle bli större höjdes golvet i hela kyrkan till den 
nivå som det nu har i koret. Förhållandena i graven nr 22 och 23 visa, att kor
golvets förhöjning skett efter 1651, då denna grav byggdes. Antagligen har föränd
ringen skett 1667 att döma av följande anteckning i detta års räkenskaper: »Ano. 
1667. den 15 octob: Begynte Johan Michelsson dödgräfware Ahrbetha uthi Ryddare
holms Kyrckian, siälff annan, uphöya och jämpt Läggia Lykstenarna i Hög Kohren 
såsom och heela stora gången igenom och några stenar widh N orre dören . » Då grav
platserna nu blevo så eftersökta, fingo de ett icke obetydligt ekonomiskt värde, varom 
bl. a. en del processer bära vittneioibörd. Man fann det då nödvändigt att för ord
ningens skull upprätta en förteckning över kyrkans gravar. Detta verkställdes om
kring år 1675, och resultatet av denna inventering blev den »Riddarholmskyrkans 
Graffsteensbook », som utgör den viktigaste källan för vår kunskap om kyrkans gravar, 
och av vilken F . ö. G. är en gammal avskrift (jfr s. 374). Sedan inventeringen slut
förts, märktes gravarna med nummer från l till 123. Detta verkställdes år 1676, 
ty den 31 maj detta år utbetalades en summa till »M~ Jonas steenhuggare för han högg 
Numeror på Lijkstenarne i Kyrckian 123 st. a 8 öre kmt.» Då antalet nummer, 123 st., 
överensstämmer med det antal gravar, som av F . ö. G. angives (jfr nedan), måste 
utgiften gälla just den ovan omtalade numreringen. Dessa nummer, som lätt kännas 
igen på siffrornas karakteristi8ka former, finnas ännu bevarade på en mängd stenar 

Då tillredelser pågingo för kungliga begravningar, vilka togo mycket lång tid, tillätos inga 
andra begravningar i kyrkan. »När sådane Begrafningar tillagas, så beklädes Kyrkogålfwet med 
Bräder och hela lån ga tiden inga private Begrafningar däruti tillåtas.> (F. ö. G. s . 2). 

1 
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i kyrkan. De benämnas i den följande beskrivningen »äldre nummerordningen». Om 
den äldre nummerordningen meddelas i F. ö. G. (s. l f) att alla »grafwarne på Gålfwen 
äre med Numrer påhugne ifrån N? l. til och med Num. 123. som swara emot Litrerne 
och Numren i boken, Warandes med förmälte Numrer observerat den Metod, at man 
har begynt i Hög-Choret och så gådt stora gången utföre, alt in til Trapporne wid 
Wästra dörren, sedan lilla Twärgången, som wetter åt sal. Grefwe Lennart Torstens
sons Graf, därpå hela lilla Norre gången igenom, ut med Sal. Leijonhufwuds Graf 
och den lilla Twärgången bak om Predikstol en, därpå den Twärgången som går up 
åt Sal. Bielkenstiernas Graf den lilla Södre gången ända fram til Sal. Strickarnes 
Graf, och så stora Twärgången ifrån Södre dörren til stora Norre dören ytterst wid 
wästra dören up om Trapporne och in i Sacerstigan». Denna nummerordning har 
bibehållits ända till Riddarholmsförsamlingens upplösning 1807. 

Samtidigt med att församlingen upplöstes, avröjdes kyrkogården och utlades till 
gata. Därvid bestämdes, att de gravägare, som så önskade, skulle ha rätt att flytta 
in sina gravstenar i kyrkan. Denna tillåtelse begagnades, som av den följande be
skrivningen av gravstenarna framgår, i stor utsträckning. 

Vid den reparation, som följde efter kyrkans brand 1835, blevo såväl gravarna 
som gravstenarna mycket hänsynslöst behandlade. Samtliga stenar borttogos, och 
golvet omlades i sin helhet. Därvid togs ingen hänsyn till gravstenarnas karaktär 
av minnesvårdar. De betraktades endast som golvbeläggningsmateriaL En stor del 
av dem omhöggos till plansten, varmed större delarna av sidoskeppen belades (jfr 
plansch XI). Andra sönderslogos, och bitarna användes till byggnadsmaterial, 
huvudsakligen till underpallning vid stengolvets inläggande. De övriga återinlades 
och kommo att täcka hela koret och mittskeppet. Därvid togs, med några få undan
tag, ingen hänsyn till stenarnas tidigare placering. Principen för återinläggningen var, 
att stenarna skullP läggas i ett slags blockförband med genomgående nordsydliga 
fogar. För att detta skulle kunna genomföras avhöggos stenarna, oftast utan hänsyn 
till dekorering eller inskrifter. Ofta placerades olika delar av samma sten på vitt 
skilda ställen i golvet, och ibland inlades endast en del av stenen i golvet, medan 
den andra delen användes till underpallning eller höggs om till plansten. Detta för
faringssätt medförde, att gravarna i de allra flesta fall kom mo att bli täckta med fel hällar. 
Då man i några fall - troligen efter påpekange från gravägarna - likväl önskade på 
något sätt utmärka gravarna, så att de kunde lokaliseras, inhöggos gravnumren för ett 
mindre antal gravar i de stenar, som efter golvets omläggning då täckte dem. Dessa 
nya nummer, som äro utförda med stora, illa huggna siffror av helt annan form än 
1676 års nummer, benämnas i det följande >>senare nummerordningen» . 

Vid elen senaste restaureringen 1914-22 sänktes golvet i långhuset till den ur
sprungliga medeltida nivån, medan korets golv bibehölls i samma läge, som det hade 
före restaureringen. Hela stengol vet upptogs vid detta til!Eälle, och vid återinläggan
det tillämpades den principen, att alla stenar, som tillhört bestämda gravar i kyrkan, 
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Fig. 503 och 504. Gravsten nr l, av grå kalksten . 'l'. v. stenens nnntrande utseende; t . h. teck
ning av E. Palmskiöld, omkr. 1700. U. B. (s. 634). 

Grabstein 1'-.-r. 1. Links: das jetzige Aussehen res Steins. Gravestene N:o 1, of grey limestone. To the left, the 
Recbts: Zeicbnung von E. Palrnskiöld, u m 1'/00. Grauer present appearance of the stone; to the right: a drawing 

.1\alksteiu. of it by E . Palmskiöld, about 1/UO. 

skulle inläggas över de gravplatser, de tillhört. Då ingen gravkarta fanns, som angav 
de olika i gravstensboken förtecknade gravarna, var det nödvändigt att upprätta en 
sådan. Undersökning verkställdes i en mängd gravar, särskilt i sådana, som voro mu
rade, och därvid påträffades kistor, försedda med namnplåtar, med vilkas tillhjälp 
ifrågavarande gravar kunde återfinnas i F. ö. G. Då tillräckligt antal gravar identi
fierats, visade det sig, att vid numreringen i F. ö. G. en bestämd ordning blivit 
genomförd, varför de gravar, som lågo mellan de identifierade på ett par undantag 
när med säkerhet kunde bestännnas genom de i F. ö. G. angivna lokaluppgifterna, 
såsom närmare framgår av den följande beskrivningen. Gravstensmaterialet genom
gicks, och de till samma sten hörande delarna sammanförrl.es, varefter stenarna in
lades över de gravar, till vilka de enligt F. ö. G. hört. Felande delar ersattes med 
ny sten av samma slag som de bevarade fragmenten och de nya delarna höggos nog
grant efter fragmentens brottytor, så att det h ela kunde sammanfogas med stenkitt 

http:sammanf�rrl.es
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till en hel sten. Fig. 533 och 541 visa ett par exempel på detta arbete. I de fall, 
då ingen till graven hörande sten påträffades, inlades en annan för platsen lämplig 
sten av dem, som tidigare tillhört kyrkogården eller som icke kunnat indentifieras. 
Gravkartan, plansch XII, visar resultatet av undersökningen och till densamma hän
visas i den följande beskrivningen. Prickade linjer på denna plan ange de murade 
gravarnas utsträckning och ringade siffror ange gravarnas nummer enligt F . ö. G. 
Övriga siffror beteckna gravstenarnas nummer i efterföljande beskrivning. Den, som 
önskar uppgift om läget av en viss sten före den sista omläggningen, kan erhålla 
detta av planen, plansch XI, där stenarna äro markerade och försedda med samma 
nummer som på plansch XII. 

Det vid undersökningen påträffade gravgodset nedlades i allmänhet åter i gravarna. 
Fynd, som gjordes i det c:a 30 cm. tjocka jordlager, vilket efter sållning borttogs 
vid sänkningen av golvet i långhuset, tillvaratogas däremot och förvaras i kyrkan. 
De tillhöra så gott som aldrig orubbade gravar. Då dessa fynd äro av obetydligt 
intresse i detta sammanhang, äro de som regel icke här omnämnda. 1 

Den följande beskrivningen av gravarna under kyrkans golv följer F. ö. G. och 
behandlar först de i denna förteckning och dess tillägg upptagna gravarna, varvid 
samtliga föremål, som hänföra sig till en och samma person, behandlas i ett samman
hang (jfr s. 374). Därefter . behandlas kyrkans övriga gravstenar. 

GRAV NR 1 Grav nr 1 är ett medeltida tunnvälvt rum, beläget under högaltaret (jfr s. 74 ff). 
Till valvet leder en trappa invid kyrkans norra vägg. - »Num. l. Är en Sten som 
ligger näst Altaret på Norre sidan, och sielfwa Grafwen under Altaret, däruti Hans 
Excellence, RiksRådet och Generalen. Sal. Herr Arved Fårbuss ligger begrafwen med 
des Son H~ Jacob Fårbuss. A:o 1666 d. 27 Mars är Hans Excellence begrafwen. 
A:o 1701 är Grefwinnan Högwälbllil fru Sophia Fårbuss där begrafwen. A:o 1721 
begrofs General Lieutenantll och Landshöfdingen Grefwe Adam Carl de la Gardie. » 

(F. ö. G. s. 12). » 1729. May(?) d ..... Fröken Beata Lijf i Fårbusse Grafll N:o l i 
Kyrckan. » (RFa.) . 

»Denna Graf är af Hans Excellence R: R: m: m: Gref Tessin skänkt till kyrkan. 
År 1765 d . 3 May nedsattes här Capitainen och Riddarens Gr. Gust . Adolp Klingspor
res och samma dag Fändrichen Herr Otto Stålhammars Lik.» (GRAF.FSTEENSBOOK s. 76). 

Gravsten nr 1. Över trappöppningen ligger en medeltida gravhäll av grå kalk
sten (279 X 173 cm.), som legat på denna plats åtminstone sedan 1600-talets senare 
del. Fig. 503-504. F. ö. G. (s . 12) beskriver nämligen gravstenen nr l på följande 
sätt: »Uppå Stenen står inhuggit: Hic jacet strenuus Miles et Legifer Uplandensium, 
Gustavus Caroli2 et Brigitta Stenonis et Ingeburgis Philippi, Anno Dlli_ MCD. Hans 
Wapn är Baggehutwudet; Fruernes Bielke och Gylte Wapnen in under.» 

1 Förteckning över fynden finnes i A. T. A., B. St., Riksmarskalksämbetet och i kyrkan. 
2 Jfr s . 267. 
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Fig. 505. Kista av koppar för riksrådet Arvid Forbus, d. 1665. Grav nr l (s. 636). 
Kupferner Sarg fUr den Relchsrat Arvid Forbus, Capper coffin, of Arvid Forbus, Councillor 

t 1665. of state, d . 1665. 

I tre av stenens hörn cirkelrunda fält med evangelisternas symboler. Det fjärde 
hörnet med evangelisten Mattens' symbol, ängeln, är bortslaget. I hörnen äro senare 
insatta järnringar för lyftning. På stenen tre vapensköldar med hjälmprydnader, 
överst gumsehuvud och därunder, t. v. Bielke, t. h. Tott. Runt kanten följande in
skrift med minuskler: HIC • JACET • STREN j NUISSIM' MII,ES ET LEGIF' UPLADEN ·DN , j 
.• • .•.. KAIWI,rjcu B'GTA STEOIS <! IGEBG PHIPPIDOTR lli CAR' EORU i ANO DO MCD. 1 l 
nedre vänstra hörnet står No l (äldre nummerordn.). 

I graven finnas följande kis!or :2 

1 hic · jacet · strennuissim[us] · miles · et· legif[er] · upla[n]den[sium]· d[omi]n[us]· [Gustavus]· 
Karoli ·cum· b[ir]g[it]ta · ste[n]o[n]is ·et· i[n]geb[ur]g[e] · phi[li]ppidot[te]r ·et car[is]· eoru[m]· an[n]o
do[mini]· med. 

Översättning: Här vilar den stränge riddaren och lagmannen i Uppland, herr Gustav Karlsson 
med Birgitta stensdotter och Ingeborg Filipsdotter och deras barn Herrans år 1400. 

Dödsåret eller dödsåren ha ej blivit fullständigt uthuggna. En!. ELGENSTIERNA avled Gustav 
Karlsson (gumsehuvud) 1486, hans andra hustru Birgitta stensdotter Bielke något av åren 1461 
-64 och den tredje hustrun, Ingeborg Filipsdotter Tott, 1495. 

För välvilligt bistånd vid läsningen av denna inskrift har författaren att tacka Fil. dr Tony 
Schmid och Fil. lic. Sölve Gardell. 

2 Släktskapet mellan de i graven vilande personerna framgår av följande tabell : 
Arvid Forbus, d. 1665 

g. m . Margareta Boije, d . 1668 

hlob Henrik, d. 1664 Sofia Juliana, d. 11öl 
g. m. Axel Julius De la Gardie, d. 1710 

Ada-m---::l-:-(a-r-:1-,-:d- . -:1-:6-:6-:: E b b a Juliana J u l i;;-;; . :-17-:-2::-1:-----:E:::-b:-b-a-:l\-:1-ar_g_a_r_e-ta-,-d=- 7---::J..;;ak:-o-:b:--::H:-e-n-r-:i:-k,-d-=.-1~667 

g. m. Anna Juliana 
Horn, d . 1753 

Beata Elisabet Taube 

Ej känd släktskap 


41. Sveriges kyrkor. Stockholm II. 
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Fig. 506. Kista av koppar för frih. Jakob Henrik Forbus, d. 1664. Grav nr l. 
Kupferner Sarg fUr Freih. Jakob Henrik Coffin, of copper, of Viscount Jakob Henrik 


Forbus, t 1664. Forbus, d . 1664. 


Kista för riksrådet frih. Arvid Forbus, d. 1665 (fig. 505 och 588 f) . Av koppar 
med sexsidig genomskärning och sex plattat kulformiga fötter. L. 220, B. 80, H. 85 cm. 
På vardera långsidan fem handtag av mässing. Såvällock som sidor prydda med drivna 
och punsade dekorationer samt påsatta lister av mässing. Kistan laserad med gulgrön 
bottenfärg, mot vilken vapen och ornament framträda i starka färger, huvudsakligen 
guld, rött och grönt. Färgerna nu till stor del utplånade. På locket krucifix av 
driven mässing med korsarmarna slutande i trepass, samt åtta ovala kartuscher med 
inskrifter. Kring kartuscherna tulpanliknande blommor i drivet arbete. På huvud
gaveln friherrliga Forbusska vapnet och däröver en inskrift. På vardera långsidan 
tvenne anvapen, på högra sidan närmast huvudändan Forbes (=nr 249), närmast 
fotändan sexkluven sköld med balk, belagd med tre sköldliknande biljetter,! på vänstra 
sidan närmast huvudändan Björnram (= nr 300), närmast fotändan sköld med en 
liggande kräfta. 2 På vardera sidan om vapnen en ängel och en större oval kartusch 
med inskrifter. På fotgaveln putto, som vilar mot en dödskalle och håller ett tim
glas i handen; däröver på locket korslagda ben och dödskalle. 

På huvudgaveln: KONGL· MAYST · SAMBT · SWERIGES · RYKES · TROO ·MAN· RÅDH ·OCH· KRIGS · 

RÅDH SAMB'r • GENERAL · AJ;'F • INFANTERI · ARFVIDVS • J;'ORBVS FRYHERRE • TIL · CVMO • 

HERRE • TIL • ARTSIOO • FRYBERG · GENNARBY · OCH · EEDE · ANNO • 16 6 5. I det andra paret 
kartuscher på locket från huvudändan räknat: ARJ;' VIDVS · FORBVS • ÄHR J;' ÖDH • ANNO • 

1598 :DEN. 15. IUNY.3 ÄRR· DÖDH ·ANNO 1665 ·DEN. 29. liiAY. I övriga sex kar

1 Bör vara Arvid Forbus' farmoders vapen. En!. ELGENS'riERNA hette farmodern Margareta 
Penters. Hennes vapen ej känt. 

2 Arvid Forbus· morfader, Matts Björnram, var gift två gånger; l:o med Anna Ruuth, 2:o med 
Anna Stålarm. Vapnet, en liggande kräfta, överensstämmer emellertid ej med dessa släkters. 

3 ELGENS'l'IERNA anger födelsedatum 16
/ 1 • 
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tuscher på locket bibelspråk, från huvudändan räknat på högra sidan: l) 2 Mack. 
6 v. 27; 2) Jes. 57 v. 2; 3) Jes. 57 v. l; på vänstra sidan : l) Ps. 16 v. 6; 2) Syr. 

44 v. 13, 14; 1 3) Jes. 26 v . 19. På locket över krucifixet ECCE HOMO och under 
detsamma ANNO DOJHINI 16 66. I kartuscherna på långsidorna följ ande bibelspråk, 

från huvudändan räknat på högra sidan: l) Upp. 14 v. 13; 2) 2 Tim. 4 v . 7, 8; 
på vänstra sidan: l) Fil. l v. 23; 2) Job 16 v. 22. 

Kista för Margareta Boije, d. 1668 (fig. fi07-508 och 511 a). Av svartmålad 
koppar med drivna och förgyllda ornament, sexsidig genomskärning, sex plattat kulfor

miga fötter samt på vardera långsidan fem handtag. L . 208, B. 75, H. 78 cm. På locket 
krucifix, gjutet av bly; över korset INRI. På lockets sidor åtta kartuscher med 

inskrifter, målade med svart färg. På huvudgaveln adliga ätten Boijes vapen, om
givet av initialerna F· M· B · F, på fotgaveln dödskalle över korslagda ben samt A· o 
16 6s, allt i drivet och förgyllt arbete. På vardera av kistans långsidor åtta anvapen, 

från huvudändan räknat på högra sidan, fäderne: l) (Anders Karlsson] Boije, 2) von 
Königsmarck (borde enl. ELGENSTIERNA vara Brita Rötgersdotter till Gennäs), 3) [Krister 

Klasson] Horn, 4) [Ingeborg Siggesdotter] Sparre, 5) Grubbe (borde vara [Lars Olofs· 

son] Björnram), 6) Stålarm (=nr 32) (borde vara (Anna] Grubbe), 7) Ållongren (= nr 
115), 8) sköld med från vänstra sidan framskjutande arm med snett nedåtriktad värja; 
på vänstra sidan, möderne: l) Hordeel, 2) Beurreus, 3) Salomon Jönssons adliga ätt, 

4) sköld med tre ax, 5) stjärnsparre,2 6) Natt och Dag (=nr 13), 7) Tott (=nr 26), 
8) Sparre (=nr 7). 3 På huvudgaveln: DEN WELBORNE · F'RW · FRW ·MARGARETA· BOYE 

· :F'RYHRINNA · TILL · CUl\10 · FRW • TILL· ARTSIÖÖ · FRIBERG · GENNARBY ·OCH· EDE. I kar
tuscherna på locket bibelspråk, från huvudändan räknat på högra sidan: l) JOB c. 
14 V. 5; 2) JOB 16 V. 21; 3) PSALM 31. 11; 4) MIGH(?) KÄNNER SORG OCH(?) --

- - - NV · KOMEN TILL EN ANDE · JAGG · HAl!'WER DRAGIT CHRISTO (?) OCH ÄR BLIPWEN 
DÖDH OCH LE:F'WER DOCH; på vänstra sidan: l) PSALM. 116 V. 7, 8, 9; 2) GAJ,. 2. 20; 3) 
APO : 14, l 3; 4) BEVARA 1\HG - - - - - - - - KOMMER HERREN SOM HOl!'WER 

SAGDT: THEN PÅ 1\HGH TROOR HONNOM SKAL IAGH OPWÄKIA PÅ THEN SISTA DAGH. 

Kista för frih . Jakob Henrik Forbus, d . 1664 (fig. 506 och 588 g). Av svart
målad koppar, sexsidig genomskärning med i plan något svängda sidor, sex plattat kul

formiga fötter och på vardera långsidan fem handtag av järn. L . 214, B. 83, H . 93 

1 Ordalydelsen på kistan: 'l'HE •ÄHRÅ •BEGRA[P]ENE·I •l!'RID• OCH·FOL· KET •TALAR •WÄL •OM '!'HEM. 
2 Står för farfadern till Johan III:s älskarinna Karin Hansdotter, vilken som vapen förde en 

sparre och tre stjärnor, två och en ställda (ej att förväxla med Stiernsparre nr 1819). Deras 
barn adlades under namnet Gyllenhielm (jfr släkttavlan s. 612). 

3 En!. nr 6 skulle Karin Hansdotters farmor tillhöra släkten Natt och Dag, för vilket dock 
saknas belägg. En!. nr 7 och 8 skulle Karin Hansdotters morfar och mormor vara av resp. 
ätterna Tott och Sparre; Karin Hansdotters mor Ingeborg är dock ej identisk med Åke Klasson 
Totts och Ingeborg Siggesdotter Sparres dotter Ingeborg (en!. ELGENSTIERNA död ogift), varför 
anorna nr 7 och 8 likaledes äro konstruerade. 
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Fig. 507. Kist:1 av koppar för Margareta Boije, d. 1668; vänstra långsidan. Grav nr 1 (s. 637). 
Kupferner Sarg fiir Margareta Boije, t 1668, Linke Cofl'in, of copper, of Margareta Boije, d. 1668; left 

Langseite. side. 

cm. På locket krucifix av gjuten, förgylld mässing med korsarmarna slutande i trepass 

samt på sidorna fyra förgyllda, ovala kartuscher med inskrifter, målade med svart färg. 

På huvudgaveln friherrliga Forbusska vapnet och på fotgaveln dödskalle och kors

lagda ben och däröver på locket årtalet 1664. På vardera långsidan tvenne anvapen 

av driven, förgylld koppar, omgivna av bokstäverna IHF och FTC (Jakob Henrik 

Forbus Friherre Till Cumo): på högra sidan Forbusska vapnet, dubblerat, på vänstra 

sidan Forbusska huvudskölden med Boijevapnet i hjärtskölden, även detta vapen 

dubblerat. I kartuscherna på locket bibelspråk, från huvudgaveln räknat på högra 

sidan: l) ESAIA. XXXVIII, XVIV (?); 2) lOB. VII, 21; på vänstra sidan: l) Jes. 38 V. 12 
(sista meningen); ·2) l Kon. 2 v. 2. 

Kista för greve Jakob Henrik De la Gardie, d. 1667 (fig. 509). Av svartmålad 

koppar med driven ornering, sexsidig genomskärning, tre par kulformiga fötter samt 

på varje långsida tre handtag. L. 104, B. 44, H . 50 cm. På locket kruifix av 

mässing, omgivet av lager- och palmkvistar samt fyra kartuscher med bibelspråk. På 

huvudgaveln grevliga De la Gardieska vapnet och däröver en kartusch med inskrift. 

På fotgaveln dödskalle och korslagda ben inom lagerkrans och däröver årtalet 1667. På 

vardera långsidan två änglar, hållande var sitt anvapen, närmast huvudändan De la 

Gardie, närmast fotändan Forbus. På huvudgaveln: DEN HÖGWÄLBORNE GREFWE ocH 

HERRE • H • IACOB DELAGARDI GRE:B'WE TIL LOCKOO OCH ARENSBORG FRIHERRE TIL EK

HOLMEN HERRE TIL DAGDÖÖN TARWAST OCH KIDA ETC. ÄR FÖDD HITT TIL WERLDEN I 

STOCKHOLM NÄR MAN SKREF 1665 DEN 19 OCTOB.'. OCH BALIGEN I HERRANO~I AFSOJ\JNADE 

DEN 9 IANUARY ANNO I 6 6 7. I kartuscherna på locket bibelspråk, från huvudgaveln 

räknat på högra sidan: l) ESAIAS 1o, 12 ; 2) JOH. 16, 22; på vänstra sidan: l) PSALM 
19, 12; 2) ESAIAS 10, Il . 
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Fig. 508. Kista av koppar för Margareta Boije, d. 1668; högra långsidan. Grav nr 1 (s. 637). 
Kupferner Sarg fUr Margareta Boije, t 1668. Rechte Coffin, of copper, of Margareta Boije, d. 1668; right 

Langseite. side. · 

Kista för E b b a Margareta De la Gardie, d. 1667 (fig. 510). Av koppar, form som 
föregående. L. 80, B. 38, H . 48 cm. Lockets dekorering i huvudsak lika med föregående 
kistas, m en lager· och palmkvistarna äro ersatta med blad och tulpanliknande blommor. 
På huvudgaveln grevliga De la Gardieska vapnet och däröver kartusch med inskrift. 
På fotgaveln ett liggande barn med timglas och dödskalle inom lagerkrans och där
över årtalet 1667. På vardera långsidan fäderne- och mödernevapnen, närmast huvud· 
ändan De la Gardie, närmast fotändan Forbus. På huvudgaveln: DEN HÖGWÄLBORNA 

FRÖKEN F. EBBA l\fARGARETA DELAGARDI BORNE GREFWE DOTTER AF LÄCKÖÖ OCH ARNS

BORG FRIHERRE DOTTER TIL EKHOLMEN JUNGF: TIL DAGDÖÖN, TARWAST OCH KIDA ETC. 

ÄR FÖDD I STOCKHOLJ\f NÄRMAN SKREF ÅHR 16 6 6 DEN 8 OCTOB . OCH SALIGEN I HERRANOM 

AFSOMNADE DEN 4 IANUARY ANNO 16 6 7 . Bibelspråken i kartuscherna på locket till 
största delen utplånade. 

Kista för Sofia Juliana For bus, d. 1701 {fig. 590 b). Av furu, klädd med 
nu till största delen bortfallen svart sammet; saknar fötter och handtag. L. 196, 
B. 75, H. 59 cm. På båda gavlarna likartade inskriftskartuscher av förgylld koppar, 
omgivna av palm· och lagerkvistar. På huvudgaveln: DEN HÖGWÄLBORNE GREFWINNA 

OCH FRW SOPHIA JULIANA FORBUS BORNE FRYHERREDOTTER, ÄR FÖDD HYT TIL WÄRLDEN, 

A~ 16 4 6 l DEN l JULY 01\f EN TYSZDAG VTHI STRALSZUND, OCH TRÄDT UTHI D ET HELIGA 

ECHTA STÅNDET A~ 1664 DEN 15 DECEMB. UTHI STOCKHOLM MED DEN HÖGWÄLBORNE 

HERRE OCH GREFWE AXEL JULIUS GREFWE DE LA GARDE, KONGL: MAY'; HÖGTBETRODDE 

1\fAN RÅDH, GENERAL GOUVERNEUR, OCH l!' ELDT MARSKALCK LIEUTNANT OCH UNDER WA

RANDE ECHTENSKAP AFLAT 7. BARN 4. GREPWAR OCH 3g" FRÖKNAR AF HWILKA l GREFWE 

OCH 3 FRÖKNAR ÄRO l!' ÖR DETTA I HERRANOllf, D E Ö.FRIGE 3 g" GREFWARNE LEFWA ÄNNU 

1 ELGENSTIERNA uppger födelseåret 1649. 

41* 
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Fig. 509. Kista av koppar för greve Jakob Henrik De la Gardie, d. 1667. Grav nr l (s. 638). 
Kupferner Sarg flir Graf Jakob Henrik De la Gardie, t 1667, Coffin, of copper, of Count Jakob Henrik De la Gardie , 

d. 1667. 

EFTER GUDZ BEHAG. HON AFSOlliBNADE I HERRANOJ\f A~ 1701 DEN 24 SEPTBER OM EN 

TYSDAG OCH DEN 2 6 DITO BEGJWl!'Z. GUD FÖRLÄNE RENE J\fED ALLE GUDZ UTHKORADE 

PÅ DEN STOl~A HERRANS TILKOMMELSE DAG, EN l!' RÖ GDEFULL UPSTÅNDELSE. På fotgaveln : 
PSALllf DAVIDZ . 7 3~ 23, 24, 25, 26 . 

Kistaför generalguvernören greve Axel Julius De la Gardie, d. 1710 (fig. 590d). 
A v furu, klädd med svart sammet, sex plattat kulformiga fötter, saknar handtag. 
L. 200, B. 72, H. 70 cm. På huvudgaveln grevliga De la Gardieska vapnet i driven 
förgylld koppar. Över detta på locket en kartusch med punsad inskrift. På fotgaveln 
dödskalle och korslagda ben samt tre sädesax, uppväxande ur skallen; däröver på 
locket kartusch med numera oläslig inskrift, troligen angivande födelse- och dödsdata. 
På huvudgaveln: HANS KONGL l MAIJ~ HOGSTBETRODDE MAN R1D l l!'ÄLTJ\fARSKALK LIEUT

NANT OCH GENEI~AL l GOUVERNEUR DEN HÖGWÄLBORNE GREFVE l OCH HERRE AXEL JULIUS 

DE LA GARDIE. 

Kista för okänd person. Av ek, klädd med sammet, sexsidig genomskärning, saknar 
fötter och handtag. Runt locket hängande silkesfransar. Ingen inskrift. L. 95, B. 34, 
H. 35 cm. 

Kista för okänd person. Av ek, form och klädsel som föregående. Salmar in
skrift. L. 68, B. 18, H. 20 cm. Kistan, som var starkt skadad, inlades år 1915 i 
en ny träkista av samma form som den gamla. 

Kista för okänd person. Av ek, form och klädsel som föregående. Saknar in
skrift. L. 64, B. 29, H. 30 cm. 

I två av de tre sist beskrivna kistorna, som äro likartade och av formen att döma 
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Fig. 510: Kista av koppar för Ebba Margareta De la Gardie, d. 1667. Grav nr l (s. 639). 
Knpferner Sarg fUr Ebba Margareta De la Gardie, Coffin, of copper, of Ebba Margareta De la Gardie, 

t 1667. d. 1667. 

tillhöra 1600-talets tredje fjärdedel, vila troligen tvenne döttrar till Axel Julius De la 
Gardie, Ebba Juliana och Juliana (födelse- och dödsår obekanta). 

Kista för generallöjnanten greve Adam Karl De la Gardie, d. 1721 (fig. 
590 e). A v ek med profilerat lock, klädd med nu till stor del bortfallet svart kläde. 
L. 199, B. 71, H. 59 cm. På huvudgaveln kartusch av försilvrad koppar med in
skrift: HAR HWILAR J<'ORDOM KONGL: /MAY: TRO MAN GENERAL LEUTNANT OCH l LANDZ

HÖ.l<'DING ÖPWER CALLl\iARE L.Ä.HN, l DEN HÖGW.Ä.LLBORNE GREl!'WE OCH HERRE, l NU MERA 

HOS GUD SALIGE HERR ADAM l CARL DELAGARDIE, SOM .Ä.R PÖDD TILL W.Ä.RL- j DEN ANNO 16 6 8 

DEN 4 MAY,1 OCH I HERltA-/NOM APSOMNAD ANNO 1721 DEN l JANUARY. I kartuschen 
på fotgaveln : PSALJ\i: 7 3 v : 2 8. 

Kista för Anna Juliana Horn, d. 1753 (fig. 511 c och 590 f). Av ek med profilerat 
lock och utbuktande sidor, försedd med sex fötter samt åtta handtag, tre på vardera 
långsidan och ett på vardera gaveln; handtagen fästade på kartuschformiga plåtar av 
försilvrad järnplåt. L. 203, H. 71, B. 7 5 cm. På huvudgavelns lockdel kartusch av 
försilvrad järnplåt med inskrift : HANS KONGL l MAYTS TROMAN GENERAT, LIEVTNANT l 
OCH LANDSHÖFDINGENS ÖFWER CALl\iARE OCH l ÖLANDS L.Ä.N HÖGW.Ä.LBORNE GREJ<'WE HERR l 
ADAM CARL DE LA GARDIES EFTERLÄMNADE / .Ä.NKE l!'RV HÖGW.Ä.LBORNE GREFWINNA FRV l 
ANNA IVLIANA HORN. GREJ<' WINNA TILL / FRIBERG OCH ÖSTERFORA .l<' RV TILL CUMO l OCH 

SANPANALA. FÖDD. D. 15 MARTY. 1 667 . l DÖD. D. 5. l!'EBRVARY. 1753. På handtags
plåtarna bibelspråk; på huvudgaveln : LUC. 2. v. 22; på fotgaveln: Matt. 5 v. 8; från 

1 ELGENSTIEHNA uppger att dopet skedde 22
/ 11 1665. 
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a b c 

Fig. 511. Uppmätningsritningar av gavlar på kistor i grav nr l: a. för Margareta Boije, d. 1668 
(s. 6!37); b. för Beata Elisabeth Taube, d. 1760; c. för Anna Juliana Horn, d. 1753 (s. 641). 

Vermessungszeichnungen der Schmal~eiten vori Särgen im Drawings, to measure, of ends of coffins, in grave N:o 1; 
Grabe Nr. 1: a) Margareta Boijes, t 1668, b) Beata Elisabet a) of Margareta Boije, d, 1668, b) of Beata Elisabet Taube, 

Taubes, t 1160, c) Anna Juliana Horns, t 1753. d. l/GO. c) of Anna Juliana Horn, d. 1753. 

huvudändan räknat på högra sidan: l) Joh. 12 v. 25; 2) Fil. l v. 23; 3) Fil. l v. 
21; på vänstra sidan: l) l Kor. 15 v. 57; 2) Ps. 116 v. 9; 3) Ps. 7 v. 11. 

Kista för Beata Elisabet Taube, d. 1760 (fig. 511 b). Av bonad ek med -i plan 
starkt svängda sidor och sex fötter. På varje gavel ett och på varje långsida tre 
handtag med handtagsplåtar av försilvrat järnbleck. L. 192, B. 75, H. 65 cm. På 
båda gavlarna kartuscher av försilvrad järnplåt med inskrifter. På huvudgaveln: HÄR 
HWILAR: l HÖGWÄLBORNA FRÖKEN· j BEATA ELISABET TAVBE .'. / l<'ÖDD l D. 14. IANVARY. 
ÅR 1685: 1 1DöD/D. 3. SEPTEMBER. 176o.·. På fotgaveln: Fil. l v. 21. 

GRAV NR 1 a Grav nr 1 a är belägen invid norra väggen, omedelbart öster om nedgången till 
Karolinska gravvalvet. »Näst efter Num. l. ligga 2 ne Stenar, som icke äro Numere

. rade. Den ena näst Wäggen på Norra sidan, är med Munkestyl inhuggen, som följer: 
Sepulcrum Domini Gregorii Matson de Töresöö, Militis et Legiferi U plandire, dilectreq'. 
Consortis sure, Ramburgis Gustafs dotter, quorum ace in pace Christi requiescant. 
Gregorius obijt A:o MCDXLIII die XXIII Martii D~ Ramburgis obijt A:o MCDXCII 
die XIII November.» »På andra Stenen näst in til Konung Magni Ladulåås Graf är 
i brädden uthuggit. Här ligger begrafwen ädle och wälborne Seved Ribbing til 
Fästeredh, Sveriges Rikes Råd och Skatmästare; Ädle Wälb~ Fru Anna Gyllenstierna 
- 1605. Desse Stenar öfwertäcka en Graf, som kallas Ribbinge Grafwen, däruti äro 
7. lik, som dödgräfwaren Carl Andersson berättade.» (F. ö. G. s. 12). »1660 sept 
then 16 (begravdes] Sal. H. Nilss Båts lyk uthij skattmestarens Swen Ribbings Graf.» 
(RFa.). 

Denna grav betecknas stundom i handlingar från 1600-talet nr 2, vilket får sin 
förklaring därav, att nr ~ icke var användbar som begravningsplats (jfr s. 644 ff.) . 

De båda ovan omnämnda stenarna ligga ännu över graven. 

1 ELGENS'l'IERNA uppger 16
/ 1 1683. 
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Fig. 512 och 513. Gravsten nr la, av grå kalksten. T. v. Btenens nuvarande utseende; t. h . teckning 
av E. Palmskiöld, omkr. 1700. U. B. 

Grabstein N r. 1 a. Links: das heutige Aussehen des Graveston e N:o l a, of grey limestone. To the left the 
Steins. Rechts : Zeichnung von E. Palmskiöld, um 1700. present appearance of the stone; to the right. a draw· 

Grauer Kalkstein . ing of it by E. Palmskiöld, about 1700. 

G ra vs ten nr 1 a. Av grå kalksten, något smalnande mot övre ändan, neder
delen numera stympad. L. 219, B. (övre ändan) 110, B. (nedre ändan) 120 cm. 
(fig. 512). En teckning i Palmskiöldska samlingen (nr 262, s. 776) visar den i full
ständigt skick (fig. 513). I hörnen cirkelrunda fält med de fyra evangelisternas sym
boler och namn, däremellan band med minuskelinskrift. Inskriftsbandets ändar upp
lagda i slingor, som täcka hela nedersta delen av stenen. Däröver tvenne vapensköldar 
med hjälmprydnader, vilka hållas av en bakom sköldarna stående ängel. I vänstra 
skölden Lillievapnet, i högra Sparreva pen. Inskrift: SBPULCRU · DNI · GRE l GORIJ · MATSS . 

DE· TÖRESÖ • MILIT' • ET· LEGIFERI · UPLAN: DILCTEQ' · col ..... ..... .. ...... ... ... ...... l GÖTSTAFFS • 

DOTT' • QUORU • AlE· IN· PACE· XPI · REQUIESCANT ·l DNS l GREGO' l OBIJT ANO MCDXCIIIJ l 
DIE XXIIIJ l MARTIJ l DNA RABURG' O ANO l MCDXCIJ l DIE XIIJ NOUEB. 1 

Sepulcru[m]· d[omi]ni · Gregorii · matss[on]· de· töresö · milit[is]· et·legiferi·uplan[dire]: Dil[e]c· 
treq[ue] · co[nsortis sue Ramburgis] götstafis · dott[er] · Quoru[m] · a[n]i[m]e · in · pace · Christi · 

1 
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Gravsten nr 1 b. Av grå kalksten (203 x 108 cm.). Fig. 514. I mitten de 
Ribbingska och Gyllenstieruska vapnen. I hörnen fyrpassformiga fält med vapen, i 
de övre Ribbing och Gylta, i de nedre Gyllenstierna och Bielke. Runt stenens kanter 

följande inskrift med upphöjda, nu starkt slitna bokstäver: HXR ·LIGGER· BEGRAFVEN l 
iDHELE · V XLBO • SEVRD • RIBBING · TIL · FESTERED · SVERI j RIICES • RÅD • OCK • SKAT • M l 
~DHELE · V %_LBORNE · FRV • ANNA · G YLLENSTIERNA · l 6 0 5 . I nedre kanten en oläslig in
skrift. På tvenne av beslagsornament omgivna, rektangulära tavlor över och under 
vapnen i stenens mitt bibelspråk; i den övre: Joh. 3 v. 16, i den nedre: Job 19 v. 25, 26 . 

l graven finnas fyra enkla kistor av trä, troligen från 1800-talets början. Ett par av 
dem ha varit klädda med svart tyg och strödda med stjärnor av pressat järnbleck. 
Förrostade namnplåtar, tydligen tillhörande dessa kistor, påträffades på gravens golv. 
A v inskrifterna funnos inga spår bevarade. 

I TILAS' (s. 100) meddelas om denna grav, att »Hans Excellence grefve Tessin lät 
öpna någre grafvar, serdeles Greger Matzson Lilljes graf, til at se om samme Greger 
Matzsons likkista war i behåld. De mäste liken med kistor och alt woro förfallne, 
undantagande 3ne Barnakistor, efter Grefliga steinbergska ätten med rike Silfwerplåtar 
uppå, och öfwerdragne med swart Sammet. De små liken lågo inswepte i Gyllen
och Silfwerduk, men uti små fyrkantige lådor, hwilcke åter woro insatte uti formelige 
likkistor, som helt och hållit med sammet woro öfwerdragne, och bak för hufvuden, 
Grefl: Steinbergska wapnen i rätt stora drefne Silfwerplåtar, åratalet stod 1653. Äfven 
en stor förfallen Kista med Silfwerplåtar uppå. Det ena et Ribbinge Wapen, och 
det andra et obekant af detta anseende.1 Det liknar nog Tottska wapnet, men felar 
i ordningen af feldten och bla<;on. Af Ribbinge genealogien får jag ingen igen, 
som ägt någon Tott til Fru; men liknar sig häls t at warit den, uti Bångens Genea
logie Tab: 4 öfwer Ribbingar til Gränsholm upförde Nils sevedsson Ribbing född 
Måndagen efter MidfastoRöndagen 1590. Öfwerste wid Westgötha Infanterie; gift med 
Anna von Hinsen, en Tysk öfwerstedotter i Riga. Död i Lybeck och begrafwen i 
Wismar. Til denna gissning föranlåtes jag äfwen deraf, at steinbergska liken stodo 
här nedsatte, och denne Ribbingens dotter Catharina Nilsdotter2 war gift med grefwe 
Anton von Steinberg. » Av dessa kistor finnes numera intet bevarat. 

GRAV NR 2 Grav nr 2 är belägen mellan Karl Knutssons gravmonument och korets södra vägg, 
öster om nedgången till Gustavianska gravvalvet. F. ö. G. (s. 13) meddelar: :Num. 2. 

requiescant · D[omi]n[u]s · Grego[rius]· obiit · a[n]no · medxciiii ·die· xxiiii · martii · D[omi]na · Ra[m]
burg[is] · O[biit]· a[n]no · mcdxcii ·die· xiii · noue[m]b[ris]. 

Översättning: Herr Greger Mattsons till Tyresö, riddare och lagman över Uppland, och hans 
älskade maka Ramborg Gustavsdotters grav. Må deras själar vila i Kristi frid. Herr Greger 
dog den 24 mars år 1494. Fru Ramborg dog den 13 november år 1492. 

Om Greger Matssons och hans föräldrars donationer till klostret se s. 264 ff. Jfr släkttavla s. 
264, not l. 

1 Vapnet här uteslutet. 
2 Fru Katarina Ribbing begravdes 1708 i graven nr 56. Jfr s. 719. 
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Fig. 514. Gravsten nr l b, av grå kalksten, över riksskattmästaren Seved 
Ribbing, d. 1613, och Anna Gyllenstierna, d. 1605. 

Grabstein Nr. l b fUr den Reichsschatzmeister Gravestona N:o 1 b, of grey limestone, to 
Seved Ribbing, t 1613, und Anna Gyllenstierna, Seved Ribbing, Royal Treasurer, d. 1613, and 

t 1605. Grauer Kalkstein. Anna Gyllenstierna, d . J605. 
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På stenen står uthuggit. Den här Sten och Rum hörer nu Carl Svenson Bröms med sin 
Hustru och Hans Arfwingar til Anno 1620. För denne graf har Carl Svenson Bröms 
dotter, en gamal guma Carin Carls dotter Budh, A:o [1]696. d. 6 Nov. underdånigst 
begärt af Hans Kongl. Maj! någon refusion, därpå Kyrkowärdarne sig förklarat och 
äntl. däröfwer af Hans Kgl. Maj! resolverat, at ingen refusion därföre kan bestås; 
altså detta Grafställe Kyrkan tilhörigt, som dock för muren och trängselen skul emel· 
lan Kungagrafwarne är så litet, at intet stort Lik kan stå däri.» 

I kyrkavärdarnas åberopade förklaring i kyrkans arkiv (0. 3 nr 6) uppges graven 
vara belägen »i Hög Choret, på södra sidan om dhe gamble uphögde Konunga griff· 
terne, emellan dem och sielfwa Kyrckiowäggen». Kyrkavärdarna anföra vidare, att 
»som denne Enckians fader Carl Swensson Bröms har allenast warit en Borgare här i 
staden; ehuru stenen finnes där med hans namn inhugget, så kan man lykwäl billigt 
ondra på, huru han skall hafwa fått sitt grafställe främst i hög Choret, bred iämpte 
Konunga griffterne»; »dock 5~ att besee detta grafstället neder uti, så hafwa wy 
det låtit upkasta och finna det både smalt, för grunden skull af Kyrkiomuhren, som 
och alt för stackot, till någon läglig dödkista, sedan trappan till Konunga grafwen är 
reparerat och utwidgat». 

Gravsten nr 2 . Den ovan nämnda gravstenen lades vid sista restaureringen åter 
på denna plats. Den är av grå kalksten (175 x 108 cm.). Fig. 515. Stenen torde 
ursprungligen ha varit en medeltida altarskiva, som tillhört något av kyrkans många 
sidoaltare. Den har ett kors inhugget i vardera hörnet (genom stenens stympning 
är endast en arm av korset synlig i ett av hörnen); det femte invigningskorset i 
stenens mitt har inkomponerats i dekorationen över en senare i stenen uthuggen 
sköld. I skölden (tig. 555 aa) ett. bomärke och bokstäverna H (?)E; över skölden ett 
tresidigt fält, i vars mitt det ovan omtalade invigningskorset befinner. sig, omgivet 
av bokstäverna A E; därunder A· 65 (Anno 1565). Då stenen under 1600-talet 
fått ny ägare har denne i motsatt riktning inhuggit sina sammanflätade initialer 
C B och följande inskrift: . THEN • HÄR • STEN • OCH · RV.llf · l HÖRER • NW. CARL · SWEN • 

SON • l BROMS • MED • SIN • HVSTRO · OCH· l HANS • ERFVINGER • TILL · l ANNO · l6ZO. I 
nedre kanten står: No. Z (äldre nummerordn.). 

Graven är fylld med jord, och ingen närmare underf'ökning har verkställts i den
samma. 

GRAV NR a Grav nr 3. En murad grav invid kyrkans södra vägg, öster om nr 2, kallad 
Oxenstiernska, sedermera Sprengtportenska graven. F . ö. G. (s. 14) meddelar : »Num . 
3. Är et lägerställe nedan för Altere Hörnet på södre sidan, därpå ingen hel sten, 
utan på Kyrkowäggen står upsat och inhuggit et Epitaphium af swart Marmor.) 
Detta epitafium, över Johan Gabrielsson Oxenstierna, har numera sin plats på östra 
väggen i norra sidoskeppet (se nedan) . Angående graven meddelas i samma källa 
(s . 14) ytterligare : »A'l_ 1678. d . 25. Sept. föllo Stenarne neder öfwer detta Grafställ e, 
af orsak at bräderne woro alla rotnade, därföre blef hela Grafwen uptagen och befans 



647 RIDDARHOLMsKYRKAN 

Fig. 515. Gravsten nr 2, av grå kalksten, över Karl Svensson Broms, 
d. 1620. Stenen har varit en medeltida altarskiva . 

Grabstein Nr. 2 ftir Karl Svensson Broms, Grave~tone N:o 2, of grey limestone, to Karl 
t 1620. Grauer Kalkstein. War vorher eine Svensson Broms, d. 1620. The stone bad 

mittelalterliche Altarplatte . formerly been a. medireval altarstone . 
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däri twänne Kistor, den ena war aldeles sönderfallen, den andra war locket förrotnat, 
men wid Hufwudet ut på Kiståndan syntes desse Numrer behålne O 7, och sedan på 
sidan funnos följande bokstäfwer F. J. G. O. i. e. Friherre Johan Gabrielsson Oxen
stierna, så at häraf äntl. syntes detta Grafställe höra til Epitaphium, som på Wäggen 
är upsat. Om detta sändes bud til Commissarien Barck, Gref Oxenstiernas betiänte, 
hwilken war siuk, och begärte det Kyrkan wille låta laga Grafwen färdig, så wille 
han wäl betale det.» 1763 var graven åter förfallen. Kyrkorådets protokoll d. 21 
juni 1763 meddelar, att »Magister Wasenius anmälte, huru på en graf fram iChoret 
i kyrckan på södra sidan om Altaret bräderna blifwit så förruttnade, at, wid öpningen 
af en annan der bredo wid liggande, den af sig sjelf nedfallit, med förfrågan, om 
icke uti allmänna tidningarna pålysning skulle ske om dess skyndsamma reparation, 
hälst gången deröfwer til altaret war oundgängelig. Derpå resolverades, at så ske skulle 
på det sättet, at derest icke Familien, som, efter en gammal annotation i grafstens 
Boken förrnenes wara den Oxenstjerniska Friherre slägten, icke skulle inom 3 må
nader anmäla sig och låta reparera den samma, Rkulle den hemfalla kyrckan och blifwa 
reparerad.» (K. III. 1). Efter ett flertal pålysningar 1 beslöt kyrkorådet d . 15 okt. 
1764, att, då ingen ägare givit sig tillkänna, graven skulle tillfalla kyrkan. Den såldes 
1765 till möbelhandlaren Didrich Tellerstedt, som 1776 överlät densamma till general
löjtnant Jakob Magnus Sprengtporten. Denne betalade d. 2/ 4 1776 »i Recognition för 
Grafwen N~ 3 wid altareh 33: 10 2/ 3 dir smt. (RÄKENSK.). 

Följande begravningar omtalas i denna grav : » 1659 July then 31 H-=: Johan Sparre 
uthj Bengt Oxenstiernas graf.» »1660 aug: then 5. H. Christer Horns Sal. Fars lyk.» 2 

»1662. Marty then 27 . H. Gustav Bielkes lyk.» »1662 October then 26. Frw Chris
tina Sparres lyk.» (RFa.). 

Epitafittm över riksrådet frih. Johan Gabrielsson Oxenstierna, d. 1607, av 
Heinrich Wilhelm, 1647. 3 Fig. 517 . Uppsatt på norra sidoskeppets östvägg. Satt fordorn 
enl. RoTHLIEB (s. 84) på väggen över grav nr 3 (jfr fig. 516). Inskriftstavlan, som upp
bäres av två flankerande kolonner av vitådrig marmor, avslutas uppåt av ett åt ändarna 
insvängt listverk. På ömse sidor om detta raka gavelsegment. På sidorna blad- och brosk
ornament. Nedtill en inskriftstavla, omgiven av broskornamentik och nederst en dödskalle. 
Mellan gavelsegmenten ett överstycke med ätterna Oxenstiernas och Gyltas vapen. Över
stycket tjänar som sockel åt en på ett postament stående figur, Kärleken. På gavelseg
menten två vilande kvinnofigurer, den högra hållande ett lamm, den vänstra utan attribut. 
Bredvid kolonnerna, framför grunda nischer, profilörstatyetter, den högra bärande en pe
lare, Styrkan, den vänstra, kvinnlig, har förlorat sitt attribut. Figurer och ornament av 

91 Se bl. a. Kyrkorådets prot. d. 2"/o 1763, / 4 1764. 

2 Möjligen Klas Horn af Åminne, d. 1651, och en!. ELGENSTIERNA begraven 21 1652 i Riddar
/ 3 

holmskyrkan. 
3 HEINRICH 'VILHELM, tysk skulptör, verksam i Sverige i Axel Oxenstiernas tjänst, d. 1654. 

LedCle från 1643 till sin död Riddarhusbygget. 
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l 
Fig. 516. Sektion mot söder av kyrkans kor, visande en tidigare placering av epitafier över 
Johan Gabrielsson Oxenstierna (fig. 517), Jöran Gyllenatierna (tig. 526) och Johan de Mornay 

(fig. 536). 1700 talets mitt. Fullerö arkiv. 
Schnitt g< gen SUden durch den Chor der Kirche mit frUher Section, towards the south, of chancel, showing an earlier 
dort angebrachten Epitaphien fUr Johan Gabrielsson Oxen placing of the memorial tabiets to: Johan Gabrielsson 
stierna (Fig. 517), Jöran Gyllenstierna (Fig. 526) und Johan Oxenstierna (Fig. 517), Jöran Gyllenstierna (Fig. 526) and 

de Mornay (Fig. 536). Mitte des 18. J ahrh. Johan de Mornay (Fig. 536). Middle of lS:th century. 

gulvit marmor, övriga delar :1v svart marmor. H. 305, B. 168 cm. Inskrift på tavlan: 

ILLUSTRIBUS AC GENEROSIS DOMINO / IOHANNI OXENSTIERNA GABRIELIS F ILIO j QUONDAllf SE

NATOR! REGN! SVECIJE l LIBERO BAIWNI IN LINDÖ ET CHOREHOL l NATO ANNO DOllUNI 1557 

DENATO ANNO j 1607. PATRUO SUO DILECTISSIMO. EIUS / QUE CONIUGE DNJE CHRISTINJE GYLTJE 

jFII,IJEDNI BENEDICT! GYI,TJE, NATJE ANNO/DOMINI 1562 DENTAlE ANNO 1606./HOCMONV

MENTUM IN DEFUNCTORU j SINE PROLE El' HIC SEPULTORUM MEMO j RIAM POSUIT EIUSDElli EX 

l!'RATRE NEPOS j AXELIVS OXENSTIERNA REGN! j SUECIJE SENATOR ET CANCEJ,LARIUS l COMES 

DE SUDERliiÖRA LIBER BARO j DE CHIMI1'0, DN' IN YYHOLM ET TY j DÖÖN EQUES AURATUS. j 
ANNO DOllUNI 1647. - Inskrift på Sockeln: I. CORINTH. XV. V. KLV. j ABSORPTA EST 

MORS I N VICTORIA. VB! EST j MORS VICTOIUA TVA? VB! EST MORS STIMVLVS j TVVS? STI

MVLVS AVTEM MORTIS PECCATVM j EST: VIRTVS VERO PECCATI. LEX DEO j AVTElii GRATIAS. 

QVI DEDIT NOBIS VICTO- j RIAJif PER DOllfiNUlli NOSTRVlli IESVJif j CHRISTVllf. 1 

Översättning: Åt den ädle och välborne herr Johan Gabrielsson Oxenstierna, Svea rikes 
råd, friherre till Lindö och Kåreholm, född år 1557, död år 1607. Åt sin högt älskade farbroder 

1 
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Gravsten nr 3. Av grå kalksten, uppdelad i två hällar (~55 x 194 cm.). Kring 
stenens kant följande inskrift : GENERAL-LIEUTENANTEN. OCH . COJ\iMENDEUREN. BARON. 

JACOB. MAGNUS. SPRENGPORT. ÄR. TILLHÖRIG. DENNA. GRAl!' . KIÖPT. D: 22. FEBR: 1776 . 

N~ 3. I hörnen ovala handtag i form av virade lagerkrantlar, gjutna av brons. stenens 
östra häll är slagen i nio delar, vilka hopfogats vid senaste restaureringen. Stenen 
låg även före restaureringen 1914 på denna plats. Tidigare ha stenarna nr 67 b (s. 
728) och nr 154 (s. 767) legat över denna grav. 

I gr a ven finnas följ ande kistor: 
K ist a för generallöjtnanten frih . J a ko h Magn u s Sprengtporten, d. 1786. 

Av delvis mycket sönderfrätt järnplåt. L. 229 cm. Vid huvudändan finnes en starkt 
sönderrostad inskriftsplåt av järn, på vilken följande delar av inskrift kunde urskiljas : 
HÄR HVILAR l FRIHERRE l JACOB MAGNUS SPRENGTPORTEN l RIDDA . l 
· · · · · · · · · · · l · · · · · . . [F ÖDD] ll 7 2 7 l . . 
. . l . . . . . . . . DÖD l 7 8 6. 

K ista för majoren Karl Henrik Sprengtport, d. 1761. Av järnplåt. L. 205 
cm. På en starkt sönderrostad namnplåt på lockets huvudgavel iakttogs följande 
rester av inskrift: CARL REND : SPRENGTPORTEN2 l . . . . . . . . . . ON : l . . . 

. • • • • • • E I FRANSK TIENST l . . . . . . . . . . OCH SLUTLIGEN l CONSTIT : 

GENERALADJUTANT j RIDDARE AF FRANSKA ORDEN l POUR LES MERITES MILITAIRES l FÖDD 

ÅHR l 7 2 5 l DÖD I STIUDEN VID MALCHIN D. 31 DECE : l 7 61 l HÄRSTÄDES NEDSATT D. 2 5 

SEPTEMB: 1776 . 

Kista för 	okänd person. Stod ovanpå den först beskrivna. Av trä, svårt skadad. 
L. 17 4 cm. Skelettet orubbat. Ingen namnplåt bevarad. GRAFFSTEENSBOOK (s. 79) 
meddelar: »ad N<: 3. På Generalen och Gommendeuren Jacob Magnus Sprengtpfortens 
skriffteliga tillåtelse jordfästes i denna graf d. 11 Martii 1780 Hofmästarinnan, fru Gref
winnan Sprengtpforten född Ulrica Charlotta Taubs lik.» Denna kista tillhör därför 
troligen henne. Graven lämnades helt orörd vid senaste restaureringen. 

GRAV 	NR 4 Grav nr 4 är belägen mellan nedgångarna till Karolinska och Gustavianska grav
valven. Enligt gravförteckningen var på 1680-talet »på detta Grafställe twänne Stenar, 
som man icke wet någon underrättelse om, hwem det skal tilhöra, dock äro där under 
gamla multnade Likkistor, med jord och sand, ingen murad Graf» . (F. ö. G. s. 15). 
Graven såldes den 19 jan. 1734 till drottning Ulrika Eleonora d. y:s kammarfröken 

och dennes maka, fru Kristina Gylta, dotter till herr Bengt Gylta, född år 1562, död år 1606, 
över dem, som dogo barnlösa och h är äro begravna, reste brorsonen Axel Oxenstierna, Svea 
rikes råd och kansler, greve till Södermöre, friherre till Kimito, herre till Fiholm och Tidö samt 
riddare, detta minnesmärke år 1647. - l Kor. 15 v. 55. Döden är förvandlad till seger. Du 
Död, var är din seger? Du Död, var är din udd? Dödens udd är synden, och syndens makt 
kommer av lagen. Men Gud vare tack, som giver oss segern genom vår Herre Jesus Kristus! 

1 ELGENS'l'IERNA uppger födelseåret 1721. 
2 Inskriften har tillkommit efter det att Karl Henrik Sprengtports båda äldre bröder Johan 

Vilhelm och Jakob Magnus 1766 erhållit friherrlig värdighet med namnet Sprengtporten. 
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Fig. 517. Epitafium av svart och vit marmor över riksrådet Johan 
Gabrielsson Oxenstierna, d. 1607, utfört 1647 av Heinrich Wilhelm. 

Grav nr 3 (s. 648). · 
Epitaph aus schwarzem und weissem Mar~ Memorial tablet of black and white marble, 
mor fUr den Reicbsrat Johan Gabrielsson in memot·y of Johan Gabrielsson Oxen
Oxenstierna, i" IG07, ausgefllhrt 1617 von stierna, Councillor of State, d. 1607. 

Heinrich Wilhelm. Executed in 1u47 by Heinrich Wilhelm. 

42. Sveriges kyrkor. Stockhohn II. 
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Fig. 518 och 519. Gravsten nr 5. T. v. teckning från 1600-talet, ur antikvitetskollegiets sam!. 
K. B. (sig. F. 14 b). T. h . teckning av E. Palmskiöld, omkr. 1700. U. B. 

Grabstein 	 Nr. 5. Links: Zeichnung aus des 17. Jahrh . Gravestona N:o 5. To the Ieft, drawing from the 17:th 
Rechts : Zeichnung von E . Palmskiöld, um 1700. century. 'l'o the right, drawing by E. Palmskiöld, about 1700. 

Emerentia von Duben för 600 dlr kmt. Samtidigt förärade hon »til Ziratens byggande 
och bildthuggar- och Snickar-Wärk kring om Orgelwärket 2 100 dlr Kmt. förutan 
det Fröken tilförene begåfwat Kyrkan med så ansenl. och mycket hederlige Föräringar 
som Kyrkans inventarium nogsamt utwisar» tillsammans 150 dukater in specie.l Kyrka
värdarna förbundo sig att, då »hennes döde lekamen där blifwit nerlagd, Grafwen för 
henne enskyld conserverad wara skal, nu och i tilkommande tider, så at den aldrig 
mera öpnas skal; Åliggandes så wäl nuwarande som tilkommande Kyrkoföreståndare, 
at hafwa et noga inseende, det grafwen behörigen och när så erfordras, repareras och 
underhålles, samt högwälborna Fröken maintinera wid possessionen, aldeles efter den 
disposition och förordnande som Fröken därom författandes warder. » (F. ö. G. s. 15). 
Köpeskillingen erlades den 17 juli 1734 (RXKENSK.). 

Gravsten nr 4. Av grå kalksten (259 X 193 cm.). Runt hällen en upphöjd ram 
och i hörnen cirklar, vardera med rosett samt ögla för numera förkomna lyftringar. 

1 Jfr s. 274 och 308 (nr 127). 
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Mitt på stenen en eklövskrans och över denna ett bevingat timglas samt under den
samma en dödskalle och korslagda ben. I stenens nedre del N~ 4. Ingen inskrift. 

I graven, som är omsorgsfullt murad med i plan avrundade hörn och putsade 
väggar, står en rikt profilerad sarkofag av sandsten (fig. 532 b). L. 229, B. 111, H . 
98 cm. Ingen inskrift. Enligt RoTHLIEB (s. 85) står inuti densamma »en med sammet 
öfverdragen Ek-kista, h vars beslag äro af silfver» . »På hufvudplåten läses Högväl
borna Friherrinnan l Fröken Emerentia von Duben l i lifstiden l Högstsalig Hennes 
Maij:ts l Drottning Ulricw Eleonorw l Cammar-Fröken l född d. 24 Maji 1669, död 
d. 26 Martii 1734. l Har tjent Högstsalig Hennes Maij:t ifrån Hennes l Maij :ts späda 
barndom intill dess död, tillsammans/ 51 år.» 

Grav nr 5. F . ö. G. (s. 16) meddelar härom följande: »Num. 5. Med munkestyl GRAV NR 5 

huggen, dock Bokstäfwerne mäst förnötte ; är näst efter Konung Magni Ladulås Graf, 
dock följande verser kring stenen, som Beereteraren Haddorphius utsat, näml~ Mar
scaHus Regis jacet hic Thurgillus truncatus Immerite Legis paciens vi decapitatus 
Birgitwq' datus conjunx, unde contumulatus, Sponswq' latus velut ante thoro, Sociatus. 
Wapnet står öfwerst. Denna Stenen är borttagen A''1 enär trappan til den nya 
Konunga Grafwen skulle läggas och Hans HögstsaL Maj! Konung Carl den XI~ 
däruti begrafwes, då ock samma Sten blef bräkter och däraf söndergången, Jades ut 

på Kyrkogården, wid långa Sträkmuren ut med gatan up åt Fru Elsa Cruses Hus.» 2 

Den forna gravplatsen upptages nu helt av trappan till Karolinska korets gravvalv. 
Trappöppningen täckes sedan senaste restaureringen av en lucka av ek (jfr s. 428). 

Gravsten nr 5. Av Tyrgils Knutssons gravsten finnas tvenne sinsemellan 
något skiljaktiga avbildningar från 1600-talet, den ena i Palmskiöldska saml. nr 262, 
s. 779, i U. B. (fig. 519), den andra i K. B. i ett samlingsband av teckningar, som 
tillhört antikvitetskollegiet och har sign. F 14 b (fig. 518). Inskriften är med undantag 
för ett par bokstäver lika på båda teckningarna, medan däremot bildframställningen 
och arkitekturdetaljerna äro väsentligt olika. Den förra teckningen visar en manlig 
bild under baldakinen, den senare en kvinnlig. I sistnämnda fallet finnes över balda
kinen på högra sidan en vapensköld med ett stående lejon. Denna sköld saknas helt 
på den förra teckningen. Inskriften på stenen, läst efter E. Palmskiölds teckning 
(fig. 519), lyder : JliARSCALCVS · REGIS · IACET · HIC l THYRGILLVS · HUMATVS · INMERI'l'E · 
LEGIS · PACIENS · VI · DE · CAPITAT· BIIWHITTEQ' · DATVS · 0IVX ·3 l MODO· 0TUliiL' AT' 4 

• AD· 
SPOSEQ' · LAT'· UELVT • AN· THORO · SOCIATUS. 5 Av gravstenen, som var försvunnen redan 
i början av 1800-talet, har vid senaste restaureringen tre mindre delar av grå kalk
sten återfunnits på olika ställen under kyrkans golv. Då dessa fragment icke kunnat 
inläggas. på sin ursprungliga plats i koret, ha de infogats i en ny häll av samma 

1 Årtalet ej utsatt. Jfr s . 799, nr 155. " C:oniunx. • Contumulatus.2 

6 Översättning : Konungens marsk Tyrgils ligger här jordad, vilken oförskyllt led lagens straff 
och halshöggs. Som make till Birgitta har han nyss lagts i samma grav och förenats vid sin 

makas sida liksom förut i den äkta bädden. 
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GRAV NR G 

GRAV NR 
7 OCH 8 

slags sten och uppställts invid norra väggen i koret, öster om ingången till Karolinska 
gravkoret. På fragmenten kunna läsas följande delar av inskriften: lliARSCALcvs · 
R[EGijS · - - l - - - - ENS ·VI· DE l- - - OIVX l ll10DO O - - - - O • 
SOCIATUS. I nedre vänstra hörnet No 5 (äldre nummerordn.). 

Grav nr 6. En murad grav invid norra väggen, väster om nedgången till Karo
linska gravvalwt. »Num. 6. Är en Sten ut med Norra Wäggen, näst under Trap
steget up til altaret. Är inte påteknadt, är alenast 21

/ 2 al. lång, 2114 al. bred. Denne 
Graf köpte Kammarherren Wälbll_'l Herr Johan Adolph Röpsdorph. AD__ 1719 den 
29. April.» (F. ö. G. s. 17). Den 13 juli 1735 betalades för »Graf Öpning No__ 6 i 
Hög Choret för h. Cantzly Rådet Nereeses lille dotter Christina.»1 (RÄKENSK.). 

Gravsten nr 6. Över graven en häll av röd kalksten (195 x 138 cm.). Fig. 521. 
I mittpartiet det Roepsdorffska vapnet och däröver ett fladdrande band med följande 
inskrift: DENNA GRAl<' KIÖPTES AQ 1719 D 2 9 AP!J: AF CAMJIIH!J: HERREN l WÄLBNE H!J: JOHAN 
ADOLPH VON RÖPSDORPH. I nedre högra hörnet No 6 (äldre nummerordn.) och i nedre 
kanten 6 (senare nummerordn.). 

Graven var, då den öppnades vid sista restaureringen, till hälften fylld med nedrasat 
byggnadsavfall, vilket avlägsnades. Därunder funnos tvenne kistor. Den ena, som 
var krossad, var av trä och klädd med sammet. L. omkr. 135 cm. Locket tresidigt 
i genomskärning, försett med kors av mässing, vars armar sluta i trepass. Av formen 
att döma härrör denna kista från 1600-talets förra del eller mitt. På huvudändan 
I H S i driven mässing. I fyllningen påträffades tvenne drivna ornament i form av 
dödskallar och korslagda ben av mässing. Vid ett av dessa var fästad en bit sammet 
av samma slag som på kistan, och därpå var anbragt årtalet 1662. Vidare påträffades 
i fyllningen tvenne vapensköldar i broderat arbete, nämligen Baner och Leijonhufvud 
samt åtskilliga bokstäver i samma slags arbete. De ha troligen tillhört en annan kista. 

Kista för Be a ta Maria von Repstori, d. 1717. Av koppar. L. 139, B. 51, H. 50 cm. 
På huvudgaveln en slät, förgylld namnplåt med följande graverade inskrift: BEATA MARIA 
VON REPSTORI j FÖDD DEN 3 l AVGVSTI k~ l 71 2 j OCH .DÖD DEN 15 OCTOBER A2 l 7 l 7. 

Troligen finnes ännu ett lager kistor under de ovan beskrivna. 
Grav nr 7 och 8. Tvenne murade gravar, sammanslagna till en, som benämnes 

Wachschlagerska graven. Den är belägen omedelbart söder om nr 6. 
Om graven nr 7 föreligga följande uppgifter: »Med munkestyl uthuggen, och för

nöt. I denne Graf är Landshöfdingen Palmbergs Lik indsat. Sedermera försåld til 
Håf Cancelleren Wachschlagers Änkefru 1721 d. 21 Aug. och Herr Landshöfdingens 
Lik uttagit af des dottersson Lieutnant Ceiimern, som lät sätta H. Landshöfd~ lik 
ned i en graf på Kyrkogård~.-~ (F. ö. G. s. 17.) »Låtit Laga Muhren på Kyrkians 
Graf N<>. 7, hwaruty Landz Höfdingen Palmmenber Begrofz 6 dlr smt.» (RÄKENSK. 
1714). Av inskriften på den gamla stenen kunde Possieth läsa orden »AD__ MCDXXXIII, 
cujus anima vivat in Christo .. ,» (PossrETH s. 187). 

1 Dotter till kanslirådet Joakim von Neres och Katarina Schwede (jfr grav nr 20, s. 678). 
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Fig. 520 och 521. Gravstenarna nr 6 (t. h.) och nr 13 (t. v.). Nr 6, av röd kalksten, över 
kammarherren Johan Adolf von Roepsdorff, d. 1735. Nr 13, av grå kalksten, över kammar

jungfrun Anna Dorotea Mushart. 1730 (s. 668) . 
Rechts : Grabstein Nr. 6 fUr den Kammerherrn Johan Gravestones N:o 6 (to the right) and N:o 13 (to the 
Adolf von Roepsdorff, j- 1735. Roter Kalkstein. Links: left) . N:o 6, of red limestone, to Johan Adolf von 
Grabstein Nr. 13 fUr die Kammerjungfer Anna Dorotea Roepsdorff, d. 1735. N:o 13, of grey limestone , to Anna 

Mushart. Grauer Kalkstein . 1730. Dorotea Mushart, Waiting-Gentlewoman . 1730. 

Följande begravningar äro kända: »1714 Marty d. 23 Landz Hövdingen Palmen
berg utj Kyrckians Graf N<>. 7.» »1723 Aug. d. ~6 Fröken Maria Elisabeth Wack
slager; uty des Sahl. faders Graf N<> 7 fram uty Hög Cohret. » »l 724 May d. 12 Fru 
Anna Catharina Wackslager.» »1732 Aug. d. 19 Majoren Carl Waxslagers lik i kiörkians 
hwalf.. . . . . och blef sedan nedsatt i Sahl dess H. Faders graf N~ 7 fram i Hög
coret. » (RFa.). 

Grav nr 8 tillhörde på 1600-talet släkten King. F. ö. G. (s. 17) meddelar härom: 
»Är med Latin påhuggen, och kommer Kingarne til, des Wapn på Stenen är uthuggit 
och Hufwud Baneret på Norre Wäggen utslagit. A<> 1632 d. 3 Augusti är General 
Lieutenant~ Herr Jacob King begrafwen.» Inskriften på stenen lydde: HIC JACET 
NOBILISSIMUS AC GENEROSISSIMUS DOMINUS D./ KING LIE. BARO DE 
EIJTEN, IN REGNO SCOTHIA, DOMINUS j INFONSH, HULT, ET EQUES 

42* 
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Fig. 522. Huvudbaner för hovkansleren Georg Wachschlager, d. 1720. 
Grav nr 7 och 8. 

Funeralwappen des Hofkanzlers Georg Funeral arms of Georg Wachschlager, 
Wachschlager, t 1720. Royal Ohancellor, d . 1720._ 
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AURATUS, NEC NON SERENISSIMJE f POTENTISSIMJEQUE REGINJE REGNIQUE 
SVETHIJE QUONDAM/GENERALIS. SEPULTUS 1652 D. 18 JULII; omkring stenen: 

1MILlTIA EST VITA HOMINIS SUPER TERRAM j VIVIT POST FUNERA VIRTUS. 
(RoTHLIEB s. 88). - Denna sten och det omtalade huvudbaneret äro numera förkomna. 

Den 28 sept. 1726 begravdes »Gienneraln Creutz Fru Sophia Christina Gustafs 

dott: i Grafwen N~ 8 fram uty Choret». (RFa.). 

Gravsten nr 7. Över grav nr 7 ligger nu en stympad häll av grå kalksten med 
fyrtaliga blommor i cirklar i hörnen (123 X 140 cm.). I ett nedsänkt mittfält det 

Wachschlagerska vapnet i hög relief (endast överdelen med hjälmprydnaderna är be
varad). A v stenens nedre del återstår endast ett mindre stycke, funnet under golvet 

vid sista restaureringen. Över vapnet följande inskrift: CONDITORIVM/s~ R~ lliJi s~ lliAGN.IE 
QVONDAlii FIDEl VIJU l MINISTRI ET AVL./E CANCELLARII j PERILLVSTRIS ET GENEROSISSIMI j 
LIBEIU BARONIS j DNI GEORGII WACHSCHLAGER j EIVSQVE H.IEREDVllf j NATI A2 1648 DENATI 

AQ 1120.2 Nederst på stenen N;b 7 (äldre nummerordn.) och därunder N'? (senare 
nummerordn. ). 

Gravsten nr 8. Över grav nr 8 ligger en häll av grå kalksten i tre delar, samman
förda 1915 från olika håll i kyrkan. Den har följande inskrift: WACHSCHLAGERSKA f 
FAMILIENS j GRAF l UNDEI{ DENNA j [ocHj l NÄSTFÖREGÅENDE NUMMER l EFTEI{ KYRCKANS 

BI{E.F j AF D. 2 0 IULII l 7 21 /OCH j D. l 7 FEBRUARII l 7 59 j N;b 8. l de två nedre hörnen 
märken efter lyftringar. 

Huvudbaner för hovkansleren frih . Georg Wachschlager, d. 1720. Fig. 522. 
Hänger på östsidan av den västligaste pelaren mellan mittskeppet och södra sidoskeppet. 

Satt vid 1800-talets början »på första Pelaren från Choret på södra sidan» (RoTHLIEB s 

87). Skölden, som överensstämmer med friherrliga ätten Wachschlagers vapen, omgives 
av rikt akantusbladverk i färgerna guld, blått och rött. Under skölden en kartusch med 

text i guld på svart botten. Bakom denna palmkvistar i grönsvart färg med förgyllda 
frukter. Inskrift: KONGL: MAJTS j TRO MAN OCH HÅl<' KANTZLER DEN HÖGWÄLjBORNE BARON 
OCH HERRE, HERR GEORG WACHSCHI,AGERjFÖDD l THORN DEN 20 OCTO~ 1648. OCH SA

LIGEN AF/SOMNAD I STOCKHOLllf DEN 26 NOVEllfB. 1720. H. 262, B. 164 CUl. Bärstångens 
L. 31 cm. 

Epitafium över ryttmästaren frih. Georg Henrik Wachschlager, d. 1740, efter 
ritning av Jean Erik Rehn. Fig. 523. Anbragt på södra sidoskeppets sydvägg längst åt 

väster. Satt 1822 enl. RoTHLIEB (s. 87) »på samma Pelare» som ovannämnda huvudbaner. 
Inskriftstavla av svart marmor, omgiven av en ram av grågrön marmor, krönt av en 

1 Översättning: Här ligger den högädle och välborne herre, herr King, friherre till Eijten 
i Skottland, herre till lnfonsh och Hult, riddare, fordorn vår aller nådigaste och stormäktiga 
drottnings och Svea rikes general, begraven den 1R juli 1652. - Människans liv på jorden är 
kamp, dygden lever efter döden. 

2 Översättning : Vilorum för Hans Kungl. Maj:ts högtbetrodde tjänare och hovkansler, den 
högädle och välborne friherren, herr Georg Wachschlager och hans arvingar. Född år 1648. 
Död år 1720. 

http:lliAGN.IE
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Fig. 523. Epitafium av kolmårdsmarmor över 
ryttmästaren Georg Henrik Wachschlager, 
d. 1740 (grav nr 7 o<'h 8), utfört efter ritning 

av Jean Erik Rehn (s. 657). 
Epitaph aus schwedischem Marm~r flir den Rittmeister 
Georg Henrik Wachsohlager, t 1740. Nach Entwurf von 

Jean Erik Rebn . 

Memorial tablet of Kolmiird-marble to Captain Georg 

Henrik Wachschlager, d . 1740. Executed from a drawing 


by J ean Erik Hehn. 


gavel. Under denna ett emblem av för
gyllt bly, bestående av en rund sköld med 
ätten Wachschlagers vapen, hjälm och svärd. 
H . 282, B. 127 cm. Inskrift: MEMORIJE f 
GEORG : HENR: WACHSCHLAGER l QVI j EXITUS 

PATRIA URBE THORUNIO l CAROL! XII REGUM 

FORTISSIJHI l VICTRICIA SIGNA PRIMUJ\1 SECUTUS j 
CENTURIO P0STE.A. F ACTUS j EQVITUJ\1 PR./E

TOIUANORUJ\1 j HOLJ\HJE DIEM OBIIT lliDCCXL l 
ANNOS NATUS LV. l PATlWELI DILECTISSIMO l 
LUDOVICA WACHSCHLAGER l LIEERA BARO l 
TESTAl\fENTO FIElU JUSSITJ 

I graven finnas följande kistor : 
Kista för Lovisa Wachschlager, d. 

1758. Rikt profilerad, jämnbred kista av 
koppar. L. 228, B. 79, H . 71 cm. I ett 
förgyllt fält på lockets översida följande 
inskrift: HÄR HYlLAR ·j FRIHERRINNAN ·lHÖG

VÄLBORNA ]'RÖKEN· l LOVISA • WACHSCHLAGER 

·j l'ÖDD · I· WARSCHAU ·l DEN. 4. DECEMBER· 

16 7 9 ·j DÖD· I· STOCKHOLJ\1 · j DEN · 8 • FEBRU

ARII · 1758 ·/HON · VAR·AF·DENNA·Inu

HERRE • STAl\UfEN ·DEN· SIDSTA ·l TILL· HVILC

KENS · AREMINE · l DENNA· KISTA· j UPPÅ · DESS · 

BEFALLNING ·l OCH · Ol\1KOSTNAD • ÄR· VORDEN· 

GJORD · l ATT • DERUTI • IEMTE · HENNES LIK · l 
MÅTTE · I NSAMLAS • l BENEN· j AF · DESS · SA

LIGA ·HERR· FADERS ·l KONGL: MAYT~ ·HÖGT

BETRODDE · l\1ANS • l OCH • HÅl!' • CANCELLERS · j 
HÖGVÄLBOIWE • HER!{ · BAlWN • l GEORG • 

WACHSHLAGERS ·l DESS · KA!{A ·FRU ·MODERS ·l 
ANNA· CATHARINA ·l SCHLACKOWS ·j TVENNE · 

:FÖRR • AFSOl\iNADE • SYSKONENS ·l l\IAIORENS • 

l<'RIHERI{E · j CARL WACHSCHLAGERS • j OCH · 

SYSTRENS • l FRÖKEN · MARIA · ELISABETH • l 
WACHSCHLAGERS ·l REDAN· MULTNADE· KIWP -

Översättning : Till minnet av Georg Henrik Wachschlager, som lämnade sin födelsestad Thorn 
för att följa den tappre konung Karl XII:s segerrika fanor. Blev sedermera ryttmästare vid liv 
regementet till häst och dog i Stockholm 1740, 55 år gammal. Som sin yttersta vilja bestämde 
friherrinnan Lovisa Wachschlager att detta (epitafium) skulle resas åt kusinen. 

1 
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PAR : l SAMT ·l SEDAN · OSTÖRDE · l· IW · FÅ· 
AFBIDA · l DEN · STORA · FRÄLSARENS · l TILL
KOMl\iELSES · DAG. 

Kista för okänd person. Stod ovanpå 
den föregående. A v koppar, Ined sexsidig 
genomskärning. L . 140, B. 60, H. 24 cm. 
Den var öppen och innehöll hopsamlade ben 
och svepningsrester, däribland två kranier. 
På locket spår av inskrift, målad med vit 
färg . Det enda som kunde urskiljas var en 
del av namnet Wachschlager. 

Intill södra väggen i grav nr 8 finnas 
rester av skelett och multnade kistor, som 
lämnades orörda. 

CJrav nr 9. En murad grav, belägen 
söder om nr 8. F. ö. G. (s. 18) meddelar, 
att på stenen lästes: »Di drick von Bernszau, 
Herr zum Hartenberg, obyt 20 Novembr 
A~ 1627. Martis eram pullus, nunc mortis 
Victima, martern Nec mortem timui, dum 
.fata Deusq' sinebant. 1 Denne Graf öpnades 
d. 21 Maij 1709 och fans däruti alt för
rutnat, och som Grafwen är Kyrkan hem
fallen, så har den d. 28 Augusti 1709 blif. 
sålder til Wälborne Jungfru Juliana Sophia 
von Scherberg för 500 D. Kmt., sedan 
Kyrkan låtit den samma mura. Bern~ 

Jungfr. förärte också til Kyrkan, at bruka 
-wid Altaret, en hederlig Skrud.» Jfr s. 308 f. 

Den omtalade 	stenen är förkommen. Fig. 524-. Epitafium av kalksten över kyrko
herden Gabriel Rosen, d. 1784 (grav nr 21), utGravsten nr 9. Över graven ligger nu 
fört efter ritning av Jean Erik Rehn (s. 681). 

BD stympad häll av grå kalksten (70 x 109 Epitaph ans Kalkstein fUr den Pfarrer Gabriel Rosen, 
t 1784 . Nach Entwurf von Jean Erik Rehn.cm.) samt en ny slät häll, inlagd 191&. 

Memorial tablet of limestune to the Rev. Gabriel Rosen, 
d. 178!. Executed from a drawing by Jean Erik Rehn.Runt den gamla stenens kant rester av ett 

bibelspråk på tyska samt i kartusch i ste
nens nederdel inskriften: JULIANA SOPHIA l V. SCHERBERG l ANNO 1709. Därunder No 9 
{äldre nummerordn.). Överdelen av stenen, som enligt RoTHLIEB haft ,hennes vap11n, 
3:ne berg i skölden och en arm med 3 pilar på hjelmen», är förkommen. 

1 Jag var Mars' gunstling; nu är jag Dödens offer; varken kriget eller döden fruktade jag så 
länge ödet och Gud beskyddade mig. 

GRAV KR 9 
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Graven är till hälften fylld och lämnades orörd vid senaste restaureringen. 
GRAV NR 10 Grav nr 1 O. Gyllenstieruska graven är ett murat rum, täckt med kryssvalv, invid 

kyrkans södra vägg omedelbart väster om nedgången till Gustavianska gravvalvet. En 
trappa leder ned till graven på dess västra sida. F. ö. G. (s. 18) meddelar: >>Num. 10. 
Utmed Södre Wäggen, näst Trappan och nedgången til Lit. C. 1 tilkommer fordom 
Ammiralen och Landshöfdingen Högwälbg" H~ Iöran Gyllenstierna, nedgången är 
under Kongl. Maj~ Stol, däröfwer et Epitaphium är upsat på W äggen.» Jfr nedan . 
PossrETH (s. 189) lämnar härtill den upplysningen att »på stenen äro Ammiralens och 
Hans Frus Anna Skyttes bilder brede wid hwar andra vthhuggne». 

Den 5 maj 1714 begravdes här »greve Nicolaus Gustavus Horn». (RFa.). Betalning 
för denna gravöppning »i Gylleustierniska grafwen N~ 10> betalades d. l mars 1715. 
(RXKENSK.). 

Över graYen ligga tvenne hällar och över nedgången ytterligare en. Av de förra 
är den nordligaste, gravsten nr 1 Oa, slät, av grå kalksten (198 x 118 cm.) och utan 
annan inskrift än numret 10 med den senare nummerordningens siffror i nedre kanten. 
Hällen låg även före sista restaureringen på denna plats. 

Gravsten nr 1 O b. Söder om nyss nämnda sten ligger ett fragment av en häll 
av röd kalksten (116 X 84 cm.), infattat i en ny häll av samma slags sten. Fig. 525. 

Det hittades vid sista restaureringen i fyllningen under gol vet och visar i hög relief 
bilden av en kvinna i änkedok. Händerna äro korslagda och kjol och dok falla i 
raka, parallella veck. Över huvudet finnas i två nedsänkta ovala fält tvenne vapen, 
t. v. Skytte av Duderhof, t. h. N::ef. Dessa anvapen angiva, att bilden föreställer Anna 
Skytte av Duderhof, som var gift med den ovannämnde amiralen Jöran Gyllenstierna, 
vilkens bild, enligt vad PossrETH (s. 189) uppger, funnits på den högra, ej återfunna 
delen av stenen. 

Gravsten nr 1 O c. Över nedgången till graven häll av röd kalksten (103 x 142 
cm.) utan inskrift, märkt 20 (senare nummerordn.). Ett äldre nummer 20 eller möj 
ligen 26 är utplånat genom huggning (jfr grav nr 20, s. 680). 

Epitafium över amiralen frih. J öran Gyllenstiern a, d. 1646, av Heinrich Wil
helm.2 Fig. 526. Uppsatt på norra sidoskeppets östvägg. Satt fordom enl. RoTHLIEB 
(s. 88) på väggen över grav nr 10 (jfr fig. 516). Den rektangulära inskriftstavlan är om
given av två kolonner av vitådrig marmor med förgyllda korintiska kapitäl, uppbärande 
svängda gavelsegment. Kolonnerna stå på kragstenar i form av änglahuvuden. Mellan 
dessa en inskriftskartusch, omgiven av ornament; nedtill en dödskalle. Längs sidorna de 
korativa halvt en face vända änglahuvuden, vardera med vinge. Mellan gavelsegmenten 
ett överstycke med ätterna Gyllenstiemas och Skyttes vapen. Överstycket tjänar som 
sockel åt en på ett postament stående trumpetande putto. Trumpeten är avslagen. 
På gavelsegmenten två vilande putti, den vänstra hållande ett timglas, den högra en 

1 D. v. s. Gustavianska gravkoret. 

2 Personnotis s. 648. 
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Fig. 525. Gravsten nr 10 b, av röd kalksten, över Anna 

Skytte av Duderhof, d. 1679. 


Grabstein Nr. l O b f iir Anna Skytte Gravestone N;o l O b , of red lime-

av Duderhof, t 1679. Roter Kalkstein. stone, to Ann a Skytte av Duderhof, 

d . 1679 . 

dödskalle. Figurer och ornament av gulvit marmor, övriga delar av svart marmor. H. 267, 
B. 132 cm. Inskrift på tavlan: MONI.llfENTUl\i l ILJ,USTRIS ET GENEROBI DOJ\UNI, DN. l GEORGY 

GYLLENSTIERNA, l LIBERI BARONIS DE L UNDHOL.lliEN, l DOMINI DE BIÖRKESUND, STÄKET j 
ET HELLERÖÖ, QUONDA CLASSIS l REGI~ AMIRALIS, ET DITIONIS UPSA• l LIENSIS SATRAP~ 

REGY; EX ILLUSTRI• l BUS PATERNA GYLLESTIERNIORU, MA• l T E RNA BIE LICESTIERNIORUM 

FAMILYSINATI IN ÅHRESTAD A~ ,1601, DENATI IN /sTÄKET A~ 1646, H~REDIB' MASCULI l 
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SEX' QUATUOR FJEMINEI DUAB' RELICTIS. l AB ANNA SKYTTE LIBER! BARO• l NIS DE DU

DERHOF PILlA, LIEERA l BARONISSA DE LUNDHOLME DOMI• l NA DE STÄKET, STÄHOLM l ET 

ELFUESIÖÖ DEFUNCTI lVIDUA EXTRUCTUM l ANNO 16 4 6. Inskrift i kartuschen: PHIL. L 

ZI. l VITA MEA CHRI• l ST' EST, ET l MORS LU• / CRUM.l 

I graven finnas följande kistor: 2 

Kista för okänd person, troligen amiralen Jöran Gyllenstierna, d. 1646. Då 
graven undersöktes 1915 påträffades i dess nordöstra hörn resterna av en kista. Kraniet 
hade sidenkalott med smala tränsar vid kanten och över sömmarna; benen voro iklädda 
strumpor. Dessa lämningar inlades efter undersökningen i en ny, enkel träkista m ed 
inskriften : » INNEHÅLLER SPRIDDA LÄlliNINGAR HOPSAMLADE l GYJ,LENSTIERNSKA GRAFVEN 

VID RESTAURERINGE~ 1915.» Av dräktdelarna att döma härrör begravningen från 1600
talets mitt. 

Kista för Anna Skytte av Duderhof, d. 1679.. Fig. 527-529. Av koppar med sex
sidig genomskärning, sex plattat kulformiga fötter och på vardera långsidan tre handtag av 
järn. L. 185, B. 70, H. 81 cm. Den har varit helt klädd med svart sammet och prydd 
med applicerade broderier. Även fötter och handtag ha ·varit klädda på samma sätt. 
Runt kanterna breda bårder med blad- och blommotiv. På locket krucifix i högt 
broderiarbete. Däröver INRI och under detsamma ANNO 1680. 3 På huvudgaveln ett 
alliansvapen med hjälmtäcke i form av akantusblad; t. h. Nref, t. v. Skytte av Duder
hof (fig. 529). På fotgaveln dödskalle och korslagda ben. Kistans broderier befunno 
sig, då graven 1915 öppnades, i mycket dåligt skick (fig. 527). De konserverades av 
föreningen Pietas på bekostnad av landshövdingen greve Axel Mörner. 

K i sta, troligen för fri h. Nils Gyllenstierna, d . 1654. Mitt i graven låg under de övriga 
kistorna en krossad kista, innehållande skelett med väl bibehållen svepning, vars fram
våder äro prydda med spetsar och tätt sittande bandrosetter; på kraniet, som var 
horisontellt avsågat för obducering, en kalott med knypplade spetsar (fig. 530-531). 
Kistan har varit beklädd med sammet, varav endast ett fragment återstår. Detta, som 

1 Översättning: Minnesvård över den ädle och välborne herre, herr Jöran Gyllenstierna, fri
herre till Lundholmen, herre till Björksund, Stäket och Helgö, fordom amiral vid kungL flottan 
och landshövding i Uppsala län, som på fädernet härstammade från den ädla Gyllenstieruska 
på mödernet från den ädla Bielkenstiernska släkten och föddes på Årsta år 1601, dog på Stäket år 
1646, efterlämnande fyra söner och två döttrar. Vården restes år 1646 av Anna Skytte, dotter 
till friherren av Duderhof, friherrinna till Lundholmen, fru till Stäket, Stäholm och Ä! vsjö, den 
avlidnes änka. Fil. l v. 21. Kristus är mitt liv, döden är min vinning. 

2 Släktskapet mellan de i graven vilande personerna framgår av följande tabell: 
Jöran Gyllenstierna, d. 1646 
g. m. Anna Skytte, d . 1679 

--~~~~~----~~~~~ (Jöran Ingeborg, d. 1692 Nils, d. 1654 Klas, d . 1655 
g. m. Barbro Margareta Baner) 
----~---

Axel, d. 1671 

3 Begravningsåret. 
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Fig. 526. Epitafium av svart och vit marmor över amiralen Jöran 
Gyllenstierna, d. 1646, utfört av Heinrich Wilhelm. Grav nr 10 (s. 660). 
Epitaph aus schwarzem und weissem Mar~ Memorial tablet of black and white mar
mor ftir den Admiral Jöran Gyllenstierna, ble, in memory of Admiral Jöran Gyllen
t 1646, ausgeflihrt von Heinrich Wilhelm. stierna. d. 164U. Executed by Heinrich 

Wilhelm. 
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Fig. 527. Kista av koppar, klädd med broderad sammet, för Anna Skytte av Duderhof, d. 1679. 

Före restaureringen. Grav nr 10 (s. 662). 


Sarg der Anna Skytte av Duderhof, t 1679. Kupfer, be· Coffin, of copper, !lned with embroidered velvet, of Anna 

kleidet mit gesticktern Sammet. Vor der Restaurierung. Skytte av Duderho!, d. 1679. Before restoration. 

tillhört locket, har i mitten avtryck av ett kors samt på båda sidor härom av bok
stäverna N G S (Nils Gyllen Stierna); på ena sidan äro dessa bokstäver bakvända och 
utgöra en spegelbild av dem på motstående sida. - Efter undersökningen 1915 över
flyttades kistans innehåll till en ny enkel träkista, som försågs med en plåt av koppar 
med följande inskrift: »LÄMNINGARNA ÖVERFLYTTADEs 19 l 5 I DENNA NYA KISTA. DEN 
ÄLDRE KISTANS SAMMETSKLÄDSEL HAR BURI1.' INITJ.\.LERNA N G S.» Av dräktdelarna att 
döma, härrör begravningen från 1600-talets mitt. 

Kista för frih. Klas Gyllenstierna, d. 1655. Fig. 588 d . Av koppar, sex
sidig genomskärning, på vardera långsidan tre handtag av järn; saknar fötter. L. 
202, B. 74, H. 59 cm. Har utvändigt varit målad svart; ornament och inskrifter 
likaledes i målning och förgyllning. På locket ett större målat kors. På vardera lång
sidan tvenne anvapen, målade i färger, närmast huvudändan Skytte av Duclerhof och 
inskriften ~IÖDERNE, närmast fotändan Gyllenstierna (=nr 3) och inskriften FÄDERNE. 
På huvudgavelns lockdel I H S. Därunder på kistan en nu nästan alldeles utplånad, 
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Fig. 528. Kista för Anna Skytte av Duderhof, d. 1679. Efter restaureringen. Grav nr 10. 
Sarg der Anna Skytte av Dnderhof, t 1679 . Nach der Coffin of Anna Skytte av Duderhof, d. 1679. After 

Restaurierung. restoration. 

målad inskrift. På fotgavelns lockdel en målad dödskalle och korslagda ben och där
under på kistan följande inskrift : J<' ÖDDES I STOCKHOLM, ÅHR [1]636 DEN 8 OCTOB OCH I 

HERRANOM SALIG AFSOMNAT I WARSCHAW I PÅLEN, DEN 3 SEPTEMBER ÅHR 1655. Av dessa 
uppgifter och de ovan angivna fäderne · och mödernevapnen framgår, att i kistan vilar 
Klas Gyllenstierna, son till Jöran Gyllenstierna och Anna Skytte. 

Kista för frih. Axel Gyllenstierna, d. 1671. Fig. 532 a och 589 b. Av koppar, 
prydd med vapen och ornament av driven, förgylld koppar. L. 145, B. 50, H. (utan 
fötter) 46 cm. Kistan har sex plattat kulformiga fötter samt fyra handtag, två på 
vardera långsidan. Längs kanterna spetsverk av förgylld, driven koppar. Fötterna äro 
ornerade med druvmotiv i drivet och punsat arbete. Handtagen äro fästade i lejon
masker av driven, förgylld koppar. På locket krucifix av gjuten, förgylld koppar och 
två ovala inskriftskartuscher, omgivna av lagerkvistar. På vardera av kistans lång
sidor tvenne anvapen, närmast huvudändan Gyllenstierna (= nr 3), närmast fotändan 
Baner (= nr 22). På huvudgaveln Gyllenstieruska vapnet (=nr 3) i drivet och punsat 
arbete och däröver på locket kartusch med inskrift: DEN· HÖGWÄHLBORNE ·HERRE· 

HEllRE· AXEL· GVI,DENSTIERNA • .I<'RYHERRE ·TILL· LVNDHOLM ·HERRE· TILL· STÄKET · BIÖR

KESVNDH · HELLERÖÖ ·OCH· LORÖNSZBOR.G· :I!'ÖDDER ·PÅ· LVNDHOLM · ÅHR ·EFTER· CHRISTI · 

BORDH · 16 6 3 · DEN · 2 6 · SEPTEJ\:I · OCH · I • HERRANOllf • AFSOMNADER ·I · STOCKHOLllf ·ANNO · 

16 71 · DHEN · 17 · rvN-Yvs. Fotgaveln är prydd med ett bevingat timglas och en kar
tusch med bibelspråk: Ps. 16 v. 6. I kartuschen på lockets högra sida: Vish. l v. 
l, 2, 3; 1 på vänstra sidan: Vish. 4 v. 13, 14. 

Kista för Ingeborg Gyllenstierna, d. 1692. Fig. 532c och 589 g. Av koppar, 
klädd med svart kläde med påsatta ornament av driven, förgylld koppar. L. 220, B. 84, 

Med undantag av andra versens sista och tredje versens första mening. 1 
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H. 88 cm. Åtta, plattat kulformiga fötter, på översidan prydda med påsatta, drivna 

akantusblad. På vardera långsidan fyra handtag av gjuten, förgylld mässing, vilka 

endast tjäna dekorativt ändamål. Kring locket nu till stor del bortfallna, svarta silkes

fransar. Mitt på locket ett kors av förgyllt trä, vartill hört en nu förkommen Kristus

bild. På vardera av lockets långsidor en av lagerkvistar omgiven kartusch med in

skrift. På huvudgaveln Gyllenstiernska vapnet (=nr 3) och över detsamma en kartusch. 

På fotgaveln en i profil sedd dödskalle, ur vilken ax växa. Bakom densamma lager

och palmkvistar samt en slingrande orm. I kartuschen på huvudgaveln: DEN FORDOM 

HÖGWELBORNE JUNGFRU JUNGFRU INGEBORG GULDENSTIERNA FRYHERRINA SAMT JUNGFRU 

TIL ELFSIO OCH VECKHUS ÄR FÖDD HYT TIL WERLDEN DEN 2 5 DECEMBER ANNO l 6 3 4 OCH 

AFLED DEN 4 APRILL l 6 9 2 l HWARS SIÄL GUD EWINNERLIG l<'RÖGDE. I kartuschen på 

lockets högra sida bibelspråk: TRENNE TIDSENS WEDERMÖDA ÄR UTHA, LIKA EMOT DEN 

HÄRLIGHEET, SOM PÅ GUDHS BARN UPPENBARAS SKALL: I GÅR BORDE MIG I DAGH TIG; 

på vänstra sidan: Fil. l v . 21; Upp. 14 v. 13.2 

GRAV 	 NR 11 Grav nr 11. En murad grav, belägen väster om nr 9 och norr om trappan till 

nr l O. ~På Sten står uthuggit. Kongl. Maj~ Trotiänare och Skeps-Ammiral, Ärlig och 

Wälbetrodde Hans Mårtensson Finne, afsomnade den 29 aprilis Ao_ 1602. » (F. ö. G. 
s. 	 19). 

1756 begravdes översten Baltzar von Dahlheim i graven nr 11 (RÄKENSK.). 

»Denna graf är antagen för Kongl. Seraphims orden, at deruti nedsätta sina lik 

wid jordfästningen, hwarefter de straxt uptagas och bortföres till sina ordinarie graf

ställen. I anseende til denna grafs knappa utrymme, är nästföljande NQ 12 antagen 

til Seraphimer graf, för tilkomande tider.» (GRAl!'FSTEENSBOOK s. 81). stenhuggaren 

Giöthe erhöll d. 18 juni 1789 »för ringames inhuggning i likstenen öfver Seraphimer 

grafven 2: 32: - . » (RÄKENSK.). 

Gravsten nr 11 är en i kanterna något stympad häll av grå kalksten (195 X 156 
cm.). Hällen har i mitten ett nedsänkt fält, omgivet av en lagerkrans. Inuti denna 

en sköld med bomärke (fig. 555 da). Över och under det runda fältet tvenne rektangulära 

fält, omgivna av beslagsornament, den övre av dessa med inskrift. I hörnen cirklar 

med evangelistsymboler. Runt kanterna bibelspråk. Inskrift i övre fältet : HAR· LIGGER· 

BEGRAFWEN · KONGLIGEl MATZ · TRO · TIENARE · OCH · SKEPS · l ADMIRAL · ÄRLIGH · OCH· 

WALBETRODE l IÖNS · ~IÅRTENSON ·FINNE· HWILKEN l AFSOMNADE · THEN · Z9 · APRILIS l ANNO· 

160Z · GVDH · FÖRLANE · HONOM· l MEDH · ALLE· CHlUSTNE ·EN· FI~ÖGDE l l<' VL · VPSTANDELSE. 

I stenens nedre vänstra hörn står delvis utplånat genom huggning NQ 11 (äldre nummer

ordn.) samt senare inhugget 9. Runt kanten följande inskrift : PHILIP· I · CHRISTUS . 

ÄR · MIT · LIIF · DÖDHEN · ÄR · MIN l WINNING · LEF · WAHRLIGH l TIDHEN · ÄR · F ARLIGH · 

DÖDHEN ·KOMMER · SNARLI[GH]. Fortsättningen av inskriften är nu oläslig. Enligt en 

äldre uppteckning hade den följande lydelse: »Kongl. Maij:ts TroTjenare och Skepps

' ELGENSTIERNA uppger, att dopet skedde 13
/ 12 1633, och att hennes död inträffade 1689. 

2 "SALIGE ÄRE 	 THE DÖDE SOM I HERRANOM DÖÖ, THE I-IWILA SIG IFRÅ SIT ARBETE. APOC. 19.> 
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Fig. 529. Kista för Anna Skytte av Duderbof. Detalj av broderiet på huvudgaveln, efter 

restaureringen. Grav nr 10 (s. 662). 


Sarg der Anna Skytte av Duderhof. Detail der Stickerei Coffin of Anna Skytte av Duderhof. Detail of embroidery 

am Kopfende, nach der Hestaurierung. at the head, after restoration. 

Amiral, ärlig och wälbetrodde Hans Mårtensson Finne, afsomnade den 29 Aprilis år 
1602. Vive ut postea vivas. Lef warlig, tiden är farlig, döden kommer snarlig, wackta 
dig wäl til lif och siäl, lefwer du Christligt, så dör du väl.» (WERWING, J., Konung 
Sigismunds Och Konung Carl den IX:s Historier. Senare del., sid. 88, not. Stock
holm 1747). 

Kista. I graven finnes en förmultnad träkista med orubbat skelett. L. 192, B. 
60 cm. Tillhör av profilerna att döma tiden omkr. år 1800. 

Grav m· 12. En murad grav, belägen i korets mittaxel norr om nr 11. Enligt GRAV NR 12 

ett brev 17 59 från S. C. R ud beck till församlingens kyrkoherde var den »belägen på 
stora gången in mot Choret under grafstenen NQ 12.» (0. 3). Om graven, som nu 

43. Sveriges kyrkor. Stoekholm II. 
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är tom, föreligga följande uppgifter: »Är med Munkestil uthuggen, aldels förnöt, emelan 
Kongl. Stolarne i HögChoret. Grafwen tilhörer Kyrkan, och som den gaml. Stenen 
war sönder, så togs en annan Kyrkan tilhörig Sten från Kyrkogård~ och högs på den 
samma N~ 12 och årtalet 1709. AQ 1709 d. 30 Iunii Köpte SlåtsFogden Berger 
denne Graf för sig och sine Bröstarfwingar». »Warandes den samma då ommurader 
af 3 al. bred och 3112 al. längd.» (F. ö. G. s. 19). Berger erlade den 30 juni samma 
år betalning .för densamma med 200 dir kmt. (RÄKENSK.). PossiETH meddelar vidare 
(s. 190), att »Johan Berger låter en ny graf upmura öfwer hwilken nu ligger en steen 
med sådan inscription: Johan Gripenborg. Leben wier så leben wier den herren». 
Den 27 maj 1716 begravdes »underståthål:~ H:. Joh': Gripenborgs Lilla dått:. uty des 
graf N~ 12 i Kyrck':». (R Fa.). 

Graven tillhörde sedermera, liksom nr 11, Serafimerorden. 
Gravsten nr 12. Över graven ligger en häll av röd kalksten (226 x 157 cm.) 

ntan annan inskrift än siffran 12 i nedre kanten. Denna sten låg även före sista re
staureringen på denna plats. 

GRAV NR 13 Grav nr 13. En murad grav, belägen omedelbart norr om nr 12. Om densamma 
meddelar F. ö. G. (s. Hl): »UnderStåthållarens sal. Herr Bengt Ekehielms Graf, död i 
Stockholm År 1650, och finnes på Stenen uthuggit. Är en murad Graf, och ei större 
än stenen är. Anno 1730, d . 15 October, blef denne Graf af Häradshöfdingen Herr 
Bengt Ekehielrn (Sone Son utaf Under ståthållaren Ekehielrn) medelst utfärdat Kiöpe
bref försåld å egna och des medinteressenters wägnar, til Hennes Högst. Sal. Kongl. 
Maj~ fordom Riks Änke-drotningens Camar Iungfru, Iungfru Anna Dorothea Moshardt, 
samt hennes Anförwandt Charlotta Hedvig Opperman för 500 dlr kmt. Och är stad
fästelse bref af Kyrkones Föreståndare å bem~ Kiöp gifwit d. 24 Octob. sedan Grafwen 
förut blifwit Kyrkan hembuden.» Betalning för graven erlades den 26 okt. och 16 
dec. samma år. (RÄKENSK ). Den 3 juni 1714 begravdes »fordomb Kongl~ Rådet och 
Prresidenten H:. Grefwe Gabriel Falekenberg uty NQ 13 fram i Cohret, men fördes 
sedan till Odensvi sock~ der han Låtit Byggia sig graf». Den 7 aug. samma år 
begravdes »Öfwerståthål~ Grefwe Knut Posse~ i samma grav. (RFa.). 

Gravsten nr 13. Över graven ligger en något stympad häll av grå kalksten 
(194 x 109 cm.). Fig. 520. Stenen har trenne kartuscher, omgivna av enkla broskorna
ment, upptill bevingat änglahuvud och nedtill dödskalle med flädermusvingar. I hörnen 
ha funnits nedsänkta fyrtaliga blommor, vilka nu äro till största delen borthuggna. 
I övre kartuschen läses: HENNES KONGoh MAYT!i l DROTTNINGENs CAJ\f~ l JUNGPRU ANNA l 
DOROTHEA MVSHARD l HAl~ KIÖPT DENNA GRAl!' l ANNO 17 30. Mellersta kartuschen är 
tom. l den nedre står: IAGH · l<'RÖGDAR · MIGH • I · l HERRANOM · OCH · MIN · SIAL · ÄHR · l 
GLADH · I · MINOM · GVDH · TY · HAN · HAPVER · l MIGH · VTHIKLÄDT · llfEDH · SALIGHETENES •l 
KLÄDER · OCH · DRAGIT · OPÅ · l\HGH · RET.I!' l ERDIGHETENES · KIORTIL · SÅSOM ·EN · l BRVD
GVMME · I • SIT · PRÅL · SÅSOJ\f · EN · PR- l ÄST · I · SIN • PRYDNINGH · OCH · SÅSOM · EN · BRV- l 
DH HOPVERAR · VTHI ·SIN· ETC. Därunder står No 13 (äldre nummerordn.). 
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Fig. 530 och 531. 1'. v. frih. Nils Gyllenstiemas (d. 1654) begravningsdräkt; t. h . detalj av spets 
på dräktens framvåd . Grav nr 10 (s. 662) . 

.Links: Begräbnistracht des Freiherrn Nils Gyllenstierna, To the Ieft ; Visr.ount Nils Gyllensti erna's (d . 165-i) funeral 
t 1654 ; rechts: Detail der Spitze auf der Vorderbahn der dress. 'l'o the right ; detail of lace on the front breadth 

Tracht. of the dress . 
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.Fig. 532. Uppmätningsritningar : a. Huvudgaveln till kista för fri h. Axel Gyllenstierna, d. 1671 
(fötterna saknas). Grav nr 10 (s. 66f>) . b. Huvudgaveln till sarkofag av grå sandsten för hov· 
fröken Emerentia von Diiben, d. 1734. Grav nr 4 (~ . 653). c. Huvudgaveln till kista för Ingeborg 

Gyllenstierna, d. 1692. Grav nr 10 (s. 665). 
Verme.-ung•skizzen. a) Kopfende des Sarges fUr Freih. Drawings to measurement: a) Read end of coffin of Vis
Axe l Gyllenstierna, t 16"/1. (FUsse fehlen.) (Grab Nr. 10.) count Axel Gyllenstierna. d . 1671 (the feet wanting). Grave 
b) Kopfende des Sarkaphags fUr das Hoffräulein Emerentia N:o lU. b) Head end of sarcophagus, of grey sandstone, 
von DUben, t 173!. (Grab Nr. 4.) c) Kopfende des Sarges of Emerentia von Dtiben, Lady-in-Waiting, d. 1734. Grave 

fUr Ingeborg Gyll•nstierna, t 1692. (Grab Nr. 10.) N:o 4. c) Head end of coffin of Ingeborg Gyllenstierna, 
d. 1692. Grave N:o 10. 

Innan graven såldes 1730 täcktes den av en sten med följande inskrift : •>Här ligger 
begrafven fordom Hans Kongl. Maij:ts f Troman och Under-Ståthållare på Stockholms 
Slott l Edle och Välb:ne Bengt Ekehjelm .till Ekensborg och l Siggetorp, h vilken uthi 
H erranom afsomnade then 5 l Sept. 1650, och hansälskelige Huusfru, Edel och Välb.l 
Fru Eva Ekehjelm, som afsomnade then 26 Nov. 1674 l samt begges theras Barn 
och Lifsarfvingar. Sedan detta språk: Jagh frögdar migh i Herranom, och min l Själ 
ähr glad i minorn Gudh; Thy han hafver mig uthi l klädt medh Salighetens kläder l 
och dragit uppå mig rättfärdighetens kjortel såsom en l Brudgumrue i sitt prål och 
såsom en Prest i sin prydning l och såsom en Brud hofverar uthi sin skrud . j Esai. 
61: l O. Omkring stenen : Jag vet att min Förlossare lefver. Hjob 19: 25.» (RoTHLIEB s. 90). 

A v det anförda framgår, att det säkerligen i båda fallen är fråga om samma sten, 
ehuru den del av inskriften, som angav den äldre ägaren, utplånats och omhuggits 
efter gravens försäljning 1730. Detta bestyrkes ;ytterligare därav, att numret tillhör 
den äldre nummerserien. 

I graven fanns 1915 endast en del nedrasad fyllning, som upptogs och sållades. Därvid 
påträffades 2 st. kopparmynt, dat. 1681 och 1723. Gravens botten utgöres av hård pinnmo. 

Grav nr 14 . En murad grav, belägen norr om nr 13 invid norra väggen. »Är 
halfparten under Hennes Maj~ Riks Änkedrotningens Stol. A'!... 1717 d. 29 Nov. blef 

a 
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denne Graf försåld til Hennes HögstsaL Maj~ Riks Änkedrottningens Camar Jungfru, 
Jfr. Catharina Elisabeth Schönman efter samma Graf tilhörde Kyrkan och betaltes 
därföre 600 D. Kmt som Kiöpebrefwet utwisar. Påstdirecteuren i Pornem Gottfried 
Criwitz innehafwer nu för tiden Grafbrefwet,1 såsom närmaste Arfwingen och åfwan
nämde Jungfrus Systerson .» (F. ö. G. s. 20). 1781 »upvistes af Lieutnanten Johan 
Berndt von Toreken ett grafbref på en honom tilhörig och uti Choret under Enke 
Drottningens stol belägen Graf under N<> 14>. (0. 3). 2 Den 10 dec. 1722 begravdes 
»Capitll_ von Basser uty Jungfru Schönmans Graf N<> 14 fram uty choret». (RFa.). 

Gravsten nr 14 . Över graven ligga tvenne rester av en gravsten av grå kalk- GRAV NR 14 

sten. Överdelen (14(a)] 63 x 93 cm. Nederdelen (14(b)] 56 x 123 cm. På stenens 
Överdel följande inskrift: HENNES HÖGST SALIGE KONGL l\fAYRTZ l RICKSÄNCKIE DROTT-
NINGENs l HEDEWIG ELEONORAS l KAl\11\fAR JUNGFRUE l JUNGJ<'RU CATHARINA SCHÖNMAN l 
KIÖPTE DENNA GRAP l A<> 1717. På nederdelen står N~ 14. 

Gravstenen är förfärdigad av stenhuggaren Olof Fristedt 1717. Enligt räkningen 
har han »förfärdigat effter begäran en lijksten som lades på Hennes Högst Sahl. 
Kongl. Maij~ Riks Enckie Dråttningens Kammarbetient Jungfru: Catharina Schönmans 
graf; blef rundt om hel Slet huggen åfwan uppå och sedan med en tafia inhuggen 
och Skurat för 16: - d.kmt. Dito i samma tafia inhuggit 130 st: bookstäfwer .. 
12: 6 kmt.» (RÄKENSK. 1717 .). 

Kista för okänd person. I graven står en mycket skadad kista av trä med 
intryckt lock. L. c:a 200 cm. Vid huvudändan finnes en helt förrostad kistplåt utan 
iakttagbara spår av inskrift. 

Grav nr 15 och 16. En murad grav, belägen invid norra väggen omedelbart GRAV NR IV 
OCH l 6 

väster om nr 14. Om läget meddelar F. ö. G. (s. 21): »Num. 15. Ut med Norre 
Wäggen, under drotningens Stol, som synes wid ändan som wetter åt Predikstolen, 
tyckes wara en graf med N<> 16. A<> 1722 försåld til H. Kyrkoherden Ekendahls 
Arfwingar el. Curatorer.• Om nr 15 meddelar PossrETH (s. 192): »Här öfwer låg en 
all söndergången steen. Dock twifias billigt om på thet rummet någon blifwit be
grafwen, emedan wid jordens vpkastande ej något teckn syntes til the dödas been. 
Ty blef ock t hetta rummet kiöpt af sal. Herr Kyrkioherdens J o han Ekendahls arfwingar. » 
»I denna graf begrofs i slutet af Jan. 1781 framledne Kammereraren i Kongl. 

1 »Kong!. PostDirecteuren von Crivitz änkefru, uppvisade 1755 >det grafbref som hon i händer 
hafwer på Sal. Jungfru Schönmans graf> och bevisade sig vara närmast arvsberättigad till graven. 
Men kyrkorådet ,fann rådeligast för Kyrckans bästa wara, at som i Grafbrefwet allenast simpli
citer stå Arfwingar och ej sido-Arfwingar nämnde, icke genom någon ytterligare confirmation 
detta grafbref befästa, utan lämnade det tilbaka til fru Crivitz fullmäcktige.> K III. L 17

/ 4 

1755. 
2 ROTHLIEB uppger (s. 91), att graven tillföll ,genom arf YOn Torekenska slägten. Kyrkoherden 

Johan Ekendahl lärer dock här blifvit begrafven, emedan på stenen läsits> inskriften på den sten, 
som nu ligger över grav nr 15 och 16. Den sista uppgiften är med all säkerhet felaktig. Jfr upp
gifter i F. ö. G. angående gravarna nr 14, 15 och 16 samt PoSSIETHS uppgifter angående nr 15. 

43* 
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Slotts Cancelliet, och Kyrkaföreståndaren vid K. Riddarholmskyrkan Iohan Erik Bath.» 
(GRAFl!'STEENSBOOK S. 83). 

Om nr 16 föreligga följande uppgifter: »Num. 16. HolmAmmiralen Sal. Måns Bör
gelson afsomnadt A<: 1603 och ligger här under begrafwen med 3. sine Barn. A~ 

1722 försåld til Borgmästaren H Axel Auh:ewill. » (F. ö. G. s. 21). PossiETH med
delar (s. 193) att »på then gambia sönderkrossade Likstenen» lästes den ovan efter 
F. ö. G. återgivna inskriften: HolmAmmiralen etc. Han tillägger, att »som ingen 
vnderrättelse wid alla giorde pålysningar om theona grafs ägare inkom, wardt Kyrkian 
förorsakad, at befalla golfwets jemning vthi hög Ch oret, låta en ny graf vpmura», 
varefter graven såldes till borgmästaren Axel AulawilL Denne försåg densamma med 
en sten med följande inskrift: »Theune Sten och Graf hörer Borg- l m ästaren här i 
Staden Axel Aulawill och hans hustru l Fru Helena Adlerberg till A:o 1722. / För 
thin hårda dödh och pina l Skänk mig Jesu glädjen tina.» (RoTHLIEB s. 91 ). 

»I denna graf jordfästades Sal: Prfesidenten Arnell och dess Fru år 1769. Samma 
år Öfverste-Lieutnant Aulfevill. År 1777 fördes från Upsala och nedsattes i denna 
graf Hans Excellence, Riks·Ri\det, Herr Axel Arnelis lik .» (GRAFFSTEENSBOOK s. 84). 

Gravsten nr 15. Över graven en häll av grå kalksten (226 x 180 cm.). I stenens 
mitt tvenne stora ovala fält, omgivna av palmkvistar. I hörnen kransar av palm
kvistar och runt kanten ett bibelspråk. I nedre kanten står 13. (senare nummer
ordn.). I övre fältet följande inskrift: HR JOH EKENDAHL l FORDOM HENNES KONGL. MAY:T f 
RIKS ENKE-DROTTNINGENS HOlrFPREDIKANT j lliEN SEDERMERA RIDDARHOLllfS l OCH BROMllfA 
FÖRSAMBL: KYRKIO l HERDE l!'ÖDD ÅHR 1668 OCH DÖD l7 22: D 7 A[PmL]. I det nedre 
inskriftsfältet läses i motsatt riktning: l!'R. MARIA RHETEN l SAHL. lURKlOHERDEN HR JOH: 
EKENDAHLS l Km: HUSTRU FÖDD I WISll1AR ÅHR l l 6 7 2 OCH DÖD I STOCKHOLM l 7 2 2 l DEN l 3 

FEBRUARY l DENA GRAl!' N': 1[5] ÄR KIÖPT l EWEIWELIG ENLIGT KYR[KANS] l !tEKNING. 
Runt stenens kant läses ett delvis utnött bibelspråk: 2 Tim. 4 v. 7, 8. 1 

Denna sten täcker hela graven nr 15 och 16. 
Gravsten nr 16. En bit av den till grav nr 16 hörande stenen, vars inskrift 

angivits ovan, är möjligen den, som nu ligger omedelbart väster om graven, delvis 
över grav nr 26. Den är av grå kalksten (83 x 53 cm.) och har i ena hörnet ett cirkel
runt fält med evangelisten Mattens' symbol, ängeln . I den rest av en inskriftstavla, 
omgiven av beslagsornament, som finnes bevarad, läses: 

· H PINA l 
TINA 

16 

Omkring kanten rest av ett bibelspråk:--- FADERs l VELSIGNA ·DE · o---. 
Av ornamentiken och bokstavsformerna att döma tillhör stenen 1600-talets förra del. 
Då graven 1722 bytte ägare har den nye ägarens namn inhuggits på den gamla stenen. 

1 Stenen är mycket nött, varför inskriften delvis måst kompletteras efter ROTHLIEBS avskrift 
(s. 91), vilken likväl befunnits vara dels ofullständig, dels oriktig. 



RIDDARHOLMsKYRKAN 673 

Kistor. Vid gravens norra vägg iakttogos 1!:115 tvenne orubbade skelett; ett hade 
huvudet i öster och ett i väster. Vid gravens södra sida står en starkt förmultnad 
kista av trä med orubbat skelett. Kistans L. omkr. 195 cm. Den har varit dekorerad 
med spetsverk av tenn. 

Huruvida ett undre lager av kistor finnes har icke undersökts. 

Grav nr 17. En murad grav söder om nr 15 och 16. Om denna grav meddelar GRAV NR 11 


F. ö. G. (s. 21) endast: »Num. 17. ·Är ingen underrättelse på Stenen.» 
Gravsten nr 17 a . Över gravens norra del ligger en mycket nött häll av grå 

kalksten med stympade kanter (184 x 91 cm.). På ett postament, prytt med dödskalle 
och timglas, tvenne kolonner, som uppbära en fronton. I denna en sköld med bomärke 
och årtalet 1582 (fig. 555 b a). I fältet mellan kolonnerna följande inskrift: HER . WNDER · 

LIGGER· BEGRAFVEN · I· GVDI • SALIGH ·j P- - - - S · PREVALK : HVILKEN · AFSOMPNEDE • 

THEN ·j l · IVNIJ · - - GVD · ALZMECHTIGH · HANS • SIEL • I • THEN · l EVIGE · GLADlEN . 

EVINNERLIGN • BEVARE • AMEN • l HIOB • I · THET • 14 • l IAGH • FÖRBIDER · DAGELIGA • 

MAD AN · IAG · STRIDER • THIL ·jTHES · MIN ·FÖRVANDLINGH • KOMBER · AT · TV· VILLE· KAL/LA. 

MIGH ·OCH • TAGH · MOTTE · SVARA · TIGH · j HIOB ·I· THET · 19 ·j IAGH · WET ·AT • MINN, 

FORLOSSARE • J,E:PVER • OCH • l SKAL ·PÅ· SISTONE • VPVECKIE · J\HGH ·AF· JORDENN ·/OCH. 

IAGH · SKAL · SEDAN · MEDH • THESSE ·MINE· [HUD] / VJ\IKLADDH ·VARDA· OCH · SKAL ·I· 

MIT • KOT1' • ll!'A • SE · GVDH. Stenen flyttades till denna plats vid sista restaureringen, 
emedan ingen till graven hörande sten fanns bevarad. 

I graven finnas högar av ben samt tvenne orubbade förmultnade kistor med rester 
av sönderrostade kistplåtar, på vilka ingen inskrift kunnat urskiljas. 

Gravsten nr 17 b. Över gravens södra del ligger en slät häll av röd kalksten 
(195 X 126 cm.) utan inskrift, nedtill märkt 7 (senare nummerordn.) . 

Denna sten låg 1914 över grav nr 7. 
Grav nr 18. En murad grav söder om nr 17. Den förenades 1691 med grav GRAV NR 1s 

nr 19 genom borttagande av en del av den gemensamma mellanväggen. Om denna 
grav meddelar F. ö. G. (s . 21) följande: »Är en gamel Sten med Gamalt Wapn på, 
som och på Wäggen är uphängdt; 1 Är den gam. Ferie familien tilhörig; men som den 
familien förlängst är utdöd, så är det A~ 1691 in Maii Hans Excellence Kongl. Rådet 
och Öfwer Ståthåll~ Högwälborne Herr Christopher Gyllenstierna föredragit, och Hans 
Excellence därpå d. 15 Mai resolverat, at få försälja detta grafställe til Öfwer Garne
reraren H err Hinric. Iacob Hildebrand för l 000 D. Km t: därpå Köpebrefwet är stält 
och H . Öf. Garnereraren bägge desse grafwar2 förenadt el. til En giöra låtit.» »År 
1775 d . l Febr. nedsättes i denna graf Riks Rådinnans, Högvälborna fru friherrinnan 
von Diibens, född Florentina Cornelia Hildebranåts lik. Samma år och dag, Herr 
Lieutenanten Peter Jacob von Neres lik. Samma år d. 10 Febr. Kongl. Stallmästaren, 
Herr Gottbard Hindric Hildebrands lik, Begrafwit 12 år förut på landet. Den 13 Nov. 

1 Detta på väggen upphängda vapen är nu förkommet. 
2 näml. nr 18 och 19. 
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1775 Extraord. Envoyeens och Kong]: Kammar Herrens von Hildebrands fru, född 
Svab, och d. 28 samrna månad och år begrofs Kammar Herren sjelf i denna graf. 
D. Febr. 1780 Hofmarskalkinnan von Dybens lik. 1791 Febr. 13 Ryttmästaren Hr 
Hillebrand.» 	 (aRAFFSTEENSBOOK s. 85). 

Gravsten nr 18. Över graven ligger en sten av röd kalksten. Fig. 533. L. 195, 
B. (upptill) 103, (nedtill) 99 cm. Mitt på stenen en snedställd sköld med rak översida, 
lutad åt heraldiskt vänstra sidan; över ena hörnet en rakt avslutad hjälm med tvenne 
skärmar, försedda med fjädervippor. I skölden släkten Färlas vapen, tvenne korsade 
färlor. Allt i upphöjt arbete. Stenen låg 1914 i norra sidoskeppets östligaste trave 
invid första pelaren, med den skulpterade sidan nedåt. Den tycks ha legat kvar 
över sin rätta grav till 1691. År 1717 låg den över grav nr 25 (jfr s. 686). En 
gammal avbildning av stenen finnes i Palmskiöldska saml. i U. B., nr 262, s. 774 
(fig. 535). Över vilken medlem av Färla-ätten stenen ursprungligen är lagd, är ej känt. 
Den tradition, som bl. a. RoTHLIEB (s. 21) meddelar, att »den mäktige Bo Jonsson 
(Grip), Sveriges Rikes Drots, vid Hög-Altaret mördade Riddaren och Riks-Rådet Karl 
Nilsson (Färla)» samt att denne senare skulle blivit begravd nedanför altaret, berör 
ej denna sten. För den nämnda traditionen saknas för övrigt belägg. Den på för
anstaltande av Bo Jonsson i kyrkan mördade Karl Nilsson (s. R. s. 1 s. 79) är varken 
känd som riddare eller har bevisats tillhöra Färla-ätten.1 

Kista för okänd person. I graven finnes en förmultnad och sönderfallen kista 
med orubbat skelett. Ingen inskriftsplåt. 

GRAV 	NR 19 Grav nr 19. En murad grav, belägen söder om nr 18 och förenad med denna 
(jfr ovan). F. ö. G. (s. 22) lämnar följande upplysningar om densamma: ~'Är under 
Hans Kongl. Majt• Stol i Choret.:. »Hörer Hans Bremers Barn och Arfwingar til, 
därom Kongl. HofRättens dom. På denna Sten är uthuggit. Iacob Höijer und seijne 
Erben. Wir haben hier kein bleibend stadt, sondem die Zukunftige suchen wir Ebreer 
13. Anno 1610 jämte En Enhörning till Wapen.2 Härom är Kongl. HofRättens dom af 
d. 16~ December 1676. som dömer Grafwen til Sal. Jacob Höijers Hustru, Anna 
Höijers barn och Arfwingar, som woro twänne dötrar, Maria och Helena Bremer, däraf 
Maria ägde til man Thomas Getropp, som detta Grafställe försålt hafwer til Öfwer 
C amereraren H. Hinric. I. Hildebrand för 600 D. Kmt. d. 6 Maii 167 5. » 

Den 10 juni 1688 begraves »Matronans Sophire Amias lyk utj H. Cam. Hillde
brandts Graf fram j Kyrkjan» och 1715 den 13 maj »fru Maria Sophia Amia uty 
Egen Graf N~ 19 i Cohret». Den 10 maj 17!31 begraves »Fru Rumph i Hilde Brand
ska Graf~». (RFa.). 

RoTHLIEB meddelar (s. 92), att på hans tid, 1800-talets början, låg över graven 
»en väl uthuggen Sten med Hildebrandska Vapnet» . 

Gravsten nr 19 . Över graven ligga tvenne delar av den av RoTHLIEB omtalade 
Hildebrandska gravstenen, vilken tydligen förr legat i norr och söder och övertäckt 

1 Jfr H. Rosman, Bjärka-Säby och dess ägare, I s. 240). 2 Denna sten är nu förkommen . 
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Fig. 533. Gravsten nr 18, av röd kalksten, över okänd medlem av släkten 

Färla. li>OO-talet. 


Grabstein Nr. 18 aus rotem Kalkstein fUr Gravestona N:o 18, of red limestone. To the 

ein nnbekanntes Mitglied der Familie Färla. memory of some unknown member of the 

14. Jahrh. Färla family. 14:th century. 
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Fig. 534. Gravsten nr 19 (a), av grå kalksten , över kamreraren Henrik Jakob Hildebrand, 
d. 1714, och hans hustru Maria Sofia Amya, d. 1715 (s. 674). 

Grabstein Nr. 19 (a) fiir den Kämrnerer Henrik Jakob Hll· Gravestone N:o 19 (a), of grey limestone, to Henrik Jakob 
debrand, t 1714, und seine Gattin Maria Sofia Amya, t 1715. Hildebrand, Keeper-of·accounts, d. 1714, and his relict, 

Grauer Kalkstein. Maria Sofia Amya, d. 1715. 

båda gravarna. Hällen är av grå kalksten och de olika delarna ha följande mått: 
19(a), 150 x 176 cm.; 19(b), 44 x 144 cm. Rummet mellan de båda fragmenten utfylles 
av en ny sten. 19(a) låg 1914 i norra sidoskeppets nordvästligaste hörn, vid Tarsten
sonska gravkoret. 19(b) låg omedelbart väster om nedgången till Bernadotteska gravkoret. 
På stenen& överdel [19(a)J (fig. 534) Hildebrands samt troligen Amyas vapen, omgivna 
av blad- och fruktornament . Mellan vapensköldarnas hjälmar medaljong med samma 
eldsprutande berg som i Hildebrandska skölden och med inskriften: JILJH!JTOJ:1 samt 
PHILIPP: m CAP. Bakom det hela ett i festoner upphängt draperi. Nederdelen [19(b)], 
som är stympad även i sidled, har följande inskrift: HEm{ HINDRIO IACOB f HILDE

1 Oförgänglig. 
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ff-·· . -· -

Fig. 535. Gravsten nr 18. Teckning av E . Palmskiöld, omkr . 1700. U. B. (s. 674). 
Grabstein Nr. 18. Zeichnung von E. Palmskiöld, Gravestone N:o 18. Drawing by E. Palmskiöld, 


um 1700. about 1700. 


BRANDS j OCH l FIW li'IARIA SO l AMYAS l SAMPT DERAS BARNS OCH El!'TERICOMMANDE l GRAF 

OCH HWILORUM l l 7 0 5. 

Kis ta för okänd p erson. Graven innehåller en sönderfallen och förmultnad 
kista med orubbat skelett. 

Grav nr 2 0. En murad grav invid korets södra vägg öster om nedgången till GRAV NR 20 

Bernadotteska gravvalvet. F. ö. G. (s. 23) meddelar om denna grav, att »Stenen är under 
Kongl. Maj18 Stol i Choret,1 är ingen underrättelse därpå, men på <~äggen däröfwer 
är sat et Epitaphium, öfwer sal. H. Iohan de Mornaij, som skal wara död 1605 och 
därunder ligger begrafwen».2 Det omtalade epitafiet sitter numera på sydväggen i 
södra sidoskeppet (se nedan). 

1 Denna uppgift låter sig väl förena med Jöljande från år 1781: •Prresidenten Rosenadler 
upvist Grafbref på Grafven No 20, beläl!en wid Sacristie dörren under Skrift hänekarna å Man· 
folckssidan. > (F. ö. gravägare. O. 3). 

• ROTHLIEB meddelar (s. 92) efter Peringskiöld och v. Dalin, att även dennes far, Karl Mornay 
till Roma, vilken blev halshuggen d. 4 sept. 1574 på grund av stämplingar till förmån för den 
fångne Erik XIV, skall ha varit begraven i denna grav. 
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Om grav nr 20 meddelar F. ö. G. vidare: »A? 1736 d. 15 Mai nedsattes Can
cellie Rådets Neres fru. 1 Den 13 Julii försåld til Wälb~ fru Brita Behm för 700 D. 
kopprmt.» 

Epitafium över frih. Johan de Mornay, d. 1605, av Heinrich Wilhelm 1647. 
Fig. 536. Uppsatt på södra sidoskeppets sydvägg mitt emot tredje pelaren från väster. 
Satt 1822 enl. RoTHLIEB (s. 93) »på sidoväggen midt för Sacristian öfver Bjelke-Grafven. » 

(Jfr även fig. 516). Den uppåt segmentformigt avslutade inskriftstavlan är omgiven av två 
kolonner av vitådrig marmor med förgyllda korintiska kapitäl, vilka bära en gaveluppsats 
med tvenne volutformade gavelsegment. Kolonnerna äro ställda på en kraftigt profilerad 
sockel, avslutad med broskornament och bärande en inskriftstavla. Mellan gavelseg· 
menten ett överstycke med ätterna de Mornays och Trolies vapen. Överstycket tjänar 
som sockel åt en på ett maskaronprytt postament stående figur, Kärleken. På gavel
segmenten tvenne vilande kvinnofigurer, den högra Hoppet, den vänstra, som förlorat 
sitt attribut, troligen Tron. Bredvid kolonnerna stå som profilörer två figurer, den 
vänstra Styrkan, den högra, som mist sitt attribut, obestämbar. Figurer och ornament 
av gulvit marmor med spår av förgyllning, övriga delar av svart marmor. H . 320, 
B. 146 cm. - Inskrift på Övre tavlan: ILLUSTRI AC GENEROSO DNO IOHANNI l l\10RNJEO 
CAROLI FILIO EX CELEBRIBUS l PATERNA MORNJEORUM ET l\1ATERNA l TROLJ,ORUJ\1 FAJ\HLIIS 
ORIUNDO DNO l IN HELGEIWJ\f ET ERICHSTAD EIW• l DITIONE ET VIRTUTE SUA JETATE 
FA•ICILE INTER PRIMOS NATO ANNO DO•IJIHNI 1568, DENATO ANNO 1605 .JETA•ITISSUJE 
ANNO XXXVII. - l HOC l\10NUJ\IENTUJ\f AFFINI SVO l HIC SEPULTO IN MEMORIAJ\1 POSUIT l 
AXELIVS OXENSTIERNA REGN! l SUECIJE SENATOR ET CANCELLARIUS, l COMES DE SUDER
MÖRA, LIBER BARO l DE CHIJ\UTO, DOMINUS IN l<'YHOJ,l\'1 l ET TYDÖÖN, EQUES, AURATUS. l 
ANNO DOMINI 1647.- På nedre tavlan: ESAIJE CAP. 56. V. riiVSTVS PERI'l' 1 ET NEMO 
EST QVI I{ECO l GITET IN CORDE SVO: ET VIIU MISERI l CORDIJE COLLIGVNTV1{ 1 QVIA NON 
EST l QVI INTELLIGAT1 A PACIE ENIM MALITJE l COLLECTVS EST IVSTVS, VENlAT PAX l 
REQVIESCAT IN CVBILI SVO, QVIA AMBV•/ LAVIT IN DIRECTIONE SVA. 2 

1 Kanslirådet Joakim von Neres hustru i första giftet hette Katarina Schwede. Kyrkorådets prot. 
17/ 4 1755 innehåller ett memorial inlämnat av hovrättsrådet Isaac Olivecrona och sekreteraren J. A. 
Rosenadler, i vilket meddelas, att >såsom wår sal. Fru Swärmor och Mormor i liEstiden Professors
kan Wälborna Fru Brita Behm genom en efterlämnad disposition åstundadt, at den graf Hon i 
RiddarHolms kyrkan år 1736 den 13 Julii sig tilhandladt, och uti hwilken ej mer än twenne 
Likkistor fogel. kunna rymmas, måtte, sedan Hennes andelösa Lekamen där blefwe nedsatt, 
samt grafwen således, i anseende till Hennes kära dotters sal. Fru Cancellie Rådinnan Caisa 
Swedes därstädes förut stående Lik, wore fylld få till ewärdeliga tider orubbad bibehållas.» För 
att säkerställa detta donerade hon till kyrkan en summa »stor fyra hundrade daler Carolineo, 
av vilka kyrkan fick för all framtid uppbära räntan >emot wilkor, at Grafwen för alla tider 
befrias ifrån öpning och på kyrkans bekostnad med nödtorftig reparation underhålles. • 

2 Översättning: Åt den ädle och välborne herr Johan Karlsson Mornay, som på fädernet här
stammade från den ädla släkten Mornay, på mödernet från den ädla släkten Trolle, herre till 
Helgerum och Eriksstad, i bildning och duglighet en av sin tids främste, född år 1568, död år 
1605 i sitt trettiosjunde år. Axel Oxenstierna, Svea rikes råd och kansler, greve till Södermöre, 
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Fig. 536. Epitafium av !:!vart och vit marmor över frih . Johan de 
Mornay, d . 1605, utfört 1647 av Heinrich Wilhelm. Grav nr 20. 
Epitaph aus schwarzem und weissem Memorial tablet of black and white 
Marmor ftir Freiherrn J o han de M o rnay, marble , in memory of Baron Johan de 
t 1605 ausgefUhrt 164 7 von Heinrich Mornay, d . 1605. Executed in 1647 by 

Wilhelm. Heinrich Wilhelm. 
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Gravsten nr 20. Över graven ligger en häll av grå kalksten (225 x 180 cm.), 
något stympad på alla sidor. Runt stenen en ram med lågerslagen yta. I vardera hör
net ett nedsänkt, odekorerat, cirkelrunt fält och mitt på stenen ett likaledes nedsänkt, 
fyrpassformigt fält med följande inskrift: HÄR UNDER l LIGGA l SALIGE WALEORNE l J<'IWI 
CATHARINA SCHWEDES l DÖDA BEN l BEGRAJ<'NE j MDCCXXXVI. I nederkanten står 10. 
(senare nummerordn.). - Stenen låg 1914 över nedgången till Gyllenstiernska graven 
nr 10. Tidigare har troligen stenen nr 10 c (jfr s. 660) legat över denna grav eller 
möjligen över grav nr 26. 

Kistor och övrigt gravinnehåll. Då graven öppnades 1915 var den fylld med 
ben, kistrester, tegelskärv och murbruk, tydligen utgörande innehållet från andra gravar, 
som samlats på detta ställe. Denna bensamling upptogs, varvid sten och murbruk 
frånskildes, varefter samtliga ben åter nedlades.1 Under det omtalade benlagret ligga 
tvenne orubbade, men starkt förmultnade kistor. På den nordligaste kistans huvudgavel 
fanns en inskriftsplåt av förgylld och försilvrad koppar med följande inskrift 
med målade SVarta bokstäver: l<'RAl\iLEDNE HERR PRO.FESSORENS lORAN SVEDES ÄNKE FRU 
WÄLBORNA l<'RU BRITA BEHM. FÖD ÅHR l 6 7 0. I HERRANOJ\1 A~'SOl\iNAD DEN 2 2 MAI~TY 

o 2AR 1755 . 
F . ö. G. (s. 23) meddelar att: »A." 1738 d. 11 Julii Murades denne Graf, och 

emedan Grafwen war för lång, giordes En Bensamlings-Kista wid ändan af Grafwen 
åt Sacristigan, alt med deras egen påkåstnad. »3 

GRAV NR 21 Grav nr 21. Åke Svantesson Stålarms grav. Den var belägen där nedgången till 
Bernadotteska gravkoret nu är men blev borttagen, gå detta gravkor byggdes. Om 
densamma meddelar F. ö. G. (s. 23): »Num. 21. Rytmästaren sal. H"- Åke Svantes
son och hans fru Brita V il man jtm J ungfru Ingeborg Viiman; des wapn finnes på 
Wäggen upslagit öfwer Sacristigdörren.» 4 Den 28 juli 1708 »Öpnades Sahl. Rytt
mästarens Åke Swantessons graf i Kyrckian under Steenen N'2. 21 för Sahl : Högväl
borna Fru Anna Maria Klot, betalltes med 20 [dlr smt]». (RÄKENSK.). 1726 den 16 jan. 

friherre till Kimito, herre till Fiholm och Tidö, riddare, lät resa vården år 1647 till minnet av 
sin här begravne svåger. Jes. 46 (skall vara 57) v. l. Den rättfärdige förgås, och ingen finnes, 
som tänker därpå; fromma människor ryckas bort utan att någon lägger märke därtill . Ja, 
genom ondskans makt ryckes den rättfärdige bort och går då in i friden; de, som hava vandrat 
sin väg rätt fram, få ro i sina vilorum. 

1 I bensamlingen fanns dessutom en graverad urtavla av koppar med visare. Diam. 52 mm. 
Den nedlades åter tillsammans med henen. 

2 Den andra kistan tillhör, som framgår av det föregående, fru Catharina (Caisa) Swede, över 
vilken stenen är lagd. 

3 Den stora bensamlingen i graven utgör troligen innehållet i denna bensamlingskista, vilken 
borttagits då nedgången till Bernadotteska gravkoret byggdes. Det stora antalet skallar (44 st.) 
gör det emellertid troligt, att här också lagts benen från grav nr 21 samt från gravarna i den 
gamla sakristian, vilka samtliga borttogos för att lämna rum för Bernadotteska gravkoret. Jfr 
s . 244 och 757, nr 119. 

4 Detta vapen är nu förkommet. 
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begravdes »öfwerste Diiglas lilla dått~», den 11 maj »Secret. Arnels lilla dåt~ »och 
den 2 dec. »Cammarrådet Rålams lilla dått~» i denna grav. (RFa.). Enligt RoTHLIEB 
(s. 94) blev denna grav »jemte N:o 2(!) lemnad till aflidne Kongl. Öfver-Hof-Predikanten 
och Kyrkoherden vid Riddarholms-Församlingen, Doctor Gabriel Rosens arfvingar i 
vederlag för den Graf, han åt sig låtit uppbygga på den fordna Kyrkogården». Hans 
epitafium är nu uppsatt på mitttkeppets södra vägg mot sakristian (se nedan). 

Gravsten nr 21 . Den till graven hörande stenen ligger sedan 1915 över grav 
nr 25 (jfr s. 687). Före sista restaureringen låg den över grav nr 14. Hällen, som är 
av grå kalksten (229 X 126 cm.), är stympad i övre ändan och på vänstra sidan. Den 
har haft nedsänkta, cirkelrunda fält i hörnen, av vilka de båda på högra sidan äro be
varade. I den övre cirkeln en ängel, i den nedre en dödskalle och korslagda ben. 
I stenens överdel tvenne vapen i nedsänkta, ovala fält, t. v. Stålarm (=nr 32), t . h. 
Wildeman Över vapnen ett till största delen utplånat bibelspråk: - - --- OM
KRING THEM SOlli l!'RVCHTA l HONOlli OCH HIELPER THEN VTH l PSA. Under vapnen föl 
jande nu mycket starkt nötta inskrift: [HER· VNDER · ) LIGER · RYTniASTAREN · VELEORNE · 
ÅKE l [SVANTESSjON · TIL · KYALA · L[APPT)RASK ·OCH· HOGSIO l [SAM)PT · HANS · ELSKEI,IGE · 
KARE · HVSFRV l [PRV ·BRITA· WlL)MAN · TIJ, · l!'OR[BE)MALTE · GARDAR · [ITEJ\'IIHENNE)S · KARE · 
SYSTER · IVNGPRV · INGEBOR · WILl [lliAN TIL · TIV)STERBY · HVIL[ru) · - PERSONER ·ARE· 
HAR· [BEGl<APNA)·W·I . ANNO 16- -·R--A 628·W·E·A· 641I[GVDH·l!'OUL) 
ANE · DAJ\'I · SAJ\'IPT · 1\'IEDH · ALLE · CHRISTROGNE l [EN) PRÖGDE • l!' VL · VPSTANDELSE. - I 
nedre kanten 14 (senare nummerordn.) och därunder nr 21 (äldre nummerordn.). 

Epitafium över kyrkoherden G a briel Rosen, d. 1784, efter ritning av Jean Erik 
Rehn. Fig. 524. Uppsatt i mittskeppet på väggen mot sakristian. Satt 1822 enl. RoTH
LIEB (s. 94) »på väggen näst Sacristian åt södra gången», d. v. s. där Bernadotteska 
gravkorets arkadöppning nu är. - Inskriftstavla av rödbrun marmor med ram av 
grönådrig marmor, nedtill prydd med en förgylld serafimerängel av bly. Epitafiet 
krönes av en rykande lampa,1 ävenledes av förgyllt bly. H. 286, B. 112 cm. Inskrift : 
li1Ell10RIAE • l GABR: ROBEN· l s: S: THEOL: DOCTOR ·l AVL . REG : ET REGG: ORDINN · j 
CONCIONATOR · SVPRElli ·l RIDDARHOLM · ET · BROJ\'IJ\'IENS ·l PASTORIS ·l AEVI · SVI ·l CHRYSOS
TOJ\'II · l CVIVS · l IN · RElll · SACRAM • ET · PVBLICAJ\'I · l 1\'IERITA ·l NE · IAPVD · POSTEROS ·l 
OBLITERARENTVR · l HOC · lliONVJ\'IENTO ·l CAVTVM · VOLVIT ·l PIETAS · AlliiCORVJ\'I ·INAT· D: 
13 ·DECElliB: 1720 ·/DENAT · D: 2 OCTOB: 1784. 2 

Grav nr 22 och 23. En murad grav, belägen omedelbart norr om nedgången 
till Bernadotteska gravkoret. I gravens västra vägg en inmurad tavla av grå sand

1 Den förgyllda lampan blev stulen under den senaste restaureringen och ersattes med en ny, 
modellerad efter fotografi. 

2 Översättning: Till minne av Gabriel Rosen, teol. dr, kungl. överhov- och ordenspredikant, 
kyrkoherde i Riddarholmen och Bromma, sin tids Chrysostomos. För att eftervärlden icke må 
glömma hans förtjänster om kyrka och stat, hava tillgivna vänner rest vården. Han föddes den 
13 december 1720. Han dog den 2 oktober 1784. 

GRAV NR 22 


OCH ~3 
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sten med följande inskrift: HAR L[IGGER BjEGRAF[vVEjN [KONGL.j / MAYT[S AF sjVERIE 
'l'[ROOjMA[N OCH) l KRIGSRÅDH · DENEDLE OCH [WALj l BORNE HERRE H~1 

MELCHIOR VON/ 
l!'AJ~CKENBERGH TIL BOLBY OCH FALC / KENÅÅ ETC MADH DHE SINA OCH/ HAFFWA THE 
BEMALTE FALCKEN j BERGERNA DENNE GRAFWAN j BEKOMMI'f ARFLIGEN TIL EWER l DELIGE 
TYDER DEN 19 IVLY ANNO 16 51. Tavlan är sprucken och en del flisor bortfallna. 

Om graven föreligga följande uppgifter: »Num. 22. Är En graf med N~ 23 och 
tilkommer Sal. Melker Falkenbergs arfwingar, därom skal wara uthuggit på en sten 
neder i Grafwen, och wapnet uphängt på Wäggen öfwer Sacristigdörren därpå står 
skrifwit: »Dominus Melkior Falkenberg, dynasta in Balby, Reg. Maj. Svecorum in 
Collegio Militari Senator, Natus in Livonia Anno 1597. l. Decembr. Denatus Holmia 
Svecorum A~ 1651. 3. Febr.» (F. ö. G. s. 23). Detta huvudbaner omtalas redan av 
RoTHLIEB som förkommet. »A'!_ 1655. d . 9. Sept. [betalades] för Sal. H. Melker 
Falkenbergs Lägerstad 40 D. Smt. » (HÄKENSK.). 

~Num. 23 Är En graf med N~ 22 som ofwan är förmält. På wäggen öfver Sak
restige dörren är upsat en Tafla, hwarpå står Här ligger begrafwen Sal. Herr Augusti
nus Olai, Predikant i Klostret, med sine Hustru och 5. barn, hwilkas Siälar äro uti 
Guds hand, och afsomnade han i Herranom den 19. October A~ 1588.» (F . ö. G. s. 
24). 1 Jfr gravsten nr. 76 A (s. 736). Den 17 april 1755 uppvisade slottsfogden 
Holmer »et af Cammar Herren Bar. Falekenberg ingifwit Memorial at få förnyat 
grafbref på Falckenbergiska grafwen belägen emot Sakristie dörren». »Rs: Kyrcko
rådet resolverade och biföll härtil med 3~ wilkor, l~ at emedan grafwen på lång tid 
blifwit lämnad utan wård och reparation af arfwingarna, för grafbrefwet skulle til 
Kyrckan betalas 150 d_r kpmt. 2<:> at den der betinteliga Kopparkistan ej får borttagas, 
3~ at ofärdröjeligen En ny behållen Grafsten deröfwer skulle läggas i den gamlas 
söndrigas ställe.>> (K III. 1). Vid gravrannsakning 1818 var familjen Falkenberg en 
av de få gravägare, som bevakade sin äganderätt. 

Till graven höra tvenne hällar, av vilka blott den ena, nr 23, nu ligger över den
samma. Den andras plats inkräktas av nedgången till Bernadotteska gravkoret, varför 
den måst läggas väster om graven mellan gravstenarna n:ris 30 och 31. 

Gravsten nr 22. Häll av grå kalksten (187 x 91 cm.). I stenens mitt en sköld 
med bomärke och initialerna S. B. (fig. 555 ac). Däröver läses: ANNO · 15 6 5 · DEN . / IZ . 

OCTOBRIS · STARB · / S'fEIFAN · BOKEBINDER 2 ·l DEN · GODT · GNEDICH · / SIE. I stenens nedre 
kant står No. 22 (äldre nummerordn .). Att denna sten tillhör den ifrågavarande graven 
framgår, utom av numret på stenen, av en avbildning av densamma i gravbrevet i 
Falkenbergska släktens ägo. 

Gravsten nr 23. Häll av grå kalksten (195 x 144 cm .). I dess övre del föl
jande inskrift: WELBORNE HERR MELKER FALKENBERGs/ HINRIKSSÖNERS GRAl<'WAR UNDER/ 

1 Detta epitafium är nu förkommet. 
2 Denne har troligen varit ägare av graven innan kyrkan sålde densamma till Melker Fal

kenberg. 
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DENNA OCH NlESTA NUMMERIEF'fER KYRKANS BREF AFI ÅHR 16 5 1 OCH 1755. Nedtill 
står N~ 23. 

I graven finnas följande kistor :1 

Ki s ta för krigsrådet Melk er Falkenberg, d. 1651. Fig. 588 c. Av svart
målad koppar, sexsidig genomskärning, utan fötter och handtag. L. 196, B. 74, H. 
56 cm. Längs alla kanter en 2 cm. bred förgylld rand. På locket ett vitmålat 
kors och under detsamma ANNO 165L På huvudgaveln Falkenbergska vapnet(=nr 105) 
OCh däröver följande inskrift : HER LIGGER l DEN WELBORNE HERREN l MELCHEit VON 

FALKENBERG / TIL BÅLBTJ OCH FALKENÅÅ l KRIGS RÅÅD. På fotgaveln dödskalle. På 
vardera lång:>idan åtta anvapen samt inskriften MÖDERNE på vänstra sidan och FÄDERNE 

på högra sidan. Fädernevapnen äro från huvudgaveln räknat: l) [Hans von] Falken
berg (=nr 105), 2) [Katarina von] Greiffenberg, 3) [Klaus von] Sidau, 4) [Emerentia 
von] Blanckenborg, 5) [Johan von] Blanckenfelt, 6) [Anna von] Hopperode, 7) [Henrik 
von] Tiesenhausen, 8) [Dorotea von] Hastfer (=nr 1845); mödernevapnen: l) [Henrik 
von] Vietinghoff (=nr 220), 2) [Katarina von] Rosen (=nr 1790), 3) [Diedrich von] 
Farensbach, 4) [Barbara von] Yxkull (=nr 76), 5) [Detlow von] Yxkull (=nr 76), 
6) [Magdalena von] Tödwen, 7) [Wolmar von] Treyden, 8) [Anna von] Hendetin. 

Kista för Elisabet von Löben, d. 166.1. Fig. 537-538. Av svartmålad koppar, 
sexsidig genomskärning; två plattat kulformiga fötter bevarade vid fotändan; på var
dera långsidan tre handtag av järn. L. 194, B. 73, H. 69 cm. Till typen närmast 
överensstämmande med fig. 588 f. På locket krucifix av bly; korset, vars armar sluta 
i trepass, är av driven koppar. På vardera av lockets långsidor tre kartuscher; den 
mellersta har en nu nästan utplånad bildframställning i färg, de båda yttersta ha 
bibelspråk, på högra sidan: Ps. 73 v. 25; Vish. 4 v. 7; på vänstra sidan: THERENT.(!) 

CAP. 3: 7; Upp. 14 v. 13. På huvudgaveln von Löbens vapen inom en oval kartusch, 
flankerad av två putti, och däröver följande inskrift: WÄLBORNE FRU FRAU ELISABETH l 
VON LÖBEN TIL BOLBY OCH FALCKENÅÅ , ÄRR l FÖDD UTHI HALL I SAXEN ANNO 1614 

D. 2 6 SEPTEMB. l OCH I HERRANOM SALIGH AFSOMNADE I STOCKHOLM, DE 31 MARTY l 
ANNO 16 61 GUDH FÖRLÄNE HENNE EN FRÖGDEFULL UPSTÅNDELSE. På fotgaveln ett 
bevingat timglas på en glob och däröver bibelspråk: Upp. 2 v. 10, sista meningen. 
På vardera långsidan åtta anvapen inom ovala, förgyllda lagerkransar. På högra sidan 

1 Släktskapen mellan de i graven vilande personerna framgår av följande tabell : 


Melker Falkenberg, d. 1651 

g. m. Elisabet von Löben, d. 1661 

(Henrik Georg Kristina, d. 16"64 
g. m. Kristina Elisabet Natt och Da~~:).------------..

(Henrik 
g. m. Ulrika Bonde) 

-~-----~----------Melker Falkenberg, d. 1795 
g. m . Hedvig Eleonora Wachtmeister, d. 1806 

4!. Sveriges kyrkor. Stockholm II. 
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Fig. 537. Kista av koppar för Elisabet von Löben, d. 1661. Grav nr 22 och 23 (s. 683). 

Kupferner Sarg d er Elisabet von Löben, t 1661. Coffin, of copper, of Elisabet von L öben, t 1661. 


närmast huvudändan Löben, de övriga ej identifierade; på vänstra sidan närmast huvud
ändan Breitenbauch, de övriga ej identifierade. Elisabet von Löbens anor ha ej kunnat 
utredas. 

Kis ta för Kristin a F a lkenberg, d. 1664. Fig. 539-540 och 589 a. Av driven, 
delvis förgylld koppar, sexsidig genomskärning, utan fötter, på vardera långsidan sju 
handtag. L. 200, B. 67, H. 66 cm. På locket ett kors, vars armar sluta i trepass, 
samt på vardera långsidan fyra kartuscher, av vilka . en prydes av en ansiktsmask, 
de övriga tre ha bibelspråk; från huvudändan räknat på högra sidan: l ) Pred. 12 v. 7; 
2) Fil. l v. 21 och 23 näst sista meningen ; 3) 2 Sam. 14 v. 14 första meningen; på 
vänstra sidan : l ) Job 7 v. 7 och 8 första meningen; 2) Ps. 16 v. 6; 3) oläsligt. På 
huvudgaveln F alkenbergska vapnet (= nr 105) inom lagerkrans och däröver följande 
inskrift: DEN WÄLBORN · IVMGFRV • l lVMGFRV · CHHISTINA ·VON· FALK l EBERG · TIL ·BOLBY • 
OCH · ~'AL KENÅÅ ·ÄR· l FÖDD · I· ÖREBRO. ANNO· 16 4 2 · DEN • .2 8 · I VLY ·l OCH • AFSOMNADE · 

I· HERRANOM · P Å · N ~i.SGÅRD l ANNO 166 4 · DEN 25 · IANVARY. På fotgaveln dödskalle 
och korslagda ben och däröver bibel språk: Ps. 27 v. 10. På vardera långsidan åtta 
anvapen inom ovala lagerkransar; från huvudgaveln räknat på högra sidan (fäderne): 
l) [Melker von] Falkenberg (= nr 105), 2) [Walborg von] Sidau, 3) [Hans von] Blanc
kenfelt, 4) [Kunigunda von] Tiesenhausen, 5) [Arnold von] Vietinghoff (= nr 220), 
ö) [Helena von] Farensbach, 7) [Otto von] Yxkull (= nr 76), 8) [Anna von] Trejden; på 
vänstra sidan (möderne): l) Löben, 2) sköld med en åt vänster stegrande varg (?), 
3) sköld med tre bjälkar, 4) sköld med en bjälke eller tre gånger delad, 5) Breiten 
bauch, 6) sköld med tre spetsar från vänster, 7) enkluven sköld, 8) delad sköld mAd ett åt 
vänster gående lejon i övre fältet och nio stj ärnor (?), fyra, tre och två ställda, i det nedre. 

Kista för riksrådet greve Melk er F a lk en b erg, d. 1795. Endast lämningar åter· 
stodo av denna begraYning. Den döde har varit iklädd stora serafimerordensdräkten 
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Fig. 538. Kista av koppar för Elisabet von Löben, d. 1661; huvudgaveln. Grav nr 

22 och 23 (s. 683). 


Kopfende des Sargs der Elisabet von Löben, 1661. Head-end of copper coll'in of Elisabet von Löben, 

d . 1661. 

med värja. Den förmultnade kistans innehåll överflyttades till en ny enkel träkista, 

SOm försågs med en kopparplåt med följande inskrift: GREFVE l MELCHER FALKENBERG 

AF BÅLBY l FÖDD l 7 2 2 DÖD l 7 95 . l DEN URSPRUNGLIGA FÖRMUL'fNADE KIS'fAN l ERSA'fTES 

1915 MED DENNA NYA. 

Kista, troligen för Hedvig Eleonora Wachtmeister, d. 1806. En järnbeslagen 

kista· av furu, av vilken endast obetydliga rester återstodo. Skelettet var sönderfallet 

och av svepningen voro endast mindre stycken av siden bevarade. På kistan 

fanns ett krucifix av målad gips, vilket var starkt skadat. Lämningarna överflytta

des till en ny enkel träkista, varpå anbragtes en kopparplåt med följande inskrift: 

INNEHÅLLER LÄMNINGAR l FRÅN EN, 1915, HELT FÖRMULTNAD KISTA l TROLIGEN 'fiLL

HÖRANDE l FRIHERRINNAN l HEDVIG ELEONORA WACH'fMEISTER j FÖDD l 7 3 9 DÖD l 8 0 6. 

Enligt en i Falkenbergska släktens ägo befintlig handling, troligen från l 700-talet, 

rörande den Falkenbergska graven i Riddarholmskyrkan, skall dessutom en »liten 

kista som var aldeles förmultnad» ha funnits i graven. »På plåten kunde endast 
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GRAV NR 24 


GRAV NR 26 

OCH 26 


Fig. 5.39. Kista av driven, delvis förgylld koppar för Kristina Falkenberg, d. 1664; vänstra 

långsidan. Grav nr 22 och 2.3 (s. 684). 


Sarg der Kristina Falkenberg, t 1664, Getriebenes, Coffin, of harornered copper, partry gilt, of Kristina 

teilweise vergoldetes Kupfer. Linke Langseite. Falkenberg, d. 1664. Left side. 

läsas: Sophia Falkenberg.~ Några spår av denna kista ha emellertid ej kunnat an
träffas vid senaste restaureringen. 

Grav nr 24. En murad grav norr om nr 23, om vilken F. ö. G. (s. 24) meddelar: 
>> Står på Sten uthuggit på wänstra sidan om Chordören. Gerd t Anthonii Rhensköld. » 
»1763 Blef Öfver Directeuren Dahls lik här nedsatt.» »Sedan köptes grafwen af 
Coopvardie Capitainen Hr Iohan Christofersson Dahl.» (GRAFFSTEENSBOOK s. 88). 

Gravsten nr 24. Över graven ligger sedan 1915 en på alla sidor stympad sten 
(195 x 121 cm.), som troligen ursprungligen varit en medeltida altarskiva; den har 
nämligen kors, liknande altarskivornas invigningskors, inhuggna i de båda nedre 
hörnen. I övre hörnen ha de tydligen försvunnit, då stenen stympats. I stenens 
mitt en sköld med bomärke och initialerna H . M. (fig. 556 aa). Under skölden föl
jande inskrift: GIERDT · ANTHONI ·f I<EHN · scHIÖLD. I stenens nedre kant står 8 (senare 
nummerordn.) och nedanför, delvis borthugget, Nr .24 (äldre nummerordn.). Stenen 
låg 1914- väster om nedgången till Gustavianska gravvalvet. 

I graven, som är helt fylld, gjordes 1915 ingen undersökning. 
Grav nr 25 och 26. En stor, murad grav invid norra väggen, norr om grav 

nr 24, om vilken finnas följande uppgifter: »Num. 25. Är ingen underrättillse på 
Stenen, utan säges wara En Graf med N~ 26. Desse bägge Stenar äro köpte af Hans 
Kong!. M.! och däri lagd den likkistan, som stod i den Grafwen hwilken togs til 
Trapporne til HögstsaL Konung Carl Gustafs Graf fram i HögChoret.1 A~ 1693 d. 
l Maii nedsattes i denne Graf Understalmästaren Siöbergs lik, efter Hans Kgl. Maj~ 

1 D. v. s. graven nr 5 (jfr s. 653). I kyrkans räkensk. finnes följande anteckning för d. 6 
mars 1686: •Hof Intendenten Welborne Herr Zachris Rehnbergh upkiöpt för Hans Kong!. 
Mayett een Graaf i Kyrckian, fram i Choret, hwarföre gifwit - 90:-: -.> 
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Fig. 540. Kista av driven, delvis förgylld koppar för Kristina Falkenberg, d. 1664; högra 
långsidan. Grav nr 22 och 23 (s. 684). 

Sarg der Kristina Falkenberg, t 1664. Getriebenes, Coffin of hammered copper, partly gilt, of Kristina 
teilweise vergoldetes Kupfer. Rechte Langseite. Falkenberg, d . 166!. Right side. 

Nådigste befalning, som ock Kongl. Maj.!:' bref wisar til Hans Excell. Kongl. Rådet 
och ÖfwerHofMarskalken Gref Johan 8tenbock. A~ 1717 pålades, til Grafwens för
bätring och reparation, stenen N~ 18 som blef aftagen, enär Grafwen under N~ 18 
blef försåld til Öf. Garnereraren Hinric Jacob Hildebrandt, som här til efterrättelse 
annoteras .1 A~ 1737 d. 9. Januarii jordfästes Kyrkoherden Johan Cröels lik .» (F. ö. 
G. s. 25). »Num. 26 . Sal. Wälborna Fru Elin Tott til Braxwik, Winstorp och 
Jonsberg, här under begrafwen A~ 1634.» (F. ö. G. s. 25). 

Över gravens södra del (nr 25) ligger nu gravstenen nr 21 (jfr s. 681). Ett frag
ment av en gravsten med No. 25 (äldre nummerordn.) inhugget finnes inmurat i 
vindfångets södra vägg och är betecknat med nr 216 (jfr s. 780). 

Gravsten nr 26. Över gravens norra del en häll av grå kalksten (208 x 127 cm.), 
sönderslagen i många delar, vilka vid den senaste restaureringen hopsamlats från 
skilda håll i fyllningen under golvet. Fig. 541. De delar, som icke kunnat åter
finnas, ha ersatts med nya. Stenen har runt kanten en ram utan inskrift samt i hörnen 
cirklar. Överdelen upptages av ett nedsänkt rektangulärt fält med tvenne anvapen : 
t . v. Tott, t. h. Horn (borde enl. ErAENSTIERNA vara Gyllenstierna). Under detta fält 

följande inskrift: ANNO· 1632 ·[DEN· 6 ·MARTY ·lE] l HR· DEN· VELBOR[NA · FRV · FRV ·]l 
· ELIN · TOT · 'l'IL · BR(OXVIK · WINS j l TORPH ·OCH · IONS(BERG ·I· HERRANOM. ] j · AFSOMNAT · 
PÅ· RÅD - - - -- - - l OCH · lEHR · HlER · BE(GRAFWEN] l DEN· 2 ·MARTY· 16 34 · 
(HVILKENS] l· SIEL · GVDH · ALSME[CHTIGH · MjEDH · l · ALLF. · VTKORADE ·EN· SALIGH ·l 
. VPSTANDELSE · FORLANE. Nedanför i ramen står Nr 26 (äldre nummerordn .). 

Huvudbaner för stallmästaren Mattias Otto Siöberg, d. 1692. Fig. 542. Hänger 
på östra sidan av tredje pelaren från väster mellan mittskeppet och södra sidoskeppet. 
Satt 1822 enl. RoTHLIEB (s. 96) på andra pelaren på södra sidan i kyrkan. Skölden, 

1 Det var tydligen den medeltida sten med släkten Färlas vapen, som nu ligger över graven 
nr 18 (jfr s. 674). 

44* 
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som överensstämmer med adliga ätten Siöbergs vapen, omgives av rikt akantusblad
verk i guld och blått. Under skölden .kartusch med text i svart på guld och om
given av förgyllda akantusblad. Bakom kartuschen gröna palmkvistar. Inskrift : HENNEs 
KONGL: MAIJ':I:'§_ l DROT'l'NING ULLRICAS TROO 'l'IÄ• l NARE OCH S'l'ALLl\1ÄSTAm~ WÄLBÖRDIGE l 
MAT'l'IAS 0'1''1'0 SJÖBERG FÖDD ANNO l 16 2 4 D. l FEB. BLIFWEN DÖDH D. 2. DECEMB j ANNO 
16 9 2. H. 142, B. 136 cm. Bärstångens längd 149 cm. Hjälmprydnaden saknas. 

Kistor. I graven, som var helt fylld med jord, verkställdes år 1915 vissa under
sökningar. Intill södra väggen, på ett djup av 1,20 m., ligger i fyllningen ett orubbat 
skelett med huvudet i öster. Kistan, som varit av ek, är helt förmultnad. Intill 
kraniet en kistplåt av silver med följande inskrift: HÄR HWILAR l HERR IIACOB WIGERT l 
FÖDD l DEN l l NOVEMBER l 7 00 l DÖD l DEN 2 O FEBRUARII l 7 6 3 '.' j JAG HAR HAF'l' 
ANDANS FÖRS'l'LING l OCH WUNNIT MIN KROPPS FÖRLOSSNING l MIN SIÄL HAR GUD GIORD 
SALIG OCH REN l HÄR HWILA MINA BEN. Endast kraniet och en del av bröstkorgen 
avtäcktes vid undersökningen. 

Norr om denna kista finnas resterna av en annan sådan utan namnplåt. Vid fot
ändan står ett litet krus av lergods. Troligen innehåller denna kista lämningarna av 
Jacob Wigerts hustru, Katarina Anjou. 

Vid gravens norra vägg, under sten nr 26, står en kista av koppar med delvis 
intryckt lock. L. 200, B. 75 cm. Den är klädd med sammet av numera obestämbar 
färg. Inga vapen eller inskrifter kunde iakttagas å kistan, vilken av formen att döma 
tillhör tiden omkring 1700. 

Utom nu omtalade kistor och skelett finnes i graven en samling lösa ben, bl. a. 
fem kranier. 

I den upptagna fyllningen i graven påträffades skärvor av glas och lerkärl, en sten
kula, fragment av en kam, tvenne psalmboksspännen, delar av tvenne kritpipor med 
årtalet 1772 samt ett kopparmynt med årtalet 1720. Fyllningen nedlades åter i 
graven efter undersökningen tillsammans med gravgodset. 

Grav nr 27 och 28. En murad grav vid norra väggen omedelbart väster om 
nr 25 och 26. Om läget meddelar F. ö. G. (s. 25): »Num. 27. Denne Sten ligger 
nästan aldeles under Riks-Råds Fru bänken, och ingen underrättelse om.» 

»Num. 28. Stenen är mäst hel och hållen under Riks-Råds Fru Bänken, och ingen 
underrättelse om.» (F. ö. G. s. 26). 

Gravsten nr 27. Över graven ligga tvenne hällar. Över norra delen en stympad 
häll av grå kalksten (202 X 80 cm.), sönderslagen, men vid restaureringen 1915 samman
fogad av ett flertal bitar, som påträffades på olika ställen i kyrkan. Runt stenen ram 
med nu nästan utplånad och oläslig inskrift. I stenens övre del bomärke, omgivet av 
bokstäverna I I· K. (fig . .'!56 ga). Bredvid, men i motsatt riktning, står No. 27 (äldre 
nummerordn.). Stenen torde tillhöra 1500-talets senare del. I övre högra hörnet utanför 
ramen finnes inhugget ett kors, liknande invigningskorsen å medeltida altarskivor. 
Det är därför troligt, att stenen är en omhuggen altarskiva. 
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Fig. 541. Gravsten nr 26, av grå kalksten, över Eliri Tott, d. 1632 (s. 687). 
Grabstein Nr. 26 aus grauem Kalkstein fUr Gravestona N:o 26, of gray limestone. To the 

Elin Tott, t 1632. memory of Elin Tott, d. 1632. 
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Gravsten nr 28. Söder om föregående sten ligger en något stympad medeltida 
häll av grå kalksten (219 x 121 cm.). Fig. 543. Runt kanten ram av två parallella 
linjer. I hörnen cirklar med nu till största delen utplånade evangelists y m bo ler. Mitt 
på stenen tvenne snedställda vapensköldar, t. v. (heraldiskt) en tre gånger styckad 
sköld (Folkungaättens oäkta gren), t . h. Königsmark. Stenen ligger troligen över rid
daren och riksrådet Greger Bengtsson (Folkungaättens oäkta gren) och hans maka 
Kristina Bengtselotter (Königsmark). 

Före sista restaureringen låg över grav nr 28 den sten, som nu ligger över den 
s. k. äldsta Vasaättens grav (s . 466). 

Gravens innehåll. Då den nämnda hällen 1915 borttogs, fanns under densamma 
en med kopparplåt klädd träkista (L. 97, B. 52, H. 52 cm.), på vars lock var fästad en 
kopparplåt med följande graverade inskrift : LEMNINGAR FUNDNA I DEN ÄLDSTA WASA

ÄTTENS GRAF I KONGL. RIDDARHOLMSKYRKAN, VID DERSTÄDES ANSTÄLLD UNDERBÖKNING 

UTI APRJJ~ MÅNAD ÅR l s 15. Protokoll rörande denna undersökning finnes i slotts
arkivet. Den verkställdes den 26 april 1815 av riksmarskalken friherre Klas Fle
ming och överkammarherren friherre A. L. Stierneld. Protokollet är undertecknat av 
arkitekten Fredrik Blom, som var ledare för de då pågående restaureringsarbetena i 
kyrkan. Rörande undersökningen meddelar protokollet bl. a. följande: »Sedan den, 
numera, icke uphögde Grafstenen 1 belägen w id Nordvästra ChoretH hörn uti Kongl: 
Riddarholms kyrkan, tillhörande den Ridderliga Wasa Ätten blifvit .... öppnad och 
qvarlefvorna ifran jorden skilgde, nedlades dessa Ben och Hufvadskålar i en kista 
af Träd och med koppar beklädd» samt försedd med den ovan anförda inskriften. 
Vid undersökningen hittades »ben lindade med randigt tyg) samt rester av en »Svep
ning af Silfver och grönt silke», tillhörande ett barn. Vidare hittade man skosulor 
med dels spetsiga, dels tvärhuggna tår samt »en half örtog af Sten Sture den äldres 
mynt». 

Då uppgiften, att äldsta Vasaättens grav varit belägen på denna plats, uppenbar
ligen var oriktig, och då det var av betydelse för restaureringsarbetet, att få detta 
fastslaget, öppnades den nämnda kistan med vederbörligt tillstånd i nov. 1915. Den 
innehöll flera skallar med tillhörande långa ben. Av de föremål, som omtalas i 
1815 års protokoll, furinos flera skosulor med tvärhuggna tår samt kistbeslag av 1600
talsform. Vidare funnos rester av tunna stickade strumpor men däremot intet mynt 
och inga rester av •ben lindade med randigt tyg» ej heller någon rest av svepning 
»af Silfver och grönt silke till ett spädt barn.>l 2 Utom det, som finnes särskilt om

1 D. v. s. gravstenen LIT. E över Krister Nilsson, som Gustav Vasa enligt vad Hadorph upp
giver låtit •uphöija, efter han war en braf man, drotzet i Rijket, samt k. Gustaffs faders fader 
fadher» men som 1722 åter blivit nedsänkt i golvet och därefter vid en reparation på 1780-talet 
flyttad från sin gamla plats till graven nr 28. Jfr s. 466 ff , 

2 Myntet och den omtalade resten av svepningen hade behållits som souvenirer av dem, som 
gjorde undersökningen. Detta framgår av katalogen över friherre Stiernelds samlingar, i vilken 
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Fig. 542. Huvudbaner för stallmästaren Mattias Otto Siöberg, .d . 1692. 
· Grav nr 25 och 26 (s. 687). 

Funeralwappen de~ Stallmeisters Mattias Funeral arms of Mattias Otto Siöberg, 
Otto Siöberg, J 1692. ma_ster ·of the horse •. d. 1692. 
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talat i 1815 års protokoll, påträffades i kistan bandrosetter från 1600-talets senare 
del samt knappnålar och ett stycke av en svart frans, likaledes från 1600-talet. 

Då det var tydligt, att kistan icke innehöll ben av medeltida Vasaättlingar utan 
lämningar från en grav från 1600-talets senare del, verkställdes undersökning av inne
hållet i graven nr 27 . och 28, där kistan påträffades. Därvid fann man bl. a. kisthand
tag av 1600-talsform samt bitar av svarta fransar av samma slag som det stycke, som 
påträffades i kistan, Bamt slutligen två stycken bandrosetter med samma invävda 
mönster och i övrigt fullkomligt lika med dem, som funnos i kistan. De rosetter, som 
funnos i graven, och de, eom funnos i kistan, hade otvivelaktigt tillhört samma 
svepning och det var tydligt, att innehållet i kistan hade tagits icke i den medeltida 
Vasagraven utan i 1600-talsgraven nr 27 och 28, som alltså vid detta tillfälle gällt 
för att vara äldsta Vasaättens grav. 

Sedan undersökningen slutförts, nedlades såväl ben som gravgods åter i koppar
kistan, som nedsattes på sin förra plats i grav nr 27 och 28. Bredvid den graverade 
plåten från 1815 sattes en ny sådan med följande inskrift: LÄMNINGARNA UNDER· 
SÖKTES ÅNYO I NOV. 1915. INTET FRAMKOM DÄRVID, SOM STÖDER PÅsTÅENDET ATT DE 
FÖRSKRIVA SIG FRÅN »ÄLDSTA VASAÄTTENS GRAF». MED ALL SANNOLIKHET ÄRO DE FRÅN 
1600-TALET OCH TILLHÖRA KYRKANS GRAF NR 27 OCH 28. l 

GRAV NR 29 Grav nr 2 9. En murad grav söder om nr 28, om vilken finnas följande upp

gifter : »Anno 1fi5~. inhuggit i brädden af stenen, at där skal wara begrafwen en 
som har hetat hustru Margaretha; Men annan underrättelse hafwer man icke. Är 
med gamal Munkestyl påhuggen . A~ 1740. d. 4 februarii då Grafwen där näst in 
til, Wästeråt N. 32 öpnades, befans, at uti denne N. 29. står en ten-likkista, är murad 
Graf, och med des wästra ände, går fi 112 qwarters längd, ifrån Grafstenens ända räk
nat, in uti Grafwen eller under Stenen N. 32. » (F. ö. G. s. 26). 

»A~ 1758 d . 12 octobr. blef denna graf under N~ 29 samt den der näst tilgrän
sande N~ 32 försåld til Boktryckeri Directeuren Peter Morna för 600 dr. kpprmt. >> 
»Deröfwer äro nu lagde 2~ nya stenar utan påskrifter.» (GRAFFSTEENSBOOK s. 90). 
Den 31 okt. 1758 erhöll kyrkan »för en murad graf på stora gången fram åt Sacrestian 
under stenen N~ 29. för såld till Herr Derecteuren Peter Momma Twå hundrade dal. 
Silfrmt». (RÄKENSK.). 

Gravsten nr 29. Över graven ligger en sten (246 x 181 cm), bestående av tvenne 
hällar av grå kalksten, den övre med följande inskrift: BANCO COMMISSARIENS l PETER 
MOMMAS l DES FRUS l ANNA l\IARG. V. BRAGNERS l OCH DERAS ARFWINGARS l GRA~' l EF'l'ER 
KYRKANS BREF l AF DEN 12 OCTOBRIS l 17 58. Nedanför på den andra hällen står N~ 29. 

bl. a. finnes upptagen >ett stycke af en barnsvepning, af grönt siden och Silfver, tagen i gamla 
Wasagrafven i Riddarholmskyrkan, och förrnodlingen tillhörig Kon. Gustaf I:s späda son Prins 
Carl.» (Kat. öfver Saml. tillh. Öfver-Kammarherren Friherre Stjerneld. Stockholm 1835). 

1 För ytterligare uppgifter omgående undersökningens detaljer se MAR'l'IN Or.SSON: Äldsta 
Vasaättens grav i Riddarholmskyrkan. Rig 1919 och 1920. S. 124 ff. 
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Fig. 543. Gravsten nr 28, av grå kalksten, tro!. över en medlem av Folk. 
ungaättens oäkta gren och dennes maka (Königllmark). 1400-talet (s. 690). 
Grahstein Nr. 28, wahrscheinlich fi.ir ein Gravestona N:o 28, of grey limestone, pro

· Mitglied der unehelicben Linie des Folkun hably of a member of the ellegitimate Iine 
gagescblechts und dessen Gattin (Königs of the Folkunga honse and his spouse 

mark) Grauer Kalkstein. 15. Jahrh. (Königsmark). 15:th century, 
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På ena långsidan märken efter lyftringar. Stenen låg även före sista restaureringen 
på denna plats. 

Graven var, då den 1915 öppnades, delvis fylld med nedrasat byggnadsavfalL Då 
detta borttagits, påträffades omrörda kist- och skelettrester. Ingen undersökning till 
större djup företogs . 

Kista. Då graven »öppnades i September månad 1758, fanns der en kista af 
Engelskt tenn, som Cancellie-Rådet Anders Anton von Stjernman låt rengöra och af
skref följande på densamma befintliga Inscriptioner: HIC SITUS l EST NOBILIS l 
AC STRENU- l US, DA VID / DRUMMOND l QUONDAM l REGIS AC l POSTEA CO- l 
RONJE SUECIJE l PRJEFECTUS l VIGILUM GE- INERALIS EQ- l VES AURATUS l 
ET URBIS CHI- l LIARCHA l QUI PIE OBI- lIT D. 12 MARTII l 1638. På huvud
gafveln: MORTE NIHlL INCERTlUS, SED NULLI TEMPUS INCERTUM. På fot
gaveln: QUALIS SUM TALIS ERIS CIVIS SUM IN CINERA ERIS_l Midt på 
locket var stamvapnet: Tre Strömmar öfver h varandra och på Hjelmen en Ros. På 
sidorna 16 Anornas vapen. På hvar sida om vapnet 3 Lejon-ansigten och ett på hvar 
gafvel med ringar i munnen. Inuti stod en Trädkista, som var mest sönderruttnad 
och av den döde var blott hufvudskallen qvar, som med en fin såg var alldeles 
frånskiljd.» (ROTHLIEB s. 96). 

GRAV NR 30 Grav nr 30. En jordgrav söder om nr 29. Enligt en skrivelse från kyrkoföre
ståndarna 1692 var graven belägen ,straxt innan hög chors dören» . (0.3). F. ö. G. (s. 26) 
lämnar följande uppgifter: :.Num. BO. Är en Tysk Opskrift på stenen, innehållan
des, at en wid namn Lucas von Zvickelberg med sin Hustru, skal därunder wara 
begrafwen A". 1603. Men stenen är alt för stackot, och ligger in på Grafwen N. 23 . 
så tyckes han giöre et Grafställe med N<>_ 31. Om denne Grafwen är Kyrkio Wär. 
darnes Resolution af d. 16 Martii 1692, som genom Klåekaren Eric Staffansson 
Streng är med Sal. von Zvickelbergs Arfwingar Communicerat. Här begynner Stora 
gången.» 

GRAV NR 31 Gravsten nr 30. Över graven ligger en häll av grön kolmårdsmarmor utan in
skrift (196 x 142 cm.). stenen har förr varit försedd med metallringar för lyftning -
Dubbarna, med vilka ringarna varit fästade, sitta kvar i stenen. 

Ingen undersökning verkställdes vid sista restaureringen i denna grav. 
Grav nr 31. En jordgrav söder om nr 30 invid korets södra vägg. F. ö. G. (s. 27 

meddelar om densamma: »Num. 31. Är ingen underrättelse på Stenen, utan alt 
utnöt, ligger mit för Riks Råds Bänken, på Manfolks sidan. Jämte dänne, ligger en 

'Inskrifterna på huvud- och fotgavlarna äro felaktigt avskrivna, ty de ge ej n ågon begriplig 
mening. De torde lyda : >Morte nihil est certius, sed nulli tempus est certum. Qualis sum talis 
eris cinis sum in cinera eris. > Insluiften i dess helhet lyder i översättning: Här vilar den ädle 
och stränge David Drummond, konungens och sedermera svenska kronans generalmajor vid liv
gardet, riddare och stadskommendant, som avsomnade i Herranom den 12 mars 1638. Intet är 
säkrare än döden men ingen vet sin dödsstund. Sådan jag är, skall du bliva; jag är aska, du 
skall bliva till aska. 
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sten under Manfolks fribänkarne, som ingen underrättelse är om, och tyckes dock 
w ara et wackert Grafställ e.» 

Gravsten nr 31 . Över graven ligger en starkt nött häll av röd kalksten (196 X 

122 cm.). Mitt på stenen synas spår av en rund kartusch med beslagsornament; där
över spår av en helt oläslig inskrift. I nedre kanten står 10 (senare nummerordn.). 

Vid senaste restaureringen gjordes ingen undersökning i denna grav. 
G1'av nr 3 2 och 3 3. En murad grav omedelbart väster om nr 29 . Om dessa GRAV NR 32 

OCH 33 
gravar meddelar F. ö. G. (s. 27) följande: »Num. 32. I brädden på Stenen står uthuggit, 
at därunder skal ligga begrafwen Konstig Mäst!: Villam Boy Hkn afsomnade A~ 1592. 
A~ 17 40 d. 4 febr. blef denne Graf med den nästföljande (:dock alenast halfwa den 
senares sten som är sönder:) öpnad och befunnos wara Jordgrafwar, som kunna, i an
seende til det rum som N. 29 . intagit med des mur af denne N. 32, alenast giöra 
Et Grafställe, som Kyrkan ltunde försälja och efterlåtas at blifva murad. Och blef 
H. Cancellie Rådet Nerees moders fru Kolthoffs lik här nedsat, dock at flyttadt blif. 
i en annan Kyrkans Graf in uti kyrkan, då enär någon sig desse Grafställen tilhandla 
skulle. A~ 17 40 d. 29 Novemb. blef försåld t medelst utfärdat kiöpebref å samma 
dag, til Cancellie Rådet Wälbll<l H Ioachim de Neres [jfr grav nr 20), samt Capitain 
Wälb. H. Peter von Kocken och deras rätta Bröst arfwingar för 700 D. kmt. 4 112 

al. i längden och 4 al. i bredden, så at måstadelen af stenen N. 33 lyder nu mera 
härtil, och är tillåtit at mura Grafwen, då N. 29 och des wästra Mur kan betiänas af.» 
I gravbrevet säges gravstället vara »på stora gången i rad wid qwins bänkarue fram 
wid Choret belägit under stenarna N~ 32 och N~ 33, näst in till grafwen och stenen 
N~ 29 hållandes i längden . Fyra och en half al:_ och i bredden Fyra alnan. (0.3). 

Om grav nr 33 meddelar F. ö. G. (s. 28) endast: »Eric Olsson fordom Föreståndare i 
Clostret, afsomnad A~ 1623, och här begrafwen. » 

Gravsten nr 32. Över gravens norra del ligger en häll av röd kalksten (194 x 
149 cm.). Fig. 544. Dess mittparti upptages av tvenne större inskriftstavlor, åtskilda 
av en rund medaljong. På ömse sidor om denna bevingade änglahuvuden försedda 
med dynor, på vilka den övre av inskriftstavlorna ' vilar. I stenens hörn de fyra 
evangelisternas symboler och mellan dessa en ram med beslagsornament, hermer och 
putti. Utanför denna ram en till stor del utplånad, upphöjd inskrift, varav följande kan 
läsas: - - - END KONSTRlKE · MAN • M • WILLA (M · BOIJ) - -- - -- - -- HERRANOM • 

THEN · 16 · APRILIS · ÅHR ·EFTER· CHRI(S'ri] · - - - -- -. (Jfr F. Ö. G:s uppgift 
ovan). På den övre tavlan följande bibelspråk: o DÖDH HVR WEL m[öR TV MOT) l 
THEN TORFFTIG [A THE) N THER [SVAG) l OCH GAMMAL AHR. THEN I ALLES[ORG) l LIGGER • 

OCH· HAFFVER • DOGH IN[TET) l BAE'l"l'R E · TIL ·ATT WEN'l'A ·l SIRACH 41 CAP. l DER FORE • 

STVNDR · lAG • SKELLIES l HEDAN · OCH · VARE · NJER · CHRiS'rO · T[Y) l CHRIS'l'VS • AHR · MIT · 

LIFF • OCH [D) ÖD [EN) l AHR MIN· WINNINGH · PHfL--- ---. På den nedre tavlan 
står N~ 32 (äldre nummerordn. siffrorna äro i det närmaste utplånade genom över
huggning). Där bredvid står 24 (senare nummerordn.). 
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stenen låg före sista restaureringen ungefär på den plats i koret, där graven nr 24 
är belägen. Den utmärker den plats, där en av Sveriges främste konstnärer under 
1500-talet, Johan III:s hovarkitekt, bildhuggaren och målaren Willem Boy,l 0n gång 
erhöll sitt sista vilorum. 

Gravsten nr 33. Söder om föregående sten ligger en på vänstra sidan stympad 
häll av röd kalksten (203 x 111 cm.), som även före sista restaureringen låg på denna 
plats. På hällens ÖVre del l. H. S. och följande inskrift: THENNA · STEN ·OCH · LAGER
STAD(H) l AGER · OCH · TILKOMMER · LARS ·ANDE(R) l SON· MEDH ·SIN· KÄRE · HVS'l'RO · l 
MARGRETA ·AL · OE · S ·DA· T· 'l'· ER: ANN(O) j DOM· INI· 1648. Stenens mitt upptages av 
en sköld med bomärke och initialerna L · A · s · /M · A · D · 1 6 4 8 (fig. 555 ge). Under 
skölden bibelspråk: Fil. l v. 21 och 23 andra meningen. Stenen har tillhört graven 
nr 196 på kyrkogården (jfr s. 801). 

Graven är delvis fylld med sand och jord. Ingen undersökning verkställdes i den
samma vid senaste restaureringen. 

GRAV NR 3 4 Grav nr 34. En jordgrav söder om nr 32 och 33. Om denna meddelar F. ö. G. 
(s. 28): »Num 34. A.'?. 1587 d. 15. febr. Sal. Jacob Låhrman här begrafwen. På Sten 
står u thuggit Anno 1624 den 8 Aprilis Sal. Hinric Hässman här begrafwen. » 

Gravs ten nr 34. Över graven ligger en något stympad häll av grå kalksten (194 
x 129 cm.). I mitten ett cirkelrunt fält, omgivet av en nästan utplånad lagerkrans, 
med två bomärken samt initialerna I L och H H M (fig. 556 cc). Över och under mitt
fältet rektangulära tavlor med ramar av beslagsornament och följande inskrifter; i 
Övre fältet: ANNO • l 58 7 · DEN · 15 · PEBRY l ARII · AFSOMNADE · I · HERRA l NOJ\1 · S · IACOB · 
LARMAN ·OCH · l WARDT ·HAR· BEGRAFVEN ·l DEN· 24 · J;'EBRYARII; i det nedre: ANNO· 
l 6 2 4 • DEN · 8 • APRIJ,IS · l AFSOMNADE · S · I · HERRAN l OM · HINDRIK · HWSMAN · OCH j BLEF · 
HAR · I· KLOSTRET ·DE · l N· l l · APRILIS · BEGRAFVEN. I stenens nedre kant står No. 34 
(äldre nummerordn.; siffrorna till största delen utplånade genom överhuggning). ste
nen låg före sista restaureringen i norra sidoskeppet mellan de två västligaste pelarna 
mot mittskeppet. 

Ingen undersökning har vid sista restaureringen verkställts i denna grav. 
GRAV NR 35 Grav nr 35. En jordgrav omedelbart väster om nr 34. Enligt F. ö. G. (s. 29) 

är den belägen »på stora gången midt för Predikstolen» och stenen hade följande 
inskrift: »Ric jacet D. Josephus Thomre Myrolreus , Sacellanus Ecclesire Finnonicre, 
qvi in Christo obijt Anno 1623.» 2 RoTHLIEB (s. 101) uppger, att »en Grafsten med 
denna ehuru nästan oläsliga inskrift» ännu på hans tid skall ha legat över graven. 

1 WILLEM BoY var född i Mecheln omkr. 1520, död 1592. Konterfejare vid Gustav Vasas hov 
1558 och senare hos Erik XIV. Vistades i Antwerpen för utförande av Gustav Vasas grav
monument o. a. 1562-1565 och 1566-68. Hovkonterfejare hos Johan III. Vi~tades ånyo i 
Antwerpen, troligen 1570-75. Byggmästare på Stockholms slott från 1575 till sin död. 

2 Översättning: Här li gger herr .Tosef Tomasson från Murala(?), kapell an vid finska kyrkan, som 
dog i Kristus år 1623. 



697 RIDDARHOLMsKYRKAN 

Fig. 544. Gravsten nr 32, av röd kalksten, över bildhuggaren och arkitekten Willem 

Boy, d. 1592 (s. 695). 


Grabstein"Nr. 32 fUr den Bildbauer und Architekten Gravestona N'o 32, of r ed llrnestone, to Willem 

Willem Boy, t 1592. Rater Kalkstein . Boy, sculptor and architect, d . 1592. 



698 STOCKHOLM 

Gravsten nr 35. Över graven ligger en häll av grå kalksten (195 x 153 cm.). 
Inskrift saknas, men i nedre kanten står Ng 35 (äldre nummerordn.); i övre kanten 
står 25 (senare nummerordn.) . På ena kortsidan märken efter lyftringar. Stenen låg 
före sista restaureringen i korets nordvästra del. Troligen är detta den i F . ö. G. 
omnämnda stenen, vars inskrift helt utplånats. 

GRAV NR asA Gra v nr 35 A . En murad grav, belägen norr om graven nr 38 under de forna 
kvinnfolksbänkarna. Om graven föreligga följ ande uppgifter: »Under Qwinfolks 
Bänkarne wid Predikstolen, midt för Num . 38 är et Grafställe, som kommer fordom 
Orgbyggaren Frantz Boll til.» (F. ö. G. s. 29). I ett 1781 av hovjuveleraren Frans 
Berg inlämnat memorial angående dennes äganderätt till graven säges den vara be
lägen »mellan Predikstolen och Korssgången under Fruentimmers bänkarna». I margi
nalen finnes även antecknat »murad graf». (0. 3). I gravbrevet dat. 27/ 11 1654 göres 
»witterligit, att efftersom kongl. Mayttz Orgelbyggiare Ehrlig och konstryke Mäster 
Frantz Boll haf~ i wärcket att förfärdiga ett anseenligit Orgelwärck i bem~ kyrcka » 
(jfr s. 272), men som kyrkan har stora utgifter och »Boll haf~ begiärat för sig 
sin Hustru och rätte Bröstarfwingar een Graffplatz aff Kyrckian sig tillhandla, som 
kan kortas i hans betahlning», upplätes till honom »een Lägerstad belägen i förbem~ 
kyrckia under Qwinfolcks bänckarne wydh stoore gången gient emoot Högwählborne 
Greffwe Carl Leyonhufvudz Chor, hållandes i Längden Tree och een Halff aln, och i 
Bredden Tree alnar». (O. 3). »A'!_ 1701. öpnades denne Graf och däruti Frantz Bålls 
Son, Guldarbetaren Boll begrafwen. Grafwen wardt samma gång murad. Tilhörer 
nu mera Jouveleraren Frantz Berg, sedan Iouveleraren Hinric Richter, den samma, 
jämte des Stenhus, til honom försålt; Warandes Richters Hustru Maria Boll, en dotter 
af åfwannämda Frantz Boll, som här begrofs d. 28 Nov. 1742 och hennes Man äfwen 
här begrafwen d . 20. April 1736. » (F. ö. G. s. 29). 

Gravsten nr 35 A. Över graven ligger sedan senaste restaureringen en häll av 
röd kalksten (192 x 142 cm .). Mitt på stenen vapensköld med hjälmtäcke av akantus
blad. I skölden snett åt höger ett gångjärnsbeslag med spikhål och spets i form av 
en fransk lilja. På den krönta hjälmen överkroppen av en hjort (fig. 545). Under 
vapnet följande inskrift: HIR · VNDER ·LIGHT· BEGRAEN ·l SALIGE · BERENT • BROCKER · l 
ANNO • 16 o7. I varje hörn en ros i ett cirkelrunt fält och runt kanterna ram med 
bibelspråk på tyska: Rom. 14 v. 8. Denna sten, som icke tillhört graven, låg 1914 
i norra sidoskeppets östligaste del. 

Graven är helt fylld med jord. Endast översta fyllningslagret undersöktes 1915; 
inga fynd av betydelse. 

GRAV NR 36 Grav nr 36 är en jordgrav norr om nr 35 och väster om nr 33 på forna stora 
gången. Om densamma finnas följande uppgifter: »Num 36. Här ligger begrafwen 
Vilken Mölner Anno 1588.» (F. ö. G. s. 29). I ett gravbrev av 29 mars 1652 göra 
kyrkans föreståndare veterligt att de »hafwa försålt till Cammereraren Lennardt Hans
son Een lägerstad [nr 36] belägen på Stoorgången baak om Chordören emellan wälb: 
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Fig. 545. Detalj av gravstenen nr 3f> A, av röd kalksten, över Berent Brocker, visande 
hans vapen. 1607. 

Detail des Grabsteins Nr. 35 A fUr Boren t Broeker mit Detail of gravestene N: o 35 A, of red limestoneJ to 
dessen Wappen. 1607. Roter Kalkstein. Berent Broeker and showing his arms. 1607. 

4ö. Sveriges kyrkor. Slackholm II. 
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Simon Simonsons och Sal: H:. Johan Sigfridj graffwar, hållandes i längden Tree och 
en half alnar, i bredden Tree alnar.» (0. 3). »A ~ 1696 d . 15 Iunii har Lennardt 
Hanssons dotter, Jungfru Christina Lennartsdotter blifwit bisat i Kyrkans Hwalf. 
A~ 1697 d. 4 Iulii begrafwits uti hennes Faders Graf. Sedan har ei något lik här 
blifwit nedsat in til denne ticl.» 1 (F. ö. G. s. 30). 1730 d. 16 nov. blev det ovan 
anförda gravbrevet förnyat »på det sätt: at Fordom assessorens H. Lennart Hansons 
Graf, som är belägen på Stora gången strax wid Predikstolen och befinnes wara under 
N<:. 36 . omurad, nu som till förene ja ock framgent, tillhörer dess rätta bröstarvingar, 
. . . . Ridderhoff (tillförende Rothoff)». (0. 3). Om samma sak meddelar F. ö. G. (s . 29): 
»A':. 1730 d. 16 November, upwistes för samtl. Kyrkoföreståndarne et original Köpe
bref, daterat d . 19. Marti 1602. samt Hennes Kongl. Maj~ fordom drotning Christinre 
d . 20 Iunii 1652, därå gifne confirmation, utaf Hytmästaren H . Lorentz Ridderhoff 
(tillförene Capitain Rothoff) som genom en utfallen Kongl. Swea HofRättens Resol. af 
d. 19. Martii 1730» bevisade sig ha arvsrätt till denna grav. »Man finner och af 

Copierne och medelst den påskrift, som fordom Kyrkoherden Vultejus giordt, det 
original brefwen warit upwiste A<:. 168-l d. 9 September.» 

1731 d. :-:l april betalade »ryttmästaren H :. Lorens Ridderhoff för ett nytt Grafbref 
på Grafwen N<:. 36 och stora gången 6: - >>. Den 12 jan. 1751 verkställdes >>graf 
öppningen i Kyrckjan och stora gången uti den Ridderhoffska Grafwen, för Wälborene 
H .r:. Öfwerst Lieutenanten Ridderhoffs Lijk - - - 20: -» . (ItÄKENSK.) . »År 1765 
d. 12 Januarij begrofs här Bokhållaren Hans Åberg som ägde en Rothoff till Hustru.» 
(GitkFFSTEENSBOOK S. 94). 

Gravsten nr 36. Över graven ligger en häll av röd kalksten, något stym pad på 
alla sidor (17G x 110 cm .). I dess övre del följande starkt nötta inskrift: HER LIGEit 
BEGit[AjVEN SA [Hj l T,IGE WILKEN li:IÖLNAit l GWDH HANS SIEL BE l VAitE TIL EVIG TIDT 
A:F l SOMNADE I HEitA[Noj:n:rl THEN 1(?) [DjECEMBEit l [ANNjO 15[88] . I kanten ovanför denna 
inskrift står i motsatt riktning N[ o. ] 36 (äldre nummerordn ). I stenens netlre del 
sköld med bomärke (tig. 556 ce) och däröver bokstäverna W. M. Stenen låg före den 
sista restaureringen vid korets norra vägg över grav nr 27. 

Ingen undersökning gjordes i graven vid senaste restaureringen. 
Huvudbaner för överstelöjtnanten Loren t s Ridder ho f, d . 1750. Fig. 5-!6 

Hänger nu på östsidan av andra pelaren från väster mellan mittskeppet och södra sido
skeppet och satt 1822 en!. RoTHLmB (s. 102) •på tredje Pelaren å södra sidan>>. 
Skölden, som överensstämmer med adliga ätten Ridderhafs vapen, omgives av ett 
hjälmtäcke i guld och rött. Under skölden förgyllda palmkvistar och en av förgylld a 
voluter omgiven mussieformad kartusch, nedtill avslutad med en dödskalle, och med 
text i svart på "silver. Inskrift: KONGELIGE 111AJESTETS. l TIW lilAN, ÖJ<'WEitSTE LIEUTE
NANT, ADJUTANT WID KONGEUG MAJESTETS l LIF DltABANTE COitPS, SA111T lUDDARE AF 

1 Ovisst vid vilken tidpunkt denna anteckning blivit gjord. 
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Fig. 546. Huvudbaner för överstelöjtnanten Lorents 
Ridderhof, d. 1750. Grav nr 36. 

Fun eralwappen deA Oberst Fnneral arms of Lieutenant
leutnants Lorents Ridderhof, colonel Lorents Ridderhof, d. 

t 1750. 1750. 

KONGELIGE SWEJWSOIWEN, l WÄLBOREN HEJ{]{ LOltENTS !UDDERHOF. l FÖD THEN 8. APlUL 
ÅR 1685. DÖD THEN s. JULII ÅR l r no. H. 218, B. 151 cm. Har haft bärstång. 

Grav nr 37. En murad grav, belägen väster om nr 36. Om läget meddelar F . ö. G. GnAv NR 37 

(s. 31): »Sal. Abram Cabelliaus och Hans Arfwingars Graf, på stora gången midt för 
Predikstolen och sträcker ~ig under Manfolks Bänkarne. » Kyrkans handlingar nämna 

följande begravningar i denna grav: »1661. Juny then 5 begrofs Hindriks Loos Hustrw 

i Kabeljos graf. >> (RFa .). »År l 682. d. 30. Juny begrofs Öfw ersten van Duyvelandt 
von Roden i samma graf och förärade til Kyrkan ett p ':_ Silfwerstakar om 101. lod 
[jfr s . 328]. År 1688. begrofs denne Öfverstes Enke Fru Maria Cabeljou i denne graf.>> 

(GRAF.FSTEENSBOOK s. 95). Den 13 febr. l 7<!5 betalades för >>graf öppningen för Jungfru 

Hummers i Kyrckjan och Kyrckjans Graf N~ 37 på stora gången 50:->>. (RÄKENSK.). 
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»År 1745 d. 13 feb: nedsattes här i Grafwen Kongl. HåfCammar-Iungfrun Hummers 

lik, ... .. utan att hennes Arfgar någon widare pnetension å Grafwen äga. Denna 

Graf är Murad, och kunna än rymmas 2~ likkistor i bredd med denne förenämde. 

Men fans eljest intet i Grafwen annat än några förmultnade kistebräd-stycken. >> 

(GRAlfFSTEENSBOOK S. 95). 
G-ravsten nr 37 A. Över gravens södra del ligger en starkt nött häll av grå kalk

sten (202 X 145 cm.) . I sten ens övre del Cabiljaus vapen, tvenne krönta fiskar, 

i ovalt, nedsänkt fält (fig. 547). Bredvid och under vapnet en inskrift, vars vänstra 

del, som legat på stora gången, är helt utplånad genom nötning. På högra delen, 

som varit skyddad av manfolksbänkarna, kan följande läsas: HIER [uN]DER LIGGEN 

BEGRAVEN l - - -- - ABRAHAJ\'f l - - --- - ABELIO - - l - -- - - IAN 
0· GEN j - - - - DEltEN l - - - - A l 57 l l - - - - lfEBRY j - 

-- -- GENEltA;I~ l - - - -- VAN · SYN l - - - - ENT RYC -- /- -- -- - IN 

DEN j - - - - GEIWST j - - - - APRIL l 6 4 5 l- - - -- OU MARIA VAN 

LEES'l' j - - -- EKE GEJWST DEN 2 2 IUJ,Y j --- - - OUT 8 t IAER j- - - CABEI,IAU 

IN DEN HEEit GElWST j - - - l<'OR l 6 4 4 OUT 3 4 IA;R j - - R lOHAK CABELIAU IN 

DEN HEER j - - - - lO NOVElliE l 6 52 OUT 52 IA;R l - - VAN ABRAHAJ\'1: CABEI~IAU j 
- - CABELIAU IN · DEN · HEER l- -- EN ~ 7 J\'J:EY 16 ti l OUT 6 5 IA;H j- CABELIAU 

IN DEN HEEl{ GEidJST l- - - UARY 16 6 2 OUT 6 g l IAEit j- - - S V AN ABRAHAJ\I 

CABEI.IAU j IN DEJ\1 2ö - - - -- - - j No 37. Denna sten låg före sista restau

reringen i mittskeppet framför södra sidoskeppets andra pelare från väst_er. 

Under stenen kunde i gravens södra del, som är fylld med jord, iakttagas rester 

av flera söndertryckta kistor. Ingen unelersökning verkställdes i denna del av graven. 

Gravstm nr 37 B. Över gravens norra delligger en häll av kolmårdsmarmor (238 
X l 19 cm.). I hörnen nedsänkta ringar av mässing. Mitt på hällen följande in skrift: 

CAJU, JOHAN ADLEIWitEUTZ l FÖDD PA_ KIAJ,A G.\JW VID BAIWO I .FINI,AND D. 2 7 APRIJ, 

17 3 7 l DÖD I STOCKHOLlli D. 13 AUGUSTI 1815. Denna sten låg även före sista restau

reringen på denna plats. 

Då graven öppnades 1915 var den i mycket dåligt skick. Västra väggen, som till 

stor del var murad av sönderslagna gravstenar, ersattes med en ny mur, och de till

varatagna gravstensfragmenten inpassades i sitt sammanhang på olika ställen i kyrkans 

golv. Karl Johan Adlercreutz' kista befanns vara helt söndertryckt och förmultnad, 

varför släkten förklarade sig vilja bekosta en ny kista av koppar, i vilken kvarlevorna 

kunde överflyttas. Med anledning härav verkställdes undersökning av elen hoptryckta 

kistan. Därvid befanns, att generalen varit iförd t<tora serafimerdräkten med silkes

strumpor och låga skor. Skelettets längd 169 cm. 2 Lämningarna överfördes i en 

1 eller 62. 
2 Undersökningen och överflyttningen i dPn nya kistan verkställdes av frih. R. Cederström 

och förf. d . 27 juli 1915. Protokoll över denna förrättning med beskrivning och fotografier finnes 
i A. T. A. samt i B. St:s och Livrustkammarens arkiv. 
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Fig. 547. Detalj av gravstenen nr 37 A, av grå kalksten, över medlemmar av 

släkten Cabiljau, visande släktens vapen. 1600-talet. 


Detail d es Grabsteins Nr. 37 A fUr Mitglieder der Detail of gravestone N:o B7 A, of ~rey limestone, 

F amilie Cabilj au mit dem 'Vappen der Familie . of members of the Ca.biljau faiu ily, showing its 

17 . Jahrh. Grauer Kalkstcin. arms. 17:th century . 

45* 
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odekorerad kista av koppar, på vars lock följande inskrift är graverad: CARL JOHAN 
ADLEIWREUTZ ~FÖDD D. 2 7 APlUL l 7 57 p,\ KIALA I NYLAND DÖD D. 2 l AUG. l 815 

STOCKHOLM. BEGRAl!'VEN D. 18 APRIL 1816 l DENNA KYRKA. VID KYRKANS ImSTAURE
RI NG INNESLÖTS STOFTET MED DJUPASTE VÖRDNAD I DENNA KISTA Al<' SONSONSSONSÖNERNA 
BOLIVAl{ OCH CAELOS ADLEECREUTZ l 9 l 5 . 

GRAV NR 38 Grav nr BB. En omurad grav norr om nr 37. F. ö. G. (s. 32) meddelar om den
samma följande : »Nnm. 38. Står på Stenen: Johannes Sigfridi Ostrogothus, Coenobi 
stockholmensis Pastor, hic sepultus A. 1646. cum filiis et Uxore Anna Jöransdotter. 1 

Ano 1676 d. 17 Septemr efterläts Kapellarren Olof Sparman at begrafwa sin sal. 
Hustrus lik i denne Grafwen. A? 17 40 d . 31 Martii b le f denne Graf öpnad, omurad, 
befans 7. q warter diup mit uti, ei någon Kista i Grafwen, alenast död- benen bland mullen.» 

Gravsten nr 38. Över grayen ligger en mycket nött och på övre kortsidan 
stympad häll av grå kalksten (227 x 125 cm.). I hörnen evangelistsymbolerna och 
runt stenens kanter ram med ett nästan utplånat och oläsligt bibelspråk. I mitten 
nedsänkt medaljong med ett rektangulärt föremål, troligen en bok. Över och under 
medaljongen tavlor, inramade av beslagsornament. På den övre läses: IOHANNES SIG· 
J<'RIDI l OSTROGOTHVS CO[ENOBI) l STOCKHOLMENSIS PAS[TOR) j [NATU)S ANNO--- -
---- [A)NNO 1646 j---------- l HANNA IOHANS DOTT[ER). Den nedre 
tavlans inskrift är oläslig. I nedre kanten står No 38 (äldre nummerordn. ; siffrorna 
överhuggnaJ; därbredvid står 17 (senare nummerordn .). Denna sten låg före sista 
restaureringen över grav nr 17 i koret. 

Ingen undersökning har verkställts i graven. 
GRAV NR 39 Grav nr 3 9. En murad grav väster om nr 37. Av räkenskaperna för år 1731 framgår, 

att grav nr 37 är belägen på stora gången. Den 9. febr . sagda år omtalas nämligen: 
"Öpningen af framl ':" Salini graf N~ 39 på Stora gången hwaruti Jordfästes Assessoren 
Ehrenstams lilla Son.» • l 7 44 den l. April nedsattes i denne Graf flåfrätts Rådet 
Ehrenstams lik .... och nyl. tilförene En af dess Söners; då Fadren förut låtit rensa 
Grafwen. » (GEAFJ<' STEENSBOOK s. ·96). Eftersom graven kunde rensas bör den ha 
varit murad. Av den på gravstenen inhuggna inskriften kunde enl. F'. ö. G. (s. 32) 
icke mera läsas än: »Hörer Fru Carin Larsdotter til. • Kyrkans handlingar omtala 
ytterligare följande begravningar i densamma: •1683. February then 12 . . Gustav 
Salini barn j kyrkjan Uthj Salini Graff. 1704. Novemb: d 8 ... Notarien H Bertill 
Tesstings Lilla Sohn uti Sahl. Doctor Carl Salini Graf i Kyrckian på stora gången. 
1731. Feb~ d: 9: .. assess~ Ehrenstams lilla son, i Salini Graf N~ 39.» (RF'a.) . »21 
mar[s] 1744. Graföppningen i Kyrckian [för Thomas Ehrenstam] på stora gången och 
Grafwen 39 eller den så kallade Salinii Graf.» (EÄKENSK. ). 

Gravsten nr 3 9. Över gravens norra del ligger en starkt nött och på övre kort
sidan stympad häll av grå kalksten (227 x 132 cm.). :B'ig. 549. I mitten ett nedsänkt 

Översättning : Johan Sigfridsson från Östergötland, pnstor vid Stockholmskonventet, här be
graven år 1646, med barn och hustru, Anna Jöransdotter. 

1 
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Fig. 548. Epitafium av förgyllt trä över hovrättsrådet 

Lars Ehrenstam, d. 1744. Grav nr 39. 


Epitaph aus vergoldetem Holz fUr Memorial tablet o f wood) gilt, to 

den Oberlandesgerichtsrat Lars Lars Ehrenstam , Justice in Chan

Ehrenstam, t 174!. cery, d. 1744. 

rektangulärt fält och i detta tvenne putti, hållande en av ett bevingat änglahuvud 
krönt lagerkrans, som omger två korslagda, nedåtvända facklor(?) samt två sexuddiga 
stjärnor. I stenens övre hörn änglahuvuden och i de nedre dödskalle och timglas. 
Över mittfältet inskrift, varav följande kan läsas: [THENNA] STEN ocH LAGERSTA / 
- - - CAREL SA - - - Sl--- SANDEJ1 E-EHSDATTEJ{ l-- - --- -- ETTA 
'l'II, NU OCH: ITU,· l---- NDE TYDER ANNA· l---- T· SAI,INA JYIELENE ·l 

SALINA - - -. Under mittfältet bibelspråk: Ps. 31 v. 6 och 
Fil. l v. 21. I nedre kanten står No 39 (äldre nummerordn.; siffrorna till största 
delen utplånade genom huggning) . Delvis över det gamla numret står 18 (senare 
nummerordn.). Stenens kant har på undersidan en urfasad hålkäl, varför den antingen 
varit en altarskiva eller täckt en över golvet upphöjd tumba. Stenen låg före sista 
restaureringen över grav nr 18 i koret. Över gravens södra del ligger stenen nr 145. 

Vid senaste restaureringen verkställdes ingen undersökning i graven. 
Epitafium över hovrättsrådet Lars Ehrenstam, d. 1744. Fig. 548. Hänger nu 

på västsidan av andra pelaren från väster mellan mittskeppet och södra sidoskeppet 
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- Skölden med ätten Ehrenstams vapen är omgiven av bladornament. Skölden har 

haft hjälm med hjälmprydnad, som nu är förkommen. Under skölden en kartusch, 

omgiven av voluter och guirlander; nedtill en dödskalle över två korslagda benknotor . 

Epitafiet är av trä och helt förgyllt. H. 170, B . 156 cm. Inskrift : KONGL: ~IAIIST~ 

'rlW~~IAN OCH HOFRÄTTS1t1\D, f I KONGL: MAIIST~ OCH RIKSENS SWEA I-IOFRÄ'fT, l WÄLBORNE 

HERJt LARS EHRENSTAJ\1: / FÖD J. HR l 6 8 l DÖD DEN 2 8 MARTIJ, ,\.Im l 7 4 4. 
GRAV NR 40 Grav nr 40. En omurad grav, belägen norr om nr 39. Om graven föreligga 

följande underrättelser: »Num . 40. Bokstäfwerne alle utnötte, och därföre om denna 

Grafwen ingen underrättelse. Är 3112 al. lång och 211 al. bred . A? 1742 d. 262 

Mai försåldes denne Graf med utfärdat Grafbref af samma datum til Ionvelerarens 

Ioh: Kyhlmans Änka, hustru Hedvig Pijhlgren, är omurad, äger inga barn.» (F. ö. G. 

s. 33). I det vid detta köp utfärdade gravbrevet säges, att kyrkan försäljer ett »omurat 

Grafställe belägit på store gången wid korssgången under Stenen N? 40, hållandes i 

längden Tri och en halff al. och i bredden Twå och En half ah. (0. 3). 
Gravsten nr 40. Över graven ligger en häll av grå kalksten (203 X 144 cm.). 

Fig. 550. I hörnen nedsänkta, cirkelrunda fält, i vilkas mitt finnas märken efter 

nu borttagna lyftringar. l ett nedsänkt, rektangulärt fält i stenens mitt en lagerkrans 

med dödskalle och korslagda ben nedtill samt lie, timglas och palmkvist upptill. 

Inom lagerkransen följande inskrift: DENNA S'l'EN l OCH l UNDEl{WAl{ANDE Gl{AJ<' l HÖRERI 

IOUVELERAltEN HEltR l IOHAN KIHLJ\1AN l OCH j DES KÄltA ~lAKA MADAME j HEDVIG PIHL

GREN l ANNO l 7 4 2. Över mittfältet står: EN· SQnf ·HAFT· SIN· IESVl\i · KIElt l ÖFVER ·ALT· 

I · WERLDEN · ÄR l LEFVER · NV · SIN · IESV~I · NÄR l FAS'l' · DESS · BEN · DE ·HYlLA· HÄR. 

Under mittfältet: I· EN· ST.:\.1{ · WÅR · SALIGHET l VTAJ<' · GVDS · BARl\iHEliTIGHET l DEN· P.:\. 

· HONOM · TRÖSTA · VET l LEFVA · SKALJ, · I . EVIGHET. JOH. 3 V. l 6. Därunder står m om 

ram N= 4O. Stenen låg före restaureringen 191n i mittskeppets östligaste del söder 

om grav nr 34. 
GnAv NR 41 Grav nr 41. En omurad grav, belägen väster om nr 39. Om densamma meddelar 

F. ö. G . (s. 33): •Num. 41. Bokstäfwerne utnötte, och härom ingen underrättelse, på 

stora gången, första qwarteret. » Ingen undersökning har verkställts i graven. 

Gravsten nr 41. Över graven ligger nu, liksom före sista restaureringen, en på 

ena långsidan stympad häll av röd kalksten (200 x 106 cm.), vilken fordom legat 

över grav nr X4 på kyrkogården (jfr s. 793). Mitt på stenen en oval lagerkrans och 

inom denna de Eammanflätade initialerna N [ils] Slchierp] C[ecilia] B[roms] . Över och 

under mittfältet rektangulära tavlor, omramade av beslagsornament och nedhängande 

fruktfestoner. l det övre fältet följande inskrift: HAR uN[D]El{ r.rGJm [B]EGR[AF]w[E]N 

F[OR] l DGnf AHREBOH[NE OCH] w[ALjBETl{[OjDDE l CHAJIIARE!tAltE[N KU HOOS GUjDH l SALIGH 

NIL[s1 I[O]NSS[<mj SC[HIEJtP l<'Ö]DD [Å]Hlt l 1627. DÖDH [1\.]Hlt 1[666. LEF]W[ATj H[Ä]R [r] l 
WERJ,DENKE [3] 9 [1\HJ{ OCH EN ~JJ\NAD]_l l det nedre: D[ENjNE. STEN. [HAFWER] S[AjJ"IGHEI 

CI-IAl\UIAltE!{A(l{ENS EjFTER[LjATNE l ANCKIA DHEN. EI-IREBOJtNE OCH Gl'D l FRUCHTIGE. 
1 Rekonstruktionen av denna och följande inskrift grundar sig på av PoSSIE'l'H gjorda avskrifter. 
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Fig. 549. Gravsten nr 39, av grå kalksten, över mPdlemmar av släkten Salinus. 
1600-talets senare del (s. 704) . 

Grabstein Nr. 39 filr Mitglit:>cler dPr Famili e Sa GravestoDe N:o H9, of grey limf'ston e.. to mem
linus. 2. Hälfte des l'i. Jahrh. Orauer Kalkstein . bers of the Salinus family. Latter part of 17:th 

ceiJtury 
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Fig. 550. Gravsten nr 40, av grå kalksten, över juve

leraren Johan Kihlman och hans hustru Hedvig 


Pihlgren. 1742 (s. 706). 

Grabstein Nr. 40 fUr den Juwelier Gravestoll e N:o 40, of grey lime

Johan Kihlman und Reine Gattin stone , to Johan Kihlrnan, jeweller, 
Hedvig Piblgren. Grauer Kalk- and his wife) Hedvig Pihlgren. 

stein. 1742 . 17-12. 

.i\:JATRONA. HUSTIW l CICILIA. BJWMS. LATHIT. STAJ,LA ( OFWER. SIN. SALIGHE. MANS. rr.YKj l 
OCH. DES. LAGERSTADH. ÅHJt 16G7. Runt stenens kanter bibelspråk: Ps. 16 V. 6 och 

Jes. 57 v. l sista m eningen samt v. 2. 
GRAV NR 42 Grav nr 42. En omurad grav norr om nr 41. Om graven meddelar F. ö. G. 

(s. 33): »Num. 42 . På stora Kårssgången, på stenen äro bokstäfwerne utnötte, och om 

äganden ingen underrättelse. >> 17 4 7 verkställdes >> Graföppningen i Kyrckjan och Kyrck

jans Graf N~ 42 på stora Gången för Bergmästaren H b Jacob Fischer att stå till 

förruttnelse>>, för vilken kyrkan den 3 april uppbar 20 dlr. (RÄKENSK.). 

Ingen undersökning har vid senaste restaureringen verkställts i denna grav. 



RIDDARHOLMSKYRKAN 709 

Gravsten nr 42. Över graven ligger en häll av grå kalksten (203 x 129 cm.), 
vilken tillhört graven nr 98 på kyrkogården (jfr s. 796). · Före sista restaureringen 
låg den i korets västra del. Fig. 651-5fi2. Den har i mitten ett nedsänkt cirkel
runt fält och i detta ett vapen. I vardera hörnet ett cirkelrunt fält med fyrtalig 
blomma och runt stenens kanter ram med bibelspråk på tyska: Job 19 v. 25. I stenens 
Övre del följande inskrift; DISER STEIN UND STEL l LE GEHÖRET I· K · li'I • .FELT l UND HOF· 

TRUMPETER S · IACOB l BRICKJ\'IAN UND SEINEN ERBEN l ZU UND LIGET HIER UNTER l BEGRABEN 

ANNO 1 6 51 DEN j 11 DECEMBRIS. I nederkanten står 32 (senare nummerordn.). 
Grav nr 43. En omurad grav, belägen väster om nr 41. Om densamma finnes GRAV NR 43 

endast följande meddelande: »Num. 43. Med gamal munkstil på stenen inhuggen, 
som ei Kan läsas mer än som A~ 1563 den 22 Aprilis. På stora Kårssgången.» 
{F. ö. G. s. 33). 

Gravsten nr 43. Över graven ligger ett fragment (67 x 55 cm.) av en gammal 
.sten, som fordom tillhört densamma, och som vid sista restaureringen hittades i fyll
ningen under golvet. I nedre delen finnes bevarat No 43 (äldre nummerordn.) . Frag
mentet har vid sista restaureringen lagts tillsammans med en ny häll av grå kalksten . 

Ingen undersökning har verkställts i denna grav. 
Grav nr 4 4. En omurad grav väster om nr 42 och norr om nr 43.1 Om den- GRAV NR 44 

samma meddelar F . ö. G. (s. 34): »Num. 44. Sal. Iokum Gonde. Cort Wulff. Petter 
Sejer. Carsten Strant. Fins inte årtal. På ~;tora gången och främst på andra qwarteret. >> 

Gravsten nr 44. Över graven ligger en slät häll av röd kalksten (195 x lSO 
cm.) utan inskrift. Den låg även före sista restaureringen på denna plats. Den i 
F. ö. G. omtalade stenen torde vara gravsten nr 99 (s. 748), som identifierats först, 
.sedan den blivit inlagd på sin nuvarande plats i golvet. 

Ingen undersökning har verkställts i graven. 
Grav nr 45. En omurad grav väster om nr 43, belägen »på store gången andre GRAV NR 45 

qwarterett» (GRAFFS'l'EENSBOOK s. 101). Om graven meddelar F. ö. G. (s. 34): »Num. 
45 . En gamal Sten står påhuggit 1580. A'! 17R4 d. l Martii öpnades denne graf 
-och nedsattes Hans Kongl. Höghets, Hertinge!JS Carl Fredrick af Holsten, fordom 
Waktmästares Bryniel W egenbergs lik.>> 

Gravsten nr 45. Över graven ligger en stympad medeltida häll av grå kalksten 
{152 x 102 cm.). Fig. 553. I ena hörnet cirkelrunt fält med evangelisten Mattens' 
symbol. Utmed två av stenens sidor ram med en nu nästan utplånad minuskelin
skrift, varav följande likväl kan läsas : ANNO DO l MINI MCCCLXX - -- -. l stenens 
Övre del är senare inhugget : ANDERS • ANDEHSSON ·l KLACKARE ·OCH· H·/ l\IARGRETA • 

·O[LOF]SDOT j TER· HOimR • (DENN]E • STEN · l TILI~ ANNO. [1652]. 2 Under inskriften en oval 

1 Det på planen plansch XII markerade läget för gravarna nr 44-53 är endast ungefärligt, bero
ende därpå, att alla gravarna äro omurade, så att inga gränser kunnat fastställas. Avvikelserna 
irån det verkliga läget kunna emellertid endast vara obetydliga. 

2 Årtalet rekonstruerat med tillhjälp av PosSIETI·IS avskrift. 
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Fig. 551. Gravsten nr 42, av grå kalk~ten, över hovtrumpetaren Jakob 

Brickman, d. 1651 (s. 709). 


Grabstein Nr. 42 fUr den Haftrompeter Jakob GraveRtene N:o J3J of grey limestone, to Jakob 

Brickman, t 1651. G-rauer Kalkstein. BrickmanJ Hoyal trumpeter, d . 1651. 
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Fig. 552. Detalj av gravstenen nr 42. visande hovtrumpetaren Jakob Brickmans vapen . 
Detail von dem Grabstein Nr. 42 mit dem Wappen Detail of gravestone N:o 42 showing the arms of Jakob 

Jakob Brickmau. Bricinnan. 
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Fig. 553 och 554. Gravsten nr 45, av grå kalksten. T. v. stenens nuvarande utseende; t. h. 

enligt teckning av E. Palmskiöld, omkr. 1700. U. B. (s. 709). 


Grabstein Nr. 45. Llnks : das heutige Aussehen des Ste ins. Gravestona N:o 4i\, of grey limestone . To the lelt, the pre· 

Rechts: Zei chnung von E. Palmskiöld, um 1700. Grauer sent appearaure of the stone ; to the right, from a drawing· 

Kalkstein. b y E . Palmskiöld, about 1700. 

med ett W. B tenen låg även före sista restaureringen på denna plats. Vid 17O O-talets 
början låg den över graven nr 1G l på kyrkogården (jfr s. 800). Den finnes avbildad 
i Palmskiöldska saml. i U. B. (fig. 554). Inskriften har där följande lydelse : anno· 
do l mini MCCCLXX IX o[biit] mar l tinus ron / robolat ko-- - -. Stenen låg 
vid denna tid, omkring 1700, vid »Sal. Kon. M~ Gustavi Adolph i grafz ingångh >> . 

Ingen undersökning har verkställts i denna grav. 
GRAV NR 46 Gr av nr 46. En omurad grav, belägen vli ster om nr 44. Om elensamma med· 

delar F. ö. G. (s. 34): »Num. 46. In på Stenen står. Sal. Hinrich Småpepper, af. 
somnade Anno 1589. Men kring stenen står. Hustru Charin Heinrich Schusemukz. 
afsomnade den 12. Aug. A0 1621. A~ 1743 d. 30 Novemb~ ÖfwersteLieutenanten 
Passelbergs dotters lik här nedsat til förrutnelse. På stora gången, andra qwarteret. » 

•I grafwen N~ 46 på stora gången begrovs Anna Margaretha Passelberg.» (RXKENSK. 30 
nov. 1743). 

G1' avs ten nr 46. Över graven ligger en på bägge långsidorna stympad häll av 
röd kalksten (203 x 100 cm.). Den har i mitten en cirkel med en i det närmaste 
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utplånad sköld av sen 1500-talsform. I skölden bomärke (fig. 556 eb). Över och under 
mittfältet inskriftstavlor med ramar av beslagsornament. I den övre följande in
skrift: HAR· VNDER · LIGGER· l BEGRAVEN· S · HENRICH j Sll1APEPER · HVII~KEN ·l AFSOMNADE · 
THEN · 7 j DECEll1B: 15 8 9 GVDH j BEVAR · HANS · SIEL · I den undre tavlan är inskriften 
helt utplånad. I densam ma är senare inhugget No 4G (äldre nummerordn.). Runt 
stenens kanter har funnits en nu till största delen utplånad inskrift; följande kan 
likväl urskiljas: (HXR] VNDER ·LIGGER· BEGRAVEN HEDERLIGE - - - (CHARIN HEINIUCH 
SCHVSEMVKZ] l (A]l<'SOJHNADE · THEN · l Z· AVGVSTI ·ANNO j 16Zl · GVDH · G(n·]vA ·HENNE · EN 
FRÖGDE[FVL · VPSTANDELSE ·]. Jfr uppgiften i F. ö. G. ovan. 

Ingen undersökning har verkställts i graven. 
Grav nr 47. En 01nurad grav, belägen väster om nr 45 >;geent emoth stolame GRAV NR 47 

af Numi,"l8: 19 och 20». (GRkFFSTEENSBOOK s. 103). Om densamma meddelar F. ö. G. 
(s. 35): »Num. 4.7 Är en gamal Sten, därpå står uthuggit 1570 med bokstäfwerne 
O. L. A. Denne Graf har H. Secret. Palmschöld påtalt at skola tilhöra honom på 
sina förfäders rät ifrån Oluf Larsson Ålänning.» 

Gravsten nr 47. Över graven ligger en starkt stympad och nött häll av grå 
kalksten (176 x 87 cm.). I stenens övre högra hörn en sköld med bomärke och år
talet 1570 (fig. 555 ad). Stenen i övrigt slät. Troligen är detta samma sten, som om
talas i F. ö. G. (jfr ovan). 

Ingen undersökning har verkställts i graven. 
Grav nr 48. En omurad grav, belägen väster om nr 46 och norr om nr 47. Gn Av NR 48 

Om densamma lämna1: F. ö. G. (s. 35) följande uppgifter : »Num. 48. Ingebor Svens. 
dotter, som afsomnade A0 1575 ligger här begrafwen. A0 1679 in Junio inkom 
Hustru Beata van der Freden ell~ Sal. Hinrich Grundels Änka, och angaf denne emot
stående Grafsten höra henne til, brukandes följande skäl. l? At Ingebor Svensdotter, 
som med fulla bokstäfwer står skrifwen på Stenen är hennes Mormoder, des man 
Eric Jöransson, för hwilken ock i samma sten står uthuggit, E. J . S. 2° Upwiste hon 
en gamal bok, däruti Eric Jöransson skrifwit, at A? 1575. är hans sal. Hustru Ingebor 
i Gudi afsomnad, wisandes därmed åratalet öfwerensstämmer, som ock på Stenen är 
uthuggit. 3° Begärte hon ock at Grafwen måtte upplåtas så skal däri finnas 211_" 
Kistor, hwilket ock befans. Härom kommo Kyrkiowärdarne den ~8 Julii 1679 til
sammans, ock kunde på desse skäl ei annat finna, än förbe~ Grafsten och ställe hörde 
bem. Hustru Beata til, därföre och inte kunde förwägra henne at begrafwa däri sin 
Måg Registratorn Daniel Hesler, som nyl. genom döden wore afgången, dock skulle 
hon gifwa 60 D. för wederkännelse till kyrkan.» PossiETH (s. 20 l) ger samma uppgift 
samt tillägger, att »in under stå thessa bokstäfwer E. G. S.» »A? 16ö8 lades på denne 
Graf en ny Sten med bokstäfwer I. L. A. B. G.» (F. ö. G. s. 36). Den ifrågavarande 
stenen har vid sista restaureringen icke kunnat återfinnas. Den 3 aug. 1679 begravdes 
»Registratoren i Stora Cancelliet Daniel Hesler». (F. ö. G. s. 36). 1732 d. 15 aug. 
begravdes »Controleuren wid Fästhuset Sahl H Iohan Lang i dess egen [grav] N~ 48 
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Fig. 555. Borgerliga sköldar på gravstenar i Riddarholmskyrkan, daterade genom inskrifter. 
B lirgerliche Schilde au! Grabsteinen in der Riddarholms- Burghers' arms, on tombstones in Riddarholm Church,

kirche, durch Inschriften datiert. dated by inscriptions. 
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Fig. 556. Borgerliga sköldar och bomärken på gravsten a r i Riddarholmskyrknn. 
BUrgerlich{l Schilcl e und Na.menzei cheu anf Grab- Bnrghers' arms and iclPograpt1s on t ombstones in 

steinen in der Hiddarholmskirehe. Riddarholm Church. 

46. Stcrigcs kyrkm·. Stoch hol m II 
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på stora gången». (RFa.) . » 17 46 begrofs (Johan Langs) Fru Anna Beate Grundel». 
(GRAl<'l<'STEENSBOOK s. 103). 

Gravsten nr 48. Över graven ligger en häll av grå kalksten (189 x 133 cm.) 
med helt utnött inskrift. Den låg även före sista restaureringen på denna plats. 
hörnen märken efter lyftringar. 

Ingen undersökning har verkställts i graven. 
GRAV NR 49 Grav nr 4.9 En jordgrav, belägen Yäster om nr 47. Om densamma meddelar 

F. ö. G. (s. :W): »Num. 49. Står på Stenen uthuggit E. O. S. och därunder K. A. D. l 1611. 

På stora gången, andra Qwarteret. >> 
Gravsten n?" 4.9 (a) och (b). Den till graven hörande hällen (208 x 136 cm.) 

är av röd kalksten och delad i två ungefär lika stora delar, vilka före sista restau
reringen lågo på olika platser i kyrkan. Ett smalt bälte rakt över stenens mitt är 
borthugget. I stenens mitt en sköld med bomärke och initialerna E. O. S. (fig. 556 fe) 
Under skölden ett annat bomärke jämte initialerna K. A. D. och årtalet 1611 tfig. 
556 fb). I nederkanten står No 49 (äldre nummerordn.). I ena hörnet på stenen 
nr 49 (a) ett invigningskors, varför stenen troligen varit en medeltida altarskiva. 

GRAV NR 50 Grav nr 50. En omurad grav, belägen norr om nr 49. Om densamma finnes 
inga andra uppgifter än att stenen skall ha haft inskriften M. A. I. M. D. och årtalet 
1598 (F. ö. G. s. 37). Denna sten har icke kunnat återfinnas. 

Gravsten nr 50. I dess ställe har vid sista restaureringen inlagts en häll, som 
fordom tillhört graven nr 48 på kyrkogården (jfr s. 794). Den är av röd kalksten 
och något stympad i nedre ändan (189 x 131 cm.). Runt kanterna en ram med 
cirklar i hörnen; i de två övre änglahuvuden, i de bägge nedre dödskalle och tim
glas. I stenens mitt ett nedsänkt hjärtformigt fält och i detta ett vapen (fig. 557), 
omgivet av följande inskrift: KON: JHAI: HOJ<': VNDT: l<'ELT PAUCHER: PAVEL TREVTIGER. 
Skölden är delad; i övre fältet en sittande ekorre framför en kvist med ekollon, i 
nedre fältet tre kvistar mf\d ekollon. På hjälmen tvenne vingar eller eldslågor.1 

Över och under vapnet inskriftstavlor, omgivna av broskornament. Inskrifterna, om 
sådana ha funnits, äro helt utplånade. 

Grav nr 51. En omurad grav, belägen väster om nr 49 •på store gången, andre 
qwarteret uth åth wästre dörren•. (GRAFl<'STEENSBOOK s. 105). Enligt F.ö. G. (s . 37) 

lästes på stenen: »Hans Boeike Berbara Boeikes A0 1603.>> 
GRAV 	 NR 51 Gravsten nr 51. Den ovannämnda stenen har ,-id senaste restaureringen åter

funnits, ehuru sönderslagen i flera bitar, vilka sammanfogats och inlagts över denna 
grav. Hällen är av grå kalksten (200 x 7 5 cm.). Den har i mitten en sköld med 
bomärke och initialerna H. B. (fig. 555 ea) . I stenens ö,·erkant står: HANs· BOE[mE] l 
BERBARA. B[OEIKES] j ANNO 1 ti0[3j. I nedre högra hörnet står No ii[l] (äldre nummerordn.). 

Enligt Schlegel och Klingspors vapenbok härstammnr uen s1·enska, år 1689 ndl. ätten Tiger
felt eller Treutigerfelt från Ostfriesland Ol"h har förr hetat Treutiger. Den för likväl ett helt 
annat vapen. 

1 
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Fig. 557. Detalj av gravsten nr 50 över Pavel Treutiger. Röd kalksten. 
Detail des Grabsteins Nr. 50 fUr Pavel Treu Detail of gravestone N;o 50, to the memory 

tiger. Hoter Kalkstein . of Pavel Treutiger. Red limestone. 
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GRAV NR 52 Grav nr 52. En omurad grav norr om nr 51. F. ö. G. återger inskriften på 
stenen (se nedan) men lämnar i övrigt inga upplysningar. 

Gravsten nr 52 (a) och (b). Fragmentarisk häll av röd kalksten, vars delar 
sammanförts från olika platser i kyrkan. I stenens mitt en nu till största delen 
borthuggen lagerkrans; över och under denna inskriftstavlor med beslagsornament. 
I den övre följande inskrift: [ANNO 1609 DEN 2]3. APIULIS. [DAG l Al<'SOl\'INADE I GjVDZ 

BEHAG l [BERENT RAVERDING] BORGAR: GOD l [MED FEni DÖTRAR] VNGE. BLOD j [I-IWILA HÄJt 

VNDEl~ DENNE STEN] l [r FlUD OCH RO FÖRYTAN MENj.l I den nedre tavlan sköld med 
nästan utplånade konturer. I skölden bomärke samt initialerna A R l B E. (fig. 556 ee). 
I nedre kanten står No 52 (äldre nummerordn.\. Runt stenens kanter ram och i 
hörnen fyrpass med evangelif"tsymbolerna. I ram en bibelspråk: Joh. 3 v. 16. 

GRAV NR 58 Grav nr 53. En jordgrav väster om nr 51 och 52. F . ö. G. uppger, att »stenen 
ligger Norr och Söder, bakom Mansbänkarne på stora gången, åt wästra dörren>> och 
har följande inskrift: »A~ 16ll den 28 Ianuarii, 2 Meister Paul Kratell, Bal bier, stein 
und bruchschneider, ist in Gott entschlaffen; Anno 1612 den 22 Februarii ist en
schlafen S. Anna Larsdotter lYI':' Babzer Salingus Balbiers eheliche Haussfrau. » Denna 
sten har icke återfunnits. 

Gravsten nr 53 a och b. Över graven ligga tvenne mindre hällar av röd kalk
sten utan inskrifter (a. l 08 x 125 cm.; b. l 08 x 116 cm.). 

GRAV NR 54 Grav nr 54 och 55. En murad grav >>rätt nedh för trapporne på store gången>>. 
OCH 55 (GRAFFSTEENSBOOK s. l 07). Den sträcker sig liksom de två närmast följande gravarna 

till en mindre del under trappan upp till västra ingången. Graven är fylld med 
mylla och stora kullerstenar; ingen undersökning har företagits, men de två översta 
skiften i gravmurarna ha ommurats vid senaste restaureringen . Om nr 54 meddelar 
F. 	ö. G. (s. 38): "'En liten Sten ut med wäggen och står påhugget Zacharias Hanson 

A 0Remsnidare 1614. den 17 lVIartii, synes wara en Graf med N. 55.>> 
Gra vsten nr 54. Över graven ligger en starkt stympad och på längden avslagen 

häll av grå kalksten (159 X 65 cm.). I mitten sköld av samma form som fig . 556 ab med 
spår av bomärke. Över skölden följande inskrift: - - - - - -l DOTTER· r· 

HERRAN -	 · - - - • l CHRISTO · OCH • BLEF H E R · l BEFRAFVEN · GWDH · l-IEN- l NES · 

SIEL • NADE · EVINNERLIGA. Under skölden i motsatt riktning läses: HIR • VNDER · - 

- - l [BEGRA] l FEN · SAKAR[IAS l HANSONj REMSNIDER 3 - - - - - -l LEN· GODT · 

G - - -	 - - - l VNDT · E INE · - - - - - - / ERSTHEHVNG - - - --:- - l 
IST IN • GODT · IS - - - - - - - j GESTOREN · ANN[O 1614] l DEN· l 7 M [ARTII]. 

Längst ned på stenen står hälften av siffran 54 (äldre nummerordn.). Före restau
reringen 1915 tjänstgjorde rlenna sten som trappsten i västra trappan. 

' Rekonstruktionen a v inskr. efter F . ö. G. s. 37 . 

2 PossmTH (s. 202) uppger : >1611 then 22 Februan. 

3 Namnet REMSNEIDER förekommer på gravsten nr 7 på kyrkogården (jfr s. 791), som dock 


troligen är en annan sten. 
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Om nr 55 lärrmar F. ö. G. (s. 38) följande uppgifter: »Num. 55. Iohan Kock Af? 
1584. Härunder begrofs SlåtsSecr8teraren ~al. Gabriel Titasii Lik A? 1676 d: 18 
Iunii med Föreståndames godwilliga efterlåtelse. Grafwen kyrkan tilhörig. A? 1729. 
i October Månad 1 begrofs i denne Graf frami. Assessoren i Kongl. Commerce Collegio 
Hokan Carlheim, som samrna Års Bok och Kyrkaräkning förmäler. A'? 1730 den 23 
Novemb~- framl. Kongl. Laquayen de W alls Änkas lik här nedsat wordit. • 1728 d. 17 
aug. begravdes »Fru Francis Leyon Crona i Kyrckians Graf N~ 55 in uty Kyrckian». 
(RFa.). 

Gravsten nr 55. Häll av grå kalksten (200 :< 106 cm.). I mitten sköld med bo
märke och initialerna I. K (fig. 555 bb). Därunder en tavla med beslagsornament och 
inskrift: HIER LIEGE BEGRAVEN l SALIGI·IE MAN IOHAN KOCK l IS VERSCHEDEN ANO 1584 / 

DE zo MAY. GOT sY HE GENED. I nedre kanten står No. 55 (äldre nummerordn.). 
Grav nr 56. En murad grav, belägen norr om nr 55. Om densamma föreligga föl- GRAV NR 56 

jande uppgifter: »Num. 56. Hie ruhet Iacob Meesgelsen, Schipper von Rostock A'? 1609. 
Är murad Graf, nedan för trapporne på stora Gången in för wästre dören, dock ale
nast rum för Et lik. A0 1679 d. 19. Septemb':, begrofs i denna Grafwen fordom Bok
trykaren uti Göteborg Tideman Grefwe, och gafs för Graföpningen, som boken inne
håller, dock Grafwen Kyrkan förbehållen . A~ 1708. begrofs Gref. Anthon von sten
bergs Grefwinna Fru Catharina Rebbing, togs därföre för hennes fattigdom skul alenast 
60 D. Kmt, men Grafwen tilhörer likafult kyrkan.» (F. ö. G. s. 39). 

Gravsten nr 56. Häll av röd kalksten (188 x 120 cm.). Mitt på stenen sköld 
(fig. 555 de) och årtalet 1609; i skölden de sammanflätade bokstäverna I. M. S. I hörnen 
evangelistsymbolerna och i ram runt kanten inskrift: HIR RVWET l IAKOP MECHGELSEN 

SCHIPPER l VAN ROSTOCK l DEN GODT WVLDE GENEDICH SIN. I nedre kanten står No. 56 
(äldre nummerordn.). 

Graven är fylld med sten och jord och har icke undersökts . 
Grav nr 57. En murad grav »wid wästra Kyrkjodören nedan för Stora Trappan GRAV NR 57 

på Gången» (0.3) och norr om nr 56. Om densamma meddelar F. ö. G. (s. 39): »Num. 
57. En stor sten, rätt under Trapporne in för wästra d ören, och är ingen underrät· 
telse på. A~ 1680 är detta Grafställe försålt tiJ2 ·- - - - - Menskefwer för 2 

- - - Kmt: som Köpebrefwet utwisar, är mycket grundt, ;;å at icke mer än en kysta 
kan stå där i högden. Doch hörer Stenen Kyrkan til, låfwandes Arfwingarne at 
wilja skaffa en ny sten därtil.)) 3 

1714 d. 23 sept. begravdes »Handels Mannens Könick Hallmans Lilla Son uti 
graf'? N° 57 inuty Kyrck'?», 1715 Hallmans dotter och 1717 ännu en son i »sahl. 
Menschefvers graf». (RFa.). Den 30 juli 1718 betalade »Handelsmannen H': Hinrich 
Heis för ett nYtt Graf bref på dess graf i N<? 57 in uti kyrckan och stora gången 

1 Enligt uppg. i RFa. var begravningsdagen d. 14 okt. 
2 Plats är lämnad för förnamn och pris. 
3 Troligen gravsten nr 61 A. 

4G* 
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l 0:-- • (RÄKENsK). 1728 d. 18 febr. begravdes »To backs Handlarens Elis änkia Anna 
Philipina uti des Graf N? 57: in i Kyrck:» . (RFa).l 

Gravsten nr 57. En i nedre vänstra hörnet stympad häll av grå kalksten (229 
x 171 cm.) . l mitten sköld med bomärke och initialerna P. E. S. samt ett till största 
delen utplånat årtal [15]8- samt ytterligare ett par bakvändabokstäver (fig. 555 ca). 
I nederkanten No. 57 (äldre nummerordn.) . Troligen ereattes stenen på 1680-talet 
med en annan sten. Denna, som likaledes är märkt No. 57, ligger nu över Struss
flychtska graven (nr 61 A, s. 722). 

Ingen undersökning har verkställts i graven. 
GRAV NR os Gra v nr 58. En omurad grav, belägen norr om nr 57. »Ligger mer än half 

under Qwinsbänkarne på korsgången till Sal. Torstensons graff. » (GRAFFSTEENSBOOK 
s. 108). F. ö. G. (s . 40) meddelar: >>Num. 58. Anno 1616 den 15. Iulii Zacharias 
Vatke, gewesener deutscher Schulmeister ligt hierunter begraben. » 

Gravsten nr 58. Häll av röd kalksten (239 x 145 cm). Fig. 558. I stenens 
mitt sköld inom lagerkrans; i skölden ankare med en orm och därunder dödskalle och 
korslagda ben samt initialerna Z V l I HP l HHP (tig. ö55 ec). Över och under mitt
fältet tavlor med beslagsornament. På den övre inskrift: ANNO· 161 G ·DENN· 15 • rvLY · 
IST l IM • HERRN · SELIGLICH · ENDSCH l LAFEEN • ZACHARIAS · VATKE l GEWESENER · DEVT
SCHER · SCHVL / 1\fEISTER • VND · LIGET · HIR · VN l TER · BEGRABEN · DER · SELEN · j GOTT · 
GNEDIG · sEr. Över tavlan står No. 58 (äldre nummerordn.). I hörnen cirkelrunda 
fält med evangelistsymbolerna och mellan dessa ram med bibelspråk : Rom. 14 

v. 8. 
GRAV NR 59 Grav nr 59. En omurad grav, belägen norr om nr 58 . F. ö. G. (s. 40) meddelar : 

»Num. 59. Die se Sten und Stede hact Mikael Meles, und seinen Frau en A. 1611.2 
Ligger Norr och Söder på Kårssgången åt Torstensonska Grafwen ifrån Wästra dörren.» 

Gravsten nr 59. Över graven ligger ett fragment av den omtalade stenen. Det 
är av grå kalksten (139 x 105 cm.). I en cirkelrund beslagskartusch en sköld med 
bomärke samt initialerna M. M. (fig. 555 eb). l övre kanten årtalet 1611 (delvis stympat), 

nedre kanten N[o] 59 (delvis stympat). 
Ingen undersökning har verkställts i graven. 

GRAV NR Go Grav nr 60. En omurad grav, belägen norr om nr 59. Om densamma finnas 
följande uppgifter: »Num. 60. Berge Månsson Skeps-Capten, afsomnade den 9 Aprilis 
A~ 1637.» (F. ö. G. s. 40). 1704 d. 9 sept. »betahltes för Hans Durchlaucht Prints 
Carl Ullrichs Carnmar Fru Anna Maria Darmans Lijk, som uti Kyrckians Graff under 

1 RO'l'HLIEB (s. 103) uppgiver efter RODLlNG, att i denna eller nästföljande grav skall tyske 
pastorn Johan Gerdes ligga begraven under en sten med uppgiven inskrift, som ej kunnat återfinnas. 
Uppgiften är felaktig. J. Gerdes ligger begraven i grav nr 113, över vilken en sten med den upp
givna inskriften finnes . Denna sten låg med säkerhet även på Rothliebs tid i kyrkgolvet. Jfr 
under grav nr 113, s. 752 ff. 

2 PossmTI-I uppger (s. 203), att inskriften haft följande lydelse: >Diese Stein und Stede hört 
Mikael Meles und 8eine Erben zu. A? 1611.>> 
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Fig. 558. Gravsten nr 58, av röd kalksten, över tyske skolmästaren Zakarias 

Vatke, d. 1616. 


Gra.bstein Nr. 58 fUr flen deutschen Lehrer Za. Gravestone N:o 58, of red limestoneJ to Zaka

l<arias Vatke, j- lGlG. Roter Kalkstein. rias Vatke. German schoolmaster, d. 1616. 
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Steenen N° 60 nedsattes. 23:10:16.» Här begravdes även samma år jungfru Anna 
Coliberg (RÄKENSK.). 

G1·avsten nr 60. Häll av röd kalksten (230 x 143 cm.). I mitten rund kartusch 
med broskornament; över och under densamma rektangulära tavlor, inramade av 
broskornament. I den Övre följande inskrift: BORGEL · MANSON · SKEPPS ·l CAPTEN · 
AFSOMNADE ·l I · HERRANOM ·DEN • 9 · APRILIS l ANNO • l 6 3 7. Över den Övre tavlan står 
No. GO (äldre nummerordn.). I hörnen cirkelrunda fält med fyrtaliga blommor. Ut
med stenens kanter ram med bibelspråk: Ps. 103 v. 8, 9. 

GUAV NR Gl Grav nr 61. Denna grav är belägen i kyrkans nordvästra hörn norr om nr 60. 
F. ö. G. (s. 41) meddelar om densamma: »Num. 61. Marten Alvest, gebiirtig beim Stral
sundt, und hatt aldar sein Natiirliche Erben, light hie begraben.» På stenen står 
också »8. Hans Meyer, l 630 . Här skal wara mycket grundt, och därföre förmenas 
stenen wara införd af kyrkogården. På Korssgången åt Torstenssons graf.» 

Vid undersökning 1915 fanns ingen grav på denna plats. Däremot påträff11.des en 
av tegel murad grund, som möjligen kan vara rest av ett här fordom befintligt altare. 
Murresterna äro bevarade och ligga delvis i det nuvarande golvets plan. Tegelmått: 
28x14x10cm. 

Gravsten nr 61 a. Starkt stympad häll av röd kalksten (112 x 122 cm.). Vid 
ena sidan överdelen av en sköld, närmast överensstämmande med fig. 555 ab, med 
bomärke. 

Grat,sten nr 61 b. Slät häll av grå kalksten utan inskrift (129 x 79 cm.). 
Gravsten nr 61 c. Slät häll av röd kalksten utan inskrift (199 x 105 cm.). 

GnAv Nn s1 A Grav nr 61 A . Strussfl.ychtska graven, en murad grav, belägen öster om nr 61. 
Om densamma meddelar GRAFFSTEENSBOOK (s. 109) följande: »Nedan för trappan, up 
till Sal. H. Lennart Torstenssons graff, är ett graffställe, belagdt ofwan på medh Eke
planker, hörer Amiralen Sal. H. Daniel Strussenfl.ykt till, dess wapn setter på wäggen 
upslagett, är begrafwen dhen 10 Novembr A'!. r1]672.» 

Graven, vars väggar äro murade av holländsk klinker, är fylld med jord och har 
icke undersökts. 

Gravsten nr 6'1 A. Någon till graven hörande sten finnes icke omnämnd (jfr 
ovan). Vid sista restaureringen lades över densamma en ituslagen häll av grå kalk
sten (225 x 182 cm .) med bokstäverna M S G i spegelmonogram. I nederkanten står 
No. 57 (äldre nummerordn.). Troligen har stenen på 1680-talet lagts över grav nr 
57 och ersatt den hälL som nu åter täcker denna grav (jfr s. 720). 

Huvudbaner för amirallöjtnanten Daniel Strussflycht, d. 1672. Fig. 559. 
Hänger på nordöstra sidan av första pelaren från väster mellan mittskeppet och norra 
sidoskeppet. »Hans Vapen har varit uppsatt på väggen midt emot [grav nr 61 A], 
nu mera under Orgel-läktaren näst Torstensonska Graf-choret. » (RoTHLIEB s. 104). 
- Skölden, som överensstämmer med adliga ätten Strussfl.ychts vapen, omgives på 
sidorna av bakifrån framväxande parallellt liggande akantusblad i guld och blått. 
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Under skölden en kartusch , omgiven av akantus
och broskornament med text i guld på svartbrun 
botten. Inskrift: HANS KONG L : MAY : TIL SWERIGIE 

TROO / MAN OCH FORDOM AMMIRAL LIEVTNANT j DEN 

EDLE OCH WELB ·HERRE HER DANIEL STR-Ivs. FLYCHT 

TIL NOLINGE OCH WÄSBY I-IWILKEN l I H ERRANOM SAHL: 

AFSOMBNADT VTHI STOCK l HOLM DEN 2 3 MARTY ÅR 

1672. H . 120, B. 9~ cm. Bärstångens L. 167 cm. 
Hjälmprydnaden saknas. 

Grav nr 62. En murad grav, belägen invid norra 
väggen öster om nr 61 A. Om densamma finnas föl
jande uppgifter: »Num. 62 . En murad Graf, på 
lilla Norre gången, \Väster om Norre dören, går ock 
under qwinfolks bänkarne, hörer Biskopen D. Johan 
Matthias Ollieqwist til, men står på stenen Hans 
Hindrickson Fick 1592. Uti 1636 Års Kyrkobok 
d . 22. Junii står, M~ Johan, hennes Maj'2. drott
ningens Pneceptor, Köpt sig til en Lägerstad på 
Norre sidan under Qwinfolks bänkarue i Kyrkan för 
40 RD . ell. 60 D. Sm~ . A~ 1701. H. vice Pnesi
denten Peter Franek som äger sal. Doctor Johan 
Matthire Olliequists dotter til hustru, talt på detta 
Grafställe såsom sig tillhörigt. A~ 1634 d. 8. De
cember har Fru Margreta Förrådh, Sal. Grefwe Jacob 
Spents efterlåtne Änka med sin egen bekåstnad up
murat en ny Graf uti Closterkyrkan, wäster om stora 
Norra dörren under Qwinfolksbänkarne. »1 (I!'. ö. G. 
s. 41.) 

»Min Sal. Fader Biskopen Doctor Johan Matthire 
Olliequist, äger en Graf uti Riddarholms Kyrkan, 
murad på lilla N orre gången Wäster om N orre dörren, 
som går under qwinfolksbänkarne, men står på ste
nen Hans Hindrikson Feick A'!.. 1595, hwilket i Kyr
kones böcker är upfördt; detta i sanning är, witnar 
jag med min egen hand och signete. Stockholm 
d . G November 1685 . Gustaf Olliequist. L. S.» 
(J.i'. ö. G. s. 42). 

Fig. 55~. Huvuribaner för amiral
löjtnanten Daniel Strussflycht, d. 1672. 

Grav nr 61 A. 
Funerahvappen des Funeral arms of Lieu-

Admiralleutnants tenant-Admiral Dani-
Daniel Strussflycht, el Strussflycht) d. 

t 16:2. lö/~. 

GRAV 1\R 68 

RO'l'HLIEB uppger (s. 104), att bredvid graven nr 62 finnes en murad grav för •Friherre 
.Jacob Spens's Enka>>. Uppgiften är felaktig. Denna grav är deiiSamma som nr 62. Endast en 
murad grav finnes på detta ställe. 

1 
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Gravsten nr 6'2 (a) och (b). Den omnämnda stenen med årtalet 1592 har icke 

återfunnits. Graven täckes av en stor häll av röd kalksten (245 x 278 cm.), delad i 
två delar, av vilka den ena före sista restaureringen legat på denna plats och den 

andra under sakristians golv. Inskrift: DETTA · GR[A]FSTÄLLE l ÄR · KIÖPTER ·ANNO • l 74 0 l 
AF· HANS · KO [N]GL: MAY~ l LIFK[N]ECHT l ANDERS · TE[GjER ·STRÖM/ TILL· EWÄR[D]ELIG · 

ÄGO f FÖR · SIG · OCH · [S]INA · BRÖST · ARF l WIN[G]AR. Stenen har troligen legat på 

kyrkogården. 

Graven, som är fylld med jord, har icke undersökts. 

Huvudbaner för översten frih. Jakob Spens, d . 1663. Fig. 560. Hänger på 

norra sidoskeppets nordvägg, väster om Wachtmeisterska gravkoret. Skölden, som över

ensstämmer med friherrliga ätten Spens' vapen, omgives på sidorna av bakifrån fram· 

växande, parallellt liggande akantusblad i guld, silver, blått och rött. Under skölden 

en kartusch med text i svart på silv er. Inskrift: HANS KONGL: MAIJ~ SAMPT SWERIES l 
RIKES . TROO MAN OCH WÄLBESTELTER ÖFFWERSTE TILL FOOT l ÖFFWER UPLANDZ IN

FANTERIET DEN EDELE OCH WÄLL• l BORNNE HERRE HERR JACOB SPENTZ FRUHERRE 

TILL l OREHOLMEN HERRE TILL AHLA ETC ÄHR FÖDD I STOCKHOLM l AO 16 3 7. DEN 8 

MAIJ OCH I HERRANOM AFF• j SOMNAT DEN 4 JANUARIJ 16 6 3.1 H. 156, B. 120 Cm.; 

bärstångens L. 98 cm. 

GRAV NR 63 (}rav nr 68. Denna grav är belägen norr om nr 62. Närmast väggen går berget 

i dagen men söder härom synes vara en grav. Ingen närmare undersökning har verk

ställts. F. ö. G. (s. 42 ) meddelar: »Num. 63 . Är ingen underrättelse om, synes ei 

heller wara något Grafställe, på lilla Norre gången, på högra hand in för Norre 

dören.» 

Den 26 apri l 1732, begravdes »Öfwerst~ Otto Bylou in utj Kyrkian och grafwen 

N~ 63 på Norra gången», och 1732 d. 14 maj »Öfwersten Hermjer(?) i grafwen 

W 63». (RFa.). 

(}ravsten nr 68. Stympad häll av röd kalksten (115 x 68 cm.). I ett runt mitt

fält sköld med initialerna AAS l MAD (fig. 565 gd) samt hjälm; hjälmprydnaden ut

göres av två vingar, mellan vilka är inhugget ett bomärke. I nedre delen en tavla, 

omgiven av broskornament. Inskrift: [DENNA · s]TEN · HÖRER · MIGH ·l [ANDERs . A]N· 

DERSON ·MÅLARE· l [MIN· HUSTRU · MA]LIN · ANDERS DOTER l [OCH· WÅR] OM· BARNOM ·TILl 

[16 5] l. stenen, vars inskrift kompletterats efter avskrift hos PosSIETH, har tillhört 
grav nr 4 på kyrkogården (jfr s. 790). 

GRAV NR 64 (}ra v nr 64. En omurad grav, belägen invid norra väggen omedelbart öster om 

norra ingången. Den inköptes d. 23 maj 1653 av kamreraren Jonas Abrahamsson, 

och säges vara belägen >'i Ridder Holms Kyrckjan, på Norra sydan fram för och 

näst in till Norra dörren, hållandes i längden 3112 alnar, bredden 3 al!:_>>. (0.3). Den 

21 aug. 1704 >> betahltes till Kyrckian af framledne Huusgerådzmästaren [hos riks

änkedrottningen Hedvig Eleonora] Sahl. Melker Benhers Arfwingar recognition för 
1 4En!. ELGENSTIERNA f. "Ju 1627, d. / 2 1665. 
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Fig. 560. Huvudbaner för översten Jakob Spens, d. 1663. 
Grav nr 62. 

Funeralwappen des Obersten 
Spens, t 166B. 

Jakob Funeral arms of Colonel Jakob Spens, 
d . 166B. 
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F11.!. 5(jl, Grav d ten nr 67 a, av grå kalksten, över över~telöjtnan len Ture 

LillieSJ•arre, d . 1635, och huns hustm Anna Eriksdotter Kyle, d. 1666 


(s. 728). 

Grabstf'in Nr. 67 a fiir elen Oberstleutnant Gravestene N:o 67 a. of grey limestonr, to 

Tu re Lilliesparre, t 16:15, und seine Gattin Lieutcnant-colonel Ture Lilliespane, d. 

Anna .i<:rJksdotter Ryle, i' lGGG. Graner lli35, and his reltct, AIJna, Erikselotter Kyle, 


Kalk~ tein. d. luGG . 
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Kyrckians afstådde rätt, för ett graff ställe som dhe af Camereraren Jonas Abrahams
E'Ons Arfwingar i Kyrckiap och under Steenen N~ 6-± sig tillhandlat». (RÄKENSK.)
Enligt F. ö. G. (s. 43) är nr 64 •en stor uthuggen sten, på lilla gången och wid Norre 
wäggen på wänstra handen fram åt Predikstolen». Den 4 sept. 1678 begravdes >>Bor
garens Dani el Frysks barn j kyrkjan j Jonas Abramsons Graf». (RFa.). Den 4 mars 
1737 begravdes »Madame Bensners enda barn och Son Kongl. Lif-Drabanten Carl Mör· 
ling, således woro nu ägare till denna graf ber~ Märlings Fru och Barn samt Kjöks
mästaren W esterviks enda dotter Maria Elisabeth gift med Capitain och Kongl. Lif
Drabanten Lars Torssell». (aRAFFSTEENsnooK s. 112). »A? 1741 d. 2. Iunii begrofs 
fru Ulrica von Hillsen. » (F. ö. G. s. 43) . 

Gravsten nr 6'4 . Starkt sliten häll av grå kalksten (236 x '183 cm.). I mitten 
ett nedsänkt fält med ett i det närmaste utplånat vapen. Över och under detsamma 
tavlor med helt utplånade inskrifter. Runt kanten bibelspråk: Jes. 26 v. 19. I hörnen 
cirkelrunda fält, i de övre änglahuvuden, i de nedre dödskalle och korslagda ben samt 
bevingat timglas. I det nedsänkta fältet i stenens mitt står [No.] 64 (äldre nummerordn .). 

Ingen undersökning har verkställts i graven. 
Grav nr r; 5. En omurad grav, belägen öster om nr 64 invid norra väggen . En· GRAV NR Gr. 

ligt F. ö. G. (s. 43) låg över graven en sten med inskriften »Nicolaus Martini Up
landus, Gomminister hujus Ecclesire et Sara Staffansdotter A'? 1653. » Denna sten har 
icke kunnat återfinnas . Den 4 maj 1657 försåldes graven till Johan v. Wassberg; 
den säges då vara belägen »på lille gången Norre ~ydan in Wyd Grefwe Carl Leyon
hufwudz Cohr, hållandes i Längden tree och een h alf aW i bredden tree aW». (0.3). 
»A~ l 700 har Hans Furstl. durchlauchtighets af Holstens Carnmartiänare blifwit 
i denne Graf Jordfäst, emot 100 D. Kmt, til Kyrkan . A~ 1717. äro Assessoren 
Brenner 1 och sedan hans Swåger Hatstofferaren Schröder i denne Graf begrafne, 
emedan Köpebref på denne Graf, opwistes af deras anhörige, at Grafwen hörer dem 
til .'» (F. ö. G. s. 43). Den 26 maj 1713 togs »Jungfru [Sara] Staffart utav Lyk
hwalfwet och nedsattes i grafwen N~ 65 på Norra Gången hwarest Lyket kommer 
att stå Orubbat, hwarföre betaltes 30:- :-» . (RÄKENSK.). Den 14 aug. 1717 be
gravdes »Härads Höfdingen Sahl: H; Carl Löf Green uty Sahl: Hand l\1: Wassbergs 
Graf inuty Kyrck: N~ 65 ». Den 17 sept. 1730 begravdes »Fru 3ophia Elisabeth Bren
ner i Grafwen N~ 65 på Norra gång~». Den 8 maj 1732 begravdes »Madame Anna 
Maria Wäber i grafwen N~ 65 på Norra gången» . (RFa.) »1763. In Junio begrofs 
här Jungfru Schröder, Sångerska wid Kongl: Hofwet.» (aRAFFSTEENSBOOK s. 113). 

Gravsten nr 65. Över graven ligger en slät häll av grå kalksten utan inskrift 
(220 x 132 cm .). 

Ingen undersökning har verkställts i graven. 

1 ELIAS BitENNER (1647-1717), miniatyrmålare, kopparslickare och fornforskare, assessor i 
Antikvitetskollegium 1693, adlad 1712. - B. var gift med nedan omnämnda SoFIA ELISABET 

BRENNEU, f. Weber (1657 - 1730), en av sin samtid mycket uppskattad författarinna. 
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catAV NR 66 Grav nr 66'. En omurad grav, belägen öster om nr 65 . Om densamma finnas 

följande uppgifter: »Anno 1647. d . 13 Maii In Tumulo hocfecit poni Filiolum Raelem 
loannes Vestius, Concionator Regius. 1 Är på lilla Norra gången, på Wenstra sidan 
om Norra dören när man kommer in i kyrkan; och är detta Grafstället alenast efter
låtit Sal. Håf Predikanten den tiden at begrafwa sit barn uti, fördenskul det ock 
kommer Kyrkan til. A~ 17-!1. d. 17 Octob. nedsattes Secret',' Ambrosii Hedengrans 
lik. ,, 2 (F. ö. G. s. 44.) Den 4 okt. 1734 begravdes 'Cancellisten Nicolaus Posseth 
grafwen N~ 60 u ty kyrckian ». (RFa.) 

Gravsten nr 66. Över graven ligger en starkt sliten häll av röd kalksten (175 x 109 
cm.). På densamma synas svaga Epår av inskrift. Nederst står No 66 (äldre nummerordn. ). 

Ingen unelersökning har verkställts i graven. 
GRAV NR 67 Grav nr 67. En murad grav, belägen i norra sidoskeppets nordöstra hörn fram. 

för »gref Gustaf Leijonhufvuds grav». Om densamma meddelar F . ö. G. (R. 44): »Num. 
67. ÖfwerstLieutenanten H. Thure Sparre till Qrakstacl, och Fru Anna Pärsdotter 
Kyle 3 A~ 1635.» 

Över graven ligga tvenne hällar. 
GTavsten nr 67 a. Häll av grå kalksten (t 73 x 104 cm.) med rik broskorna

mentik. Fig. 561. I hörnen märken efter dubbar för lyftringar.. I en rund kartusch 
i stenens mitt tvenne starkt nötta vapensköldar, t. v . Lilliesparre (= nr 7 4), t . h. K y le. 
I en oval kartusch i stenens övre del svaga spår av en nu oläslig inskrift. Under 
och på ömse sidor om mittfältet dödskalle och ben samt timglas. I hörnen cirkel
runda fält med fyrtaliga blommor. I nedre kanten No. 67 (äldre nummerordn .). 
stenen låg före sista restaureringen i mittskeppets västra del. 

Gravsten nr 67 b. Häll av grå kalksten (200 x 113 cm.) med järnringar i hörnen. 
I nederkanten står LC / No 3 (äldre nummerorcln.). Stenen har ursprungligen jämte 
nr 154 (jfr s. 767) legat över grav nr 3 (jfr. s. 6fl0). 

1 Översättning : År 1647, den 13 maj, lät Johannes Vestius, kunglig rå.dgivare, nedsätta sin lilla 
son Rael (Rolf) i denna grav. 

2 Kyrkans räkenskaper d. 17 okt. 1741 meddelar: »Begrovs Secreteraren Hr_ Ambrosius Heden
grans lyk inutj Kyrckan på Norra lilla gången och graf'!. N~ 60.» I GRAFl•'STEENSBOOK (s. 10!'1) 
finnes emellertid antecknat under nr 60: >NB fins wid Gräfningen nog Wattn och måst således 
lämna detta, och blef nedsatt N° 66 Norra gången.» Jfr grav nr 116, s. 756. Hedengran har 
bl. a. stuckit i koppar och utgivit ett antal i våra kyrkor ofta förekommande »åminnelsetavlor >> 
med rik kalligrafisk inramning, nämligen: »Säker Wäg och Himmels Stega Til then ewiga .Jubel. 
Frögden som . . .. Andra gången firades den 17 Martii 1721 Til !hugkommelse af den rena 
Evangeliska Lärans begynnelse och förkunnande här i Norden För Tubundrade Åh r sedan ... » 

Andra av hans tavlor gälla Uppsala möte 1593, konung Karl XI, slaget vid Narva år 1700, 
religionsfrihetens införande i Schlesien 1707 samt jubelfesten över >Augsburgiska Confessioneu » 
den 25 juni 1730. 

3 Ture Lilliesparre av Kragstad, d. 1635, gift med Anna Eriksdotter (ej >Pärsdotter») Kyle 
i hennes första gifte. Enligt ELGENS'l'IERNA är hon d. 1664 och begraven i Ununge kyrka i 
Uppland . Jfr ~- 730. 
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Fig. 562. Kista av tenn för översten Gabriel Kyle, d. 1644. Grav nr 67. 
Zinnerner Sarg fUr den Obersten Gabriel Kyle, Cofl'in, of tin, of Colonel Gabriel Kyle,

i" 16H. d. 1644. 

K i stor. Då graven öppnades 1915, stod i dess östra del en praktfull tennkista 
för Gabriel Kyle och i västra delen en kopparkista för Anna Eriksdotter Kyle (jfr 
nedan) jämte flera sönderfallna och delvis förmultnade kistor av trä. Gravens västra 
del var till stor del fylld med byggnadsavfall och bitar av sönderslagna gravstenar. 
Dessa föremål avlägsnades. På träkistorna funnos inga inskrifter eller andra igen· 
känningsmärken. De lämnades orubbade och undersöktes icke. Ovanpå de till 
graven hörande .kistorna och under byggnadsavfallet lågo tvenne praktfulla kistor för 
Knut Leijonhufvud och Elsa Ebba Bielkenstierna, vilka fordom stått i Erstaviksgraven 
men vid något tillfälle överflyttats hit. Säkerligen har detta skett då Bernadotteska 
gravkoret byggdes. Den gamla sakristian revs då för att lämna plats för gravkoret, 
och Erstaviksgraven har samtidigt utrymts och något förkortats, för att grunden skulle 
kunna läggas för den nya byggnaden. Kistorna lågo upp och ned och voro starkt 
sammanpressade och deformerade för att få rum i graven. De restaurerades och 
Aterflyttades till Erstaviksgraven (jfr s. 4 70). 

Kista för översten Gabriel Kyle, d. 1644. Fig. 562 och 564. Av tenn, sexsidig 
genomskärning, tio fötter i form av lejontassar. På vardera långsidan tre samt på 
vardera gaveln ett handtag i form av lejonmasker, bitande i ringar. L. 211, B. 83, 
H. 77 cm. Utefter alla kanter ett rikt, delvis förgyllt spetsverk av akantusblad, biom
rankor samt vilande putti, vilka hålla liar och stödja sig lfOt på dödsskallar placerade 
timglas. I kistans hörn karyatider. Handtagens lejonmasker omramas av graverade 
beslagsornament På huvudgavelns lockdel IHS och på fotgavelns 1644. På lockets 
högra sida följande inskrift: H ·K· MTZ · OCH· SVERIGES ·j CRONAS . HÖGDTBETRODDE ·l 
:MAN · ÖFVERSTE ·FÖR · EDT ·REGEMENTE· TIL· FOOT · OCH · l WÄLFORORDNAT · COMMEN / 
DANT · VTI • LANDSBERGS · STAD l VTI • NYE · MARCK ·DEN / EDLE • OCH · WALBORNE j 
GABRIEL · KYLE · TILl HERSTAWIICK · AVSOM l NADE · I • HERRANOM l DEN · Z() · FEB · l G 4 4; 
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Fig. 563. Kista av koppar för Anna Erikselotter Kyle, d. 1666. Grav nr 67 
Kupferner Sarg fUr Anna Eriksdotter Kyle, Coffin, of copper, ot' Auna Erlksdotter Kylc . 

t ltiu6. d . 16GG. 

på samma sida dessutom bibelspråk: Job. 19 v. 25; J oh. 11 v. 25. På lockets 
vänstra sida följande bibelspråk: J) Jes. 57 v. l sista meningen och v. 2; 2) Upp. 
]4 V. 13; 3) FÖR DIG HERRE ÄR GLÄDJE TILLFYLLEST OCH LUSTIGT VÄSENDE PÅ TIUNE 
HÖGRA HAND EVINNERLIGA; 4) Fil. l v . 21 och Rom. 14 v. 8 första meningen. På 
vardera av kistans långsidor inom ovala lagerkransar fyra anvapen; från huvudgaveln 
räknat på högra sidan (fäderne): l) [Klas] Kyle. Endast hjälmprydnaden bevarad, 
2) Bör vara [Margareta] Fargalt. Sköldemärket obestämbart, 3) [Gabriel Kristiernsson] 
Oxenstierna (= nr 1), 4) [Beata] Trolie (=nr 36); på vänstra sidan (möderne): l) Kyle. 1 

Borde en!. ELGENSTIERNA varit nr 2, 2) [Arvid] Rosenbielke 2 Borde varit nr 3, 3) 
[Anna, Bengt Elofssons till Vitared dotter]. 3 Borde varit [Peter] Ulfsax, 4) [ Estrid] 
Drake.4 

Kista för Anna Eriksdotter Kyle, d. 1666.5 Fig. 66:~ . Av driven, dels svart
målad och dels försilvrad koppar, sexsidig genomskärning med i plan svängda sidor, 
fyra kulformiga fötter; utan handtag. L. 176, B. 46. H. 58 cm. På locket ett kors 
med armar, slutande i trepass . På huvudgaveln Kylevapnet i drivet arbete och förr 
mltlat i färger samt däröver följande inskrift : FRAV · ANNA · ERIKS ·j DOTTER· KYLE · 
TILL · KIE · /KESTA · OH · NÖRGARTN · DÖT Gli. P~\ fotgaveln dödsskalle OCh korslagda ben 

1 Ky!e v<Ipnets placering bland möderneanorna är omotiverat . 
2 Skölden har balk i,tället för ginbalk . 
" Balk mPtl tre stjärnor, hjälmprydnaden Lestår av t vå horn med en stjärna emellan. 
4 Den äldre StenbockEsläktens Yapen, en halv stenbock över schackspel:<rutat. Hilt. Härav 

framgår, att E~trid Drake (flygande drake) antingen vid kistans förfärdigand e fått sig tilld elad 
eller fört sin mormod ers, Anna Gustavselotter Stenbock, Yapen . Estrid Drakes morbroder, Olof 
Arvid8son Drake av lntorp, upptog enl. ELGEKSTIEHXA Rin moJers Yapen oeh blev s tamfader för 
den yngre Stenbockssliikten. 

5 Detta är den Anna Eiiksuotter Kyle, som var gift 1:o m. Ture Lilliesparre (se s. 728, not 3), 
2:o m. Filip Bonde, d . 1658 och enligt ELGENSTIERNA uppgives vara d. 1664 och uegraven i 
Unnnge kyrka. 
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Fig. 564. Detalj av kista för översten Gabriel Kyle, d. 1644. Grav nr 67 (s. 729). 
Detail des Sarges fUr den Obersten Gabriel Kyle, Detall of coffin of Colonel Gabriel Kyle, 


t 1644. d. 16!4. 


mom lagerkrans och däröver IHS. På vardera av kistans långsidor två anvapen (lika 
på bägge sidor) inom ovala kartuscher, närmast huvudändan Kyle, närmast fotändan 
Rosenbielke. På ömse sidor om kartuscherna initialerna F AE DK TKN (Fru Anna 
Eriks Dotter Kyle Till Kragsta Norrgarn) . 

Grav nr 6 8. En murad grav, belägen invid norra sidoskeppets östra vägg, söder GRAV NR ss 
om nr 67 . Om graven föreligga följande uppgifter: »Num 68. Hic Sepultus est 
Vir Nobilis Dnu• Martirrus Bahr de Öön qvi obijt 21 October A. MDCXXXVI. Denne 
Stenen är stor med Wapn påhuggen, rätt i Wrån ut för Gr. Gustaf Lei.ionhufvuds 
graf.» (F. ö. G. s. 45). Stenen har icke kunnat återfinnas. 

»Denne Graf till Kyrkan hemfallen och därföre A "!.. 1701. sålder til Handelsmannen 
Måns Persson för 400 D. Kmt: som finnes uti Räkningen för År 1702. optagen, och 
i Låne Banquen insatte.» (F. ö. G. s. 45). Graven betalades av Måns Persson den 
12 jan. 1702 och säges då vara >>ett Graffställe, N'? 68 på Nån·a gången in i Kyrkian>>. 
Den 21 jan. 1715 >>Öpnades handelsmannen Måns Persons Graf i Kyrckian på Norra 
gången och N~ 68 wid dess begrafning» . (RÄKENSK.). Den 7 maj 1715 begravdes 
>>Handelsman Sahl : H;· Magnus Wyde Gren uty des Sahl: faders Graf N? 68 inuty 

4 7. Svoriges kyrkor. Slackholm II. 
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Kyrckian~. Den 20 juni 1726 begravdes »H~ Jakob Fischer lilla dått: utj Sahl: 
Måns Pherssons Graf: N? 68: på Norra gången». (RFa.). 

Gravsten nr 68. Häll av röd kalksten (245 X 145 cm.). I mitten nedsänkt, 
oval medaljong med lagerkrans och inom denna följande inskrift: DENNA MU l RADE 

GRAF OCH STEN l KOMMER MIG MÅNS PÄR j SON WYDEGREN SAMT MIN j KÄRA HVSTRV 

CATRINA / JONSDOTTER BARN OCH RÄTTA BRÖST ARWIN j GAR TILL Ao 1702 . Över medal
jongen en rektangulär tavla utan inskrift. I överkanten står No samt ett borthugget 
nummer (äldre nummerordn.). I motsatt riktning står 28 (senare nummerordn.). 

Kistor. Då graven öppnades 1915, var den delvis fylld med byggnadsavfalL 
Sedan detta avlägsnats, anträffades tre i bredd stående kistor av delvis förmultnat trä. 
Den, som stod närmast gravens norra vägg, hade sexsidig genomskärning och härrörde 
från 1600-talets förra hälft eller mitt. Den var klädd med svart sammet med på
sydda broderier av siden. På locket, som var intryckt och sönderfallet, funnos rester 
av ett vitt kors. På vardera av kistans långsidor påsydda vapen och initialer av siden, 
broderade med silver. På vänstra sidan Silfversparres och Fleminge (=nr 4) vapen, 
omgivna av bokstäverna IMS TO (- - Silfversparre Till Orsa). På högra sidan 
samma vapen och bokstäver ehuru i omvänd ordning. På huvudgaveln I. H . S., lika
ledes i broderat arbete. 

Övriga kistor voro så förstörda, att inga iakttagelser kunde göras rörande deras 
form. De lämnades orörda. I den borttagna fyllningen funnos tvenne broderade 
vapensköldar av siden, Silfversparre och Creutz ( = nr 92), samt initialerna IPHNI 
(den inbördes ordn. okänd) jämte två korslagda ben, utförda i samma slagA arbete. 
Vidare påträffades en skosula och andra rester av skor, rester av en silkesstrumpa 
m. m. Även dessa föremål tillhöra 1600-talets mitt. 

Gravinnehållet överensstämmer icke med de ovan återgivna uppgifterna rörande denna 
grav. Det är möjligt, att den ovan beskrivna kistan och kanske även de andra 
flyttats till denna plats virl byggnadsarbeten i kyrkan under 1800-talets början 
eller mitt. 

GRAV NR 69 Grav nr 69. En murad grav väster om nr 68. »Num. 69. Erik Jöransson Tegeli 
til Erikstad, afsomnade den 12. Februarii 1636. Stenen ligger på lilla Kårssgången 
åt Predikstolen, med båda ändarne under qwinfolks Stolarne.» (F. ö. G. s. 45). 

Gravsten nr 6 9. En vid övre ändan stympad häll av röd kalksten (226 x 150 
cm.). Fig. 565. Inom en med tre bågar upptill avslutad ram en rektangulär tavla, 
inramad av beslagsornament, och däröver adliga ätten Tegels vapen med hjälmtäcke i 
form av akantusbladverk. Över tavlans vänstra hörn står No. 69 (äldre nummerordn .). 

Grav nr 70. En omurad grav, belägen söder om nr 69. »Num. 70. På stenen 
är uthuggit A~ 1614. ligger med båda ändarne under Qwinfolks Stolarne, på lilla 
kårssgången åt Predikstolen .» (F. ö. G. s. 45). 

GRAV 	NR 10 Gravsten nr 70 a och b. Häll av röd kalksten, av vilken två delar finnas be
varade, sammanförda från olika platser i kyrkan (a. 92 x 147 cm ., b. 86 X 119 cm.). 
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Fig. 565. Gravsten nr 69, av röd kalksten, över häradshövdingen Erik Jöransson 

Tegel, d. 1636. 


Grabstein Nr. 69 fUr den Amtsrichter Erik Gravestone N:o 69, of red limestone, to Puisne-

Jöransson Tegel, t 1630. Roter Kalkstein . judge, Erik Jöransson Tegel, d. 1636. 
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I stenens mitt inom lagerkrans en sköld, av vilken endast nedre spetsen är bevarad. 
I stenens övre del rektangulär tavla med bergslagsornament och följande inskrift: 
ANNO · 16 2 3 • DEN · 6 · SEPTEMBER/AFSOMNADE · I · HERRANOM · S • / MARGRETA • LAGAN : 
IORIN · GA- / RINS • HVSTRV · OCH • LIGGER · HAR/ VNDER ·BEGRAFVEN · MEDH • 6 · / DERIS · 
BARN • l · I · S : I • I · S: H • I • S : D ·I · S :l C· I • D : A· I • D • GUD • GIFVA · DENNOM • EN · 
sALIG· VPSTANDELSE. I nedre delen en likartad tavla men utan inskrift. I stenens 
hörn evangelistsymboler och runt kanterna bibelspråk: Job 19 v. 25, 26. stenen 
har tillhört graven nr 128, vars plats icke är säkert känd (jfr s. 760). 

GRAV NR 11 Grav nr 71. En omurad grav, belägen i mittskeppet sydväst om »Äldsta Vasa· 
ättens grav», och väster om grav nr 36. »Num. 71. Är en stor Sten, liggerhalfunder 
Qwinfolks bänkarne på lilla Kårs 9'ången åt predikstolen, därpå 2~ Cirater uthugne, 
däri (illud jubi dietum :) Jag wet at min förlossare lefwer. In i Ciraterne står Anno 
Domini 1565 tertia die Octobris . Beati mortui, qvi in D~ moriunt. » (F. ö. G. s. 46.) 

Gravsten nr 71. Av den ovan angivna gravstenen finnes en del bevarad (74 x 
149 cm.), vilken inlagts över graven och utökats med en ny slät häll av grå kalk· 
sten. I stenens mitt har funnits tvenne koncentriska cirklar, inom vilka stått ett bibel· 
språk, Job. 19 v. 25, som delvis kan skönjas på den bevarade delen. Under cirk· 
larna står: BEATI · MORTVI · QVI ·IN· DOMINO· MORIVTVR · APO - -- - 1 Samt därunder 
No. 71 (äldre nummerordn .). 

Ingen undersökning har verkställts i graven. 
GRAV NR 12 Grav nr 7 2. En omurad grav, belägen söder om den forna mittgången, söder om 

nr 35 och öster om nr 37. »Num. 72. På lilla södre twärgången, är en stor Sten, 
därpå ingen underrättelse.» (F. ö. G. s. 46). 

Gravsten nr 72. Den till graven hörande stenen har icke kunnat återfinnas. I dess 
ställe har inlagts en häll av röd kalksten (203 x 148 cm.). I mitten sköld med bo· 
märke och initialerna M. T. S. (fig. 555fc). Över och under densamma inskriften: MÅNs · 
TORSTEN • SON · / H · MALIN · NILS · DOTER · j H • SVFIA · LARES · DOTER • l EINGERI · MÅNS • 
DOTER ·l MARGRETA · MÅNS · DOTER / SVFIA · MÅNS · DOTER l ANNO · 16 l 9. Runt kanterna 
bibelspråk: Job. Hl v. 25, 26 . Stenens ursprungliga plats är obekant. 

Ingen undersökning har verkställts i graven. 
GRAV NR 73 Grav nr 73. En omurad grav, belägen söder om nr 72 . Om densamma med· 

delar .F. ö. G. (s . 46): »Num. 73. På lilla södra twärgången, Stenen ligger med båda 
ändarne under Stolarne, och finnes påhuggit: Med fem sina Söner, 2 det öfriga kan 
icke synas.» 

Gravsten nr 73. Fragment av en grå kalkstenshäll (89 x 107 cm.). På stenen 
följande inskrift : --- ERES SIEL-- /--- NERLIGHE · NADHE l BEATI IMM 
AWI ATI IN VIA/ ANNO 159Z. Över inskriften står No. 73 (äldre nummerordn.). 

GRAV NR 74 Grav nr 74. En murad grav, belägen söder om nr 73 mitt under nuvarande 

8aliga äro de döda, som i Herranom dö. Upp. 14 v. 13. 
2 POSSIETH (s. 205) uppger »Barn >>. 

1 
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sakristians norra vägg och delvis sträckande sig in i sakristian. Då den norra väggen 
på 1850-talet uppfördes, slogs ett valv över graven. Den har icke öppnats vid sista 
restaureringen. 

Om graven finnas följande uppgifter: »Num . 74. Denne Sten ligger mit för Pelaren 
på lilla södre twär gången under Prästbänken, finnes ingen underrättelse därpå. A? 
1689 in Julio, begärte H. KrigsRådet Johan Höghusen, at denne Grafwen måtte öpnas 
för hans barn, efter som det wore hans Sal. faders Graf, som skal stå huggit på Sten. 
Då när bänkarue borttogos, fans at de wore således, näml. inhuggit i stenen, Sal. 
Johan Boghusen und seine Erben. Grafwen sträker sig melan bägge Pelarena och är 
murad.» (F. ö. G. s. 47). 1736 d. 31 aug. » begrofs Wälbem~ h"c Baron och Öfwerst 
Lienterrant Hoghusen, uti dess egen Graf N~ 7 4 under främsta bänkarna uti Hög 
Coret. Öppningen 20: - .» (RÄKENSK.) 

Till graven höra tvenne stenar, vilka troligen under olika tider legat över den
samma. Då de icke nu kunnat läggas över graven, ha de placerats intill densamma, 
öster om gravarna nr 72 och 73. 

Gravsten nr 7 4 a. En starkt nött häll av röd kalksten (227 X 161 cm.). I över
delen en rest av en till största delen utplånad inskriftstavla, omgiven av broskornarnent. 
I mitten äggformig kartusch, omgiven av samrna slags ornament, med bomärke och 
initialerna HIH. (fig. 556 gd). Däromkring inskriften [roH]AN · HOGHVSEN · VNDT · SEINE · 
[ERBEN]. Bredvid kartuschen står No. 74 (äldre nurnrnerordn.; siffrorna nästan ut
plånade). I stenens överkant står i motsatt riktning 16 (senare numrnerordn.). 

Gravsten nr 74 b. Fragment av en häll av grå kalksten (72 x 82 cm.) med föl
jande inskrift: S · HOGHVSENS ERFWI(NGARSj j GRAAF. 

Grav nr 75. »Num. 75 . Är nedgången till Bielkenstiernska Grafwen, som med GRAV NR 7r>

Lit. F'. är noterad.» (F. ö. G. s. 47). Om denna grav se s. 470. 
Grav nr 76. En ornurad grav, belägen i Duvarande sakristians nordvästra del och GRAV NR 76. 

under den på 1850-talet byggda väggen mellan sakristian och södra sidoskeppet. 
»Num. 76. Är en Sten på lilla Södre gången, men ingen Skrift på, och giör et 
Grafställe med N~ 77. som kornmer Kyrkan tib (F. ö. G. s. 47). »l Kyrckians 
Graff under Steenen N~ 76 in uti Kyrckian är för Hennes Kungl. Högheet Herti
ginnans Justitire rådh Sahl. H. Peckelin öpnat, och att der stå orubbat är Betahit 
[d. 26 febr. 1706] 50 :-:-. » (RÄKENSK.). Jfr grav nr 78, s. 737. 

Gravsten nr 76 a. Stympad häll av grå kalksten (88 x 125 cm.). I nedre kanten 
del av en lagerkrans. Över denna inskriftstavla, varpå läses: DIESER · STE[IN] UND GRAB l 
STELL · GEH(ÖR]ET · MARTIN / IEGER · SENIE(!) · LIEBE · HAUS l FRU CHATRINA · EKMAN l 
UND IHRE RECHTE ERBN l ZU A? 17 - - . Denna sten har tillhört graven nr 11 på 
kyrkogården (jfr s. 792). 

Gravsten nr 76 b. stympad häll av grå kalksten (102 x 65 cm.) med nästan 
utplånad och oläslig inskrift. 

Grav nr 76A. En ornurad grav, vars läge icke med säkerhet kan bestämrnas,GRAVNR76A 

47* 
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men som troligen är belägen mellan nr 37 och södra sidoskeppets nuvarande östligaste 

arkadöppning. F. ö. G. (s. 47) uppger, att >>under fribänkarue är en Grafsten, där 

under ligger begrafwen Sahl. H. Augustinus Olai, Predikant i Clostret, med sin hustru 
och 5. barn, och afsomnade han i Herranom den 19. October 1588. Under Stenen 

står inhuggit Daniel Sliman. Malin Jönsdotter.» Jfr grav nr 23 (s. 682). 
Gravsten nr 76 A. Över den antagna gravplatsen ligger en på bägge långelidorna 

stympad häll av röd kalksten (224 x 142 cm.). Upptill och nedtill på stenen rek
tangulära tavlor med ramar av beslagsornarnent. Inskrift i övre tavlan : HÄR· LIGGER· 

BEGRAFVEN · SALIG · HER l AVGVSTINVS · OLA!· PREDIKANT · I · KLIOSTRET • SAMPT ·MED • 
SIN · HVSTRV • l OCH • FEM • BARN · HVILKAS • SIÄLAR · l ÄRO • VTHI · GUDZ · HAND· OCH· l 
AFSOMNADE ·HAN· I· HERRANOM ITHEN · 19 •OKTOB •ANNO · 88. Under tavlan står: DANIELL· 
SLIMAN MALEN · IONSDOTTR. Inom en lagerkrans i stenens mitt tvenne sköldar (fig. 

556 be) och över dessa ett bevingat änglahuvud; i vänstra skölden en kalk, omgiven 
av bokstäverna A och O (Augustinus Olai), i den högra ett bomärke samt bokstäverna 

D och S (Daniel Sliman). Det i inskriften förekommande årtalet [15]88 torde ej ange 
stenens tillkomsttid, ty av sköldarna att döma måste den ha huggits i början av 1600
talet, möjligen av den omtalade Daniel Sliman, som kanske stod i släktskapsförhål
lande till Augustinus Olai. I stenens fyra hörn cirkelrunda fält med evangelistsym

bolerna och utmed tre av sidorna följande inskrift: BALLE· ÄRO· THE· soM soFvA · VEL · 
OCH l GVDS · DOMM · [AF]BIDA · THE · SKOLA · SNART· MEDH • KROP ·OCH · SIÄL l VP · TIL • 

HIMBLA · STIGA · HVAD ·KAN· VARA l- - - -. Längst ned på stenen står 11 (se
nare nurnmerordn.) . 

Epitafium. I koret, över ingången till den gamla sakristian, fanns fordorn en 

minnestavla över Augustinus Olai. Dess inskrift är efter F . ö. G. återgiven i sarn
band med beskrivningen av grav nr 22 och 23 (s. 682). 

GRAV NR 7 1 Grav nr 77. En ornurad grav, som säkerligen varit belägen söder om nr 76. De 
båda gravarna ha betraktats som en enhet, ty F. ö. G. (s. 24) hänvisar vid beskriv
ningen av grav nr 23: »Se härom annotationen till N? 7ti och 77.• I övrigt finnas 

inga uppgifter om denna grav. 
Gravs ten nr 77. Över den del av graven, som faller inom området för den nu

varande sakristian, ligger nedre hälften av en gravsten av samma typ som nr 76 A. 

A v skölden i xpittfältet finnes endast nedre spetsen samt bokstaven D bevarad. I 
nedre hörnen evangelistsymboler, t. h. oxen, t. v . örnen, och runt tre av sidorna 

bibelspråk på tyska: - - GEIST • DV · HAST l MICH · ERLOSET ·HERRE / DV · GE - -. 
I inskriftstavlan, som omgives av beslagsornament och ser ut att vara omhuggen, finnes 

följande inskrift: LARs· ANDER· soN· HANS/KÄRE · HVSTRv: H: BEA · /TA· DAviDZ· DOTTER· 

OCH j ARFVINNGAR · HÖRER ·DEN j NA · STEEN ·OCH· LÄGER j STA · TIL ·A~ 16 59. Denna 

sten har tillhört graven nr 25 på kyrkogården (jfr s. 792). 
GRAV NR 78 Grav nr 7 8. En murad grav, belägen i södra sidoskeppets sydöstra hörn framför 

ingången till Vasaborgska gravkoret. Väggarnas överdelar till stor del nedbrutna 
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(jfr plansch XII). Om denna grav meddelar F. ö. G. (s. 48) : »Num. 78. Är en wacker 
uthuggen Sten, därunder ligger en Håf lunkare begrafwen. Skriften är så utnöt, at 
han ei kan läsas. Belägen på lilla södre gången. A~ 17013 d. 26 Februarii öpnades 
denne Graf och befans murad och med mul opfyld, storleken för et lik.» Som 
graven nu var ledig begravdes här på »hertiginnans» begäran den »unge hertigens 
[Karl Fredrik av Holstein-GottorpJ informator, justitierådet Peckelin » .1 

Gravsten nr 78. Nedre hälften av en röd kalkstenshäll (90 X 98 cm.). Den bär 
en del av en oval inskriftstavla med utplånad text. Därunder dödsskalle med fläder
musvingar. I nedre högra hörnet står No. 78 (äldre nummerordn.). 

Ingen undersökning har verkställts i graven. 
Grav nr 79. En omurad grav, belägen i södra sidoskeppet norr om nr 78. F. ö. G. GRAV NR 79 

(s. 48) m eddelar om densamma: »Num. 79. Är en stor Sten, och ligger under Man
folks Bänkarne, 2 allenast en kant på längden synes, på Södre gången.» 

Över graven ligga tvenne hällar. 
Gravsten nr 7 9 a. En stympad och starkt nött häll av röd kalksten (189 X 87 cm.). 

Mitt på stenen en sköld med bomärke och initialerna G l I- l D. (fig. 555 fb). Utanför 
skölden årtalet 1619. I två av stenens hörn evangelisterna Matteus' och Lukas' sym
boler, ängeln och oxen. Utmed tre sidor ram med följande bibelspråk. - --
MVS TVAS l EDEM ISTI · ME l DOMINE · DEVS · VERITATIS • PSAL ·X-- - . l nedre kanten 
står No 120 (äldre nummerordn.). Hällen, som legat i den gamla, år 1859 rivna sakri
stian, har tillhört finske kyrkoherden Thomas' grav (jfr grav nr 120 s. 757 ff). 

Gravsten nr 79b. Norr om föregående sten ligger en slät häll (175x100 cm.) 
utan inskrift. 

Ingen undersökning har verkställts i graven. 
Grav nr 80. En omurad grav, belägen i södra sidoskeppet väster om nr 79. Om GRAV NR so 

densamma meddelar F. ö. G. (s. 48) : »Num. 80. En stor Sten, ligger under Man
folksbänkarue på lilla södre gången, alenast en kant på längden synes, därpå ingen 
underrättelse.» 

Gravsten m· 80. Över graven ligger en stympad häll av röd kalksten (105 x 116 
cm.). I nedre kanten överdelen av en sköld med bokstaven M. 3 Utanför skölden 
årtalet 1630. Runt kanten bibelspråk, Job 19 v. 25, samt i de övre hörnen cirkel
runda fält; i det ena änglahuvud, i det andra timglas. I en rektangulär tavla, om
given av broskornament, följande inskrift: HAR WNDER LIGER · BIGRAF.IN SALIGH / MAN 

HENDRIC • LÖCK · SOM · AFSOMNADE ·I • l HERANOM · ANNO 16Z9 DEN 2 6 DECEMBER l M E DH 

SINA · t\ BARN · ERICK · HINDERSON · HENDRICK • l HENDERSON • HENDRICK · HENDESON • 

1 Uppgiften att justitierådet Johan Nikolaus Pechlin är begravd i denna grav är sannolikt fel 
aktig. Kyrkans räkenskaper omtala hans begravning i nr 76 (jfr grav nr 76, s . 735). 

2 PossiETH (s. 206) uppger : •Qwinfolcks bänckarna». 
3 Förutom denna bokstav skall en!. PoSSIETH skölden även ha innehållit bokstäverna EMD 

(jfr grav nr 106 på kyrkogården, s. 797). 

http:BIGRAF.IN
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ERICK • / HENDERSON · BARBOR · HENDERSD • BRIT · HENDRSD l KARIN • HENDERSD • 

BRITA · HENDERSD GVDH j FÖRLENNE DEM EN S · VPSTANDELSE. Stenen har tillhört 
graven nr 106 på kyrkogården (jfr s. 7!:l7). 

I graven har icke verkställts någon undersökning. 
GRAV NR 8 1 Grav nr 81. En omurad grav, belägen vid södra väggen framför Vasaborgska 

gravkoret. F. ö. G. (s. 49) meddelar om densamma: »Num. 81. Är en stor Sten 
och al påhuggen, men skriften utnöt, på Södre gången, tyckes stå Tobias Vestphäls. » 

Gravsten nr 8/. Över graven ligger en skrovlig häll av röd kalksten (l!H x 136 
cm.) utan ornering men med rester av en inskrift, som till största delen är förstörd 
genom vittring. Följande kan läsas: - -- - HÖRER DE - -- s - - --l 
- - - - ARFWINGAR TILL----. 

Omedelbart under hällen ligger en starkt förmultnad kista av trä, utan namnplåt 
eller annat igenkänningsmärke. Den undersöktes icke liksom ej heller graven i övrigt. 
För att förhindra att kistan krossades murades en underpallning av sten runt den
samma. 

GRAV NR 82 Grav nr 82. »Num. 82. Är nedgången til Gref Gustaf Gustafssons Graf. Lit. I.» 
(F. ö. G. s. 	 49). 

Gravsten nr 82. En slät häll av grå kalksten (186 x 148 cm.), som täcker ned
gången till Vasaborgska gravkoret. I den närmast södra sidoskeppet belägna kanten 
står Ko. 82 (äldre nummerordn.). I hörnen lyftringar av järn. Vid senaste restau
reringen förändrades nedgången till gravvalvet och försågs med en lucka av järn, som 
kan öppnas från södra sidoskeppet. 

GRAV 	NR 83 Grav nr BB. En murad grav invid södra väggen mitt för första pelaren väster 
om sakristian. »Rät inför lilla Södre dörren, Öster om.» 1 (F. ö. G. s. 49). Om 
graven finnes i övrigt följande uppgifter: »Num. 83 . En wacker uthuggen Sten, därpå 
uthuggit : Jag Hafwer Kämpat en god Kamp. Uti Wapnet står en OxeJ2 och 8 anor 
på hvar sida; Men skriften utnöt, så at man ei kan se hwem där ligger begrafwen. 
Öfwerst står en arm utur Skyn med en Krona i handen, På den ena sidan, En arm 
med En Kyris, På den andra sidan, En arm utur skyn med Et Swärd, och skal til 
det dietum som däremellan står inhuggit, Jag har Kämpat en god kamp.,, (F. ö. G. 
s. 49). 

>> 17 42 d. 20 Martj nedsattes Lieut~ And: Mörlings lik i detta N? 83. är Murad. 
ett lik alt förruttnat befans.» (GRAFFSTEENSBOOK s. 1:!2). Samma år omtalas »Kyrkans 
egen Graf på södra lilla gången N_<>_ 83 >> . (RÄKENSK.) . 

Gravsten nr 83. Över graven ligger den i F . ö. G. beskrivna, starkt nötta hällen 
av röd kalksten, stympad på båda långsidorna (196 x 86 cm.). Upptill rektangulär 
tavla utan inskrift. Över denna ett moln, varur sträckes en arm med krona. T. h. 

1 Lilla södra dörren var belägen mellan Vasaborgska och Banerska gravkoren. I densamma 
anordnades vid senaste restaureringen värmeledningens varmluftsintag. 

2 POSSIETH (s. 206) uppger, att i vapnet står en oxe, vilket förefaller troligare. 
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om tavlan ännu ett moln, ur vilket sträckes en arm med uppåtriktat svärd, t. v. om 
densamma en hjälm. Under tavlan tre starkt slitna vapensköldar. Därunder tvenne 
hjärtan, omgivna av kvistar. Nederst en dödskalle och korslagda ben samt på var
dera sidan fyra an vapen 1 med helt utplånade bilder. l nedre högra hörnet No. 83 
(äldre nummerordn.). 

Graven är fylld med jord och har icke undersökts. 
Grav nr 84. En omurad grav, belägen norr om nr 83. »Num. 84. En wacker GRAV NR 84 

Grafsten, half under Manfolks bänkarne, rät wid pelaren inför Södra dörren .» (F. ö. G. 

s. fiO) . 
Gravsten nr 84. Över graven ligger en slät häll av röd kalksten utan inskrift 

(178 x 135 cm.). Denna häll låg före restaureringen i vapenhuset. 
Ing8n undersökning har verkställts i graven. 
Grav n1· 8 5. En omurad grav, belägen invid södra väggen väster om nr 83. Om GRAV NR 85 

densamma meddelar F . ö. G. (s. 50): »Num. 85. Är en tysk påskrift, och skal ligga 
där begrafwen, en som har hetadt Thile Splyt. Detta Grafställe synes stå under Kyrkans 
Disposition.» Stenen har icke återfunnits. 

Gravsten nr 85. Över graven ligger en skrovlig, starkt nött häll av grå kalk
sten (220 x 154 cm.), som förr tillhört graven nr 66 på kyrkogården. (jfr s. 795). I 
mittpartiet ett nedsänkt rektangulärt fält med följande inskrift : DISER • STEIN VND 

LAGER l STETE GEHÖRET SEELIGEN / H(ER]RN · ANDREAS BATKEN l UND DEHNEN • ERBEN 

ERBLICH l ANNO 1 6 7 4 ADY 1 7 SEPTE MBER l NUN BIN ICH FRE Y VON NOHT l UND TOD 

WEIL MEINE SEELE l LEBT BEY GOTT. 

Ingen undersökning har verkställts i graven. 
Grav nr 8tl. En omurad grav norr om nr 85. F . ö. G. (s. 50) meddelar om den- GRAV NR 86 

samma: »Num. 86. Andreas Armour und seine Erben A. 1623. Inför lilla södra 
dörren, är en söndrig sten. Han Disponeras af Kyrkan.» Den omtalade gravstenen 
har icke återfunnits. 

Gravsten nr 86. Över graven ligger en starkt nött häll av grå kalksten (226 x 
140 cm.), som tidigare låg i koret ungefär över grav nr 18. I mitten sköld med bo
märke (fig. 55G be). Enstaka spår av inskrift synliga på stenen. 

Grav nr 87'. En omurad grav, som ligger i norr och söder framför Banerska grav- GRAV NR 87 

koret och väl'ter om nr 85. Om densamma meddelar F. ö. G. (s . 50): >JNum. 87 . A~ 1621 
d. 19 Decemb~ sindt in Gott entschlaffen Margret und Anna Dirick von Bökelens tochter. 
Öfwerst på Stenen står: S: Hans Meyer 1630. men vid bomärket står 1578. På södre 
gången, wäster om södre dörren.» 

Gravsten nr 87. Över en del av graven samt delvis över grav nr 90 ligger i öster 
väster en häll av röd kalksten (202 x 145 cm .). Den har ursprungligen tillhört graven 
nr 51 på kyrkogården (jfr s. 794) men låg 1914 i koret över grav nr 31. I stenens mitt 

1 Tydligen . har ytterligare fyra sådana funnits på vardera sidan, ehuru dessa blivit bort
huggna, då stenen stympades längs långsidorna. 
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Fig. 566. Epitafium av svart marmor med ram av stuck 
över kaptenen Johannes Törne, d. 1738. Grav nr 91 

(s. 742). 
Epitaph des Kapitäns J ohannes Memorial tablet of black marble 
Törne, t 1738. Schwarzer Mar with a stucco frarue; to Cap ta in 

mor mit Stuckrahmen. Johannes Törne, d. 1738. 

har funnits en nu endast svagt synlig oval medaljong samt över och under denna två, 

likaledes nästan helt utplånade, rektangulära tavlor med beslagsornament. I den övre 

en senare inhuggen tavla med följande inskrift: DENNE· HÄR · STEN ·ocH· / LÄGERsTAD · 

HAFWER · lAG l IOHAN • STICHER · GLAS · l MESTER • KIOPT · FÖR ·MIG · l MIN HVSTRU · BARN · 

OCH · j ARFWINGAR ·ANNO l 1688 ·DEN · 16 • AUGUSTI. Över tavlan, men i motsatt rikt

ning står 26 (senare nummerordn.). 

Ingen undersökning h ar verkställts i graven. 

GRAV NR Grav nr 88. En murad grav, belägen väster om nr 86 invid södra sidoskeppets88 

näst västligaste pelare. »Num. 88. Är en sten, som ligger wid Pelaren, wäster om 

lilla södra dören, under Manfolksbänks hörnet en god del, och fins ingen underrättelse 

om. » (F. ö. G. s. 51). 
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Gravsten nr 88. Över graven ligger en stympad häll av röd kalksten (208 X 
84 cm.), snett uthuggen ur en större sten, vars inskrifter äro starkt nötta och till stor 
del borthuggna. I stenens mitt ett, av en starkt nött lagerkrans omgivet, nedsänkt, 
cirkelrunt fält med följande inskrift : DIESER STEIN l UNDT LAGERSTED l GEHORT HELCHE l 
PRUTZIER UHRMA l KARE UND SEIN l ERBEN, Stenen har tillhört graven nr 119 på kyrko
gården. Övriga stympade och nu oläsliga inskrifter på densamma återgivas på s. 797. 

Graven, som är helt fylld med jord, har icke undersökts. 
Gr av n r 8 9. En på tre sidor murad grav, belägen i norr och söder i västli- GRAV NR s9 

gaste arkadöppningen till södra sidoskeppet mellan gravarna nr 88, 90 och 92. F . ö. G. 
(s. 51) meddelar om densamma : »Num. 89. Är en stor sten, under Manfolksbänkarne, 
mit för Iohan Baners Graf, allenast en kant synes, och står in på Stenen A~ 1600. 
men öfwer står Gert söner A~ 1633.» 

Gravsten nr 89. Över graven inlades vid sista restaureringen ett antal samman
fogade, på olika ställen i kyrkan funna bitar av ovannämnda sten. Den är en häll 
av röd kalksten (203 x l 13 cm.), och har följande inskrift: THEN[NE sT]EN ocH LE
GERSTAD l HÖRER • S • ISACH GVLSMED TIL / OCH HANS ARFINGAR OCH LIG• / GER HER • 
VNDER BEGRAFFEN TVE l NE HANS DOTTER BARN · ISAC j (O]CH (G]ERTH · S ·M •GERTZ SONER j 
(HVILKA] IGVDI AFSOMNADE THEN - - - -l 1600. Invid vänstra långsidan står 
No. 89 (äldre nummerordn.). 

Graven, som är fylld med jord, har icke undersökts . 
Grav nr 90. En murad grav invid södra väggen framför trappan till BanerskaGRAV NR 90 

gravkoret och väster om nr 87 . F . ö. G. (s. 51) meddelar om denna grav: »Num. 
90. På denne Sten är en rund Cirkel och däri inhuggit. Diese Sten Hat Rotgert 
Molenback und seinen Erben A? 1607. På södre gången, wäster om dörren. Detta 
Graft>tälle prretenderar Bryggaren Clas Danilsson Lampa oppå sin Sal. Hustrus Anna 
Mällenback wägnar som Söne dotter efter Rotger Mollenback, däröfwer han producerat 
Rådstugans Attestation af d. 11 Junii 1694.» 

1715 d. 11 aug. »Öpnades Sahl: Rotiger Möllenbeckz Graf i Kyrckian N~ 90 på 
Södra Gången för Sahl: Madame (Sophia] Sckickz Lijk. 10: - ». (RÄKENSK.). 1727 d. 
27 sept. begravdes »Handels Mans Hindrick Bergner lilla son; u ty sahl: Möllen Brucks 
Graf: N~ 90: in uty Kyrckian ». (RFa.). 

Gravsten nr 90. Den till graven hörande hällen är i tre delar, av vilka en låg 
som tröskel i dörren mellan tornets nedre våning och sydvästra hörnrummet och de båda 
andra påträffades på olika ställen i kyrkan. Felande delar ha ersatts med ny sten. Mate
rialet är grå kalksten (177 x 116 cm.). Stenens mittparti upptages av ett större cirkel
rundt fält, i vilket finnas tvenne sköldar med bomärken (fig. 556 ac) . Över sköldarna ha 
funnits initialer, av vilka nu endast R och B äro synliga. Omkring mittfältet följande in
skrift : (DIES]E STEN HOR(T ROTjGERT MOLENBARCH VND SE(INEN ERBEN ZV ANNO 1607]. 1 

Stenen är mycket starkt nött. Graven, som är fylld med jord, har icke undersökts. 
1 Rekonstruktionen utförd i överensstämmelse med PosSIETHS läsning. Plats på stenen för 
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Fig. 567. Kista av koppar för överstelöjtnanten Georg Johan von Lode, d. 1676. 

Före restaureringen. Grav nr 91 (s. 744) . 


Kupferner Sarg fiir den Oberstleutnant Georg Johan von Coffin of copper, of Lieutnant-co!onel Georg Johan von 

Lode, j- 1676. Vor der Restaurierung . Lode, d. 16/u. Belore restoration. 

GRAV NR 91 Grav nr 91. En murad grav invid södra väggen väster om nr 90. Om graven 
finnas följande uppgifter: >>Num. 91. Die gehört JW Gilis Coijet, Muntzmester, und 
seinen Erben, 1602.>> (F. ö. G. s. 52). >>Denna Graf på södra gången har fordom 
tillhört Myntmästaren Gilius Coyet; men år 1713 transporterade hans Arfvingar sin 
rätt på Kamerm·aren i Kammar-Collegium Lorens Törne och hans Fru Maria von Boij, 
h vilka, genom Testamente af åhr 1738 den 5 Nov., 1 till Graf,·ens framtida under
håll, skänkte till Kyrkan 1200 D:r K:p:mt. >> (ROTHLIEB s. 105). I testamentet för
klara dessa sin vilja vara, att de •måtte begrafne warda uti wår Graf j kongl: Rid
dareHalms kyrkian, Hwilken Graf är Ng 91. inne i kyrkian under läcktaren wid 
södra dörren, och har hördt min Maria von Bojs Faders moder moders Fader, mynt
mästaren här i Stockholm Julius Coyet t il, hwai·s namn, och Wapn en H alfmåna och 
Leyon hufwud är på Graf Sten huggen, med åhrtalet 1602, och brede wid hwilken 
Graf Wy nu nyligen låtit i wäggen inhugga ett litet Epitaphium af sten öfwer wår 
Sahlig son Capitaine Lieutenanten Hans Törne [se nedan] som jämtwäl i samma Graf 

är nedsatt». (0.3). 
Epitafium över kaptenen Johannes (Hans) Törne, d. 1738. Fig. 566. Placerat på 

södra sidoskeppets syd vägg, invid ingången till det Banerska gravkoret. Rektangulär svart 
marmortavla, upptill halvcirkelformigt avslutad, med ram av gråmålad stuck. H. 152, 
B. 105 cm. Överst ätten Törnes vapen, förgyllt, därunder följande inskrift: BEATIS 

MANIBUS l VIRI PRIE NOBILIS AC GENEROSI j DN: JOHANNES TÖRNE, l CAPITANEJ LOCUM 

bokstäverna inom den sista klammern saknas emell ertid. Troligen har denna del av inskriften 
funnits på någon annan plats på stenen . 

1 ROTHLIEB uppger felaktig datering. 'restamentet är dat. 25 nov. 1738. (0 .3). 



743 RIDDARHOLMsKYRKAN 

Fig. 568. Kista av koppar för överstelöjtnanten Georg Johan von Lode, d. 1676. 

Efter restaureringen. Grav nr 91 (s. 744). 


Xupferner Sarg fUr den Oberstleutnant Georg Johan Coffin, of copper, of Lieutenant-colonel Georg Johan 
von Lode, t 1676. Nach der Restauri erung. von Lode , d. 1676. After restoration. 

"TENENTIS IN CLASSE REGIA - I NAT: D: 11 JULII. 1703. DENAT: D: 30 APRIL 17 38. 1 

IHIC SITUS OCEAN! MULTI SUDORIS ALUMNUS l IN PROAV"UM CINERES DULCE RECLINAT 

·ONUS l MECHANICAM ET TETHYN TENERO PUER ARSIT AB UNGVE l HINC STUDII COLOPHON 

DIA MATHESIS ERAT. l BIS QUATER ADDICTUS BRITONI BATAVOQ' PER ANNOS l NAULA SUB 

.QCCASUM F ANDA NEFANDA TULIT j MOX FACTUS MANICIS ET IBERA COMPEDE LIBER l 
IEXHAUSIT RELIQVUM QUADRI FIDI ORBIS !TER l SECUM HABITANS COMI MERUIT GRAVITATE 

!PRIORES l SUSPENDIT' DUCES MENTE MINANTE PAREM l UT FHANGAT LENTOS TOTA TRIE

TERIDE MORBOS l VINDICIS ENUMERAT TOT BENE F ACTA D E l l CJETERA CERTA POLI, PRlESENS' 

ET LAMPADE FULTA l CUM PREMIT HORA, NIGRAS UMBRA TRIUMPI-IAT AQUA l JAM' TENENS 

iPORTUM, SPES ET FORTUNA VALENTO l LUXURIAT LA':TO LITTORE TÖRNE ROSIS l APOC : 

14: v. 13. 1 

Gravs ten nr 91. D e n till graven hörande stenen, som före r estaureringen 1914 
l åg invid norra ingången, är av g rå kalks ten (204 X 144 cm.). I mitten inom e n 

lage rkrans ätten Coyets vape n jämte bokstäverna G C i övre fältet (fig. 555 cd). På 

:stenens nederdel: DIS GE HÖRT • S • M · GILIS COYET l MVNZ MAISTER VND SEINE ERBEN · 

160z.2 D ä runder No . 91 (äldre nummerordn.). I stenens övre d e l: SELIG siND om 

TOOTEN / DIE IN DEM HERREN/ STERBEN APOC 14. 

Graven, som var h e lt fylld, unde r söktes i mars 1916. Därvid påträffades en kista 

.av koppar för Georg Johan von L o de (se nedan); d ess loc k var söndertryckt och låg 

1 Inskriften är till största delen oöver~;:ättli g, emedan den latinska texten blivit förvanskad . 
2 Enligt anteckning i 8tockholms stads tänkebok d. 6 maj 1622 upplät borgaren Johan 

Trautzig i Stockbolrn till sin svåger myntmästaren Gilius Coijet en gånl och grund på Grå
munkeholrnen >vid Munkebron> samt en tomt vid fljön bakoin samma gård, vilken tomt till
fallit hans hustru Kristina Groth i arv efter hennes föräldrar Antonius Groth och Anna 
·Coijet. 1683 upplät Gilius Coijet sin tomt till Åke Tott. (TOM'l'U'rREDNINGAR s. 10). 
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bredvid kistan. I fyllningen utanför densamma påträffades en samling skallar och 
ben utan ordning samt ett bröstharnesk av järn, vilket möjligen tillhört samma 
person som kistan. 1 I bottenlagrets norra del låg ett orubbat skelett i en nästan helt 
förmultnad kista med beslag av 1600-talsform. Det kvarligger orubbat. Lodes kista 
återgavs dess rätta form och restaurerades. För att den sedan skulle få rum i graven 
måste gravstenen höjas upp c:a 28 cm. över det omgivande golvet. 

K ista för överstelöjtnanten Georg J ohan von L ode, d. 1676. Fig. 567-568 
och 589 e. A v kopparplåt, fästad på trä. Genomskärningen är sexsidig och sidorna i 
plan något svängda. Fötter saknas. Ursprungligen tio handtag, varav två äro borta. 
L. 215, B. 80, H. 69 cm. Kistan, som är svartmålad, är dekorerad med beslag av silver 
i drivet arbete. På locket ett krucifix av gjuten koppar. På lockets sidor trofegrupper, 
omgivna av lager- oeh palmkvistar. Kring kanterna listverk med bladrankor och blommor. 
På vardera långsidan åtta anvapen, från huvudändan räknat på högra sidan: l) [From
hold] Lode, 2) [Helena von] Tödwen, 3) Paykull (= nr 1978), 4) Mecks till Rabbifer 
~ Poll, 5) Dönhoff, 2 6) Tiesenhausen, 7) Tiesenhausen, 8) Lieven (=nr 45, hjärt
skölden); på vänstra sidan: l) Treyden, 2) Yxkull (= nr 76) 3) Lieven ( = nr 45, 
hjärtskölden), 4) Farensbach, 5) Ungern,3 6) Hastfer (=nr 1845), 7) enkluven sköld 
med bjälke i vänstra fältet, 8) sköld med tre märken, liknande kantställda Z, två 
och en ställda. 4 På huvudgaveln ätten Lodes vapen och däröver på locket kartusch 
med inskrift: KONGLIGEi MAIJSTÄDS TROO l MAN OCH ÖFWERST LEUTENANT TILL HÄST 

DEN l WÄLBORNE HERRE I-lER GEORG IOHAN VON LODE l ÄR FÖDD PÅ P[EUT], ESTLANDH 

ÅHR 1647 D. 6 l MAY OCH SLAGEN WID LUND I SKÅNE DEN l 4 DECEMBRIS A? 1676. 

A 0På fotgaveln dödskalle och korslagda ben samt däröver kartusch med 1681. 

GRAV NR 92 G1·av nr 92. En murad grav, hr-lägen i södra sidoskeppets västra hörn norr om 
nr 91. Om graven finnas följande uppgifter: »Num 92. En wacker Sten, med tysk 
upskrift, mäst under Manfolks bänkarne, des ägare Anthon Groth A0 1613. Denne 
Graf har H. KarnarRådet Anthonius von Groth 5 widkänt efter sin sal. fader Mynt
mästaren Groth, och är afl. KarnarRådets lik där nedsat. » (F. ö. G. s. 52). 

1705 blev graven utvidgad och 1781 inlämnades till kyrkaföreståndarna »en af
skrift af en afhandling rörande en utvidgning af Grafwen N". 92 wid Södra kyrko. 
dörren belägen och framlednP. kammar Rådet Anthon von Groth tilhörig ». (0.3). Den 
12 okt. 1726 begravdes »8ecret~ Carl Grooths lilla dått~ uty Gammarrådet Groths 

1 Harnesket förvaras i kyrkan bland fynden från senaste restaureringen. 
2 Vapnet skiljer sig från det på Volmar Wrangels kista förekommande Dönhöffska vapnet 

(fäderne 15, fig. 414-), i så måtto, att svinhuvudet är upprättstående, fritt i skölden oeh att svinet 
på hjälmen är vänt åt höger. 

3 Fyrdelad sköld med tre stjärnor, två liljor och stjärna-lilja-stjärna i fält 1 och 4 samt ros i 
fält 2 och 3. 

4 Några av vapnen ha identifierats med hjälp av J. Siebmacher's grosse;. und allgemeines 
Wappenbuch: Der Adel der Russ. Ostseeprovinzen. 

6 .Tfr s. 743 not 2. 
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Graf W 92 på Södra gången» . Den 18 febr. 1730 begravdes »Cammar Rådet von 
Groths son uty des Graf N~ 92: inutij Kyrck~» och den 5 april samma år »Cammar 
Rådetz Groth son» . (RFa). 

Gravsten nr 92. Den i F. ö. G. omtalade stenen »med tysk upskrift» finnes 
bevarad och har åter lagts över graven. Den är emellertid stympad (14 7 x 67 cm.) 
och så starkt nött, att endast enstaka ord av inskriften kunna urskiljas . Vid något 
tillfälle har den försetts med ny inskrift, inhuggen i ett nedsänkt fält i stenens nedre 
del: (DENNA GjRAAF HÖRER KAMMAR l (RÅDET WE]LBORNE HERRANTHON l (rus VON GR]OTH 

SOM BEGROFS I (THEN 12 M]ARTY A~ l 705 SAMT l (HANS FRjV BARN OCH ERF• j (wijNGAR TILL. 

Graven, som är fylld med jord, har icke undersökts. 
Grav nr 93 och 94. En tumba, belägen i södra sidoskeppets västligaste del, upp- GRAV NR 93 

tagande sidoskeppets hela bredd. Dess lock utgöres av en gravsten, vars övre yta är och 94 

belägen 139 cm. över kyrkans golv. F . ö. G. (s. 53) meddelar : Num. 93. Är in i 
Wrån på södre gången, wid H . Strickens Graf, med desse bokstäfwer [L. O.] och bo
märke.» Denna sten är nu förkommen. 

A0»Num. 94. Erik Gregertson, Husgeråds Skrifware 1597, samt hans Hustru 
Catharina RavalsdoW 1610. In i Wrån på södre gången wid Strickens Graf. A~ 

1680 d. 16 Augusti, murades denne Graf, såsom Kyrkan tilhörig och henne tilär
känd.» (F. ö. G. s. 53). Den nämnda stenen finnes bevarad men har icke kunnat 
inläggas på sin gamla plats. Den har i stället placerats i mittskeppet omedelbart 
norr om graven (j fr gravsten nr 94 s. 7 46). 

Den 22 dec. 1726 försåldes graven till generalen Karl Gustav Creutz för 500 dlr 
smt. Köpeskillingen erlades d. 9 febr . 1727. (RÄKENSK.). I gravbrevet göra kyrkans 
föreståndare veterligt, att de till generalen Creutz försålt »kyrkans murade Graf näst 
intill Strickarnes Graf i Wrån på Södra gången in uty kyrkan med Numror, Nittiotre 
och Nittiofyra emedan hon tillförene bestådt uty twenne grafwar men sedan af Kyrkan 
blifwitt murad och giord till en, med dess fyra behåldna Murar, och twenne luckor 
därpå af Trä, med gångjärn dertill aldeles som den nu för tiden för Ögonen står, 
hollandess hon innom murarue i Längden tre och tre fierndels alnar, i bredden fyra 
och en half alnar, och i Högden tre alnar» . (0.3). Den 20 april 1734 lämnade »Frök
narne Hedvig Eleonora Creutz, Eva Sophia och Christina Magdalena stenbockar en 
förähring till Kiyrckian, för det de framdeles få låta förestängia med Järn galler iram
ledne Generalen Creutz graf N~ 93 och 94. på Södra gången under manfollkz läck
taren 76: - - ». (RÄKENSK.). Den 3 juni 1730 begravdes >>Grefwinnan Helena Creutz; 
i Genneral Creutz Graf inuty Kyrckian N~ 93. 94». (RFa.). Den 16 febr. 1734 
»Infördes Öfwerste Lieutenantens Baron Lorens Creutz lik» som »uti dess Sahl. Herr 
Faders Graf inuti Kyrckian N~ 93. 94 på södra gången nedsattes, Öpningen 20: - •. 
(RÄKENSK.). 

Vid kyrkorådets sammanträde den 25 febr. 1784 anmälde kyrkoherde Rosen »huru
ledes KammarHerren Högwälborne Baron Herr Fredrich Bengt Rosenhane för honom 
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berättadt sig wara sinnad at försälja dess Fru Grefwinnas frami~ Morfaders, Herr 
Generalens Högwälborne Baron Carl Gustaf Creutz i lifstiden, enE Kyrko Föreståndames 
den 22 . December 1726. utfärdade Salu bref, inkjöpte graf i Kongl. RiddarholmsKyrkan, 
hwilken Graf Herr Baron och Kammar Herren til Kyrkan nu hembjuder; Hwarj emte 
Herr Baron åstundade, at få afhämta de i samma Graf befintelige Lik, och borttaga 
det ofwanpå Grafwen warande . järngaller, samt derefter till Berbo Sockn Kyrka i 
Södermanland affiytta - - - - , hwarest de härstädes i Kyrkan nu betinteliga 
Liken, komma at nedsättas, och det .Terngaller med wapnet, som nu finnes uppå 
Creutziska Grafwen, at derstädes såsom en prydnad ofwan på Grafwen blifwa nytt
jadt; til hwilken ända, Herr Baron -- - - hade til herr ÖfwerHofPredikanten 
öfwerlämnadt - - - l<~ullmakt af Dess Swägerska Enke-Grefwinnan Högwälborna 
Fru Christina Magdalena stenbock, at ey allenast om Grafwens försäljande, utan ock 
berörde flyttning af Creutziska Familiens Lik föranställa . » Kyrkorådet ansåg sig icke 
kunna lämna det begärda medgivande förrän sökanden styrkt sig vara ensam ägare 
till graven eller representant för samtliga delägare. »Efter en stunds förlopp--
infant sig Högwälborne Herr Baron och Kammar Herren Rosenhane, anförandes det 
egenteliga ordsaken, hwarföre Herr Baron wille försälja Creutziska Famille Grafwen, 
wore den, at Herr Baron, som för ett år sedan Låtit öpna Grafwen, funnit den 
samma upfyld med wattn, och följackteligen mycket fucktig, hwaraf Lik Kistorna 
nog hastigt blifwit af röta angripne samt förmultn ade, - - - . I övrigit - - 
förkl arade Herr Baron i anseende til den i Grafbrefwet intagne mening: 'at de lik 
eller dödas ben, som af Herr Generalens Famille dit lagde blifwa, aldrig til ewärde
liga tider med Kyrkans Föreståndares tillåtelse, eller wållande, skola derutur flyttade 
eller oroade blifwa', til Kyrko Rådet aflämna behörig decharge från alt answar eller 

251åtal i framtiden. ,, (Kyrkorådprot. 2 1784). Vid ett nytt kyrkorådssammanträde 
den 6 mars samma år styrkte sökanden sin äganderätt till graven och erhöll det be
gärda tillståndet. Graven tycks likväl icke ha blivit försåld förrän 1792. Vid kyrko
rådets sammanträde den 28 mars sagda år anmäldes, att den »Så kallade Creuziske 
Famille grafwen» blivit försåld till kornetten Per ZidE'm, vilken uppvisade '> ett be
hörigen Charteradt kjöpebref uppå samma Graf». 

Gravsten nr 93. Häll av grå kalksten (190 x 130 cm.). På Atenen följande 
inskrift; CORNETT l HENRI C ZIDEN TILLHÖRIG l l 7 9 2. 

Ingen undersökning har verkställts i graven. 
Gravsten nr 94. Häll av röd kalksten (237 x 141 cm.), som förr tillhört grav 

nr 94. Den ligger nu invid mittskeppets södra vägg väster om västligaste arkadöpp
ningen mot södra. sidoskeppet. I stenens mitt sköld med bomärke (fig. 555 cc), om
given av en lagerkrans. I hörnen fyrpass med evangelistsymbolerna och i bård runt 
kanterna bibelspråk : Job. 19 v. 25, 26 . Över och under mittfältet rektangulära tavlor 
med rarnar av beslagsornament och följande inskrifter; i den övre: H A!;R ·LIGGER· BE

GRAFVEN • l AERLIGH ·OCH • VAELBETRO j DDE • MANN • ERICH· GREGERS l ON· HVSRADZ · 
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SCHRIFVAR l E • AFSOMNAT ·I· HERRANOM ·TEN· Z· IANVARY • ANNO · 1597; i den nedre: 
SAMPT · HANNS ·lELSKIELIGHE · KJERE •HVSTROIKARIN · RAGVALDZ • DOITTER·AFSOMPNAT· 
I ·l HERRANOM · THENN · I · DE l CEMBER ·ANNO · ETC 1610. Till höger om mittfältet står 
No. 94 (äldre nummerordn.). 

Grav nr 95. En stor murad grav, belägen i den näst västligaste arkadöppningenGRAV NR ~5 

mot södra sidoskeppet och sträckande sig in i mittskeppet. Om denna grav med
delar F. ö. G. (s. 54): »Num. 95 . På stora twärgången in för södre dörren, en stor sten 
och inte påhuggit. Denne Sten har Slåts Fogden Berger låtit optaga A~ 1707. och 
som den är en serskilt murad Graf som med N'? 96 . har inte sammanhang och 
Kyrkan tilhörig, hwaruti alenast någre få been, så är den samma försåld A? 1707 
d. 13 Decemb.r til Handelsmannen Carl Frick för 600 D. Kopprmt. 4 al. quadrat 
inom Murarne. » Graven betalades med 200 dlr smt d. 30 dec. 1707. (RÄKENSK.). 

Över graven ligga tvenne hällar. 

Gravsten nr 95 a_ Slät häll av grå kalksten (233 x 155 cm.) utan inskrift. 

Gravsten nr 95 b. Häll av grå kalksten (226 x 154 cm.). I stenens mitt ett 
nedsänkt, cirkelrunt fält, omgivet av en lagerkrans, och däri följande inskrift : DIESER · 
ST l EN · VNDT • LA l GERSTET · KOM l PT · SEELIGENH l ANOB : SCHVRN / NACHGELEFEN l 
EN · ERBEN · sv l ANNO l6Z4 . I stenens övre kant, men i motsatt riktning står 19 
(senare nummerordn.). stenen har tillhört graven nr 53 på kyrkogården (jfr s. 794). 

I graven har icke verkställts någon undersökning. 

Grav nr 96. En murad grav, belägen i mittskeppet omedelbart norr om nr 95 GRAV NR 96 

»på stora twärgången in för Södre Dörren». (GRAFFSTEENSBOOK s. 130). F. ö. G. 
(s. 54) meddelar: »Num. 96. Är en murad Graf, med en stor Sten och tysk påskrift, 
säges at Doctor Eric Gabrielsson skal här under låtit begrafwa några lik . Uti denne 
Graf finneR några stycken likkistor och berättas at denne Graf skal warit donerad af 
drotning Christina til Doctor Erik Emporagrius; men efter som alla sådane donationer 
äro ophäfne, så tilhörer Grafwen med rätta Kyrkan_ Assessor Vervings frus Lik är 
fuller förblifwit nedsatt, men utan at hafwa härtil någon ägande rät på sal. Doctor 
Eriks Arfwingars wägnar, utan är Grafwen Kyrkan tilhörig.>> 

Gravsten nr 9 6. Över graven ligger en häll av grå kalksten (178 x 139 cm.). 
I stenens mitt sköld med bomärke (fig_ 555 ae), på sidorna omgiven av initialerna E F 
OCh l E, samt årtalet 1575_ Över skölden står: CHRISTUS ÄR MIT LIF l DÖDEN ÄR 
MIN VINNING OCh under densamma I. L. A. B. G. l 16 88. 

Ingen undersökning har verkställts i graven. 

Grav nr 97. En omurad grav, belägen i mittskeppet framför tredje arkadöpp- GRAV NR 97 

ningen till norra sidoskeppet från väster räknat. >>Num. 97 . Jöns Hindersson Anno 
1634. På store twärgången åt Norre dören. >> F. ö. G. (s. 55). 

Gravsten nr 97. Den ovannämnda gravstenen har icke återfunnits. På platsen 
ligger nu en häll av grå kalksten (203 x 121 cm.), märkt No. 97 (äldre nummerordn.). 

48. Srcriges kyrkor. Slackholm II. 
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l stenens mitt kunna urskiljas bokstäverna E L. Troligen har denna häll senare 
ersatt den i F. ö. G. omtalade. 

Ingen undersökning har verkställts i graven. 
GRAV NR 98 Grav nr 98. En omurad grav, belägen omedelbart norr om nr 97 . Om den

samma meddelar F. ö. G. (s. 55) endast: »Num. 98 . En smal Sten och bokstäfwerne 
utnötte.» 

Gravsten nr 98. Häll av röd kalksten (195 x 107 cm.), mycket starkt nött. 
mitten två nästan helt utplånade sköldar, i den högra ett E. Utmed kanterna in
skrift, av vilken kan läsas : GVDHVNE THEEN l F - - - . l nedre kanten står No. 
101 (äldre nummerordn.). Stenen, som tillhört Erik Olsson guldsmed, ligger över 
fel grav (jfr nedan grav nr 101). 

Ingen undersökning har verkställts i graven. 
GRAV NR 99 Grav nr 9 9. Av F. ö. G:s uppgift (s. 55): »Num. 99. Är en liten sten som går 

under Qwinsbänkarne, allenast en ända ut på twärgången åt Norre dören» framgår 
icke om graven varit belägen öster eller väster om tvärgången. Troligen avses den 
murade graven väster om nr 97 framför andra rundpelaren från väster räknat. 

Gravsten nr 99. Över graven ligger en starkt nött häll av röd kalksten (232 
X 149 cm.), sammanfogad av fem delar. l hörnen cirkelrunda fält med evangeli;t
symbolerna och längs stenens kanter ram med bibelspråk: Job 19 v. 25, 26. Hel~ 
ytan inom ramen utfylles av tre rektangulära tavlor med rarnar av beslagsornament. 
I den mellersta tavlan fyra nästan utplånade sköldar av samma form som fig. 555 eb 
-fe, försedda med bomärken. Av inskriften, som är nästan utplånad, kan följande 
urskiljas: HER· VNDER LIGGER BEGR(AFVEN] j s(A]LIG---- - . I nedre vänstra 
hörnet står No. 44 (äldre nummerordn.). Stenen har tillhört grav nr 44 (s . 709) 
men identifierades icke förrän en annan häll redan blivit inlagd över denna grav. 

Ingen undersökning har verkställts i graven . 
GRAV NR 100 Grav nr 100. Belägen i tredje arkadöppningen till norra skeppet från väster 

räknat. Denna och de närmast följande platsernas inbördes läge är osäkert. F. ö. G. 
(s. 55) meddelar: »Nurn. JOO. En stor slät Sten, wm ingen underrättelse finnes uppå.» 

Gravsten nr 100. Häll av grå kalksten (176 x 118 cm.). Fig. 569. I mitten ned
sänkt, cirkelrunt fält och i detta en Fax och initialerna r l Ps l KEl D. Däröver föl
jande inskrift : SVEN JOEN SON l DORD! ERICHS DOTTER. l PETTER JOENSON l KIRSTIN 
ERICHS DOTTER l 16 53. Runt kanten en enkel ram och i hörnen fyrtaliga blommor. 
l Övre kanten står: SOLI DEO GLORIA. I nedre kanten : HODIE MIHI CRAS TIBI. Stenen 
har tillhört graven nr 178 på kyrkogården (jfr 800). 

GRAV 	 NR 101 Grav nr 101. Belägen väster om nr 100. Här är mycket grunt, och berget går 
i dagen strax bredvid gravhällen. F. ö. G. (s. 55) meddelar om denna grav: »Nurn. 
101. Eric 	Olsson Guldsmed, med en sin Son 1590. » 

Gravsten nr 101 . Den sten, som under 1600-talet låg på denna plats, liggernu 
över grav nr 98 (se ovan). Här ligger i stället en starkt stympad och nött häll av 
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Fig 569. Gravsten nr 100, av grå kalksten, dat. 1653. 
Grabstein Nr. 100, datiert 1653. Gravestona N:o 100, of grey lime· 


Grauer Kalkstein . stone, dated 1653. 
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GRAV NR 102 


OCH 103 


GRAV NR 104 

GRAV NR I05 

GRAV NR 106 

kalksten (145 x 100 cm.), som förr tillhört grav nr 5 på kyrkogården (jfr s. 791). 
Inskrift: HINRIC GRUNDELjBEATA V D. FECHT/1688 . 

Grav nr 102 och 103. Beläg~n norr om nr 100. F. ö. G. (s. 56) meddelar: 
»Num. 102. Är en liten Sten på stora twärgången åt Norre dören, och giör et med 
N? 103. Num. 103. Ligger half under Qwinfolksbänkarne på store twärgången åt 
Norre dören, och synes icke mera än som, Här ligger begrafwen Engelbrecht. » Den 
omnämnda stenen är möjligen gravsten nr 160 (jfr s. 769). 

Gravsten nr 102. En stympad och i två delar slagen häll av röd kalksten 
(150 x 145 cm.). I övre delen nedsänkt, rektangulärt fält med inskrift, vars början 
saknas: SUSANNA • ELISABET • BLUM U IHRER/ BElDER ERBEN ZU ANNO 16 8 0 /DEN 2 8 

OCTOBI_t, 

Gravsten nr 103 . Stympad häll av grå kalksten (101 x 122 cm.). I nedre kanten 
hälften av en nästan utplånad sköld med bomärke samt initialerna I T . Över skölden 
en starkt nött inskrift, varav följande kan läsas: [mc IA]CET D · IOSEPHVS · THO - - 1 
- -- - OLFVS · - - -- - - l - - - - QVI IN· CHRISTO l- -, 13, IV[- II] 

ANNO, 16Z3. Över inskriften, men i motsatt riktning, står 21 (senare nummerordn.). 
Grav nr 104 . Belägen bredvid nr 102; läget mycket obestämt. F. ö. G. (s. 56) 

meddelar: »Num 104. En gamal Sten, därpå är inhuggit, Så älskade Gud werlden et.» 
Gravsten nr 104. Den till platsen hörande gamla stenen finnes bevarad men 

har av tekniska skäl icke kunnat inläggas på rätt ställe. Den ligger i östligaste 
arkadöppningen mot södra sidoskeppet. Den är av grå kalksten och starkt stympad 
(111 x 75 cm.). I vänstra kanten hälften av en sköld med bomärke och initialen H 
(fig. 556 db). Utmed tre av stenens sidor ram med delvis utplånad inskrift. I övre 
vänstra hörnet står 1577 (?). I motsatt riktning till höger om skölden står No. 104 
(äldre nummerordn .). 

Grav nr 105. En omurad grav, belägen norr om nr 102 och 104. •Num . 105. 
En gammal sten med tysk påskrift, mäst utnöt, på stora twärgången in för Norre 
dören. » (F. ö. G. s. 56). 

Gravsten nr 10 5 . Stympad häll av grå kalksten (146 x 143 cm.) med helt ut
nött inskrift. På stenen står No. 105 (äldre nummerordn.). 

Grav nr 106'. »Num. 106. En gamal Sten, liggerhalfunder qwinfolksbänkarne, 
Anno 1580. Svensk påskrift, in för Norre dören på Stora twär gången . ~ (F. ö. G. 
s. 57). A v denna beskrivning framgår icke om graven ligger öster eller väster om 
tvärgången, men av allt att döma ligger den på östra sidan, söder om grav nr 64. 
Den är omurad. 

Gravsten nr 106. Den i F . ö. G. omtalade stenen har icke återfunnits. Över 
graven liger en i nedre kanten stympad häll av röd kalksten (192 x 145 cm.). Runt ste
nens kanter ram och i hörnen cirkelrunda fält, i de övre änglahuvuden, i de nedre tim 
glas och dödskalle. I stenens mitt ett nedsänkt, ovalt fält, inramat av en lagerkrans. 
I detsamma en sax och initialerna P P S M I D (fig. G87 h). I stenens övre del 
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följande inskrift: DENNA STEN OCH LÄGERSTA l HÖRER PETTER PETTER SON OCH l HANS 

ARVINGAR TILL l HÄR VNDER LIGGER BEGRAWEN HANS l SALIGE HVSTRV MARGRETA 

IÖRANS l DOTER MEDH EN HÄNNES DOTER l BRITA PÄRS DOTER GVDH FORLÄNE l THEM 

EEN FRÖGDEFVL VPSTANDELSE. Stenen har tillhört grav nr 23 på kyrkogården 

(jfr s. 7 92). 
Ingen undersökning har verkställts i graven. 
Grav nr 107. En omurad grav, belägen mitt framför ingången till norra vapen- GRAV NR 101 

huset. »Num. 107. En gamal förnöt sten, med någre tyske ord på, in för Norre 

dören. » (F. ö. G. s. 56). 
Gravsten nr 107. En i nedre delen stympad häll av grå kalksten (192 x 142 cm.) . 

I stenens mitt ett nedsänkt, kvadratiskt fält och i detta tvenne symmetriskt ställda 

sköldar med bomärken och initialerna C R och A H (fig. 555 gb). I de båda övre 

hörnen änglahuvuden i cirkelrunda fält. Runt kanten bibelspråk på tyska : Job. 19 
V. 25, 26. I stenens Övre del följande inskrift: ANNO· 1629 ·DEN 8 IANVARIVS · IST l 
IN GODT · DEN · HEREN · SBLICH · ENT j SCHLAFEN • DER • EHRBAR · VND · KVNST / REICHER 

CHRISTOFER · RITZEN • LAV l TENISTE · W ELCHE · ALHIR · BEGRABEN l LIEGT · SAMT · 2 SBl

NER · KINDEREN • GODT l VORLEICHE · IHNEM • EINE · FROLIGHE l AVFERSTEHYNGE. Stenen 

har tillhört graven nr 149 på kyrkogården (jfr s. 799). 
Ingen grävningsundersökning har verkställts på platsen. 

Gravarna nr 108 till 110 äro belägna i norra vapenhuset. Vid senaste restaure. GRAVAR 1 

ringen borttogs i vapenhuset, liksom i kyrkans mittskepp och sidoskepp, det översta VAPENHUSET 

fyllnin gslagret till ett djup av c:a 30 cm. för sänkning av golvplanet. Den borttagna 

fyllningen sållades, varvid endast enstaka spridda ben påträffades. Troligen finnas 

dock begravningar på större djup i nr 108-109. De lösa fynden voro obetydliga; 

dock böra nämnas 4 st. brakteater, dels med krönt A och dels med krönt, framåtvänt 

huvud. 1 

Grav nr 108 . En omurad grav, belägen i norra vapenhuset framför ingången GRAV NR 1o s 

till kyrkan . »Num. 108. En stor Sten i Wapnhuset in för Norre doren, ei något 

påhuggit. » (F. ö. G. s. 57). 
Gravsten nr 108. Häll av grå kalksten (201 x 146 cm.). Inskrift i stenens 

Övre del: M= PETTER · PETTER=. l SON Ac!l l 7 2 8. 
Grav n1· 109 . En omurad grav i vapenhuset norr om nr 108. F . ö. G. (s . 57) GRAV NR 1o9 

meddelar: »Num. 109. Christopher Bibw. Jn för Norre dören.» 

Gravsten nr 109. Övre hälften av en grå kalkstenshäll (128 x 131 cm.), kom

pletterad med en ny häll av samma slags sten. I den gamla stenens n ederkant en 

sköld (fig. 555 ga), vars nedre del saknas; i skölden bomärke av de sammanställda 

bokstäverna ML. Över densamma läses: MATTHIAS · LERPIN ·l HINDR!CH · VON · HAR l · 
1628. Stenen har senare blivit omhuggen. En inskriftstavla med ram av brosk

ornament har börjat huggas och delvis inkränktat på ovanstående inskrift, men ar

1 Jfr HrLDEBRAND, H., Sveriges Medeltid I, s. 834, fig. 654-662. 

48* 
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betet har 	icke slutförts. Endast ornamentens konturer ha utarbetats, och tavlan har 
icke försetts med någon inskrift. Stenen har tillhört grav nr 91 på kyrkogården 
(jfr s. 796). 

GRAV NR 110 Grav nr 11 O. En omurad grav framför vapenhusets norra dörr. F . ö. G. (s. 57) 
meddelar: »Num. 110. Rät in för wapnhus tröskelen på norresidan och säges under 
desse Stenar, wara så grundt at där intet lik kan läggas . ~ Den 24 sept. 1724 be
gravdes »H'; Davidh ~raft . ....... . . ; uty Kyrckians Hwalf; Men sattes sedan, uty 
graf~ 110: in uty Kyrckian. » (RFa.). 

Gravsten nr 110 . Över graven ligger en häll av grå kalksten (194 x 129 cm .) 

med helt utplånad inskrift. I nedre vänstra hörnet står No 110 (äldre nummerordn.). 


GRAV NR 111 Grav nr 111 och 112 . En murad grav, belägen i tornrummets sydöstra hörn. 

OCH 112 	 Om denna grav finnas följande uppgifter : »Num. lll. Sten ligger twärtföre och giör 

et med N~ 112. In för wästra Kyrkodören ut för trapporne.» (F. ö. G. s. 58). Om 
nr 111 säger PossrETH (s. 209): »Här betäcker stenen allenast Kyrkio golfwet, och 
förmenes ther aldrig warit någon graf.» 

»Num. 112. Med en tysk påskrift, och finnes uti 1635 [års) Kyrkobok in Augusto , 
at Mr Iokum Slmlt bagare, köpt en lägerstad i Kyrkan wid wästra dören, wid den 
han tilförne ägde för 30 D~. Tilkommer nu Slåtsbokhåll11 Hans Dylander som samma 
Graf låtit mura. A? 1716 reparerad med Kyrkans bekåstnad.» (F. ö. G. s. 58). Den 
30 okt. 1720 begravdes »Handels Man Sahl :Johan J armes; uty Grafen 112 i 
Kyrckian». (RFa.). 

Gravsten nr 111. Häll av röd sandsten (132 x 84 cm.), stympad i nedre ändan. 
Fig. 570. Inskriften m. m. utförd med en spetsig hacka. Runt kanten bibelspråk : 
Job. 19 V. 25. I mittfältet: KARIN· PE l DERS ·DO/ MESTER l LARS · HV l MED· TV · 
Fortsättningen av inskriften saknas. Mellan de två sista raderna ett bomärke. l 
stenens övre del men i motsatt riktning står No 111 (äldre nummerordn .). 

Gravsten nr 112. H äll av grå kalksten (178 x 131 cm.), stympad i båda ändarna. 
I stenens mitt cirkelrunt fält med en sköld, lik fig. 555 eb, omgiven av en lager
krans. I skölden initialerna I. S. (Iokum Skult), dels sammanflätade dels fristående , 
samt M. I. D. Över och under mittfältet rektangulära tavlor, omgivna av broskorna
ment. I den övre inskrift, varav följande kan läsas: [ro]CHIM · SCHVLT l · VND · MEI
NEN · ERBEN . I hörnen cirkelrunda fält och mellan dessa ram med inskrift, ur vilken 
kan urskiljas bl. a. ANNO 16-5. Till höger om mittfältet står No 112 (äldre num
merordn.). Stenen låg även före sista restaureringen på denna plats men med den 
ornerade sidan nedåt. 

GRAV N R 113 G-rav nr 113 . En murad grav, belägen i tornet norr om nr 112. Om densamma 
finnes följande uppgifter: »Num. 113. Anno 1622. d. 25 Aprilis ist im Herren 
seliglich endschlaff.en der Erber Hans Fagt, burger alhier zu Stockholm, und ligt 
hie unter diesen Stein begraben. Tilkommer nu fordom tyske Magistern Sal. Iohan 
Gerts arfwingar, därpå måste upwisas Besked - upwist sal. Isac Fagets och des 

http:endschlaff.en
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Fig. 570. Gravsten nr 111, av röd sandsten. 

Grabstein Nr. 111. Roter Gravestone N:o 111, of red 


Sandstein. limestone. 

anhöriges donations bref daterat d. 2 3 Maii 1671. at denne Graf blifwit till sal 
Magister I o han Gerdes och des Arfwingar donerad; detta donations bref upwiste H. 
Cancellie Rådet Ehrenstral. » 1 (F. ö. G. s. 58). 

Den 13 febr. 1715 begravdes » SnörMacks:Mest~ Jacale Harvecks Lilla Son uty Sahl 
Detlof Gerds graf; i Kyrckian» och den 19 maj samma år 1-Sahl: MesV Jonas scher
tiger; uty Sahl : Detlof Gierdz Graf i Kyrck'i», samt den 23 mars 1718 •Harwecks 
2: Små Barn; u ty Sahl: Detlof Gierdtz graf i Kyrckian •. (RFa.). 

I denna grav och i grav nr 118 lades 1916 den stora bensamling, som vid sista 
restaureringen påträffades i Erstaviksgraven, och som måste bortflyttas, för att de 
till sistnämnda grav hörande kistorna skulle kunna återföras till sin ursprungliga 
plats. Den nämnda bensamlingen utgjorde säkerligen innehållet i den gamla sak

1 Jfr s. 720 not l. 
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ristians prästgravar, vilka 1858 förstördes för att lämna plats för Bernadotteska 

gravkoret. 
Gravsten nr 113. Över graven ligger en slät häll av grå kalksten (221 x 

128 Cm.) med följande inskrift: TUMULUS l M!!:! JOANNIB GERDEBil l PRIMUM l IN ACA

DEMIA FATRIA CRYPHISWALDENSI l LL ORIENTAL PROFESSORIS l DEINDE / APUD WISMARI

ENSES AD l D GEORGII l TANDEM l HIC HOLMIE ECCLESIE TEUTONIC.lE l PASTORIS FRIMARIII 
UXORIS TEMEIUS l EMERENTI.lE BAUMANNIJE l AB UTRIUSQ. HEREDUM l MORS H.lEC REPARA
TIO VITJE EST j DIE 8. MAY l ANN! 1673. 1 Längst ned på stenen står N? 113 (siffrorna 

stympade). 
Epitaji um över hovkonditorn Tobias Blom och Dittlof Gerdts, d. 1680. Sitter 

på nordöstra sidan av västligaste pelaren mot norra sidoskeppet. -Rektangulär inskrifts
tavla av rödbrun kalksten, infäld i pelaren. H. 89, B. 67 cm. Inskrift : ANNo 16 52 

HAFWER KON/i ·l MAY~t · HOFCONDITOR SAH(_i l TOBIAS BLOM KIÖPT /DENNE GRAF. l ANNO, 
l 6 8 0. DEN l 7 FEBH l ÄR SAHL. TOBIlE BLOMB j MÅG SAHL c_; DITTLOF / GERDTS BEGRAFWENI 

HWILKEN SAMPT HANS l ARFWINGAR DENNA l GRAF NU TILL l KOMMER. 

Epitafiet torde förr ha suttit i tornet. 
Grav nr 114 och 115. En murad grav i tornets nordöstra hörn, vilken tidigare 

utgjort två gravar. Om dessa finnas följande uppgifter: »Num. 114. Hustru Malin 

Holgert Hanson Möller, Hwilken i Gudi är afsomnad den 2 F ebruarii 1603.» (F. ö. G. 
s . 59). 1693 köptes graven av kommissarien Hans Holgersson och 1712 köpte kam

reraren Johan Thorstenson den av handelsmannen Kröger. (F. ö. G. s. 59). Den 18 

maj 1714 »Öpnades Sahl : Hökaren Petter Krögers Graf in i Kyrckian N~ 114. för 
dess änckia Brita Swens dåtters Lyk, och derföre betallt 10: -:-» . Den 17 aug. 

1734 betalades för >>Öpningen i Cammereraren Joh. Torstensons Graf in uti Kyrckian 
under Orgläcktaren N~ 114 för notarien i Kongl. Commercie Collegi Sam: Fabritzii 
lik 10: -» . (RÄKENSK.). 

»Num. 115. Står Wapn påhuggit, ock kommer aft. H. Peter Crusbiörn til. Men 
vice Fiscalen i Kongl. K amarCollegio Paul Askling därpå upwist Mårten Crusbiörns 
donations bref, däremot dock de andre arfw.ingar af Crusbiörnarne mycket protesterat. 

A~ 1734 d. 16 Aug. är denne Grafwen, som är Kyrkan hemfallen, enligt köpe bref 
försåld til Camereraren H. Iohan Torstenson för 400 D . Kmt.» (F. ö. G. s. 59). 

1729 den 4 mars »Öpnades Kruusbiörnska Grafwen N~ 11 5 inuty Kyrck'? för Camme
rer Torstenssons Hustrus Lyck» . (RFa.). 1734 den 20 aug. betalades »för den af 

Cammereraren H. Johan Torstensson sig tillhandlade Grafwen N~ 115. in uti Kiyrckian 
näst in till dess förra graf N~ 114 under Orgläcktaren 133:10:16» . (RÄKENSK.). I grav

brevet, som är daterat den 16 aug. 1734, göra kyrkaföreståndarna veterligt, att de 

1 Översättning : Grav för magister Johan Gerdes, som först var professor i orientaliska språk 
vid akademien i Greifswald, därefter i Wismar vid Sankt Georg och slutligen pastor primarius vid 
Tyska kyrkan i Stockholm, hans maka Emerentia Eauman samt bådas arvingar. Denna död är 
livets uppståndelse. Den 8 maj år 1673. 

http:EMERENTI.lE
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Fig. 571. Gravsten nr 115, av grå kalksten, över landshövdingen Peter 

Kruse och hans hustru Cecilia Rehn, bägge döda 1645 (s. 756). 


Grabstein Nr. 115 fUr den Landeshaupt Gravestone N :o 115, of grey limestone, 

mann Peter Kruse und seine Gattin Cecilia to Puisne-judge Peter Kruse and his wife, 
Rehn, beide t 16~5. Grauer Kalkstein. Cecilia Rehn, both d. 10~5. 
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försålt »till Cammereraren - - - lohan Torstenson en Graf - - - N~ 115 
under Orgläktaren wid Muren näst in till dess förra Graf N? 114, hållandes 

i längden tre och trefierdedels alnar och i bredden twå och en åttondels alnar». (0.3). 
Graven är numera 3 3/ 4 alnar lång och lika bred, varför det är tydligt, att båda 

gravarna vid detta tillfälle förenats. 
Mellan gravarna 113 och 114-115 finnes en murad grav utan nummer, om vilken 

upplysningar saknas. 
Gravsten nr 114. Över gravens södra del samt över en del av den nyss nämnda 

murade graven utan nummer ligger en slät häll av grå kalksten (216 x 130 cm.) . I 
mitten nedsänkt, rektangulär tavla med följande inskrift: PETTER KRÖGER l BRITA 
SWENSDOTTER l SAMPT DERAS BARN/OCH ARFWINGARI 1693 D. 16 DECEMB.IN~ 114. 

Gravsten nr 115. Häll av grå kalksten, sönderslagen i flera bitar (195 x 122 cm.). 
Fig. 571. Tvenne kannelerade pilastrar med ett slags joniska kapitäl uppbära en 
rundbåge och ett på detta vilande entablement. Bågen ornerad med ett flätmönster 
med rosetter. Under bågen ett nedsänkt, cirkelrunt fält med tvenne vapensköldar 
med gemensam hjälm och vapentäcke. T. h. (heraldiskt) Crusebjörnska vapnet 
och initialerna ·P· K·; i det vänstra vapnet en ren och initialerna C· K· 1 Under 
sköldarna årtalet 1634. Mellan pilastrarna en tavla med följande, senare inhuggna inskrift: 
lJ ]oHAN. l TORsTENSON l 17 41. I stenens nederkant står No. 115 (äldre nummerordn.) . 

GRAV NR 11s Grav nr 116. En murad grav av något oregelbunden form, belägen i tornets nord
västra hörn. Om densamma meddelar F . ö. G. (s . 60): »Num. 116. Är en sten i Wrån 
under Trappan up til Orgorne, 2 därunder finske Predikanten Bengt Zvigand er säges 
wara begrafwen. Och tilkommer detta Grafställe Kyrkan. NB. I denne Graf skulle 
Secret? Ambrosii Hedengrans lik komma at nedsättas, enligt öfwerenskommelsen med 
honom i des lifstid, då han i afräkning därpå hälften 20 D. Smt. betalte d:r: 7 Maii 
1739. och resten sedan af des Sterbhus; Men som, då han i October 1741 afled, och 
Grafwen befans wara för Kårt eller förminskat i des längd för murningen i N. 115. 
så blef liket nedsat i N. 66,3 och det, utan widare betalning, emedan i sterbhuset 
als ingen tilgång war.» 

Gravsten nr 116 . Skrovlig häll av grå kalksten (145 x 138 cm.) utan inskrift. 
Ingen undersökning har verkställts i graven. 

GRAV NR 111 Grav nr 117. En murad grav, belägen i tornrummet mitt framför västra dörren . 
F. ö. G. (s. 60) meddelar: »Num. 117. Hier ligt begraben S. Tied 4 Gerbens tochter, 
Weduwe van Henrich von Anefelt, in sein lewen, Kungl. Maj~ Wallrueister starf d. 9· 
November 1628. Rät in för stora wästra dören.» 

1 Peter Crusebjörns far, Peter Kruse, d. 1645, och mor Cecilia Kruse, född Rehn, d. 1645. 
Äldre planer, exempelvis fig. 217, visa, att trappan till orgelläktaren var belägen i torn

rummets nordvästra hörn. 

3 J fr s. 728, not 2. 

4 POSSIE'l'H (s. 210) har läst >Find> . 
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Gravsten nr 117 . Häll av röd kalksten, stympad på högra långsidan (236 x 
9fi cm.). Stenen låg före sista restaureringen med den ornerade sidan nedåt och är 
starkt skadad. I mitten ovalt fält med ett vapen med tre ax i skölden. I två andra 
ovala fält vid sidan om vapnet dödskalle och korslagda ben samt änglahuvud. Över 
och under mittfältet rektangulära tavlor med ramar av brosk- och beslagsornament. 
Inskrift i Övre tavlan : HIER · LEIT · BEGRAVEN IOHA(NNES WElT] j EN· GEBOREN · TOT
---------- / EN- IS · ONTSLAFEN · IN · DEN- - - - - - -

/ MET · SINE · 3 · KINDEKE · GE -- - - - -- - - j TOT · STOCKHOLM · IOOST -- 
- - - ·-- j - EN · I O HAN · WEITENS · A - - - - - - - - - . I den nedre 
tavlan är inskriften helt förstörd genom vittring. Runt stenens kanter ram utan inskrift. 

Grav nr 118 . En murad grav, belägen i tornrummet, framför västra dörren.GRAV NR us 

»Num. 118. Tilkommer Handelsm': Iohan von Bremer, och är en murad Graf. A. 
1716 är denne så wäl som alla Grafwar wid stora dören, med kyrkans bekåstnad 
reparerade. A? 1729 är denne Graf öpnad för Kamereraren Cohls fru Anna Christina 
Steb, och A~ 1735 Wälb~ Fru Christina von Bremers lik. » (F. ö. G. s. 61). Över 
graven ligga tvenne hällar. 

Gravs ten nr 118 a . En skrovlig häll av grå kalksten (203 x 134 cm.). Mitt på 

stenen rektangulär tavla med följand e inskrift : DENE · STEN · ocH· LÄGER j sTÄDs · 
HÖRE(R · M]IG · FWIIMO · GÖSTASON · OCH ·j DMINA · WÄRDILI · TIL · ANO · l 16 5O. Stenen 
har tillhört graven nr 133 på kyrkogården (jfr s, 798). 

Gravsten nr 118b. Slät häll av röd kalksten (200x115 cm.). Inskrift: ANNA 

LASSE · CATARINA • A · 619 /DEN· Z5: NOV · IST ANNA· KHOLIN l VND ·A • 6ZO ·DEN • 6 · 
IAN • IST · IHR · l BRVDER · LORENZ · KHOLIN · GOT/ SALIG • ENTSCHI · VND · LIGEN • HIR l 
BEGRABEN · GOT· VERLEY · IHNEN l ÄINE · FRÖLICHE · AVFFERS · VMB ·l IESV ·CHI • WILLEN • 
AMEN. Il ANNO 1638 Dl. z z . FEBRVARI . IST l SALOMON. STANDERT IN. GOT DEN lo o o o o o 

HERRN · SELIGLICH • ENTSCHLAFEN V(ND] / IST ·DEN · ZS • DITO· BEGRABEN VORDEN. Denna 
sten har tillhört grav nr 33 på kyrkogården (jfr s. 793). 

På gravplanen, plansch XII, äro vissa murar markerade söder om nr 118 i tornets syd
västra hörn under gravstenarna 201-206. F. ö. G. omtalar emellertid inga gravar 

på denna plats, där djupet torde ha varit otillräckligt. 
Grav nr 119 . Gravarna 119 till 123 ha varit belägna i kyrkans äldre sakristia, GRAV NR 119 

som revs 1.858 för att lämna plats för det Bernadotteska gravkoret. Vid detta till
fälle förstördes gravarna och de i desamma befintliga benen samlades troligen i den 
vid samma tillfälle förkortade Erstaviksgraven (jfr s. 244, 4 70 och 680, not 3). Om 
grav nr 119 meddelar F. ö. G. (s. 61): »Num 119. Är under F enstret i Sakrestigan, 
därunder ligger begrafwen, fordom Kyrkoherden wid Clostret, M~ Anders Tolstadius 
med sin hustru; Men tilkommer ei widare h ans Arfwingar. Utan hörer Kyrkan til, 

så wäl som de andre Grafställen i Sacristigan. • 
Grav nr 120. Belägen i den forna sakristian. »Num. 120. Här under är be-GRAV NR 120 

grafwen finske Kyrkohm·d~ H. Thomas.» (F. ö. G. s. 61). 
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Fig. fi72. Gravsten nr 129, av grå kalksten, med sköldar, del~ från 1500· 

talets senare del, dels från 1600-talets början (s. 760). 


Grabstein ~r. 129 mit Schilden, teils ans der Gravestona N:o 129} of grey limestone, carrying 

2. Hälfte des 16. Jahrh., teils ans dem Anfang arms, same from the latter part of the lö:th 

des 	17. Jahrh. Graue r Kalkstein. century and same from the beginni ng of the 
1/:th. 
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Den till graven hörande stenen (nr 79 a) ligger nu i södra sidoskeppet och är 
beskriven i samband med grav nr 79 (s. 737). 

G r a v n r 121 . Belägen i den forna sakristian och »m ed nå gr e små Stenar be- GRAv NR 1 21 

lagd t.» (F. ö. G. s. 62). 
Grav nr 122. Belägen i forna sakristian. »Num. 122. Hic jacet Sepultus, Iaco· GRAV NR 122 

bus Axelli, Pastor.» (F. ö. G. s. 62). 
Grav nr 123. Belägen i den forna sakristian. Om denna grav meddelar F. ö. G. GRAV NR 12s 

(s. 62): »Num. 123. Är en gamal sönderbråkader sten, därpå öfwerst är uthuggit. 
Christus är mit Lif och döden är min winning etc. Under står. At Sal. Blasii Olssons 
barn 1 äro därunder begrafne A~ 1566. synes wara inflyttad från Kyrkogården. Kyrko
herden Mag. Marten Blockius här under begrafwen. » 

G ra v nr 124. En murad grav, belägen i andra arkadöppningen från öster mellan GRAV NR 124 

mittskeppet och norra sidoskeppet. Om densamma meddelar F. ö. G. (s . 63): »Wid de 
gamla Bänkames hårttagande uti Kyrkan och Predikstols Qwarteret är den 8 Novemb. 
1734 wid föreståndames Observerande befunnit, någre Grafstenar där liggande med 
följande Påskrifter, näml!.': Strax nedan för Predikstolen fins en wacker murad Graf 
med behållen Sten öfwer, Öster och wäster från Predikstolen, påhuggit adligt wapn, 
men ei någon widare underrättelse och ligger under skilnaden af halfwa Bänkarne, 
2~ förrutnade Kistor däruti. p . Mem. Inspect. Deijenströms på Carlbergs Kungsgård 
lik "här nedsat A. 1748 har inga arfwingar. Köpt denna Graf. at ei mera öpnad 
blif~ för något annat lik.» Den 18 april 1748 såldes till »frami: Inspectorens Deger
ströms Sterbhus, en murad Graf för 200: -. under Qwinsbänkarne och Predikstolen 
och där nästan mit i qwarteret». (RÄKENSK.). I gravbrevet säges graven vara belägen 
»i det andra eller Mellan Qwarteret wi~ Stora gången, under Qwinfolks-bänkarna, 
Öster och Wäster i längden strax nedan för Predik-Stolen» . (0.3). 

Gravsten nr 124. Över graven ligger en häll av grå kalksten (215 x 130 cm.), 
slagen i två delar. I stenens övre del rektangulär tavla med helt utplånad inskrift. 
I stenens mitt bomärke (fig. 556 fa). 

Gravarna 125 till l 28 äro omurade och deras lägen kunna ieke med säkerhet bestäm
mas. De ha dock alla varit belägna i norra sidoskeppets näst östligaste travee. F. ö. G. 
(s. 63) meddelar nämligen, att »sedan ifrån Predikstols dörren i samma Qwarter, 2 

under halfwa bänkarne åt lilla gången wid GrafCharen finnes 4. Grafstenar från Öster 
til Wäster; näml!.'» nr 125-128. 

Grav nr 125. »En sten under Predikstols dören och trappan som ei kunde skön- GRAV NR 12 5 

jas något märke uppå.» (F. ö. G. s. 63). Läget för denna grav är ganska klart. 
Fig. 217 visar predikstolsdörren och trappan. Graven måste ha varit belägen på 
den plats invid östligaste rundpelaren, som anges på gravplanen, plansch XII. 

Gravsten nr 125 a. Häll av grå kalksten (161 x 96 cm.), stympad och starkt 

1 PosSIETH (s. 211) har läst >been>. 

2 D. v. s. predikstolskvarteret. 
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sliten. I ett cirkelrunt fält i stenens mitt sköld med bomärke (fig. 556 ba). I stenens 
övre del rektangulär tavla med beslagsornament och med nästan utplanad och oläslig 
inskrift. Längs två av stenens kanter spår av ram med inskrift. 

Gravsten nr 125 b. Skrovlig häll av grå kalksten (150 x 97 cm.). I stenens 
Övre del följande inskrift: lAGOBI · BENGT · l SON • TIERE MAN · j ANNO • 16 57. 

GRAV NR 12s Grav nr 126 . F. ö. G. (s. 63) meddelar: »En Sten med uthugne Bokstäfwer. 
Casparus Fidlerus Phil. et Med. D. Reg. Mai. Svec Arebiater Nobiliss pie obiit 1613. 
l. Octobris. » Gravens läge angives förslagsvis på gravplanen. På denna plats ligger 
sedan 1915 den ovan omtalade stenen. 

Gravsten nr 126. Häll av grå kalksten (207 x 105 cm.), slagen i tre delar. 
Något ovan stenens mitt ett vapen med hjälm och hjälmtäcke: vapenbilden nästan 
utplånad. I stenens Övre del följande inskrift: CASPARV[S] · FIDLERVS1 PHIL · ET l MED 
D · [RE]G · MAI · SVEC · ARCHI l AT[E]R NOBILISS ·l PIE · OBIIT · AO · 1613 l • 8BRIS. 

GRAV NR 121 Grav nr 127. F . ö. G. (s. 63) meddelar : »En Sten med uthuggit märke mitt 
uppå Iacob Craft G. I. P.2 16 15. En liten sten ändalångs in wid Norra dörgången.» 
Graven kan icke bestämmas till läget och har därför icke utmärkts på gravplanen. 
Förslagsvis kan anges de platser, som nu upptagas av gravstenarna 149 (s . 766) eller 
155 (s. 767). Den till graven hörande stenen har icke återfunnits. 

GRAV NR 12s Grav nr 128. F . ö. G. (s. 6-i) meddelar : »Predikstols-Qwarteret. En lordgraf melan 
de främste Felarne åt lilla Norre gången. A? 1623. d. 6 September afsomnade i Her
ranom S. Margreta Lagan Iörin Garins Hustru och ligger här under begrafven med 6. 
deris barn HS . HS. HIS. DIS. GID. HID. Gud gifva dennom en Salig upståndelse. » 
Gravplatsen anges förslagsvis norr om nr 1~4. Det är också möjligt, att den legat 
på den plats, som på gravplanen är betecknad som grav nr 70. Den i F . ö. G. ovan 
beskrivna stenen har lagts på sistnämnda plats (jfr grav nr 70, s. 732). 

Gravsten nr 128. Skrovlig häll av grå kalksten (175 x 130 cm.). Något ovan
för stenens mitt ett nedsänkt, rektangulärt fält med följande inskrift: HIC . sEPULTUS · 
EST l GEORGIUS · HANDSKENUS j REGIA MAY ;TIS TYPOG[RAPH]VS j ANNO· 16 6 8. Stenen 
har tillhört grav nr 65 på kyrkogården (jfr s. 795). 

GRAV NR 129 Grav nr 129 . Läget är icke känt. Förslagsvis har angivits platsen norr om 
»äldsta Vasaättens grav> . F. ö. G. lämnar ingen annan upplysning än att på stenen 
är en sköld med bokstäverna TTWGWL, vilken finnes bevarad på gravstenen nr 129. 

Gra vsten nr 12.'1. Häll av grå kalksten (208 x 139 cm.), något stympad i kan
terna. Fig. 572. I en tavla i stenens mitt följande inskrift: ANO ·-- - -- 4 · 
THEN l • l 0 • APRILL · A[F]FSOM l NADE · SALIGH • HENRIC l KAMP· HVILKENS · SIAL · IGVDH • 
NADE · TILl EWIGH · TIIDH. I tavlans nedre vänstra hörn den ovan omtalade i .B'. ö. G. 
angivna skölden, som är upp och nedvänd i förhållande till inskriften. I stenens 

1 Caspar Fidlerus, läkare, f. 2 8
/ 6 1570 i Königsberg, d. 1

/ 10 1613 i Stockholm. Kom 1609 till 
Sverige och blev arkiater hos Karl IX; 1612 erhöll han samma befattning hos Gustav II Adolf. 

2 I GRAFFSTEENSBOOK står D i stället för P. 
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övre del två andra sköldar med initialerna HK och IL samt bomärken. I övre högra 
hörnet finnas övre delarna av bokstaven N och två siffror, 3 eller 7 samt O eller 9. 

Gravar nr 130-133. Belägna i norra sidoskeppets västligagte del. Den in· GRAVAR NR 
130-133bördes ordningen mellan dessa gravar är osäker. F. ö. G. (s . 65) meddelar om dem 

följande: »Nedersta Qwarteret åt Norr sidan finnes 4. Jordgrafwar med 4. Stenar, och 
sträcka sig den murade Grafwen på lilla gången i samma Qwarter wid W achtmeisterska 
Grafwen, näst in til Grafwen där Hermigier och Bi.Uow ligga begrafne, hwaruppå kyrkan 
låtit lägga af des bräder till betäkning. » 

Gravsten nr 130 . Slät häll av grå kalksten (200x 153 cm.) utan inskrift. 
Gravsten nr 131. Häll av grå kalksten (200 X 133 cm.) med nästan utplånad 

och oläslig inskrift. 
Gravsten nr 132. Starkt stympad och sliten häll av grå kalksten (153 x 143 cm.). 

Överst ett otydbart vapen i ett nedsänkt, ovalt fält. Nedtill rektangulär tavla, om· 
given av broskornament, med helt utplånad inskrift. 

Gravsten nr 133. Häll av röd kalksten (188 x 105 cm.). I stenens mitt en 
cirkelrund ram och inom denna en sköld med hakkors (fig. 555 ee). Över skölden 
I. H. S. och under densamma årtalet 1618. I stenens övre del följande inskrift: 
IÖNS · ERICKSON • HVSTRV · MÄRT · l SIMMANS · DOTTER • OCH · EN · THE l RAS · SON · ANDERS · 
lÖNSON · HVILEK l I HERNOM · AF · SOMNADE · THEN · 5 ·IANAR l ANNO· 1 6 3 7 . I nedre kanten 
står 21 (senare nummerordn. ). stenens har tillhört graven nr 22 på kyrkogården 
(jfr s. 792). 

Grav nr 134 och 135. Om dessa gravar meddelar F. ö. G. (s. 65): »TwänneGRAV NR 134 

lordgrafwar under Bänkarne af n8dersta Qwarteret åt Org. Läktaren på högra handen ocH 136 

därifrån, På den ena Stenen [nr 134] är uthuggit HlHS. ALTIDH · AMEN [samt de 
sammanställda bokstäverna HLT]. Här ligger be=1603. grafwen Sal. Lasse Erichson 
Rogzkens med sina barn, hwars Siälar Gud Nåde.» 

Grav nr 134 är belägen ungefär på den plats i mittskeppets sydvästra del, som 
gravplanen, plansch XII, anger. Nr 135, om vilken inga uppgifter finnas, bör ligga i 
närheten, förslagsvis under endera av stenarna nr 94 (s. 7 46) eller 183 (s. 77 4). 

Över grav nr 134 ligga nu tvenne hällar. 
Gravsten nr 134 a. Slät häll av röd kalksten (133 X 106 cm.) utan inskrift. 
Gravsten nr 134 b. Den av F. ö. G. ovan beskrivna stenen finnes bevarad 

och har inlagts över graven. Den är av grå kalksten (152 x 119 cm.), stympad i 
nedre kanten. Ungefär mitt på stenen en nött och delvis utplånad sköld med årtalet 
[1]584 (fig. 555 be) samt rest av en bokstav, troligen L Över skölden är senare in· 
hugget följande inskrift: ----- [H]ANS LARSSON TVNENSIS --- l -
- - - CAMMERERARE · AFSOMNAD - - - l - - - - - 0 3 OCH HANS K · HVSTRV 
----l-- - -- ERSDOTTER FOR: GVD- -1-- - -- STOF: OLOFS: DOT: DÖDH 
DEN 16 FEBR· 165 -l---- LIGIA HÄR BEGRAFNE. M--- NA 1-- ~-BARN 
{- - G]VD FRÖGDE [--- s]IALAR. Sammanhörande med denna inskrift är en sköld 
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GRAVS'l'ENAR 

UTAN TILL·


HÖRANDE 

GRAVAR 


GRAVSTENAR 

NR lSö--181 


i stenens nedre del med de sammanställda bokstäverna HLT och årtalet 1603 {fig. 
555 dc). Över skölden: HIHS ALTIDH l AMEN. Under skölden: HAR · LIGGER· BEGRAF
WEN · SALIGE l LASSE · ERICHSON · ROGZKAR MED l FEM SINE BARN· HWARS SIELER l -

De delar av golvet, som icke äro upptagna av de i F. ö. G. förtecknade gravamat 
äro belagda med sådana gravstenar, som antingen icke kunnat hänföras till någon 

bestämd grav, eller som tillhört gravar på kyrkogården och under 1800-talets början 
inflyttats i kyrkan och inlagts i dess golv. Dessa gravstenar, som äro betecknade 
med nummer från 135 till 207, beskrivas i det följande. Deras lägen återfinnas på 
gravplanen pl. XII. 

G1·avsten nr 135. stympad häll av grå kalksten (145 x 88 cm.), belägen i mitt-
skeppet invid sakristians norra vägg. På stenen en nästan utplånad, oläslig inskrift 
och i mitten en cirkel med inskriven sköld, vars form ej med säkerhet kan fast
ställas. 

Gravsten nr 136. Stympad häll av grå kalksten (141 x83 cm.), belägen vid 
östra väggen i norra sidoskeppet. I stenens mitt en sköld med bomärke och ini
tialerna B· H· {fig. 555 ab) . Över skölden samt delvis även på sidorna om den
samma följande inskrift: EKANINIS • VND · CRISTHI-EN · GLAVBE ·VA • DISSEM lIMMER ·l 
ALE----- GEs- l DI---. Under skölden årtalet 1565. 

Gravsten nr 137. Sten av grå kalksten (151 x 105 cm.) något stympad på båda 
kortsidorna. Fig. 573. Belägen i mittskeppet invid första pelaren mot norra sido
skeppet från öster räknat. I hörnen cirkelrunda fält med evangelistsymbolerna och 
Utmed kanterna Upphöjd ram med följande inRkrift: SAH[LIG ÄR T]H[E]N RETTFERDIGHE O/ 
HAAN BITTIIDHA DÖÖR, SA AR HA DOCH I ROLIGHET, TY HANS l SIÄL BEHAGHAT - 
- - l FORE HASTADHE HA MEDH HONO VTHV THETTA ONDA LEFFVERNE. I stenens 
övre del en bild av en kvinnlig person, klädd i kjol, förkläde, liv och kragkappa samt 
krage. Håret är flätat och upplagt runt huvudet. Bilden inramas av en lagerkrans 
i form av en bågöppning. . I fälten mellan lagerkransen och den yttre ramen be
vingade änglahuvuden och inskriftstavlor samt på vänstra sidan timglas och på högra 
dödskalle. På vänstra inskriftstavlan: DÖDEN ÄR WISS l STVNDEN ÄR OWISS; på den 
högra: I DAGH MIGH l I MORGON TIGH. I stenens nedre del ytterligare en inskrifts
tavla, varpå läses: HÄR VNDER HVILAS I · HERAND l FORDOM K • M · WINSKENKES, lO= l 
HAN ALARTS LILLA DOTTER, l MARIA IOHANS D · HVILKEN l I CHRISTO AFFSOMNADE l THEN 
ZO IVLII · ANO l6Z3. GVD j HENES SIÄL BEWARE. 

Stenen påträffades under golvet av antikvarien Oti.o Janse vid en förundersökningt 
som 1913 företogs i kyrkan. 

Gravsten nr 138. stympad häll av grå kalksten (123 x 88 cm.), belägen omedel
bart öster om första pelaren mot norra sidoskeppet från öster rä knat. I övre kanten 
följande inskrift : LARS PEDERSON • KLÅCKA l RE I STOORE KYRKIAN. 16 53. Denna 
sten har tillhört grav nr 210 på kyrkogården (jfr s. 80~) -
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Fig. 573. Gravsten nr 137, av grå kalksten, över vinskänken Johan Alarts dotter Maria, 
d. 1623. 

Grabstein Nr. 137 filr Maria Alart, j- 1633, Tochter Gravestene N:o 137, of grey limestone, to Maria} 
des Weinschenken Johan Alart. Grauer Kalkstein . daughter of Johan Alart, Royal butler, d. 1623. 

49. Sver(qes kyrkor. Stockholrn II. 
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Gravsten nr 13 9. Sten av röd kalksten, i två delar (120 x 90, 62 x 90 cm.), utan 
inskrift. Belägen invid och väster om första pelaren på södra sidan från öster räknat. 

Gravsten nr 140. Sten av röd kalksten (193 x 118 cm.). Belägen i mittskeppet, 

sydväst om första pelaren mot norra sidoskeppet från öster räknat. I mitten, inom 
en lagerkrans, sköld med bomärke och initialerna R L (fig. 555 dd). Under mittfältet 

årtalet 1603. Upptill på stenen följande inskrift: HIR • LICHT ·BEGRAVEN· l SALIGE · 
HEINHOLT · LEHVSEN 1 l MIT • SEINE • KINDER· DEN Z5 ·l MAYO • GOT · VERLENE EINE ·/ 
FRÖLLc(I) VPSTANDIGHE. Denna sten har legat över grav nr 122 på kyrkogården (jfr 

s. 798). 
Gravsten nr 141. Häll av grå kalksten (195 X 112 cm.), belägen intill och norr 

om föregående. Nedre högra hörnet avslaget. I mitten sköld med bomärke (fig. 555 
c b); över skölden initialerna P· E· H· S och under densamma ANNO DNI / MDXCI l 
IVNY:V. 

Gravsten nr 142. Häll av röd kalksten (149 X 95 cm.), belägen intill och norr 
om föregående. I mitten sköld med bomärke och initialerna H L S l I E /D samt 

årtalet 1618 (fig. 555 fa). stenen har tillhört grav nr 15 på kyrkogården (jfr s. 792). 
Gravsten nr 143. Häll av röd kalksten (191 x 124 cm.) med tre av hörnen 

avslagna. Belägen i norra sidoskeppet norr om första pelaren från öster räknat. I 
mitten nedsänkt, oval medaljong med hacka, spade och ett ben samt inskriften INRI l 
IMS l MOD BGD l ANNO 1672. Upptill nedsänkt, rektangulär tavla utan inskrift. Stenen 
har haft sin plats över grav nr 45 på kyrkogården (jfr s. 794). 

Gravsten nr 144. starkt vittrad häll av grå kalksten (195 x 150 cm.), belägen 

i mittskeppet invid andra pelaren mot söder från öster räknat. I mitten en nästan 
utplånad och oläslig inskrift. I nedre vänstra hörnet bokstäverna H M. 

Gravsten nr 145. Häll av grå kalksten (194x 136 cm.), belägen intill och norr 
om föregående. I mitten en av en lagerkrans inramad, oval medaljong med bomärke 

och initialerna I L S l L (?) S (fig. 556 ea). Upptill på stenen rektangulär inskrifts
tavla, varpå läses : DIESE[R] STEIN VNDT LÄGERSTADT l GEHÖRET JOCHIM r>VTKES HWA

GER j VNDT SEINEN ERBEN E[RB]LICH ZV l ANNO 16 6 3. Stenen har tillhört grav nr 69 
på kyrkogården (jfr s. 795). 

Gravsten nr 146. Häll av röd kalksten (228 x 140 cm.), belägen i mittskeppet 

två stenar no!r om föregående. I hörnen cirkelrunda, tomma fält, och runt stenens 
kanter ram utan inskrift. I mitten nedsänkt, oval medaljong med en sköld med 
duva (fig. 555 fd). Över och under medaljongen rektangulära inskriftstavlor, i den 

Övre läses: HIER · LEIT ·BEGRAVEN • JOHAN l CAREL · CRAEI • INGENIVER ·VAN l ZINDER : 

K: M: IN · 3WEDEN ·EN· l DEIS · GESTURVEN · OP · DEN l Tl · ANO · 16 · 23 · ; i den undre: 
HIR • LEIT BEGRAVEN DE HVIS l FROW VAN IOHAN CAREL · CRAEI l GENAEMPT DOERRITE 

IANS l VAN DER STAF MET HAEREN l Z SOENEN EN DEIS GESTURVE l OP DEN lj FEB
RVARY ANO l6Z3. 

1 Borgaren i Stockho!m REINHOLD LEUHUS, d. 2"/6 1603 (ELGENSTIERNA). 
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Fig. 574. Gravsten nr 152, av röd kalksten, över Joakim Jacobi. 1648 (s. 766). 
Grabstein Nr. 1ö2 fUr Joakim Jacobi. Roter Gravestene N:o 152, of red limestone, to 

Kalkstein. 1648. Joakim Jacob i. 16±8. 
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Gravsten nr 147. Stympad häll av grå kalksten (119 x 92 cm.), belägen invid 
och öster om andra pelaren mot norra sidoskeppet från öster räknat. På stenen inom 
en cirkel bomärke och initialerna S E S /A· E · D. (tig. 556 fe). PossiETH uppger, 
att även initialerna I. O. S och M. S. D. finnas på stenen, vilka emellertid nu ej kunna 
iakttagas. stenen har tillhört grav nr 4 7 på kyrkogården (jfr s. 794). 

Gravsten nr 148. Starkt vittrad häll av grå kalksten (119 x 73 cm.), belägen 
intill och norr om föregående. I mitten bomärke och initialerna N O S. (fig. 556gb). 

Gravsten nr 149. Häll av röd kalksten (151 x 99 cm.), belägen i norra sido
skeppet mitt för »Grev Carl Leijonhufvuds grav». I mitten sköld av samma form 
som fig. 555 ee med de sammanställda bokstäverna I S samt över och under dessa 
initialerna I S och S · L · D. Skölden omgives av en starkt sliten lagerkrans. På 
Etenens övre del de sammanställda bokstäverna V B. 

Gravsten nr 15 O. Häll av grå kalksten (152 X 97 cm.), belägen intill och norr 
om föregående. I mitten sköld med bomärke och årtalet [15]89 (tig. 555 be). Över 
skölden bokstäverna H V. 

Gravsten nr 151. En på alla sidor stympad häll av grå kalksten (220 X 134 cm.), 
belägen i mittskeppet invid andra pelaren mot södra sidoskeppet från ös.ter räknat. 
Runt stenens kanter ram med följande inskrift. DIESER STEIN UND LAGER · j STATH 
GEHÖRT SAHL • M· EBERT [FU)LEFINCKS j [NA)CHGELASE ---- - - l UND IHREN 
ERBEN ERBLICH ANNO [l] 6 51. l mitten en av broskornament omgiven, oval kartusch 
med bibelspråk på tyska : Ps. 39 v. 6. Över kartuschen de sammanställda bokstäverna 
V B. Övre delen av stenen lågerslagen. Stenen har tillhört grav nr 38 på kyrko
gården (jfr s. 793). 

Gravsten nr 152. Häll av röd kalksten (201 x 137 cm.), stympad på ena kort
sidan. Fig. 57 4. Belägen intill och norr om föregående . Runt tre av Rtenens kanter 
ram med följande inskrift: --LE KLAGE,· VND GLE- - E FESTIGLICH ES WIRDAM 
VNGSTEN DAG[E] j ALS DAN HINWIDERVMB CHRISTVS MEIN GR l AB AVFDEKKEN VND ZV 

DER HIMMEL S- - EWD VOM TODE MICH ERWEKKEN. l mitten nedsänkt, oval medal
jong, vertikalt delad; i heraldiskt högra fältet rund skiva samt bokstäverna I· I l A· S. 
i vänstra halv f!äckt örn. Omkring medaljongen broskornament. Över och under 
densamma tavlor, omgivna av brosk- och beslagsornament; i den övre följande inskrift: 
DIESER STEIN KOMET D[ER] l HERRN · JOACHIMVS • JAGOBI l VND SEINEN ERBEN ZV • l ANO 
16 4 8 DEN · 2 6 · JULIJ • l IST DER EHRENVESTER WOHL GE l LÄRHRTER VND KVNSTREICHER l 
HERR, JOACHIMUS • JAGOBI SANFT l VND • SEELIG • IN HERRN · ENDSCHLA l FEN DER · 
SELEN GOTT GNEDIG. Mitt på stenen vid ena sidan de sammanställda bokstäverna I WS. 

Gravsten nr 153. Häll av grå kalksten (201 x 131 cm.), belägen i mittskeppet 
söder om andra pelaren mot norra sidoskeppet från öster räknat. Runt stenens k anter 
ram utan inskrift. I mitten en av en lagerkrans omgiven sköld med ankare, orm (?) 
och två händer samt initialerna I I och K M D (fig. 555 db). Över och under mitt 
fältet inskriftstavlor; på den Övre läses: HER · VNDER • LIGGER· BEGR= l AFWEN · S • 
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Fig. 575. Vapen på gravstenen nr 155, dat. 1636. 
'Vappen auf dem Grab stein Nr. Arms on gravestona N:o l öö, 

155, datiert 1636. <lated 1636. 

HER · I ÖNS · IACOBI / KYRKIEHEERDE • I· FAERE= l NTVNA · FORDOM • KYRKI l HERRE· HÄR • 

I KLOSTRET ,l HVI j LKEN · I · HERRANOM · AFSOM l NADE · THEN · Z9 • IVLY · ÄHR ·l - 
- - GVDH · FÖRLÅNE · HO l NOM • EN · FRÖGDEFVLL • VPST = / ÄNDELS E ; på den nedre: 
HAR LIGGER • BEGRAWEN • S ·H· l KARIN · MANS ·DOTTER • H · l IÖNSES · HVTRV · PREDI

CANTZ l I KLOSTRET · HVILKEN · AF j SOMNADE I · HERRANOM · THEN · 6 j IVLII · ANO · 16 0 3 · 

MEDH · SIIN l DOTTER · S · ANNA · IÖNS · DOT: l GVDH . THEM · VPVECKE • TILl LIF · ZENS = 

VPSTANDELSE. 

Gravs t en nr 154. Häll av grå kalksten (200 X 124 cm.), belägen intill och norr 
om föregående. Längs vänstra kanten märken ) efter tre lyftringar. I nedre högra 
hörnet står L. C f No. 3 (äldre nummerordn.). Jfr grav nr 3, s. 650. 

Gravsten nr 155. Häll av röd kalksten (203 x 136 cm.), stympad samt avslagen 

-----,--y'?.OTI-ILIEB upptar i sin förteckning över kyrkoherdar i klostret ej Jöns Jakobi. 

49* 
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Fig. 576. Detalj av gravstenen nr 170, av röd kalksten, över Andreas Martin Borck, d. 1651, 

visande dennes vapen (s. 770). 


Detail des Grabsteins Nr. 170 fUr Andreas Martin Borck, Detail of gravestone N :o 170, of red limestone, to Andreas 

t 1651, mit dessen Wappen. Roter Kalkstein. Martin Borck, d. 1651, showing his arms . 



769 RIDDARHOLMsKYRKAN 

i nedre vänstra hörnet. Belägen i norra sidoskeppet invid andra pelaren från öster 
räknat. Runt stenens kanter ram med följande inskrift (övre kortsidans och en del 
av vänstra långsidans inskrift saknas): [DVRCH VNSERN WEILAND] l [JE]SV CHRIST • 
WERDEN DIE IN SEINEN NAMEN · ENTSCHLAFN · SEIN • AUFERST[EHEN] / [GEBRACHT] ZV 
DER EWIGE FREWDH 16 36. I mitten en vapensköld Ined hjälmtäcke i form av akantus
blad; skölden två gånger delad, i övre fältet, liksom på hjälmen, örn med utbredda 
vingar, i mellersta fältet troligen överkroppen av ett stående lejon vänt åt höger och 
i nedersta fältet två snedställda stolpar (fig. 575). Över och under vapnet tavlor, av 
vilka endast den Övre har inskrift, SOm lyder : IN DIESEM SCHLAF CALMERLEIN / RVHEN 
IM H~ AVCH CAESARI l HOMODEl KINDERLEIN. Stenen har tillhört graV nr 143 på 
kyrkogården (jfr s. 799). 

Gravsten nr 156. Häll av grå kalksten (114x67 cm.), belägen i norra sido
skeppet i närheten av ingången till vapenhuset. I nedre vänstra hörnet oval medal
jong med ett av två pilar genomstunget hjärta samt initialerna I· B och B ·B. 

Gravsten nr 157. Häll av grå kalksten (114 x 121 cm.), belägen intill och norr 
om föregående. Svaga spår av tre sköldar med bomärken och initialer. Längs två 
av stenens kanter spår av inskrift och under skölderna, knappt urskiljbart, [A]NNo 
16- -. 

Gravsten nr 158. Stympad häll av röd kalksten (94X 87 cm.), belägen i mitt
skeppet invid tredje pelaren mot norra sidoskeppet från öster räknat. Inskrift : HOMo, 
MEMEN•TO, MOR[I]. 

Gravsten nr 15 9. Häll av grå kalksten (139 X 79 cm.); högra långsidan delvis 
starkt skadad. Belägen i norra sidoskeppet i närheten av ingången till vapenhuset. 
Inskrift: DENNE • STEEN (OCH] l LÄGER· STAD • HÖRE(Rj /MIGH • LARS·IONSON ILOO • SAMPT · 
MIN . KÄR f H · BRITA· SIGFRIDS ·l DOTTER· OCH • BARN·/ ANNO· 16 6 7. Under inskriften 
Lars Loos initialer, korsade av en S-formad linje. Stenen har legat över grav nr 2 
på kyrkogården (jfr s. 790). 

Gravsten nr 160. Stympad häll av grå kalksten (145x82 cm.), slagen i tre 
delar. Belägen intill och norr om föregående. I mitten sköld med bomärke och 
initialerna E N samt årtalet 1588 (fig. 555 bd). I nedre kanten en endast delvis 
synlig inskrift: --- B]EGRAFWEN l-- - - (ENGEL]BRECT · NILS • SON l DE·HAN• 
I· HER. Stenen har möjligen tillhört grav nr 103 (jfr s. 750). 

Gravsten nr 161 . Häll av grå kalksten (106 x 69 cm.), belägen intill och norr 
om föregående. I övre högra hörnet står bokstaven N. 

Gr·avsten nr 162. Stympad häll av grå kalksten (152 x 92 cm.), belägen i vapen
huset. I mitten sköld med bomärke och initialerna A I S 1C C D samt årtalet 1654 
(fig. 555 ge). stenen har tillhört grav nr 3 på kyrkogården (jfr s. 790). 

Gravsten nr 163. Stympad häll av grå kalksten (83 x 92 cm.), belägen i vapen
huset. Utefter två av stenens kanter spår av en inramning. I nederkanten övre delen 
av en sköld av samma utseende som fig. 555 ee, och däröver två korslagda horn. På 
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stenen följande inskrift: - ·- - - AS · VNDER · THENNA · STEE[N l -- K]RISTN• 

LARS · DOTERS -----l-,...- [T]ORSTEN · IONSONS · HVSTRV •--- l-- E • MED · 

HONOM · NYL · - - R · l SIELENS · I GVDZ · BEHAG • l- - DÖDH • PÅ · S · MICHELS •DAGH •l 
(KRO]PEN · HVILAR • I· !ORDEN· HAR •l- -SIALEN · LEFVER · GVDI • NAR • I[AN]O · 1603. 

Gravsten nr 164. Stympad häll av grå kalksten (60 x 86 cm.), belägen i vapen

huset. Följande fragmentariska inskrift: [AN]NO · 16-0 ·DEN · l Z· IVNY · IST l [IN] · DEM 

HERREN • SBLICH · ENT l [SCHLA]FEN • DONAT· DEVT[Z]MAN • -l [APTE]KAR VNDT· LIGT · 

HIR · BEGRA l [BE]N ·MIT • SEINE (!) · SOHN • DONAT • DEV l (Tz]MAN · GODT · FERLEIE · IHNE(!) · 

EINE· l [F]RÖLICH[E AVFERSTEHVNG]. Stenen har tillhört graV nr 206 på kyrkogården 

(jfr s. 802). 

Gravsten nr 165. Häll av grå kalksten (187 x 106 cm.), belägen i vapenhuset. 

I hörnen cirkelrunda fält med femtalig blomma och utmed tre av sidorna ram med 

följande inskrift: ALSO HAT GOT DIE WELT l----- - EIN----- - l ALLE 

DIE AN IHN GLAU l [BEN]--- RLORE WERDE SODER D---- GELEBB HABE !OH. 3. 

Mitt på stenen oval medaljong med de sammanställda bokstäverna H K. I medaljongens 

ram rest av inskrift. Över och under mittfältet kartuscher, den övre med följande 
inskrift: DIESER STEIN UND LÄGERSTA[DT] l GEHÖRT IHRO KÖN: MTS: GEWESEN[ER] l MU

SICUS INSTRUMETALIS IOHAN HA[NK] l UND SEINE ERBE · WELCHER A? 164 [9] l DEN II· 

SEPTEM: IN GOTT SAL(IG] l ENTSCHLAFE · SEINES ALTERS [60] l IAHR.. DEME GOTT EINE 

FRÖL[ICHE] l AUFFERSTEHUNG VERLEY[E]. Stenen har tillhört grav nr 85 på kyrko

gården (jfr s. 796). 

Gravsten nr 166. Stympad häll av grå kalksten (83 x 74 cm.), belägen i vapen

huset. På stenen bomärke och initialerna E. N. S l M P l D samt årtalet 1623 

(fig. 556 de). stenen har tillhört grav nr 21 på kyrkogården (jfr s. 792). 

Gravsten nr 167. starkt stympad häll av grå kalksten (130 x 112 cm.), belägen 

i vapenhuset. I de två nedre hörnen cirkelrunda fält med bevingade änglahuvuden 

och utmed tre av stenens kanter ram med följande inskrift: ----- soHN · 

GAB • DAS • ALLE· DIE· ANIN- IGLEVBEN · NICT --- - -REN 1------
I mitten en av .en lagerkrans omgiven sköld med bomärke och initialerna 

V. H och B H (fig. 556 ad). Under lagerkransen tavla utan inskrift. 

Gravsten nr 16'8. starkt stympad och skrovlig häll av grå kalksten (151 x 100 

cm.), funnen under golvet. Belägen i mittskeppet invid tredje pelaren mot södra 

sidoskeppet från öster räknat. I mitten sköld av tidig 1500-talsform med bomärke 

(fig. 556 bb). 
Gravsten nr 16 9. Häll av röd kalksten (173 x 91 cm.), funnen under golvet. 

Belägen intill och norr om föregående. I mitten bomärke och initialerna T A (fig. 

556 ec). 
Gravsten nr 170. En på nedre kortsidan stympad häll av röd kalksten (130 x 

106 cm.), belägen intill och norr om föregående. I mitten cirkelrunt, nedsänkt fält 

med en sköld, vars hjälmtäcke har formen av akantusblad. I skölden ett större och 
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Fig. 577. Gravsten nr 173, av röd kalksten, dat. 1625 (s. 772). 
Grabstein· Nr. 173, datiert 1G25. Roter Gravestene N:o 173, of red limestone, 

Kalk• tein. dated 1G2ö. 
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ett mindre galopperande djur över varandra, i hjälmen överkroppen av en bock (fig. 
576). Över vapnet följande inskrift: ANNO· 1651 • DEN• IZ·DECEM = IBER·IST•IN • 
GOTT • VERBCHIEDEN • l VND · LIEGET · HIER • VNTER · BEGRA= l BEN · DER · HOCH · EDEL · 
GEBORNE · AN= l DREAS · MARTIN· BORCK · AVS • PANSEN ·l FALCKENBERG · LABES • REGEN
WALDT · /ERGESESEN · AVS • POMMERN · GEBVR= l TIG ·IHRER · KÖNIGL. MT: WOLBESTAL l 
TER • HOFIVNCKER. 

Gravsten nr 171. Häll av grå kalksten (150x92 cm.), belägen i mittskeppet 
invid tredje pelaren mot norra sidoskeppet från öster räknat. I mitten ett inhugget 
hjärta med initialerna CNDNND l NIS samt en figur, troligen bomärke (fig. 556 dc). 
En äldre inskrift under hjärtat har genom huggning utplånats. 

Gravs ten nr 172. Starkt stympad häll av grå kalksten (160 X 115 cm.), belägen 
i mittskeppet invid tredje pelaren mot södra sidoskeppet från öster räknat. I nedre 
vänstra hörnet cirkelrunt fält med bevingat änglahuvud. Utmed två av stenens kan
ter ram med följande inskrift: RÖMMER · EDHER ·I· S0!\1 l LIGGHEN · VNDHER · IORDENNE • 
ESAI.IE x. På stenens övre del en sköld med bomärke och initialerna B · B · C l H I f D 
(fig. 556 ca). Över skölden står 27 (senare nummerordn. ). 

Gravsten nr 173. Stympad häll av röd kalksten (175 x 115 cm.), belägen intill 
och norr om föregående. Fig. 577. Utmed stenens kanter ram utan inskrift. 
I mitten en av en lagerkrans omgiven sköld med ankare och initialerna O E S l 
R S D (fig. 555 fe). På sidorna om lagerkransen Ao. 1612 5 och över densamma bukig 
pipkanna på hög profilerad fot samt med handtag och spetsigt, profilerat fällock. 
Denna sten har tillhört grav nr 39 på kyrkogården (jfr s. 794) . 

Gravsten nr 174. Häll av röd kalksten utan inskrift (79 x 157 cm.), belägen i 
mittskeppet i närheten av tredje pelaren mot norra sidoskeppet från öster räknat. 

Gravsten nr 175. Häll av röd kalksten utan inskrift (75 x 111 cm.), belägen 
intill och norr om föregående. 

Gravsten nr 176. Stympad häll av röd kalksten (12] x 94 cm.), belägen invid 
och väster om tredje pelaren mot norra sidoskeppet från öster räknat. I mitten rek
tangulär inskriftstavla, på Vilken läses: HANDELS MAN IACOBIWATSON OCH HANS l ARP
VINGAR HÖRRER l DENNA STENN OCH l LÄGERSTAD TILL 16 7 2. Stenen har tillhört grav 
nr 40 på kyrkogården (jfr s. 794). 

Gravst en nr 177. Häll av röd kalksten utan inskrift (133 x 90 cm.), belägen 
intill och norr om föregående. 

Gravs ten nr 178. Häll av grå kalksten utan inskrift (133 x 94 cm.), belägen 
intill och norr om föregående . 

Gravsten nr 17.9. Häll av röd kalksten (152x117 cm.) med nästan utplånad 
och oläslig inskrift, belägen i norra sidoskeppet framför öppningen till Wachtmeisterska 
gravkoret. 

Gravsten nr 180. Stympad häll av grå kalksten (125 x 98 cm.), belägen intill 
och norr om föregående. Upptill på stenen inskriftstavla, på vilken läses : DENNE 
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Fig. 578. Gravsten nr 182, av röd kalksten, från 1600-talets mitt, försedd med 
in~krift från år 1765 (s. 774). 

Grabotein Nr. 182 aus der Mitte des 17. Jahrh., Gravestone N:o 182, of red lim estone, from middle 
versehen mit einer Inschrift vom Jahre 1765. Ro 4 of 17th century, with an inioicription from the 

ter Kalkstein. year 1165. 
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STEN OCH l LÄGERSTAD HÖRER. M. l ANDERS BENGTSON. JSKRÄDDARE TILL ANO 16 7 3. 

stenen har legat över grav nr 42 på kyrkogården (jfr s. 794). 

Gravsten nr 181. stympad, grå kalkstenshäll (143 x 106 cm.), belägen i väst

ligaste arkadöppningen mot södra sidoskeppet. I mitten initialerna C· C samt samma 

bokstäver i spegelmonogram jämte bokstaven H, allt inskrivet i en cirkel. Samma 

monogram och initialer förekomma på epitafiet över Kristoffer Olufson (se nedan). 

EPI'l'AFIUM Epitafium över Kristoffer Olttfson, d. 1576. Bitter på västra sidan i väst

ligaste arkadöppningen mot södra sidoskeppet. Kvadratisk inskriftstavla av grå kalk

sten. Under texten ett monogram, omgivet av bevingade änglahuvuden. -H. 90, 

B. 89 cm. Inskrift: ANNO l 614 · LET · CARL· CHRISTOF = l =ERSON · SÄTTIA · HIIT · THENNA · 

TAF ~ l =LA • SINN· FAOHER · CHRISTOFER • OLV= j =FSON ·ANNO· 76: OCK· SINA· MODHER l 
·H: KARIN· MICHILS • DOTTER· AN l =NO · 99: SAMPT ·VII · HANNES · SYSKON j VTHI • ÅT· 

SKILLIGHE · TIDER· s: I · HE= l =RRANOM · AFSOMNADE · OCH • l HÄR • BEGRAFNE: TILL • 

ÅMINNE = l =LSE · GVDH · GIFWE ·THEM · SAMP= l =TLIGH · MEDH ·ALLE • CHRISTRO= l = GHNE • 

EN • SALIGH · VPSTONDELSE. 

GRAVS'rENAR Gravsten nr 182. En på nedre kortsidan stympad häll av röd kalksten (208 X 
182NR -

207 141 cm.), belägen intill och norr om föregående. Fig. 578. I hörnen nedsänkta, 

cirkelrunda fält med fyrtalig blomma. stenens yta fylles till största delen av rik 

broskornamentik; i mitten oval medaljong med tvenne tomma sköldar av en fig. 

555 gb närstående typ. Över och under medaljongen rektangulära tavlor, den övre 

med följande inskrift: UNDER · DENNA · STEN • jWILAR · WIN • HANDLAREN · j LEONART · 

WENNER • l LIND. FÖD l 7 2 7. DÖD l 7 6 i) l TIL · LIKA • HANS · TREN · NE • l BARN. Stenen 

är från 1600-talets mitt. Den ursprungliga inskriften har troligen utplånats på 1700

talet och ersatts med den nuvarande. 

Gravsten nr 183. Starkt stympad häll av röd kalksten (128 x 125 cm.), belägen 

intill och norr om föregående. I övre vänstra hörnet cirkelrunt fält med dödskalle 

och ben. Utmed två av stenens kanter ram med fö ljande inskrift: wrR RVMEN · oNs · 

AVCH · l - -- -- - - - l - - - - - l - - - - N. • AM · FVNFTEN · CAPITTEL. På 

övre kortsidan ovanför ramen följande inskrift: HODIE · MICHI · CRAS · TIBI · WAN ·Go. 

Nedtill på stenen sköld med bomärke och de sammanställda initialerna HS (fig. 556 bd). 

Över skölden läses :HINDRIK · SMIT • VND · l SEINE · ERBEN. 

Gravsten nr 184 (a) och (b). Två stympade, ej anslutande delar av en röd 

kalkstenshäll [(a) 103 x 151 cm., (b) 80 x U5 cm.), belägen i mittskeppet mellan och 

söder om tredje och fjärde pelaren mot norra sidoskeppet från öster räknat. I allt 

väsentligt lika med sten nr 182 (fig. 57R). Runt stenens kanter bibelspråk på tyska: 

Job. 19 v. 25-27. På stenens övre del oval inskriftstavla, varpå läses: DESER · STEIN · / 

VNDT · LAGERSTATTE l GERORET · GEORGEN l HOLS · VNDT · SEIN l EN · ERBEN. På den 

nedre delen en på mitten avdelad inskriftstavla, varpå läses t. v.: ANNO 16 51 DEN 

Z6 (?) IVLY • IST • IM • HER l EM · SALIG · ENT j SCHLAFEN · SAL l IGE • GEORGE · Ho/s GOTT · 

SEI l IHM · GNÄDIG; t. h.: DENNE· STEEN l OCH LÄGERSTAD j HÖRER PETTER l GRUS OCH 
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Fig. 579. Detalj av gravstenen nr 186, av grå kalksten, över Jurgen Schönfelt, 
d. 1636, visande dennes vapen (s. 776). 

Detail des Grabsteins Nr. 186 fUr Jurgen Schön· Detail of gravestone N:o 186, of grey limestone, to 
felt, t 1636, mit dessen Wappen. Grauer Kalk Jurgen Schönfelt, d. 1636, showing his arms. 

stein . 
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HANS l HVSTRV OCH l ARFWINGAR T j ILL AO l 6 71 MARTY. Stenen har tillhört grav nr 29 
på kyrkogården (jfr s. 793). 

Gravsten nr 185. Häll av röd kalksten utan inskrift (279 x 103 cm.), belägen 
intill och norr om föregående. I tre av hörnen märken efter lyftringar. 

Gravsten nr 186. En på högra långsidan stympad häll av grå kalksten (226 x 
120 cm.), belägen mellan tredje och fjärde pelaren mot norra sidoskeppet från öster 
räknat. I hörnen nedsänkta fyrpass med evangelistsymbolerna och runt stenens kan· 
ter ram med bibelspråk på tyska: Job 19 v. 25 och delvis v. 26. I mitten, inom lager
krans, en sköld med hjälmtäcke i form av akantusblad. I hjälmen tre strutsfjädrar. 
Skölden delad, i övre fältet överkroppen av ett krönt djur (björn?), vänt åt höger, nedre 
fältet två gånger kluvet med en femuddig stjärna i varje del (fig. 579). Av inskrif
ten nedan framgår att vapnet är Jurgen Schönfelts, men det överensstämmer ej med 
den 1668 introducerade adliga ätten von Schönfelts vapen (=nr 787). Över och 
under mittfältet inskriftstavlor, inramade av beslagsornament; i den övre följande 
inskrift: ANNO 15 7Z · l DEN 14 DECEMBER · IS · lURGE · l SCHÖNFELT • GEBOREN ·ANNO 
16 3 6 · l DEN l 0 DECEMBER · IST EHR • CHRIST= l LICH · GESTORBEN · EIN · GESEL ·VON · 6 4 
IAHREN · ALT WELCHEN GOTT • l EIN · FRÖLICH · AUFFERSTHUNG · lvERLEIHEN • W OLLE; på 
den nedre läses : VOR : DEM: EDLEN: VNDT IEHRENVESTEN: GEORG: l SEHLLING: VON: 
scHON: J FELDT: AVS: BEHMEN. I hörnen lyftringar. På undersidan av de icke stym
pade kanterna en hålkäl, som tyder på att stenen tidigare varit lockhäll på en tumba. 
stenen har tillhört grav nr 99 på kyrkogården (jfr s. 796). 

Gravst en nr 187. Häll av grå kalksten (207 x 142 cm.), belägen intill och norr 
om föregående . I hörnen cirkelrunda fält m ed bevingade änglahuvuden i de övre 
och timglas, resp. dödskalle i de nedre fälten . Runt stenens kanter bibelspråk: Job 
19 v. 25, 26. I mitten nedsänkt, oval medaljong, inramad av broskornament. I 
denna skall enligt PossiETH ha varit en sax, vilken i så fall nu är utplånad. Över 
och under medaljongen likaledes av broskornament inramade tavlor, i den övre följande 
inskrift: PÄR· PÄRSON • OCH· H· KARIN · IARFVIDS ·DOTTER· ANNO · l65z1Eos' DEN ÄLDRE( 
KPD. AHHD 16 9 4. Stenen har tillhört grav nr 96 på kyrkogården (jfr S. 796). 

Gravsten nr 188. Häll av grå kalksten (133 x 95 cm.), belägen i mittskeppet 
och i närheten av västligaste pelaren mot norra sidoskeppet. Överst på stenen bo
märke (fig. 556 f d) OCh därunder följande inskrift: HER • HWILAR • S · BENGT · l HANSSON • 
OCH • S · MARGARETA l IONS • DOTTER · LVCAS · WASTE · l SONS · S • MODERS · FÖRELDRAR l 
GVDH. F • T . E • F • V l · ANNO l 6Z l. 

Gravsten nr 189. Häll av grå kalksten utan inskrift (101 x 102 cm.), belägen 

intill och norr om föregående. 
Gravsten nr 190. Häll av grå kalksten (203 X 106 cm.), belägen intill och 

väster om nr 188. I mitten en nästan utplånad tavla med spår av bomärke och 

initialer (fig. 556 ge) . 
1 = förläne them en frögdeful vpståndelse. 
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Gravsten nr 191. Häll av grå kalksten utan inskrift (116x90 cm.); belägen i 
mittskeppet invid västligaste pelaren mot norra sidoskeppet. 

Gt·avsten nr 192. Lågerslagen häll av grå kalksten (203 X 136 cm.); övre och 
nedre högra hörnen avslagna. Belägen i mittskeppets västligaste travee invid syd
väggen. I mitten bomärke och ANNo 1656 (fig. 556dd) inom en ring med följande 
inskrift : IERONIMVS · [mG]E ·H· MARGRE[TA · J MARKVS:D. Denna sten har legat Över 
grav nr 101 på kyrkogården (jfr s. 797). 

Gravsten nr 193. Häll av grå kalksten (87 x 91 cm.), belägen intill och norr 
om föregående . Av stenens nästan utplånade inskrift kan följande läsas: ELIZEBET · 
THOM · IZDOTER lAPTEKERSKE. 

Gravsten nr 194. Stympad häll av grå kalksten (68 x 99 cm.). Belägen intill och 
väster Om nr 192. Inskrift: WNDER · TRENNE · STEN l LIGGER · BEGRAEWEN ·l SALIGE · 
WT: II HERRANOM l PÄR ANDERSON CAMARER --l MED • FEM SINA SÖN l ER· GWD · 
ALZMECTIG l [FÖRLÄNE THEM EN FRÖIDEFYLL VPSTÅNDELSE]. Stenen påträffades vid 
sista restaureringen, liggande som tröskel i dörren mellan sydvästra hörnrummets övre 
våning och orgelläktaren med textsidan nedåt. 

Gravsten nr 195. Häll av röd kalksten (198 x 118 cm.), belägen i mittskeppet 
intill och väster om västligaste pelaren mot norra sidoskeppet. Övre högra hörnet 
avslaget. I hörnen nedsänkta, cirkelrunda fält m ed evangelistsymbolerna och runt 
stenens kanter ram med följande inskrift: DISE • STEDE · VNDE ·l STEN ·GEHÖRET· S · 
CHRISTOFFER · RATKEN ·l BÖRGER ·VAN· LVB l ECK • VND • SINEN • ARVEN. I mitten en av 
en lagerkrans omgiven sköld med de sammanställda initialerna C R samt dessutom 
samma bokstäver åtskilda (fig. 555 ed). Över och under mittfältet rektangulära, av 
beslagsornament inramade tavlor; i den övre följande inskrift: ANNO · 161 7 . DEN · 16 . 

AV l GVSTY · IST · S · CHRISTOFFER l RATKEN · BÖRGER • VT · LVB l ECK • IN· GOTT · DEN • 
HERN · l ENTSCHLAPEN · DER · l SELE · GOTT · GNEDICH · SI. 

Gravsten nr 196. Häll av röd kalksten utan inskrift (99 x 88 cm.), belägen 
intill och norr om föregående. 

Gravsten nr 197. Häll av röd kalksten utan inskrift (111x88 cm.), belägen 
intill och norr om nr 195. 

Gravs ten nr 19 8. Häll av grå kalksten (207 X 67 cm.), stympad på längden. 
Belägen i tornet vid trappan ned till mittskeppet. På stenens övre del nedsänkt tavla 
med följande fragmentariska inskrift: [HANS] KONGLIGA • l [MAJEjSTÄTZ ·l [TRO]TIENAREI 
- --- · THUN · l [HAjR· DETTA· I[GRAFST]ÄLE · KIÖPT • l-- [E]WÄRDELIG ·l-
---M · A~· 1731. 

Gravsten nr 199. Starkt stympad häll av grå kalksten (178x87 cm.), belägen 
intill och norr om föregående . I övre högra hörnet cirkelrunt, tomt fält och utmed 
två av stenens sidor ram med nästan utplånad och oläslig inskrift. På stenens nedre 
del sköld med initialerna H H l S (fig. 555 ce). Över skölden en nästan utplånad 
inskrift, av vilken följande likväl kan urskiljas: --- - - - LIGGER ·l- - 
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--- N· S · HV l - -- ---- ORGH l --H -- - - S -- - - S / 
- - S -- HVILKEN j ---- -- -DE - - l NOVEMBRIS l l · 6 · 0 · Z. Under 

skölden Ns · HENRICH samt No. och ett oläsligt nummer, tillhörande den äldre num

merordn. 
Gravsten nr 200. Häll av rödkalksten utaninskrift(180 X 121 cm.), belägen i tornet. 

Gravsten nr 201. En på nedre kortsidan stympad häll av röd kalksten (142 x 91 
cm.), belägen i tornet. Utmed tre av stenens kanter ram med följande inskrift: [HÄ]R. 

LIGGER· BEGRAFVEN • S · lcLAES CLAES · BAGGER · HVILKEN ·I· HERRANOM · A[FSOMNADE) l 
[DEN 8 Nov: 1598]/-- - HANS·SIÄL·- - --·----. I mitten, inom 
lagerkrans, sköld med bomärke och de sammanställda bokstäverna CB (tig. 556 a e). 

Över och under mittfältet tavlor, i den övre en kringla, i den nedre följande, nästan 

Utplånade inskrift : ANNO 16-- DEN ZO ·l---· IN · GODT /----- /-
W· BARBARN j - - - · VND - LIGT l - - - - -- . Stenen har tillhört grav nr 
36 på kyrkogården (jfr s. 793). 

Gravsten nr 202. Häll av grå kalksten (101 x 125 cm.), belägen i tornet. 
I mitten inhugget kors (17, 5 x 13 cm.). Troligen en medeltida gravsten. 

Gravsten nr 203. Starkt vittrad häll av röd kalksten utan inskrift (95 x 91 cm.), 
belägen i tornet. 

Gravsten nr 204. Övre hälften av en häll av röd kalksten (89 x 124 cm.), sön
derslagen i en mängd större och mindre bitar. Belägen i tornet. På stenens övre 

del sköld m ed bomärke samt initialerna APS/KMID (fig. 556 d a). Över skölden 

följande inskrift: ANDERS · PAAR ·SON j KARIN· MÅNS · DOTT[ER1. Stenen har legat ÖVer 
grav nr 8 på kyrkogården (jfr s. 791). 

Gravsten nr 205. Starkt vittrad häll av grå kalksten (81 x 73 cm.) utan in
skrift; belägen i tornet. 

Gravsten nr 206. Stympad häll av grå kalksten (140 X 143 cm.), belägen i 
tornet . Övre högra hörnet avslaget. Mitt på stenen läses: DENNE · STEEN · ocH . LAGER

sTAD · HÖRER ·/ IAHAN · ANDERSSON • OCH · HANS · HVSTRV •lANNA • BERTELS •DOTER •OCH ·l 
ARPVINGAR · TIL · ANNO • l 6 59. 

Gravsten nr 207. Häll av röd kalksten (186 x 100 cm.), slagen i två delar. 

Belägen i tornet. I mitten bomärke och nästan utplånade och oläsliga initialer samt 
årtalet 16- 0 (tig. 5fi6 ed). Däröver följande inskrift: HER • VNDER · LIGER ·PER: RAF

VELSON · S • HOOS · GVD l TENNE · STEN · AEGHER · HANS ·. l MARTHENSON · OCH • H · MARG
0RETA · l MARTHENSDOTER • / 16 3 6. U n der bomärket läses: A l G 8 8 · DEN · 8 • IUNY / 

KIÖPTE · ANDERS · ELO[Fj /SON OCH: H: KARIN NIL[s) / DOTER ·DENNA • GRAF. Stenen har 
tillhört grav nr 50 på kyrkogården (jfr s. 794). 

FRAGMENT AV Vid senaste restaureringen påträffades en del fragment av gravstenar, som av olika 
GHAVSTENAR skäl icke kunde inläggas i golvet. En del av dessa fragment ha uppsatts på väggarna 

i tornet eller i dess vindfång. De övriga förvaras på kyrkans vind. De fragment, 
som ansetts vara av intresse, beskrivas i det föl jande under nr 208 till 226 . 
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Fig. 580. Gravstensfragment nr 221, av grå kalksten, med adliga ätten Fatkulls vapen t. v. 
(s. 780). 

Grabsteinsfragment 	Nr. 221 mit dem Wappen des adligen Fragment of gravestona N:o 221, of grey limestone; to the 
Hauses Fatkull (!inks). Grauer Kalkstein. l eft the arms of the noble family of the Patkull. 

Gravsten nr 208. stympad och starkt vittrad häll av grå kalksten (189 x 138 
cm.), upprest mot västra väggen inne i tornet. Stenen låg före restaureringen 1914 i 
golvet med den ornerade ytan nedåt. I mitten spår av en av broskornament omgiven 
medaljung och över denna en likaledes av broskornament inramad inskriftstavla, varpå 
läses : [DER IjVNGSTE • TAG • IST • NYN NICHT--- j---- IjESV · CHRISTE ·LIE

BER • HERN - .:__- - l -- - -- VERGEHT ·WIR WARTE · DEIN l -- N · GERN • 

BALD BEY • DIR · SEIN · AM l- - KOMP--- - -- PVTENSEN l---- - -. 
Även under medaljongen har troligen varit en inskriftstavla; endast synligt siffrorna 
3 och O på ett större avstånd från varandra. 

Gravstenar 209-224. Samtliga dessa stenar äro fragment, som vid restaure
ringen 1914 inmurades på båda sidor av vindfångets väggar (jfr plansch XII). 

209. Sten nedtill på södra väggen in mot tornet. Av grå kalksten (60 X 95 cm.). 
Följande inskrift: -- ----- OCH JOHAN STADIUS l AR 1760. 

21 o·. Fyra fragment av en grå kalkstenshäll, placerade över föregående. Tre 
fragment hopfogade (50 x 65, 116 x 93 cm.). Spår av inskrift. 

211. Fyra fragment av en grå kalkstenshäll, nedtill på södra väggen in mot vind

50 . Sveriges kyrkor. Slackholm II. 
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fånget. 47 x 51, 53 x 56, 46 x 41, 70 X 60 cm. Fragmentariska inskrifter på tyska, i 
vilka ingå årtalet 1659. 

212. Två fragment av en röd kalkstenshäll; t. v. över föregående . 43 x 38, 46 x 
62 Cm. Utmed två sidor bibelspråk: --- RBEN · SO ·SINT· j \\IR • DES · HERREN· 

z----. 
2 13. Fragment av en grå kalkstenshäll, t . h . över nr 211. 147 x 55 cm. Frag

mentariska inskrifter på tyska. 
214. Fragment av en grå kalkstenshäll, t. v. om föregående. 69 X 50 cm. På 

stenen två bomärken (fig. 556 ge) och över dessa IHS samt initialerna P. S. M. I. D. A. 
Under bomärkena årtalet 1615. 

215. Fragment av en grå kalkstenshäll, överst t . h. 44 x 34 cm. På stenen del 
av en sköld med hjälmtäcke av akantusblad och fladdrande band med tofsar. 

216. Fragment av en grå kalkstenshäll, överst t. v. 43 x 73 cm. Utmed två av 
stenens kanter ram med helt utplånad inskrift. Innanför ramen står No. 25 (äldre 
nummerordn.). Jfr s. 687. 

217. Ett flertal större och mindre fragment av en röd kalkstenshäll, nedtill på 
norra väggen in mot vindfånget. Utmed två av sidorna upphöjd ram med bibelspråk. 
Innanför ramen en av broskornament inramad kartusch, på vilken lä~es : DENNE GRA[F 

OCH LA] l GERSTAD HÖR(ER] --- l PEHR OLOFS[ON OCH] l DES K: HUST (RUj - - 1 
OCH ARFWIN (GAR TIL] l DEN 20 APRI(Lj-- - . 

218. Fragment av en grå kalkstenshäll, t . h. över föregående. 79 x 103 cm. I 
ena hörnet upphöjt, cirkelrunt fält med övre högra delen av en slät sköld, vars form 
närmast överensstämmer med fig. 556 ab. Utmed två sidor upphöjd ram utan synlig 
inskrift. Innanför ramen rektangulär, stympad inskriftstavla, inramad av broskorna
ment. Följande inskrift kan urskiljas: LEBE ICH HER IESV DIR. 

219. Fragment av en mindre sten av grå kalksten, överst t. v. 53 x 38 cm. Ste
nen är upptill halvcirkelformigt avslutad och har troligen varit stående. Följande 
inskrift: IHS j ANNO: 16 9 4 l DEN: 7 APRILIS j ANDERS: PER : l SON. 

22 O. Fragment av en grå kalkstenshäll, nedtill på norra väggen in mot tornet. 
55 x 89 cm. På stenen överdelen av en sköld med bomärke och initialerna I B 
(fig. 556 c d). 

2 21. Fragment av en grå kalkstenshäll, över föregående. 53 x 83 cm. Fig. 580. 
Funnen under golvet. Två nedtill stympade vapensköldar bredvid varandra m ed hjälm
täcken i form av akantusblad; vänstra vapnet överensstämmer med adliga ätten Fat
kulls (=nr 237), det högra för hårt nött för att kunna bestämmas. 

222. Fragment av grå kalksten, över föregående. 48 X 84 cm. På stenen neder
delen av en sköld med hjärta och initialer, av vilka kunna urskiljas A H· D (fig. 
556cb). 

223. Fragment av en grå kalkstenshäll utan inskrift, över föregående. 58 X 75 cm. 
I nedre kanten ett invigningskors; troligen del av en medeltida altarskiva. 
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Fig. 581 och 582. Teckningar av förkomna, medeltida gravstenar av E. Palmskiöld, omkr. 1700. 
U. B. - T. v. över guldsmeden Nikolaus och hans hustru, 1300-talets senare del (s. 782); t. h. 

över Henrik av Bremen, d. 1355 (s. 782). 
Drawings, by E. Palmskiöld, about 1700, of now lost me~ 

Grabsteine von E. Palmskiöld, um 1700: links Grabstein 
Zeichnungen jetzt verlorengegangener, mittelalterlicher 

dim val gravestones. To the left: of goldsmith Nikolaus 
des Goldschmieds Nikolaus und seiner Gattin, zweite Hälfte and his wife, latter part of l4:th century. To the ri ght: 

of Henrik von Bremen, d. 1355.des 14. Jahrh.; reellts Grabstein Henriks von Bremen, t 
1355. 

224. Fragment av en grå kalkstenshäll, överst på norra väggen in mot tornet. 
37 x 95 cm. Inskrift: --ocH. LIGGER· VNDE[R]--. I ena hörnet märke efter 

lyftring. 
Gravsten nr 225. Fragment av en grå kalkstenshäll (59 x 68 cm.), förvarad på 

kyrkans vind. Inskrift: [JÖRGE)N KÖSTER. Stenen har tillhört grav nr l på kyrko

gården (jfr s. 790). 
Gravsten nr 226. Fragment av grå kalkstenshäll (47 x 107 cm.), förvarad på 

kyrkans vind. På stenen överdelen av en sköld, med två korslagda pilar och initialerna 
B R j B E. I kanten del av en inskrift:--- soN · PÅ· THET ·H---. 
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På kyrkans vind förvaras ytteriigare ett antal större och mindre fragment av grav
stenar, vilka äro av mindre intresse och därför icke här beskrivits. 

Gravsten förvarad i Stockholms stadsmuseum och troligen härrörande från Riddar
holmskyrkan. Har tillvaratagits på Riddarholmen och tidigare förvarats i Stockholms 
stads arkiv därstädes. En på alla sidor stympad häll av röd kalksten (125 x l! O cm.). 
I mitten sköld med bomärke (fig. 556 ab). 

FÖRSVUNNA I Palmskiöldska saml. i U. B. (nr 262 s. 773-784) äro avbildade tolv medeltida 
MEDELTIDA gravstenar, vilka uppgivas ligga i Riddarholm skyrkan. Sex av dem befinna sig alltGRAVsTENAR 

jämt därstädes och hava i det föregående beskrivits (se gravstenarna LIT. E, nr l, 
l a, 5, 18 och 45 ). A v de övriga sex hava endast två stycken legat i kyrkan; de 
fyra andra, som ligga över riksrådet Björn Niklisson Nmf (färla), d. 1312, Knut Sig
vidsson, riddaren Gustav Tunasson, d . omkr. 1355 samt riddaren och riksrådet Johan 
von Kyrna, d. omkr. 1319, finnas ännu bevarade i bättre eller sämre skick i Varn
hems klosterkyrka.1 De till Riddarholmskyrkan hörande två stenarna beskrivas här 
i den ordning de avbildas hos PALMSKIÖLD. 

I. Häll med cirkelrunda fält i hörnen. Fig. 581. Utmed kanterna ram (dubblerad 
på övre kortsidan) med följande inskrift med majuskler : anno: dni: m: j eec: lx: 
-----l r aber---- - l sea: mcigbor-- --die: fesco l sancti: 
erc1 : Stenen låg på »Kohr gålfwet emillan Cohr dören och Konunga grifften,. På 
ett annat ställe i PALMSKIÖLD (s. 841) omnämnes denna sten och säges vara »en guld 
smeds sten med sådan skrifft: Anno Dni MCCCLX .. . . hic sepultus Nicholaus 
aurifaber cum consorte sua Meygborgke et duobus filiis suis die festo S. Erici. » 

II. På stenen en knäböjande barhuvad man i rustning. Fig. 582. På vardera 
sidan om mannens huvud en snedställd sköld med bomärke. Utmed kanterna ram 

med följande inskrift med majuskler: anno: d n i: M:eec: L v: / in: octava: beati: 
m artini : obiit : hinricu s : f de: bremen : cvi - [vs] j anima: reqviescat : in: 
pace: amen. Mått enligt PALMSKIÖLn: L. 12 spann, B. 6 spann. 2 Om stenens läge 
meddelas endast att den låg »mitt på Kohr golfwet». 

III. PALMSKIÖLD omnämner dessutom (s. 841) en medeltida sten »uthi choret» 
med »Ribbingarnas Wapn uppå och denne skrifft: Anno milleno tria roisirnus 
--- agero quarto qui moritui hic Magnus Pors sepelitur, pro Cujus 
anima cuncti hominum rogitate, eternaque bona valeat obtinere beate, 
Amen.» En avritning av en gravsten med denna inskrift (fig. 583) finnes i den sam· 
ling av teckningar i K. B.,8 vilka utförts för Antikvitetskollegiet av J. Leitz. Stenen 
har i mitten en snedställd sköld med tre hjärtformiga blad (Porse) samt profilställd 
hjälm med hjälmprydnad. I hörnen åttsidiga fält, de nedre med evangelisterna 

1 För dessa upplysningar har förf. att tacka Fil. lic. Sölve Gardell. 
2 Spann = längden mellan tummen och långfingret eller lillfingret, då de äro utspända från 

varandra. 
9 Signum: F. 1. 4b. 
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Fig. 583. Teckning av förkommen medeltidagrav
sten över 1\'IagnusPorse, utförd av JohanLeitz. K.B. 
Zeichnung eines jetzt ver Drawing of a now lost, m e

lorenen mittelalterlichen dile val graveston e to Magnus 
Grabstein flir Magnus Pors e. Porse. By Johan Leitz . 
ausgeflihrt von J o han Leitz. 

Markus' och Lukas' symboler. Utmed kanterna ram med följande inskrift med mi
nuskler : anno :mille no tri a : mi sim u s l ...ageno · quarto · q' : moritur : hi c· 
rnagnus . pors: sepelitur l pro: cuius: anima : cuncti homi / num · rogitate: 
ether [n]a: q': [bona: j v a leat [obtinere] beate · ame n.1 

RoTHLIEB (s. 113) omtalar, att »i Kyrkan äfven finnes en Runsten, som fordom RUNSTEN 
varit upprest på Kedjeskär, men blef, då Kyrkan byggdes, lagd midt uti norra 

1 En!. Fil. lic. Sölve Gardell återger Leitz' teckning på felaktigt sätt stenens årtal; det borde 
lyda: Anno milleno tri a eec simulatque vigeno q uarto. Översättning : Här ligger 1\'Iagnus Porse 
begraven, vilken dog på det ett tusende tre hundrade året och det fyra ggr. tjugonde (= 1380). 
Bedjen för hans själ, alla människor, att han må vara värdig att i salighet bebo de himmelska 
boningarna. Amen . 

50* 
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Kyrkadörren eller der Vapenhuset fordom var, med begge sma ändar under sjelva 

muren. »1 PossiETH (s. 212) uppger däremot, att den låg »mitt uthi wästra Kyrkio· 

dören ». RoTHLIEB omtalar vidare, att stenen var »år 1727 ännu så läslig, att den 

af Doctor Olof Celsius kunde afskrivas». I Celsius' handskrift »Svenska runstenar» 

(K. B., sign. F m 60: l) finnes också denna läsning bevarad; den utfördes vid pingsten 
1727, och stenen låg då i »Riddarholmskyrkian, innom stora dören », d. v. s. västra 

ingången. Den äldsta avbildningen av stenen finns i Bureus' »Runahäfd » (K. B., 

sign. Fa 10: 2), påbörjad 1602. 2 Inskriften var enligt Bureus: •. -u + stain + 
~insa · at· - - - - fa~ur · sin· ku~ i al bi + ant· hans · I J. Göranssons 
BAuTIL (nr 135 och 1123) finnes en teckning (fig. 584), signerad I. L. och I. H., d. v. s. 
J. Leitz och J. H adorph, med följande inskrift (1123): •.. ir x aul;: x aystain auk x 
soti x ... in raistu X stain ~insa eft ... si .•. u~ albi an. Rureus' och i.:ra
dorphs läsningar komplettera i viss mån varandra. Celsius' Jäsning överensstämmer 

i stort sett med Hadorphs (Bautil). I översättning har inskriften, så vitt den är känd, 

haft föl jande lydelse: ».•• och Östen och Sote . . . reste denna sten efter . . . sin 
3fader. Gud hjälpe hans ande.» - Runstenen har vid den senaste restaureringen icke 

kunnat återfinnas. 

EPITAFIER Epitajittm över magistern Erik lYialmogius, d. 1649. Fig. 585. Sitter på mitt-

Huv~~:ANER skeppets västvägg norr om ingången. En rödbrun marmortavla, krönt av en segment
gavel och med broskornament längs sidorna; i mitten ett ovalt fält med inskrift. Nedtill 

på sidorna tvenne änglahuvuden, vardera med en vinge, samt underst en dödskalle, 
bärande en liten inskriftstavla. Runt epitafiet i kalkmålning på rnuren ett draperi i 

rött och gråsvart (övre delen av detta döljes nu av läktarbröstningen). - H. 124, 
B. 78 cm. Inskrift: HIC SEPULTUS l CLARISSII\1US VIR l l\1. ERICUS MAL~ I MOGIUS ROS: 

ANNO l I6I2. D. 29. DECM: NATUS IN l @:@3~U9(~[,4 EXCULTO LITER: STUDIJS l INGENIO 

PUBLICE IN ILLUSTRI GYM~ l NASIO HOLI\1ENSI HIST :ET PÖES : l PROFITENDO INCLA

RUIT, FELIX j CONIUGIO; NISI QUOD BIENNIO l TANTUM UXORI SUPERSTES, AN< l NO I6 4 9. 

D. l 6 AUGUSTI l VIRENTE AilTATE CONCE< j DERET. l M. H. I. FECIT. Inskrift på den lilJa 

tavlan: DESIDERATISSII\10 l 111ARITO POSUIT l CONIUNX AC l MAilSTISSII\1A RE l LICTA l 
KATHARINA l NICOLAIL I"0RENIA. 5 

1 ROTHLIEB har, trots den tvärsäkra formuleringen, tydligen aldrig sett stenen, som säkerligen 
blivit borttagen redan före hans tid. Hans påstående, att stenen varit rest vå Kidhaskär före 
kyrkans ti llkomst, saknar varje grund. 

2 Stenen anges ligga i •Gråmunka klösterdör i Stockholm». På avbildningen har Burens 
även gjort följ . anteckn.: »Denna lärde migh först läsa Runer 1594 widh lagh." Ett träsnitt 
efter Burens' teckning ingår i »Monumenta Sveo-Gothica hactenus exsculpta• (1624), n:r 42 (» Vthi 
Stockholm i Klöstret• ). 

• Sammanställningen och tolkningen av de olika läsningarna av inskriften har skett under 
benägen medverkan av professor Elias Wessen. 


4 Estuna. RoTHLIEB (s. 111) har tolkat detta som Lretona. 

• Översättning: Här är begraven den vittberömde mannen, magister Erik Malmogins från 
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Fig. 584. Runsten i Riddarholmskyrkan, nu förkommen . Efter träsnitt 

i Bautil. 


Runenstein in der Riddarholmskirche (jetzt Anow lostrunestona from Riddarholm Church. 

verloren). Nach einem Holzschnitt aus 1/.Jht. After a wood-engraving from the l/, century. 
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Huvudbaner för presidenten frih. Mattias Palbitzki, d. 1677. Fig. 586. 
Hänger på södra sidan av tredje pelaren från väster mellan mittskeppet och södra 

sidoskeppet. Satt 1822 enl. RoTHLIEB (s. 108) »på södra väggen bredvid Banerska 

Graf-Choret». Skölden, som överensstämmer med friherrliga ätten Palbitzkis 

vapen, omgives av rikt akantusbladverk i guld, blått och rött. Under skölden en 

kartusch med text i svart på silver och nedtill prydd med palm- och lagerkvistar. 

Jnskrift : HANS KONGE: / MAIJTS TROO MAN, RÅDH, OCH PRJESIDENT / ÖFWER HERTIG

DÖMET POMERN DHEN HÖGHWELBORNE HERRE HERR MATHIAS / PALBITZKIJ, FRYHERRE, 

ARFHERRE TILL NEMITZ OCH WARBELOW, HER!': TILL ALVASTRA, OCH/ JULETA, FÖDD 

ANNO 16 23, DEN 2 3 DECEMB. I HINTER POMMERN, OCH NEMITZ. SAHLIGEN I / HERRO

NOM AFSOMNADE PÅ SIN GÅRD JULETA, DEN, 20, OCTOBER A~ 1677. H . 216, B. 143 
cm . Bärstången saknas. 

Epitafium över kyrkoherden Jo han Possieth, d. 1728. Sittter på södra 

sidoskeppets nordvägg längst åt väster. Rektangulär inskrift~tavla av rödbrun mar

mor med insvängda övre hörn och upptill segmentformigt avslutad. H . 142, B. 

87 Cm . lnskr~ft: D: O: M: S: j HIC. POSITUS. EST. TUMULUS l MAGNO. MERITORUM. 

CUMULO. / VIRI DE. ECCL~. DEl. ET. REP : LITTER: OPTIME. MERIT! l MAG : JOHANNES. 

POSSIETH. l QVI. ADlAd'. HUIC. RIDDARR: ANEX3 BROM: ECCL~ /CUM. PER. VIIENNIUM. 

PASTOR. PRJEFUIT. /MULTUM. PROFUIT. j POSTQVAM. MAXIMIS. SVECIJE. REGIBUS. /NOMEN. 

JOVJE ·SVADA. ZELOQ' NON. VULGARI. / ANNIS. XII. ANNUNCIAVERAT. l AULJEQ' WREDI

ANJE. SACRIS. PER. IXEN : PRJEFUERAT. / COHORTEMQVE, RAMMILTHON: DE. BONA. FIDEl. 

MI• / LITIA. PER. IVENNIUM. INSTRUXERAT. l AD. CffiLESTIA. D. XXVII JUL: A~ MDCCXXVIII. 

TRANSIIT. l P: M : l( : C: VIDUA. ET. LIBER!. SUPERSTITES. / HOC. QVOTIES. SPECTAS. MAR

MOR. VENERARE. VIATOR l NOMINIS. EXIMII. CONTINET. OSSA. VIRI. / POSSIETH. HEIC. 

SIT'. EST. NOMEN. TIBI. SUFFICIT. ISTUD l QVOD. SUPERAT. CCELI. FULGIDA. TEMPLA. 

TENENT. j INTACTI. MANEANT. MANEANT. PER. SECULA. DULCIS. l POSSIETHI. CINERES. 

SAXAQVE. SALVA. SIENT. / IGNEA. DUM. VOLITANT. POSSIETHI. SCRIPTA. PER. ORBEM / 

IPSA. CORONA MANET. PALMAQVE, CAPTA. VIRET.1 Minnestavlan är identisk med den 

»liksten>>, som RoTHLIEB (s . 60) omnämner såsom placerad inuti Possiethska graven, 

en fristående byggnad, på kyrkogården (jfr s . 31 och 802, nr 213). År 1806 inflyttades 

Roslagen, född i Estuna den 29 december 1612, vilken på ett högst berömligt sätt föreläste i 
historia och poesi i det ryktbara gymnasiet i Stockholm; han var lycklig i sitt äktenskap, ehuru 
han i endast två år levde vid sin makas sida och dog deu Hi augusti 1649 i sina bästa år. Åt 
den mycket saknade maken reste den djupt bedrövade makan och änkan Katarina Nikolai från 
Ljur detta minnesmärke. 

1 Översättning: Helgat åt den högste Guden. Här är den om Guds kyrka och vitterheten 
högt förtjänte mannen, mBgister .Johan Possieths grav belägen. Under sju år förestod han såsom 
kyrkoherd e Riddarholmens och annexförsamlingen Brommas kyrkor, vilka han gagnade mycket. 
Under tolv år hade han förkunnat den Högstes namn för Sveriges konungar med ovanlig iver 
och förmåga. Nio år hade han varit (predikant) på Wredes slott och under fyra år undervi~ade 
han soldaterna i Hamiltons regemente i den goda tron. Den 27 juli 1728 uppsteg han till himlen. 
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Fig. 585. Epitafium av rödbrun marmor över magistern Erik Malmogins 
d. 164 9 (s. 784). 

Epitaph 	fUr den 1\'Iagister Erik Malmogius, Memorial tablet of reddish-brown marble 
t l ö!9. Rotbranner Marmor. to Erik Malmogius, A. M., d . 16!~. 
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kyrkoherde Possieths lik i kyrkan1 i samband med rivningen av gravbyggnaderna på 

kyrkogården och densammas utläggande till en öppen plats, och vid samma tillfälle 

torde minnestavlan ha anbragts på sin nuvarande plats. 

Epitafium över klockaren Erik Staffansson Strengh. Sitter på östväggen 

i tornet, söder om trappan ned till mittskeppet. Rektangulär rödbrun kalkstensplatta, 

infälld i muren. - H. 70, B. 153 cm. Inskrift: DENNE GRAF HÖRER ERICH STAPHAN

SON STRE[NGHj l FORDOM KLOCKARE HERWID RIDDERHOLMS F[ÖR] l SAMBLING TILL, I 

HWILCKEN HAN WILL HWIILA SINE j TRÖTTE BEEN IN TILL JESU DOMBS. DAGH., FÖR• l 
BANNAT WARE HWAR OCH EN SÅ AF HANS BARN OCH l EFTERKOMMANDE, SOM OCH 

ANDRA, SOM DENNE l GRAAF ANTINGEN BORTT SÄLIER, ELLER ELIEST j PÅ NÅGOT ANNAT 

SÄTT FÖRSTÖRER. FÖRBANNELSEN l WARE HONOM SÅSOM EN KLÄDNADT, THEN HAN VPPÅI 

SIGH HAFWJ.::R, OCH SÅSOM ETT BELTE, THET HAN l ALLESTEDES OMGIORDAR SIGH MEDH, 

PSALM. 1 o~~. v. 19 /ANNO 16 s i. Tavlan är hopfogad av flera bitar, som vid senaste 

restaureringen tillvaratagits på olika ställen i fyllningen under kyrkans golv. 

Epitafium över läkaren Vilhelm Lemnius, d. på 1570-talet. RoTHLIEB (s. 112) 
omnämner ett· förkommet epitafium över Erik XJV:s och Johan III:s livmedikus 

Vilhelm Lemnius, vilket »fordom varit uppsatt i Hög-Choret». Dess plats anges 

närmare av den danske läkaren Gerhard Stalhoff i dennes dagbok från hans besök i 

Stockholm år 1660. 2 Det säges ha varit uppsatt på högra (södra) sidan i koret »nedom 

kyrkaporten på en upphängd trätafla>> . Enligt PossiETH hade inskriften följande lydelse: 

tJTi tJ., l EPITAPHIUM l IN WILHELMUM LEMNIUM. l WILHELMUS JACET HIC, TUA LEMNI DOCTA 

PROPAGO l BELGIA QUEM GENUIT, SUECIA CLAUDIT HUMO. l EST ALIQUID CELEBREM 

TITULIS HABUISSE PARENTEM; l AT CELEBRE EST PROPRIA LAUDE NITERE MAGIS. l MAG

NUS ERAT DIVESQUE PATER, POTERATQUE QUIESCENS; ITRANQUILLOS NATUS CONDERE 

PACE DIES: l SED NEQUIT VIS ALTA ANIMI TORPESCERE NIDO :l ERUPIT STUDIO SEQUE 

SUB ASTRA TULIT l VIX ILLUM FIRMATA VIRUM JAM FECERAT A':TAS: l AD SVEONAS QUANDO 

REGE VOCANTE VENIT. l HIC OB MULTIPLICEM DOCTRINAM USUMQUE MEDENDI l ERUCO 

EST HABITUS CHARUS ET ARCHIATROS. l DONEC IS IMPERII SOLIO DETURBATUS AB ALTO; l 
PERPETE MUTAVIT CARCERE REGNA SUA. j TUNC ANIMAM AD LAUTOS SUBEliT REMEARE 

BRITANNOS l VITAM UBI CIVILEM COMPOSUITQUE LARES l JOHANNIS SED ENIM MITIS 

SAPIENTIA REGIS l NOLUIT EXPERTA DESTITUI ARTE VIRI. l ERGO ITERUM INGENTI 

PRA':TIO ET REVOCATUS HONORE l FINliT HIC A':VI FATA SUPREMI SUI. l CUM QUATER 

Hans överlevande änka och barn läto resa detta minnesmärke. Vandrare! Varje gång skall du 
med vördnad betrakta denna marmor. Den gömmer en berömd mans ben. Här vilar Possieth. 
Detta namn säger dig tillräckligt. Kyrkorna bevara det (hans predikningar), som är mäktigare 
än himlens blixtar. Orörda må de förbliva och bevaras; orörda må den milde Possieths aska 
och gravhäll förbli genom sekler, medan Possieths eldskrifter flyga över världen. Kronan för
blir, och den vunna palmen grönskar. 

1 Gravens läge i kyrkan är okänt. 
2 Cederström, R.: Stockholm 1660. S:t Eriks årsbok 1910. 8. 44. 
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Fig. 586. Huvudbaner för presidenten Mattias Palbitzki, d. 1677. 

Södra sidoskeppet (s. 786). 


Funeralwappen des Fräsidenten Mattias Funeral arms of President Mattias 
Palbitzki, t lö77 . Palbitzki, d. 1677. 
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GRAVAR PÅ 
KYRKO
GÅRDEN 

IMPLERAT DENOS .lETATE DECEMBRES l BISQUE THOR! DEDERAT COLLA PREMENDA JUGÖ. l 
ABSENS BCCE LOQUOR VOBIS ANTONIUS, OLIM l QUI SVEONUM REGIS PHARMACOPOLA FUl. l 
VIXI, CONVALUI VIRIDANTI FLORIDUS .lEVO; l NUNC ALlTER CORPUS TURPE PUTRESCIT 

HUMI. / NIL MIHI DIVITI.lE, FULVI NIL .lERIS ACERVUS; / PROFUlT HOC TUMULO NUDUS 

INOPSQUE TEGOR. 1 

Epitafiet är nu förkommet. 
I kyrkoherde JoH. PossiETHS arbete »Gråmunka-Holm til Forna och Senare Tider» 

30 kap., uppräknas gravstenarna på kyrkogården, nummererade från l till och med 213 
med början »wyd wästra stora dören». Ett icke obetydligt antal av dessa stenar 
blevo, då kyrkogården år 1806 utlades till gata, inflyttade i kyrkan, där många av 
dem ännu äro helt eller del vis bevarade, så att de kunna identifieras. PossiETHS be
skrivning av stenarna återges i det följande in extenso. Inom klammer anmärkes 
vilka stenar, som äro bevarade, samt deras nummer i den föregående förteckningen 
över gravstenar i kyrkan. 

No. l. Hafwer thenna inscriptionen Jörgen Köster, en omurad graf. Stenen gammal och på 
Längden stå stycken på nedra stycket står en Kringla, utan åhratahl nu tilhörig etc- Bese Graf 
Instrumentet. etc. [Ett fragment av stenen är upplagt på kyrkans vind och har numret 22fl. 
•Tfr s. 781]. 

No. 2. Hafer Thenna påskrifft: Denna sten och lägerstad Hörer migh Lars Jonsson Loo, 
samt Min Kära H : Brita Sigfridsdotter och Barn til A? 1667. med detta Signum [fig. 587 a] en 
liten smal doch Helbregda Sten nu til Rörig etc.' Graf instrumentet. [Stenen ligger nu i kyrkan 
och har numret 159. Jfr s. 769]. 

No. 3. Er en wähl behållen sten med thetta Signo [fig . 587 b]. [Stenen ligger nu i kyrkan 
och har numret 162. Jfr s. 769]. 

No. 4. Denna sten hörer migh Anders Andersson Måhlare Min Hustru Malin Andersdotter 
och wårom Barnom til 1651. en wacker ;;ten. Grafen är omurad mitt uppå stenen är en Skiöld. 
det ena rummet tomt i det andra A. A. S. M. A. D. [Stenen ligger nu i kyrkan och har num
ret 63. Jfr s. 724]. 

1 Översättning: Jehova. Epitafium över Vilhelm Lemnius. Här vilar Vilhelm, ättling av den 
lärde Lemnius, vilken Belgien födde och Sverige slöt i sin jord. Stort är det att hava haft en 
berömd fader, men än mera berömligt är att lysa genom eget rykte. Stor och rik var fadern, 
och sonen kunde utan att arbeta slutat sina lugna dagar i frid, men andens höga kraft ville 
icke dådlös dväljas i hemmet. Han lämnade studiekammaren och svingade sig upp mot stjär
norna. Knappt hade han uppnått mannaåldern, förrän han kom till Sverige, kallad av konungen. 
Här blev han för sin stora lärdoms och läkekonsts skull arkiater hos Erik, som höll honom kär, 
till dess denne, störtad från maktens höga tinnar, för alltid utbytte sitt rike mot fångenskapen. 
Då beslöt han att återvända till britterna, där han slog sig ned och blev bofast. Emellertid 
ville den milde och vise konung Johan ej undvara hans konstskicklighet. Således återkallades 
han med stor heder och mot stor ersättning och slöt hiir sitt levnadslopp, sedan han uppnått en 
ålder av fyrtio år och två gånger böjt sin nacke under äktenskapets ok. 

Se, frånvarande talar jag, Antonius, som fordom var en Sveakonungs ringe läkare. Jag levde, 
växte och blomstrade i en grönskande tid. Nu däremot multnar min eländiga kropp i jorden. 
Intet gagnade mig rikedomar, intet det gula guldet. Naken och hjälplös döljes jag i denna grav. 

http:DIVITI.lE
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Fig. 587. Bomärken m . m . från gravstenar på kyrkogården. Teckningar av Joh. Possieth 

hans arbete Gråmunkaholm. U. B. 
Namenszeichen von Grabsteinen auf dem Kirchhof. Idiographs. etc. from gravestenes in the churchyard. 

Zeichuungen von Joh . Possieth in seiner Arbeit Drawings by Joh. Possieth, in his work: 
, Gråmunkaholm» »Gråmunkaholm~ . 

d 

No. 5. Har uppå Står Hinric Grunde! Beata W. D. Fecht 1688. Hörer etc. 1 [Stenen ligger 
nu i kyrkan och har numret 101. Jfr s. 748]. 

No. 6. Up i Hörnet af Kyrkiogården gent emot ingången til Krusiske Huset är en Murad 
wacker graf uppå hwilkens Sten läses de~sa orden: Iohan Weilandt och hans Kära Hustru Gud
fruchtige Elisabet Jurgens med desH ärfingar hörer denna lägerstad til 1672. i Kring stenen 
Står på Tyska: Leben wir, so leben wir dem Herren, sterben wir så sterben wir dem Herrn. 
Darum wir leben oder Sterben so sind wyr dess Herrn. Rom 14. Hörer nu. 1 

No. 7. Yer Maist. Remsneider Mathis Kluger På Stenen et Scutum i threnne delar ända
långs Delt i det ena ett Kors med en strek öfwer i det andra fältet M K. inunder detta [fig. 
587 c] 1623. 

No. 8. Anders Persson Karin MånsDotter på stenen en Skiöld elf Scutum. in uti A. P . S. K. M. 
Wyd föttren eller ändan af denna stenen står en Liten uprest sten ungefär 3 qwarter hög utan 
twifel samrna graf tilhörig, med thenna inscription A~ 1694 d. 9 April Ander Persson. Nu till
hörig! [Stenen ligger nu i kyrkan och har numret 204. Jfr s. 778]. 

No. 9. Denna sten och lägerst ad Kommer bemelte underliggande personer til 1694. på stenen 
en Krants och i den samma M. B. S. M. I . B. döda C. H. D. M. L S. död in i Krantsen en 
Hammare och tång och nedan om densamma en Hästsko. 

No. 10. A~ 1626. Hafwer Pehr Jacobsson och Anders Latsson dena sten och Lägerstad för 
sigh och sina arfwingar giöra låtit. På stenen en Krants uti den samma en saks med Initial 
Bokstäfren P. I. A. L. Kring Kanten på stehnen är skrifit: Så älskade gndh werlden at han 
uhtgaf sin enfla Sohn på det at h war ock en som tror på honom skal icke förgås utan få ett 
ewinnerligit lyf. J oh: III. 

1 Namnet är utelämnat. 
2 Namnet är utelämnat. 
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No. 11. dieser stein und Grabstell gehöret Martin Ieger seine liebe HausFrau Catharina 
Ekman und Jhre rechte erben zu A? 17-. på stenen en Krantz mitt uthi den samma stå r 
[M och R sammanskrivna. Stenen ligger nu i kyrkan och har numret 76 a. Jfr s. 735]. 

No. 12. denna Lägerstad och sten hafwer Jagh Lars Ersson Ram Kiöpt för migh och Min 
Kiära hustru Sihla Lars 'dotter och Barn A? 1654. d. 10. Sept: och ligger här under begrafwen 
min lilla dotter Maria Ram. Gudh förläne Henne en frögdefull upståndelse. Mitt uppå grafwen 
en [tig. 587 d]; Nederst. Här under ligger begrafwen min Sahlg Käre Hustro Cicilia Lars 
dotter Wält. d. 12 Feb : Anno 1664. 

No. 13. denna sten och Lägerstad tilhörer framledne Kiöp- och Handelsmannen uti denna 
Konglg Residence staden Stockholm Sahlg Casper Christopherson Schmalense samt hans Kära 
hustru barn och arfwingar til A~ 1685. Mitt uppå en tom Krantz i Kanten Skrifit Rom: 14. 
Ingen af oss lefer sigh sielfwom och ingen dör sigh sielfom Lefwom wy så lefwe wy herranom, 
dö wy så dö wy H errarrom ehwad wy lefwa eller dö så höre wy herrarrom til. 

No. 14. denna graf och lägerstad Hörer Fact: Pehr Olofson Falck dess K: Hustru barn och 
arfwingar til d 20 April 1710. Mitt uppå stenen en plan deruti skrifit. Palm: 4. v. 9. Jagh 
ligger och sofwer alttinges i fryd ty allena tu herre hielper migh at jagh må säker boo. Nederst 
i en Krants [fig. 587 e]. J Kring kanten på stenen: detta. Men jagh förlåter migh på tigh O 
Gudh den stund jagh lefer Och tackar tigh ewinnerlig at tuthen nåd migh gifer. Jagh förbydar 
herre titt namn som allom will och hjelpa kan Them sigh therpå förlåta. 

No. 15. en gammal sten med thetta märket [fig. 555 fa]. [Stenen ligger nu i kyrkan och har 
nummret 142. Jfr s. 764]. 

No. 16. en sprucken stebn uhtan åhratahl och påskrifft. 
No. 17. diser sten und stede Gehöret Nielas Bofendererd und seinen Erben zu. mitt uppå 

stenen en Krantz deruti ett Sentum delt i 2 delar det ena tomt i det andra K. G Nederst 
Hir Jigt begrafwen Catrina Gripnis welche im Herren Selich entschlaffen Den 6 Decemb: Anno 
1634. i Kanten ein Godt seliger todt ist ein ende alles jammer und Nodt . 

No. 1R. En gammal murad graf sönder på stenen intet mera skrifit än Elias Andersson. 
Anno 1663. Mitt uppå et Kors. 

No. 19. En gammal sten [fi g. 587 f]. 
No. 20. En sten som intet synes wara gammal med thetta märke. Påskrifften är uhthuggen 

doch synes tekn til åhratahlet mitt uppå stenen 1632. 
No. 21. [fig . 587 g]. [Denna sten ligger nu i kyrkan och har numret 166. Jfr s. 770]. 
No. 22. löns Ericsson Hustru Maria Sirurnans Dotter och en deras sohn Anders lönsson 

hwilken i Herranom af~omnade d 16 Jan: A~ 1637. [fig. 555 ee. Över skölden IHS, under den
samma 1618. Stenen ligger nu i kyrkan och har numret 133. Jfr s . 761]. 

No. 23. Denna Sten och lägerstad Hörer Petter Pettersson och hans arfwingar til. Här
under ligger begrafven hans Sahlige Hustru Margareta Jörans Dotter med en hennes Dotter 
Brita Pehrs Dotter. Gudh förläne them en frögdefull upståndelse. [fig. fi87 h]. Uppå honom 
finnes intet åhratahl. [Stenen liggPr nu i kyrkan och har numret 106. Jfr s. 750]. 

No. 24. Anno 1630 den 24 Aug ist die Ehr und tugendsamme fraue Anna Efnands mit Jhr z 
dochtern in Gott den Herrn Seelich entschlaffen Welchen Gott forleij ein fröliche auferstehung 
mitt uppå stenen är en Krants utom hwilken står i rund desse orden Perdita quae pono r ed
dita vita cru<'e. 

No. 25. Hier unter Jigt begraben Der Ehrbahr und wolgeachte Iohan Frihoff burger und 
Handelsman in Stockholm ist im Herrn entschlaffen den 16 J ulii A~ 1623. Gott v er! ej e ihm 
und uns alle einer seliche auferstehung amen mitt uppå I. F . H . K . O. D. nederst på stenen 
står Lars Andersson hans Kiära hustru h: Beata Davids Dotter och arfvingar hörer denna sten 
och lägerstad til A? 1659. i Kanten rundt omkring Herr in Deine hende befehl ich meinen 
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Geis t du hast mich erloset herr du getraues Gott. Psalm 31. v. 6. [Stenen ligger nu kyrkan 
och har numret 77 . Jfr s. 73G]. 

No. 26. en stor skiön stehn aldeles utan på skrifft. 

No. 27. en stor sten har tillförende hafft påskrifft som nu är aldeles oläselig doch synes 
åhratahlet 1655. 

No. 28. en wacker stehn utan någon påskrifft. 
No. 29. Öfwerst på denna stenen Dieser Stein und lägerstede gehöret Görgen Rolls und 

s eine E rben zu. nederst på en plan i twenne dehlar uhthuggna i then första: Anno 1651. den 2 
Julii ist ihm Herrn Selig entschlaffen Selige George Rolls gott sei ihm gnädig. i den andra 
delen Denna sten och lägerstad hörer petter Crus och hans Hustru oc h arfwingar ti l Ag, 1G71 
Martii i Kanten står på tyska. Jch weis das meinen ehrlöser lebet und er wird mich hernach 
aus der erden auserwache~. H iob 19. v. 25. [Stenen ligger nu i kyrkan och har numren 184 (a) 
och (b). Jfr s. 774]. 

No. 30. en Liten sten uhtan påskrifft och åhratahl. 
No. Bl. 'l'orbiörn Andersson Brita MichelsDotter A? 1656. en liten sten. 
No. 32. en liten sprucken sten utan påskrifft. 
No . 33. Anna Lasse Catharina Anno 1619. den 25 Nov: ist anna Kholin und anno 1620. 

den 6 Jan : ist ihre Bruder Lorens Kuhlin in Gott Säligen entschlaffen und liegen bier begraben 
Gott verleij ihnen froli ch auferst: umb J esu Christi will en amen. nedanföre A? 1638. den 2 Febr: 
ist Salomon Standert Selichlich entschlaffen und ist den 25 Dito begraben worden. [Stenen ligger 
nu i kyrkan och har numret 118 b. Jfr s. 757.] 

No. 34. Öfwerst på stenen Här under li gger begrafwen fordom Ähreborne och Wälbetrodde 
Cammereraren nu hoos Gudh saligh . Nils Jonsson Schierp född åhr 1627. Död åhr 1G66 Lefwat 
här i Werlden 39 åhr och en månad nederst Denna Sten hafwer Sahlige Cammererarens efter
låtna änkia den ähreborna och gudfruchtiga matrona Hustru Caecilia Broms låtit ställa öfwer 
sin Sahliga mans Lyk och Lägerstad åh r 1667. i Kanten äro twenne rader uhthugne med dessa 
<Jrden: Palm: 16 v. 16. Lotten är migh fallen i thet migh är en Skiön arfvedehl tilfallen ty 
the rättfärd iga warda borttagna för olyckone och the som redeliga för sigh wandrat hafwa 
Komma til fr id och hwilas uthi theras Kamrar Es: 56. V. J. YLA. [Stenen ligger nu i kyrkan 
och h ar numret 41. Jfr s. 706]. 

No. 35. Öfwerst på stenen A~ 1623 den 10 Maji is t in gott Selich entschlaffen Hindri ch 
Hesse der seelen gott gnadich Sei mi tt uppå s tenen en Krants i H wilken thesse bokstäfwer finnas 
H . H. P. H. I Kring Kanten Also hat gott die welt geliebet das er seinen eingebornen Sohn 
gab aus das alle die an ihn glanben nicht verlohren werden sondern das ewige leben haben . 

No. 36. Har Hafft en tysk påskr ifft, hwilken nu aldeles oläslig är i Kanten stå dessa orden 
Här ligger begrafwen S. Claes Claess : Bag-ger hwilken i hen·anom afsomuade d 8 Nov: 1598. 
i[Stenen li gger nu i kyrkan och har numret 201. J fr s. 778]. 

No. 37. Hier unter ligt begraben der är- und wolgeachtete Herman Fransis Flneker Wohn· 
haftig zu Danzig alhie Selieli ch in Herren entschlaffen A~ 1621. den 14 Julii mitt uppå uti 
Ziraten. F . F . nederst. Hiob: XIX. v. 25. Aber ich weise das mein erlöser lebet und er wird 
mich hernach aus der erden auferwechen; Und werde darnach mit dieser meiner haut um ge
geben werden und werde in meiner Fleisch Gott sehen, den selben werde ich nur sehen und 
meine augen ihn Schawen und Kein fremder . 

No. 38. Sihe meine ta ge sind einer hand breit bey dir und mein leben ist wie nichts för 
die wie g<~.r nichts sind alle menschen die doch so sicher leben runt om krinn i kanten Dieser 
:Stein und lägerstadt gehöret Sähl M. Ebert fulefinks nachgelassenen witve und iren erben er
iblich A? 1651. [Stenen ligger nu i kyrkan och har numret 151. Jfr s. 766]. 
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No. 39. en wacker stehn mitt uppå en Krants i hwilken ett ankar är uhthuggit med desse 
orden : Hoppet och bokstäfwer O. E. S. R. S. D. och utom Krantzen Anno 1625. [Stenen ligger 
nu i kyrkan och har numret 173. Jfr s. 772]. 

No. 40. Handelsman Iacob Watsson och hans arfwingar hörer denna sten och lägerstad til 
1672. [Stenen li gger nu i kyrkan och har numret 176. Jfr s. 772]. 

No. 41. M. lohan Gärlin Elisabet Können anno 1668 i twenne delar sprucken. 

No. 42. Denna Sten och lägerstad hörer M: Anders Bengtsson Skräddare til A? 1623. [Stenen 
ligger nu i kyrkan och har numret 180. Jfr s. 772]. 

No. 43. Påskriften är aldeles sönderstött och aldeles oläselig utan något åhratahl i Kanten 
står Leben wir so leben dem Herrn Sterben wir so sterben wir dem Herrn . Warumb Wir 
leben oder Sterben so sind wie des herrn Rom: 14. 

No. 44. Hier under ligt begraben Selige Barbara Måns Tochter, det övriga är uhtnött i 
Kanten Also hat Gott die welt geliebet (etc.) intet åhratahl synes doch skiönjes at det är en 
mycket gammal stehn med flyt huggen smahl åht ena ändan eller föttren . 

No. 45. är en wacker stehn med thenna påskrifft i en Krant mitt uppå I N R I. I. M. S 
M. O. D. B. G. D. Anno 1672. i Ziraten en hacka och en spada med ett menniskioben på. 
[Stenen ligger nu i kyrkan och har numret 143. Jfr s . 764]. 

No. 46. i hörnet wyd Wachmeisterska och Torstensonska uhtbygde grafarna utan namn 
åhratahl och påskrifft. 

No. 47. S. E. S. A. E. D. [fig. 556 fe] I. O. S. M. S. D. [Denna sten ligger nu i kyrkan och 
har numret 147. Jfr s. 766]. 

No. 48. Treutiger Kong: Mai. Hof und felt Påucher Paul! utan åhratahl en wacker stehn 
med wähl uhthugna Zyrater. [Stenen ligger nu i kyrkan och har numret 50. Jfr s. 716]. 

No. 49. Dieser Stein undt Grab gehöret Dem Erbare undt Kunst r eichen M. Herman Fuchs 
undt seinen Erben A? 1652. i kanten Ecclesiast: 12 v. 7. Et reverbatur pulvis. 

No. 50. Öfwerst på denna stenen Här under ligger Pehr Rafvelsson hos gudh mitt uppå. 
Denna Sten äger Hans Mårtensson och Margareta Mårtens Dotter 1636. nederst på stenen 

A? 1688. Den 8 Iunii Kiöpte Anders Elofsson och H . Karin Nils Dotter denna graf. [Stenen 
ligger nu i kyrkan och har numret 207 . Jfr s. 778] . 

No. 51. Denna här Sten och lägerstad hafwer iagh Iohau Sticker glasmester Kiöpt för migh 
min hustru, barn och arfwingar A? 1688 den 16 Aug. [Stenen ligger nu i kyrkan och har 
numret 87. Jfr s. 739]. 

No. 52. Mårten Probsting H. Gertru Gregers Dåtter. A? 1627. 
No. 53. Dieser Stein undt lägerSted Kompt seligen H. A. Iacob Schurm nachgelassenen 

Erbens zu. Anno 1674. [Stenen ligger nu i kyrkan och har numret 95 b. Jfr s. 747]. 
No. 54. L. N. W. L . Kläckare här wid Kongl Riddarholms Kyrkian med des hustru B. N. 

D. H. 	 A? 1706. 
No. 55. Denna graf hörer SlotsK!åckaren Petter Ingwaldsson Hassel till och des Kiära hustru 

Annika Swart och des Barn och arfwingar til Anno 1720. 
No. 56. Mitt uppå stenen W. E. S. W. E . E. N. D. i Kanten Christus är mitt !if och döden 

är min winning. 
No. 57. Anno 1623. den 25 Aprilis ist im Herrn entschlaffen S. Harmen von Hamburg, gott 

ferley ihm ein fröli eb auferstehung. Seines alters 51 Iahr. A? 1628. den 15 Feb: ist im Herrn 
entschlaf Die gottselige H: Eva Ramborgs Hindrick Dieners H -liche Hausfrau. Gott verleye 
ihr eine fröliche auferstehung am jungsten tage ihr alters 46 Jahr. i Kanten står: Also hat 
Gott die welt etc. Ioh: 3. Stenen är hal f avslagen . 
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No. 58. Öfwerst Also hatt Gott die welt geliebt (etc.) mitt. uppå H. S. K. F. D. i Kanten 
omkring Jch weis das mein ehrlöser lebet (etc.). 

No. 59. A'~ 1654. [?] d [?]Aug. ist im Herren entSchlaffen S. David Gerdner und liegen alhier 
begraben mitt på stenen B. D. i Kanten lek weis das mein erloser lebet und er wird mich 
hernach ans der ·erden auferwechen etc. usq ad Kein ander. Hiob: 19. 

No. 60. A~ 1647. den 17 septembris ist in gott Selig enschlaffen der Erber Georg Böhm 
Btirger und Schneider ruht alhier in Gott mitt 9 Kinder mitt uppå J. B. B. B. 

No. 61. Bertil Funk und seine erben gehöret Dieser Stein. 

No . 62. Hier under lieget begrawen S. H. E lsa Wichman Cornelis welche Gott der Allmech
tige ein fröliges auferstehung ferleyen wolle umb Christi willen ist gestorben den 6 Decembris 
anno 1634. Jhres alters 41 Jahr. Samt Jhrer beide sohne mitt uppå stenen i Ziraten twenne 
Scuta i then ena ,V, C. vV. i then andra E. C. D. ofwan pä Crantzen Gott ist mein Hof
nung nedan före W ichman Cornelis. i Kanten. Ich weis das mein erloser lebet- Gott Sehen. 
Hiob: 19. 

No. 63. denna sten och lägerstad hörer migh Pehr Olofsson Hernander Klockare här wid Riddar
holms Kyrkian till, under denna sten liggande begrafwen min sahl. moder Hustro Sigrid Lars 
dotter och min sahl Hustro H: Margareta Hinders Dotter och 3 Barn Anno 1671. 

No. 64. en murad graf och gammal sten påskrifften aleleJes oläselig mer än at i Kanten 
synes Ich weis Das mein erloser etc. 

No. 65. Hic sepnltus Georgins Hanskenus Regi te Maj: typagraphus A0 1668. [Stenen ligger 
nu i kyrkan och har numret 128. Jfr s. 760]. 

No. 66. Dieser stein und lägerstedt gehöret seligen Herren Andreas Ratken und Dehnen 
Erben erblich Anno 1674. Adij 17 September. Nun bin ich frey von noht und todt weil meine 
Sehle lebt bey Gott. [Stenen ligger nu i kyrkan och har numret 85. Jfr s. 73~] . 

No. 67. Här ligger Hustru Margareta Jöns Dotter begrawen med ett sitt barn. Gndh förläne 
them salig upståndelse mitt på stenen i Ziraten L . A. S. l\I. I. D. och under den samma 1636. 

No . 68. Denna sten och Lägerstad hörer migh .Johan Jonsson Kock och Des arfwingar til 
och ligger här under begrafwen min sahl K. Hustro Elin Thomas Dotter som i herranom af
somnade Den 8 Decembris Anno 1677 mit på i Ziraten J. J. S. E. T. D. i Kanten Psalm: 126 v. 5. 
The som med tårar såå skola med glädie upskära etc. usq. ad sina Kärfwar. 

No. 69. Dieser stein und lägerstadt gehöret Jochim Lytke Hwager und seinen Erben Erblich 
A~ 1663. i Giraten I. L. S. [Stenen ligger nu i kyrkan och har numret 145. Jfr s. 764]. 

No. 70. Dieser stein und diese begreppenis gehöret Thomas Bergman und seinen Erben 
Anno 16B6. Mitt uppå stenen har ock något warit skrifwit men är nu sönderstött. Kanten 
J ch weis das rnein er! o ser lebet etc. 

No. 71. En wacker sten utan åhratahl och wydare påskrifft [än initialerna A H K]. 
No. 7:2. En gammal sten med munkastyhl öfwerst J. B. sönder slagen i en Kant. 
No. 73 . En stor skiön stehn aldeles utan påskrifft. 
No. 74. I H S Denna sten och läger:;tad äger och tilkommer Mats Andersson med sin Kära 

hustru Gertrud Elias Dotter Anno Domini 1648. mitt uppå M: A. S. G. E. D. nederst står 'ry 
ingen af os lefwer sigh sielwom och ingen Dör sigh siebrom lewe wi så l.efwe wij herranom 
etc. usq ad hen·anom til. 

No. 75. utan påskrifft afslagen i ett hörn. 
No. 76. En wacker sten märkt med E. M. M. O. D. 
No. 77. En wacker sten men påskrifften sönder stött i Kanten mitt uppå i Ziraten: G. H. 

A~ 1630. Dieser begrebenes gehöret M Georg Hornhein buckbinder und seinen Erben. 
No. 78 . Hier unter liegt begrawen S: Petter Barbom und sein tocbterman s: Heinrich Meins 

51. Sve1·iges kyrkor. Stockholm II. 
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Welche beyder seit im monat Decemb: des 1650ten Jahr seliglich in Dem Herrn entschlaffen 
i Kransten står Jagh wet at min förlåssare lefwer etc. - se Gudh . 

No. 79. Denna sten och lägerstad hörer s. Hans Hindrich Zuente och Hans Hustru Hustru 
Margareta Mats Dotter till Anno 1654 ned erst Christus är mitt lijf och Döden är min winning. 

No. 80. H . Andreas Wechelus ersten Reichs postmei~ter 1 in Königreieh Schweden sterben 
1637 den 16 Aprilis seines alters 55. i den öfwersta Kanten står resurgam. Ziraten A. W . 
G. 	W. 

No. 81. En liten smal sten Hans Tomasson Anna Pehrs Dotter Killing Anno 1653. 
No. 82. Gamaliel Jonsson Hök Gertru Nils Dotter A~ 1665. på hwilken nederst Christus är 

mitt Lyf och Döden är min winning. 
No. 83. Johan Nilsson Rahm Catharina Jacobs Dotter Sarres A~ 1667. 
No. 84. Denna sten och graf Kommer Sven Pedersson til och ligger hans hustro Margareta 

Perlersdotter derunder begrafwen A'? 1681. en murad graf. 
No. 85. Dieser stein und lagerstadt gehöret Jhro Köng Mat» gewesener Musicus Jnstrumen

talis Johan Hank und seinen Erben welche Anno 1649 den 11 sept. in gott selig entschlaffen 
seiner alters 60 Jahr Dem Gott eine ft·öliche auferstehung ferleije mitt på i Ziraten Zu deinen 
Henden befehl ich mein etc. - Gott. Psalm. 31. v. () i Krantzen Also hatt Gott. etc. Joh: 3. 
[Stenen ligger nu i kyrkan och har numret 165. Jfr s. 770]. 

No. 86. Jngen påskrifft mer än H. TS. M. M. D. 
No . 87. En gammal i tu slagen stehn utan påskrifft. 
No. 88. Bertil Biörnsson Swart faire(?) Brita Olnfs Dotter. 
No. 89. En gammal sten H . O. S. M. B. D. 
No. 90. En gammal uhtnött sten thet yttersta eller ytan sprucken eljest til thetundersta hel 

har fordom hafft påsk t ifft. 
No. 91. En gammal twärt af slagen sten Med thenna påskrifft. Matthias Lerpin Hem·ic von 

Har 1628. [Stenen ligger nu i kyrkan och har numret 109. Jfr s. 751.] 
No. 92. Anno 1634. d . 16 Aug. ist Michel Dli Bois balmester, im Herren entschlaffen . A~ 

1637. d. 18 Decemb. ist Mickel Du Bois der Junger im herren entschlaffen . H. Margreta Mi chels 
Dotter ist im herren entschlaffen Anno 1637. d. 18. May. 2 ord äro uhtnötta i Kanten .Tch lebe 
und weis nicht wo lang J ch muss ste rben und weis nich t wan J ch far und weis wohin J ch 
wunder Das ich n . so treurich bin. 

No . 93 . En liten smal sten S. H. W . P. D. 1599. 

No. 94. En gammal sprucken och twärt afslagen stehn E. C. K. P . D. 1620. 

No. 95. En gammal sten Olof Mattsson Tyrdi Marius Dotter. 

No. 96. ÖCwerst Pehr Pehrsson och H: Karin Arvids Dotter A~' 1652 E. O. S. den äldre K . P . D. 


H. H D. 1694. mitt på en sax. .T Kanten Jagh wet at min förlåssare lever etc. -se Gudh: Hiob. 
19. 	 [Stenen ligger nu i kyrkan och har numret 187. Jfr s . 776]. 

No. 97. Denna sten och lägerstad hörer skräddaren M: Jonas Jonsson hans K . Malm H . 
Margareta Gabriels dotter och arfwingar til mitt på 1706. 

No. 98. Dieser stein und stelle gehöret .T: K. M. felt und hoff trumpeter S. Jacob Erichman 
und seine erben zu und liegt hier unter begraben A~ 1651. d. 11 Decembris. i kanten. Jch 
weis das mein erloser lebet etc. - Erden Job. 1~. v. :J5. [Stenen ligger nu i kyrkan och har 
numret 	42. Jfr s. 709. ] 

No. 99. Anno 1572. den 14 Decemb is Jurgen Schönfelt geboren A0 1636 d 10 Decemb: ist 
er christlich gestorben ein gesell von 64 Jahren alt welchen Gott ein frölieb auferstehung fer

1 Jfr T. HOLM, Sveriges allmänna postvä8en, del I (1620-1642). Stockholm 1906. S. 112. Den 
exakta tidpunkten för Andreas Wechelus' (Anders Wechel) död har tidigare varit obekant. 
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lejen. Längre neJ. Vor den Edle ehrenveste Georg Zelling von Schönfelt ans Behmen i Kanten 
Jch weis Das mein m·loser etc. Hiob: 19 [Stenen ligger nu i kyrkan och har numret 186. Jfr 
s . 	776.] 

No. 100. Här ligger begrafne Anders OlssonR 4 barn I. l A. S. l 1636 l K . O. D. l 1611. 
No. 101. Jeronymus Rige Margareta Marius Dotter A~ 1656. [Stenen ligger nu i kyrkan och 

har numret 192. Jfr s . 777.] 
No. 102. Denna sten och lägerstad hm·er migh Knut Johansson och H : Malin Marius Dotter 

och mina arfwingar til 1649. K. I. S. M. M. D. L. A. S., B. A. D., C. G. S. 
No . 103. Uthan påskrifft namn och åhratal. 
No. 104-. Christus !mimas habeat horum Christoph: Achatins Hager H amburg. Gesa Helmes 

Lubecens . mitt på i Ziraten J esus meine hoffnung. 
No. 105. Sub hoc tumulo recnbat beatae recordationis vir Pietatis & humanitatis - commen

datissimus consultiss: Ioachimus Reineicus Magdeburgensis J. U. Candidatus & Consistorii Witte
bergensis qv. advocatus in Regia Holmia - Generosorum de familia i::lopen liberorum Ephoris 
fideliss . vit!e smc termino pi e absoluto placide i u Domino obdormiit A~ Christi 1635. su!e cetatis 
32. Cogita o mortalis qnomod o aliquando beate hinc discedas ut simul gloriosie resurrectionis b: 
fruaris. 

No. 106. Här under ligger begrafwen salig man Hindric Lock som afsomnade i Herranom 
1629 d 26 Decemb: med sina 8 barn Eric Hindersson, Hindric Hindersson, Hindric Hindersson, 
Eric Hindersson, Barbro HindersDotter, Brita HindersDotter, Karin HindersDotter, Brita Hin
dersDotter, Gudh förläne dem en salig upståndelse. mitt uppå M l 16 E M D. 30. i Kanten 
Jagh wet at min förlåssare etc. - warda Hiob: 19. [Stenen ligger nu i kyrkan och har numret 
80. 	 Jfr s. 737.] 

No . 107. Här· under ligger begrafwen salig Hustru Brita MånsDotter hvilken afsomnade i 
Herranom d 17 octob: 1629. mit uppå stenen. E. M. S. 

No. 108. På denna stenen är alt sammans uhtnött och synes intet mera än dessa orden på 
ena Kanten: - och lifwet then som tror på migh han skall lefwa om han - - - aldrig. 

No. 109. En gammal sprucken stehn utan påskrifft. 
No. UO. En uhtgammal sten af gången uhtnött Så mycket Kan med möda läsas. Här ligger 

begrafwen S. Cornelius. i Kanten Christus är mitt lyf etc. 
No. 111. En sprucken sten utan påskrifft hwilken om han der warit är owist men nu intet 

synes och stenen mycket nött . 
~o . 112. En liten smal sten M. I. M K. 80. 
No. 113. En stor sten utan påskrifft. 
No. 114. Är af gången och det som trampa~ mäst uhtnött nu synes intet mer än detta Jacob 

Lick . Hindrich - . 
No. 115. Likaledes uhtnött synes intet mer M. M. 1672. 
No. 116. mycket nötter IHS M. I. i::l. K. H. S. H . H . D. OB. 
No. 117. Aldeles uhtnött och synes nu intet mer än -30. 
No. 118. Är en i många delar sönderslagen och sprucken sten dock synes denna påskrifft. 

Denna sten och lägerstad hörer migh Mester Jöran Erichsson skräddare samt min Kära Hustru 
H : Geska HansDotter och mina arfwingar til A~ 1651. nedan före står. Naken är jagh Kommen 
af min e moders Lyf naken skal jagh åter fara tyt Herren gaf och herren tog wälsignat wure 
herrans namn Hio b: l: v. 21. i Kanten står Så älskade Gud h werlden etc. 

No. 119. Unser Keiner lebet ihm selber (etc.) - Rom: 14. v. 7: 8. - Dieser stein und läger
stadt gehöret Melche prlitzier uhrmakare, und seine Erben - A.". 1624. d 14 sept: ist ihm Herrn 
entschlaffen Gilius Baudewein sohn Gilius Baudewein . Gott ferleje ihm eine froliche auferstehung 
- A? 1625. d . 16 apr ist ihm Herrn seligh entschlaffen Hindrich Baudewein Gott ferleje ihn 
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eine fröliche auferstehung -- A? 1627. d. 22 Martii ist in den Herrn entschlaffen s. Elisabeth 
Baudewein samt Eir 3 Kinder Gilis Baudewein Hindrich Baudewein. Maria Baudewein. D Der 
selen Gott gnädig sein i Kanten Also hatt Gott etc. - haben. .Toh. III. [S tenen ligger nu i 
kyrkan och har numret 88. Jfr s. 741.] 

No. 120. Utan åhratal och påskrifft. en Lijten stehn. 

No. 121. En wacker stehn och wähl uthuggen i denna form 


Surgite l Venite 
& & 

Vigilate Cantate 
Sanetc sancte sanetc 
Domine omnipotens 

Creator Cceli et tem:c 
Surge surge vi 

gila semper 
esto paratus 

.T Kanten på thenna oval står: Jesu Christi fili Dei vivi miserere mei propter magnam mise 
ricordia m tuam. mitt uppå stehnen. Terram teris, terram geris & in terram converteris qui de 
terra fueris nederst: thenoa sten och lägerställe kommer K . M. Hoff och felt trompeter .Töns 
Månsson Thet och hans arfwingar till A0 1652. i Kanten sic Deus dilexit mundum etc . .Toh. Iri. 

No. 122. Hir liegt begraben salige Reinholt Lehusen mit seine Kinder d 25 Majio Gott verläne 
eine fröliche upständige R. L. 1603. [Stenen ligger nu i kyrkan och har numret 140. Jfr s. 764.] 

No. 123. Dieser stein und stelle gehöret Jost Ziegler seinen Erben werben erblich. 
No. 124. en wacker murad graf utan stehn med en K uhr af bräder betäckt. 
No. 125. Är nästan oläselig intet mera synes än detta. .Tch weis das mein erloser lebet etc. 

Hiob: 19. och 2~ åhratal 1624-1627. 
No. 126. Dieser stein und lägerstadt gehöret Hans Stanick und seine erpwen Zu. A'~ 1653. 

i kanten Hier liege ich ohn alle Klage l Und schläbis an den jiingsten Dage/ Wir J. Christus, 
mein graben Decken l Und mich zu ewigen ft·eude E ni·ech en. 

No. 127. En stor wacker sten Petter Brand Nåries Barn Margeta Erics Dotter Näät . 
No. 128. Denna sten och lägerstad tilhörer sirnon Andersson och hans arfwingar af åhratalet 

synes intet mer än -55. 
No. 129. Denna griften och stenen tilhörer Lars Persson och hans arfwingar 1613. L. P. V. 

D.W . B. 
No. 130. utan någon påskrifft. 
No. 131. Lika så [utan någon påskrifft]. 
No. 132. Aldeles til påskrifften oläselig. 
No. 133. Denna sten och läge rstad hörer migh F Wimo Göstason och d. mina wärdili til 

1650. [S tenen ligger nu i kyrkan och har numret 118 a. Jfr s. 757.] 
No . 134. Hel ny och utan påskrifft. 
No. 135. En gammal sten har fördom hafft munkostyhl men nu oläselig och uhtnött. 
No. 136. Sprucken i twå dehlar och aldeles uhtnött. 
No. 137. Hel slät och utan påskrifft. 
No. 138. Är mycket nött med möda kan läsas : Här ligger begrafwen Olof Hindersson Kareil 

och afsomnade d 2 Aug. 1635. Jtem Denna sten Kommer Hustru Gertru ClasDotter til och 
hennes arfwingar 163.3. 

No. 139. En skön sten. Weil du von todt erstanden bist l werd ich im Grab nicht bleiben l 
Mein hochster trost dein auffart ist/ Todt furcht kanst du Yertreiben etc. l Gottes e h re soll allein 
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meines Jebens entweg sein Gottlob Passett sein Grab und seine Ehreliebste Maria Agatha Bru
geund seine nach erben A~ 1698. C)lristus ist mein leben und sterben ist mein gewinn. 

No. 140. En gammal sten M. E. S. A. P. D. 

No. 141. Öfwerst: Jch weis das mein etc. - fremde. Hiob: 19. mitt på. Dieser stein und
lägerstedt gehöret Zu Hans Näuman und seinen Erben Anno 1651. i Kanten Herr wen ich nur 
dich habe so frage ich nichts nach himmel und erden wen mir gleich lieb und seele verschrnacht 
so bis tu doch Gott all ezeit meines hertzen trost und mein thei!. Psalm: 73. 425. 26. 

No. 142. En gammal och sprucken sten teckn til: Johannes. 

No. 143. Jn diesem schlaf Calmerlein Ruhen im Herren auch Cresari homo Dei Kinderlein; 
kanten. Durch unsern weiland Jesu Christ werden sie in seinen nahmen entschlaffen sein 

auferstehen gebracht zu der ewige freude 1636. [i:::ltenen ligger nu i kyrkan och har numret 155. 
Jfr s. 767.] 

No. 144. Två nya släta stenar ohugna. 
No. 145. En gammal sten E. A. S. H. R. D. 1637. 
No. 146. Jhn 1600 sex und funftzigsten Jahr Mein H. vater barbier elterman war l Hatte ich 

erlernet seine Kunst l Da durch zu erlangen ähr und gunst l Durch zog darumb manche stadt 
und Landt l Hier ich selige ruhe emfandt l da mich Gott nähm aus der böse we! t l Zu sich in 
sein Reich undt himmels fel t l J n meiner Jugent Jahr Kaum Zwantzig l war Mårten Maders liebt 
sohn von Da[n]tzig. i Kanten Daniel Mader vor sich und seine (uhtnöt) !igen begrebnis A~ 1662 
d 8 Julii. [I marginalen:] "NB med tyska bokstäfwer>. 

No. 147. En stor sten hel slät och utan påskrifft något sprucken på ena ändan. 
No. 148. En wacker sten. Lucas Gerdes burtig von Hildesheim. Dorothea .Jabelhey burtig 

von Wismar A~ 1666. 
No. 149. A~ 1629 d 8 Januarius ist in Gott den Herren selig enschlaffen der ehrbar und 

Kunstreieher Christopher Ritz ein Lauteniste welche allhier begraben liegt samt 2 seine Kindern. 
Gott forleihe ihnen eine fröliehe auferstehunge. C. R. A. H. i kanten : J ch weis das mein etc. 
- umgegeben . [Stenen ligger nu i kyrkan och har numret 107. Jfr s . 751. ] 

No. 150. Twå skiöna släta och ohugna stenar. 
No. 151. En wacker stehn med en wähl huggen Divise, som prrcsenterar en ängel på hwilkens 

ena sida står ett rökelse Kar som röker med thenna öfwerskrifft rinner up som en rök, på 
andra sidan 3 ljus i trappewys. med thenna öfwerskrifft slocknar uht som ett lius. nederst står 
sedan: alt är fåfängt och förgängeligit. 

No. 152. Denna graf och lägerstad hörer Eric Nilsson Quistberg och hans Kära hustru Maria 
E. 	Törnroas och des rätta arfvingar ewärdeliga til. Denna graf Kiöpt och muradt A~ 1689. 

No. 153. En ny skiön sten. Dieser stein und lägerstett gehöret mir Anders Fischer maur
meister und meinen fraun und ihre Kinder zu. Anders fischer Anna Catharina Deckers. 

Kanten Christus ist mein - - - gewinn Phil: l. 
No. 154. En gammal i 2 delar slagen sten utan påskrifft. 
No. 155. En gammal sten i 4 dehlar har utan twifel legat i Kyrkjan effter på Honom synes 

N? 5. med munke Zyrater uthuggen . i Kanten kan med möda läsas Marschalens regis. [Stenen 
är Tyrgils Knutssons gravsten. Den befinner sig nu i kyrkan och har numret 5. Jfr s. 653.] 

No. 156. En gammal sten Har fordom hafft påskrifft hwartil ett ännu synligt S. är weder
mähle. Det öfriga är sönderstött. 

No. 157. Mycket nött mitt på synes Frans Nann Lucia Kröger åhratahlet är uhtnött i Kanten 
Jch 	weis das mein erloser etc. Hiob: 19. 

No. 158. En stor wacker sten utan wijdare påskrifft än C. R. 
No. 159. Utan all påskrifft. 

51* 
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No. 160. En st"r sten twärt af fordom wähl Zyrat mitt på: Hyr onder light begraven den 
ersamme vnwmen Jongham singiiör Gysbert Werden Coopgesell allbier in den Herren entschlafen 
A~ 1557. d 7 Octuber. ner!erst. Hir onder light J:.egraven der ersamen und vroomen jong· 
man singör Jurgen Hechhoof gebörtig von Muhlheim an der Ruh r in den Heere ontslappen A~ 
1659 ady 28 Junii. i Kanten på Rollendska herre när jagh digh hafwer etc. tröst Ps. 73. v. 

No. 161. En gammal sten munkebok,täfer i Kanten aldeles uhtnötte öfwerst på stenen är 
sedan huggit Anders Andersson Kläckare och H. Margreta Olofs Dotter hörer Denna sten til 
A~ 1652. [Stenen ligger nu i kyrkan och har numret 45. Jfr s. 709.] 

No. 162. Har hafft påskrifft men til pricka uhtnött, är wähl stor men i 2 dehlar slagen. 

No . 163. En garnmal och lyten och ~mahl stehn aldeles uhtnött med swårhet 1631. 
No. 164. En wacker sten utan wydare påskrifft än mitt på står E. E. tl. C. H . D. 1656. 
No. 165. En gammal i 2 slagen stehn som förr hafft påskrifft men nu uhtnött och oläselig. 
No. 166. En i 4 stycken slagen sten påskrifften uhtnött och oläselig nu synes intet mera än 

A. Schytz 
No. 167. En sönderslagen stehn på hwilkens ena stycke synes GreJs Ersson Margareta Hans 

Dotter. 
1\o. 168. En i stycken sönderolagen stehn på honom synes allenast Dieser stein und läger

stett gehöret - - - -
No. 169. Sönderslagen i 4 delar. Dieser stein und lägerstedt gehöret H. Wilhelm Butteler 

und seinen erben erblich. A~ 1650. d. 11. Decembr mitt på Dnm spiro spero i Kanten Sic Deus 
dilexit mundum etc. 

No. 170. Dieser stein und stede gehöret Thomas Blom m et-t und seinen erben A~ 1653. d 24 
Aug in Gott dem Herren selig entschlaffen thomas Bloemert und begraben d 31. Aug: Gott for
leije ibm ein selige auferstehung am jungsten tage seines alter im 7F/2 Jahrs mitt uppå A~ 1655 
d 25 Octob: ist in Gott dem herren selig entschlaffen frau .Maria von Sbommers selige Thomas 
I3loemert erlige hausfrau und ist begraben d 31. Octob: Gott forlejile ihr am jungsten tage ein 
frölige auferstehung. ihres alters im 70'/2 Jahrs. i Kanten Jch weis Das mein etc. - werden 
Job: 19. 

No. 171. Denna sten och murade graf Kommer borgaren och Handelsmannen H: Olof sunde! 
hans Kiära hustru och barn och rätta a rfwingar t il som Kiöptes A~ 170- d - - - . i Kanten 
Hiob: 19 v. 25 Jagh wet at min etc. - annan. 

No. 172. En gammal stehn utan all påskrifft. 

No. 173. A? 1624 hat der ersam Petter schön dieser stein und begrabnis zur gedächtnis vor 
sich und seine Erben gebauen und bestedigen lassen. Der glaub an Jesum Christum den recte 
weinstock mein wie der menschen sollen selig sein. nederst Hier undter liegt begraben selig 
Michel Pheper ist in Gott den Herrn entschlaffen d 21 Maj i A~ 1651. M. P. K. D. i Kanten har 
fordom något warit men nu oläseligit. 

No. 174. En gammal sten på honom synes H. O. S. 
No. 175. En gammal stehn utan påskrifft. 
No. 176. E. M. S. L.l\1. D. A~ 1633. 
No. 177. Denna sten och lägerstad hörer migh Nils Eskilson och .Margareta Michelsdotter 

och deras Arfwingar til A~ 1660. Här under ligger begrafwen salig i herranom afsomnade Hustru 
Margreta Jacobs Dotter A~ 1651. M. M. S. l\1. I. D. 

No. 178. Sven Joensson Dordi Erics dotter Petter Joensson Kierstin Erics Dotter P. I. S, 
K. E. D. Soli Deo Gloria Hodie milli eras tibi. [Stenen ligger nu i kyrkan och har numret 100. 
Jfr 	s. 748.] 

No. 179. Lars Persson Wallborgs Nills Dotter A~ 1637. 
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No. 180. En gammal sten utan påskrifft slagen i 3 stycken . 
No. 181. En .Järnhäl!, Dieser plat und grab gehöret Petter Giressen Wostgest und des sampt

liche erben zu A~ 1652. Ch ristus är mitt lyf etc. - winning. 
No. 182. Dieser stein und lägerstede gehöret mich Jorhim Gebert und meine erben zu . I. G. 
No. 183. Aldeles uhtnött och synes allenast åhratalet 1628. 
No. 184. En stor sten utan all påskrifft. 
No. 185. Uhtnött och i fyra stycken slagen. 
No. Hl6. A~ 1630 d 22 Aug. ist in dem herrn entschlaffen Der Kunstr. M. Wilhelm Truts 

Der K. M. swertfeyer und 4 seine Kindern ein sohn und 3 tochtern mitt på T. V. L. Wilhelm. 
Anna lVIaria nederst Hier ligt begraben frau Lidia Bareher d 20 Jatmarius A~ 1646 selig im 
herren enschlaffen Gott gebe ihr frö liches auferstehung. 

No. 187. En stor sten utan påskrifft. 
No. 188. Mycket nött. A~ 1652. d 29 April Jst in Gott den Herren entschlaffen die Ehr 

und Tugsamme frau fran((oise Le Buchre Nacgelassene Wittwe von Wehlandt de Herrens Fran
c;oise Carre und - - - - Grevecour - ihres alters 63 Jahr. mitt på stenen har och fordom 
något warit uhthuggit men nu synes intet mer än detta : Dieser stein und lägerstedt gehöret 
frantz -. 

No. 189. En gammal sten H . lVI . O. H. 1592. 
No. 190. Skrifften förnött och oläselig eljest en wacker stehn. 
No. 191. Lyka så (Skrifften förnött och oläselig eljest en wacker stehn). 
No. 192. En skiön sten med En Metall plåt mitt på i hwil[ken] står I K. H. H. K. A~ 1705. 
No. 193. Anders torstenssan Trast i 2 dehlar slagen 
No. 194. Kyrkioherdens Haldins sten vid Cap. [VIII, i PosSIETI-I, s. 415, där stenens in

skrift angE's på följande sätt:] Hi c si tus est f m agn: hyperbor: philolog: f b: magis t: o l : 
haldinus 1 norlandus/mysta ch risti anop: & nosabycens; per IX e ' nn:lantistes 
ösiöd. in s can per IV e'nn: l pas t. ridder h: per III e'nn / fuit sin cerus theologus l 
pr re sidio synod: Upsal: inclutus ;fastus avaritire & adulation: hostis/Christi imi
tator sui victor l antesignanus Gregis pater pauperum l bonus vir. bon : civis. 
bonus ch ristianus / extingr: vigiliis Holm: X. sept: MDCCXIII./ re tat: XLII]! 

No. 195. Jakob Bengtsson Tureman 1657. 
No. 196. IHS. Denna sten och Lägerstad tilkommer Lars Andersson med sin Kära hustru 

Margareta Aloes Dotter A': D~ 1648. [Stenen ligger nu i kyrkan och har numret 33. Jfr s. 696.] 
No. 197. En stor ny sten utan al påskrifft. 
No. 198. J många stycken sönder sl agen detta Kan med swårhet läsas : Här under ligger 

begrafwen salig Mårten Jansson med sin Kära Hustru samt 4 barn hwilka i herranom afsomnade 
d - - - 1623. Gudh förläne dem en frögdefull upståndelse på den yttersta dagen. 

No. 199. J 2 delar slagen. IHS O. T. S. 
No. 200. Olof Andersson Enebom Karin Lars Dotter 1657. 
No . 201. Thomas Olufsson. H . Elsa sigfrids Dotter A~ 1624. 
No. 202. Selig sind die lodten die in Dem Herren sterben von nun an Ja der geist spricht 

1 11 10f. 1671, d. /" 1713 (PossmTH). / 8 
2 Översättning: Här är begraven den store nordiske språkmannen, magister Olof Haldin från 

Norrland, komminister i nio år i Kristianstad och Nosaby, präst i Össjö i Skåne i fyra år, kyrko
herde i Riddarholmskyrkan i tre år. Han var en sann teolog, ordförande vid kyrkomötet i Upp
sala, fiende till högfärd, snålhet och smicker, Kristi efterföljare, segrare över sig själv, sin hjords 
försvarare, de fattiges fader, en god man, god medborgare och god kristen. Han dog, väl beredd, 
i Stockholm den 10 september 1713 i en ålder av 42 år. 
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Jas sie ruhen von ihrer arbeit, den ihre werck folgen ihnen nach Apoc: 14. v. 13. Dieserstein 
und Gral>stette gehöret Conrad Lunerberg und seinen erben erblich - Den 21. Jan. 16f>l ist 
Conrad Lunenberg im Herren selig entschlaffen und liegt hier unter begraben Deine gott am 
jungsten tage eine fröliche auferstehnng förleijen wolle. 

Ko. 203. Oläselig effter påskrifften är aldeles sönderstött. 
No. 204. Är intet mera uthuggit än R. R. G. L. D. 1623. 
No. 205. En gammal sten. Efter tigh Herre längtar jagh Min gudh jagh hoppas uppå tigh 

låt migh icke komma på skam at mina owänner icke skola glädja sigh öfwer migh. 
No. 206. Är i 2 delar slagen. A~ 1626 d 17 Julii ist in dem Herren selig entschlaffen Jonas 

Deutzrnan Aptekar und liegt hier begraben mit seine sohn Donat Deutzman gott forleine eine 
fröliche auferstehung den öfriga påskrifften är uhtnött och aldeles oläselig. [Stenen ligger nu 
i kyrkan och har numret 164. Jfr s. 770.] 

No. 207 . En ga mmal af slagen sten. Carl Horneisen Elisabeth solstorf, Jonas solstorp -
Dochter Hier liegt begraben 8 Kindern der selen gott gnädig sein. i Kanten. J ch weis. Hiob: 19. 

No. 208. Jlla faren . synes intet mer än: - - entschlaffen - -- pher Jurgen schytz Kyr
s ener gott verleje ihme eine frölicile auferstehung. nederst Dieser stein und lägerstedt gehöret 
Jurgen Lindenmejer und seinen erben i Kanten Deine todten werden leben und mitt den leich
mann auferstehen wachet auf und ruhmet, die ihr liegt unter den erden, denn der taw· ist ein 
taw des grunen feldes. 

No. 209. En gammal i tu slagen sten påskrifften aldeles oläselig. 
No. 210. Lars P edersson Klåckare i store Kyrkian 1653. [Stenen ligger nu i kyrkan och har 

numret 138. Jfr s . 762.] 
No. 211. En gammal sten. A B S. M. N. D. A~ 1633. 
No. 212. Olle Matsson H. Brigitta Pahrs Dotter A~ 1625. 
No. 213. Kyrkioherden Possieths graf. [Jfr s . 31 och 788 ff. ] 
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BILAGA 


Kyrkoherde Johan Possieths avskrift i »Grårnunlca-Holrn til Forna och Senm-e 
Tider etc.» (hands kr. S. 135, U. B .), s. 39 if, av borgaren i Stockholm Knut 1'rulles 
gåvobrev till franciskanerklostret på Gråmunkeholm. Or·iginalbrevet, som tillhört 
Stockholms politielcollegiums samlingar av rnedeltidsbrev, är förlcommet. Jfr JORDE

BOK I, s. 451, nr 35. 

Thet skal allom wetherlikit wara, swa thom som äpther kommendhe 
äro, som thom ther nw äro, at medh myns wärdog härras Nadh Kununx 
Karls tilstädielse oc samtykkio, at jak Knwth Trulle, borgare i Stokholm 
kännis oc tilEtar meth thässa myno närwarindis opna breffwe, at jak och 
myn älskelika hustru Cisilia Jönissa dotther, meth bäggias wara godwilja 
oc sarntykkio offwereens warit haffworn rneth renlifwis mannom oc wärdoghom 
Fadher, Brodher Jönis Minister oc Forman offwer Grabrödrha orden i 
thenne try ryke, oc meth Brodher Jowan Gardiakna i Stocholm, oc meth 
allo Conwentius minne, the haffwan wi byginnat ith althare oc Koor i för
nempda Grabrodhra closther oppa nyia hwalwena, imellan Köpmanna Korin 
och Jössa Skötta Koor, til äwärdoghan tiidh ath hallas III mässor i hwario 
wiku, the första wm Synnandaghin aff the helgha Trefolloghet. The andra 
w m Månadaghin, för alla christna siäla, o c the tridhia w m · Odinsdaghin 
aff lomfru Maria, swa länghe som clostrith star, for beggias wara siäla 
och ware ward nath, meth allom thörn wi haffwom goth ath nwtith och 
allom christnom siälom. For hvlcka rnessor oc Guds tiänist, wi wnth och 
gifwith haffwom til fornempda closter ok altara opholle, Ith stenhus, 1:1wa 
got som VII hundradha marck, liggiandis westan mwr, sette grändh, 
sunnan Grabrödhra gathu owirsth i Grändinne, swa athoppa fornempda 
stenhus, äro twa porta, sin i hwarjo grändinne. Meth swadana wilkor, ath 
thet skal sta til lösningh mynorn äller myns hustru nästafrändhom, wm 
thet swa är at the wilja fornernpda sinhundra rnarek uthgifwa. Är thet 
swa, at the thet ey wilja, tha haffue fornempda clostrins Forman maakt 
oc wilkor fornempd e hus ath sälja äpthir stadzsins laghom thöm ther mäst 
wilia foregiffwa. Til ythermera wysso oc högre forwaringh, tha bedhis 
jak beskedeka manna insigle, som är, Herre Martens lyndorms, Borga
mestare i Stokholm, Pädher Niclison, Martin Niclisson, Nielis Dubins, 
Jodwik Westmans, Radmen ther 1:1ama stadz, meth myno sygno hängiandis 
for thette breff. Skriffwath i Stokholrn, Anno Domini Mo C D L primo 
wrn alla cristna siähla dagh äpther alla Hälgona dagh. 

[sex ej närmare angivna sigill] 
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l\ 1 DL----------' 
CATHARINA ELISABETH von PfUEl t 1636. 

l l Q
CHARL01T[. Grevinna til l Wosobor'3 t 1655. 

---] _L__[-~J 
MELCHER von FALKENBERG t 1651 

CLAES GYLLENSTJERNA t 1655. 

~-----1d[!--------Jj e 
LENNART TORSTENSSON t 1651 

ARV ID fORBUS t 1665 

JAKOB H ENRIK FORBUS t 1664 

Fig. 588. Kistor i Riddarholnwkyrkan. Typserie, visande formens förändring. Efter S TUDJER 

Särge in der Riddarholmsldrche. Typenreihe, die den Coffins in Riddarholm Church. 'l'ype-serics, showing 
'Vandel der Jronn veran schaulicht. change in shap e . 
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a [_;J____l_...--t J El
"'"'"'-vonFALKENBERG__.__"'" 

b f_3 Ä 

AXEL GYLLENSTJERNA t 1671 

·u~-~t~---A-----------12 e 
GUSTAF'STENBOCK t 167 2 

dD Z]t J·B
A 

ELSA EBBA BIELKENSTIERNA t 1675. 

'~ ~( )Ö
A 

JÖRAN JOHAN von LODE t 1676 

e::s e 
LENNART TORSIENSSONSON t 1678 

f 

INGEBORG GYLLENSTJERNA t 1692 

Fig. 589. Kistor i Riddarholmskyrkan. 'rypserie, visande formens förändring. Efter S'!'UDIER. Forts. 
Si~rge in der Riddarbolmskirche. Typcnreihe, die den Coffins in Riddarholm Church. Type-series, showing 

Wandel der .Form veranschau1icht. change in shape. 
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a ~ ~~~ J9
[\ n 
ANDREAS TORSTENSSON t 1680 

b 

SOFIA 0ULIANA FORBUS t 1701 

KNUT LEIJONHUFVUD t 1700 begr. 1701 

d 

AXEL 0ULIUS delo GARDIE t 1710 

e f?:; 
ADAM CARL de laGARDIE t 1721 

ANNA JULIANA HORN t 1753. 

Fig. 590. Kistor i Riddarholmskyrkan. Typserie, visande formens förändring. Efter S•ruDIER. Forts. 
Särge in der Riddarholmskirche. 'l'ypenreihe, d ie den Coffins in Riddarholm Church . Type-series, showing change 

'Vandel der Form veranschaulicht. in shape. 

• 
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_e_e ) 
JOHAN ADOLPH MAKLIER t llb l 

b ~ ~ \i 2tttn
OKÄND O~k" 1780 

c : J 
OKÄND t 1810 

M AU RiT S AXFL LFIN[NH /\UPT t 1868 

Fig. 591. Kistor i Riduarholmskyrkan. Typserie, v isande formens förändring. Efter S'l' UDIER. Forts. 
.Särge in der Riddarholmskirch e. 'l'ypenreihe) die den Coffins in Riddarholm Church . Type-series: showing 

Wandel der Form veranschaulicht. change in shape. 
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SAMMANFATTNING 

I. 1270. Franciskaneridostret i Stockholm grundades enligt klostrets diarium år 1270. 
II. Omkr. 1280- omkr. 1300. Som kyrkans och klostrets byggherre anger Erikskrönikan uttryck

ligen konung Magnus Ladulås, som blev konung år 1275. År 1285 upprättade konungen sitt testamente, 
i vilket han förordnade om stora gåvor till klostret och dess kyrka, i vilken han utvalde sin gravplats. 
1290 donerade konungen ett jordområde på Norrmalm jämte där belägna tegelugnar till klosterbrö
derna, för att de där skulle hämta lera och sand till kyrkans och klostrets fullbordande. Kyrkan var allt
så vid denna tid ännu icke färdig. Samma år dog konungen och begravdes framför högaltaret, där hans 
grav ännu finnes bevarad (jfr s. 375 ff.). Det är därför troligt att åtminstone kyrkan fullbordats kort 
efter konungens död och med säkerhet före 1300-talets ingång. 

Anläggningen, som var byggd av t egel, var grupperad kring en kvadratisk gård, omgiven av en 
kryssvälvd korsgång. Norra längan upptogs av kyrkan. Söder och väster samt möjligen även öster om 
gården funnos klostcrlängor, som numera endast äro mycket ofullständigt bevarade och starkt ombygg
da. De ha endast i mindre utsträckning varit tillgängliga för undersökning. Jfr rekonstruktionsritnin
garna fi g. 91, 92 och pl. IX och X. 

Kyrkan var tvåskeppig med långt utdraget, tresidigt avslutat kor av samma höjd som mittskeppet 
och ett lägre sidoskepp på norra sidan. Korsgången var byggd intill huvudbyggnaderna och försett 
med eget vattentak, som anslöt sig till kyrkans vägg nedanför fönstren i huvudskeppet. Rekonslruk
tionsritningcn, pl. X, visar den ursprungliga sektionen. Invid sidoskeppets mellersta travee fanns ett 
utskjutande vapenhus framför norra portalen, som var av tegel samt hög och spetsbågig (fig. 47). En 
västportal med sidoställda spetsbågiga blindnischer fanns i huvudskeppets mittlinje (fig. 92). Fönstren 
voro spetsbågiga och försedda med karmverk av kalksten (fig. 55- 56). Korfönstren voro mycket stora 
och gåvo koret rikligt med ljus, vilket i en källa från 1300-talets början (Erikskrönikan) framhålles som 
något för kyrkan särskilt utmärkande. Antagligen har en sakristia funnits vid korets sydvägg (fig. 91); 
den revs senast på 1630-talct för att lämna plats för Gustavianska gravkoret. Rester av dess dörröpp
ning finnes bevarad öster om ingången till gravkoret (fig. 49 och 50). Golvet har varit satt med kuller
sten. Hela kyrkan var välvd med kryssvalv av tegel, ännu bevarade i ursprungligt skick. Såväl väggar 
som valv ha varit putsade och dekorerade med unggotiska kalkmålningar. Av väggmålningarna äro 
endast fragment bevarade (fig. 121 och 122). Valvmålningarna, som äro väl bevarade, äro utförda i 
tvenne etapper, båda från tiden omkring 1300. Kormålningarna (fig. 108- 110 och 115) med förgyllda 
valvstrålar utgöra den äldre gruppen. Målningarna i mittskeppet (fig. 111- 114, 116, 117 och 123- 124) 
och norra sidoskeppet (fig. 126- 131) ha tillkommit något senare. 

Kyrkan hade profilerad sockel av granit (fig. 25 och 27). Fasaderna voro av fogstruket tegel och, 
särskilt på södra och västra sidorna, ornerade med blindnischer (fig. 91 och 92). Dessa voroförsedda med 
figurmålningar, varav rester äro bevarade (fig. 65- 67). Fasaderna ha i övrigt i sin helhet varit målade. 
Tegelytan har varit rödfärgad och fogarna uppdragna med skarpa vita streck. Fönstrens karmverk och 
fönsteromfattningarnas profiler ha varit målade i starka färger, grönt, rött och grått. 

Yttertaket har antagligen varit täckt med tegel av den typ fig. 71 d- c visar. Vid okänd tidpunkt 
under medeltiden har det blivit omtäckt med fjälltegel (fig. 71 a- c). 

Kyrkan erhöll av sin fundator, Magnus Ladulås, genom testamente en altartavla för högaltaret samt 
en rik uppsättning av textilier och altarkärl för detta altare och tvenne sidoaltaren, nämligen Vårfru



809 RIDDARHOLMSKYRKAN 

altaret och den helige Franciskus' alta re (jfr s. 292). U nder den föl jande medeltiden inrättades ett stort 
antal nya altarstiftelser (jfr s. 265 ff). och kyrkan erhöll på vanligt sätt rik utstyrsel, varav emellertid 
knappas t n ågot numera är bevarat. 

II I. 1400-ialels början. En kapellbyggn ad - nuvarande Erstaviksgraven och sakristian - uppför
d es invid k yrkans södra vägg framför millskeppets östligaste travee, varvid motsvarande del av kors 
gån gen revs. K apell et var troli gen det i medeltida handlingar omt alade Köpmankoret. Det välvdes 
och dekorerades med kalkmålningar, av vil ka fragment finnas bevarade i arkadbågen mot mittskeppet. 
R ekonstruktion av plan och fasad, fig. 93. 

I V . 1400-lalels förra del. En tid efter k apellbyggnadens uppförande gjordes kyrkan treskeppig. Val
ven i den åters lående delen av korsgån gens n orra arm revos, korsgån gens sydvägg förhöjdes och höga 
arkadbågar till det nya skeppet uppbrölas i huvudskeppets sydvägg. >>Nyia hwal\vena •>, varmed sä
kerligen menas södra sidoskepp els valv, omtalas i ett brev från år 1451. Rekons truktion av plan och 
fasad, fi g. 94. Del nya skeppets valv och v äggar samt även vissa delar av mittskeppet dekorerades med 
kalkmålning av sengotisk karaktär (fig. 132 och 133). På samma gång som södra sidoskeppet byggdes, 
breddades den västra klosterlängan, vilket t illgick på det sättet att korsgångens mot gården belägna 
vägg p åbyggdes till samma höjd som klosterbyggnadens lån gväggar, varefter den breddade längan 
försågs med n ytt yttertak. (Jfr fi g. 94 .) 

V. 1400-la/els mill eller senare del. Västra klosterlängan förl ängdes mot norr framför huvudskeppets 
västfasad. Den tillbyggda del en av längan uppfördes i två våningar och försågs med ensidigt lultak. 
Rekonstruktion av plan och fasad, fig. 95 . Byggnaden, som var välvd och försedd med kalkmålningar i 
botten vån ingen, utgjorde en förhall framför k yrkans västportal och klostrets ingån g, som var belägen 
i västra längans nordgaveL Ingån gen till förhallen var belägen i den n ya byggnadens norra vägg. 
Husets övervånin g, som även var täckt med kryssvalv, stod genom en dörr i den ursprungliga norra 
gaveln i förb indelse med klosterlän gans övre våning. 

VI. 1500-lalels förra del. Gustav V asas period. I enligh et med riksdagsb eslute t i Västerås 1527 indrogs 
klostre t till kronan, och redan samma år måste munkarna utrymma detsamma. Huvudparten av kyr
k ans altarkärl och prydnader av ädel m etall , bl. a. en monstrans och tio kalkar m ed patener, beslag
togs samma år av konungen, som även lä t n edriva vissa del ar av klosterbyggn aderna. 1531 uppl ä ts 
klost ret t ill stadens h elgeandshus. Det användes för detta ändamål t ill1551, då h elgeandshuset fly ttades 
till Danviken. 

V II. 1500-lalels senare del. J ohan III:s period. Johan III upprättade 1576 en högskola i Slockholm, 
vilken stod under ledning av jesuiten Laurentlus Nicola i och ägde bestånd t ill å r 1583. Klostret uppläts 
till lokal fö r denna högskola. Konungen , som var synnerligen intresserad för byggn adskonst och sam
tidigt h ade ett livligt historiskt in tresse, lä t r es taurera såväl kyrkan som klosterbyggnaderna. H an lä t 
även förse kyrkan med torn genom påbyggande av den ovan under V n ämnda fö rh allen från 1400-talcl, 
vilken förslärktes med kraftiga hörnpela re (jfr. p i. I). Tornbygget under Johan III:s tid utfördes i två 
et apper. De t förs ta tornet, som höjde sig obetydligt över kyrkans väslgavcl, utfördes omkring år 1573. 
Tornet avslutades vid detta tillfälle med ett låg t, fyrsidigt t ak (fig. 3). Uneler slutet av Johan III:s re
gering (efter 1581) förhöjdes tornet, varvid de ovan nämnda kraftiga hörnpelarna utfördes. Tornet 
försågs nu med en hög, spetsig spira, troligen efter ritning av \Vill em Boy (fi g. 9 och 102). Johan III b e
gåvade kyrkan med en ny altaruppsats, av vilken numera intet finnes bevarat (.jfr s. 260) samt predikstol 
och bänkinredning och lät uppföra n ya minnesvårdar över konungarna Magnus Laclulås' och Karl 
Knutssons gravar i koret. Dessa monument utfördes omkr. 1574 av Lukas van der Werdt. Jfr fig. 279
284. De u tgöra et t led i Johan III: s verksamhet för tillvaratagande och å terupprä ttande av de historisk a 
minnesmärken, som under den tidi gare vasaticlen blivit vanvårdade eller förstörda. Monumenten ä ro 
utförda i arkaiserande stil i avsikt alt ge ett ålderdomligt och ärevördigt intryck. De äro att anse so m 
ett slags res taureringar, och de program, efter vilka de utförts, ha uppgjorts på grundval av hist oriskt 
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förstahandsmaterial såsom sigill o. dyl. av lärda sekreterare i konungens kansli, bl. a . R asmus Lud
vigsson och Wencelaus H eroldt, vilka även författat inskrifterna uneler direkt medverkan av konungen 
själv. 

VIII. 1632- 1654. Drailning Krislinas period. 1629, i samband med förberedelserna för Gustav II 
Adolfs avresa till Tyskland, gav konungen befallning, att hans grav skynclsamligen skulle byggas 
på den plats, som han själv utvalt vid södra sidan av högkoret invid Magnus Ladulås' och K arl Knuts
sons gravar. Efter konungens död uppföreles gravkoret åren 1632- 34 efter ritning av Kristian Blumc. 
Vid samma tillfälle inreddes sannolikt en ny sakristia i korsgången öster om nuvarande Erstaviksgraven 
(fig. 72). Gravkoret (fig. 134-141) är byggt av fogstruket tegel med hörnkecljor, listverk och skulptural 
dekoration av grå gotlanclssandsten. Konungen begravdes i detta kor den 22 juli 1634. I gravkoret upp
hängeles de rikt brodera de landskapsfanor, som burits i begravningsprocessionen. Som votivgåva fick 
k yrkan bl. a. det antependium av svart sammet (fig. 219) med applikationsbroderi i guld, som utförts 
av !sak Fogeth för sorgehögtidligheterna i \Volgast 1633. I samband med förberedel serna till begrav
ningen uppfördes en ny västportal av sanelsten med kolonnuppställning och rik skulptural utsmyck
ning (s. 141). Den borttogs 1844. 

Gustaf II Adolfs exempel följdes av hans fältherrar. Under de närmaste tjugo åren efter det kungliga 
gravkorets fullbordande uppfördes en krans av gravkor runt' k yrkan. Samtliga äro utförda av fogstruket 
t egel och grå sandsten i samma stil som konungens. De äro något enklare utsmyckade men överenss täm
ma i sin allmänna anordning till alla delar med det kungliga gravkoret. Äldst är det Banerska koret, 
som uppföreles 1636 av fältherren Johan Baner (fig. 147, 148 och 438). Det följdes av det V asaborgska 
1647 (fig. 147 och 149- 154) samt det Torstensonska 1651 (fig. 155-159). 1654 byggdes ytterligare 
tre gravkor. •>Grev Gustaf Leijonhufvuds graf» (fig. 162 och 166) och •>G ref Carl Leijonhufvucls graf» 
(fig. 163- 165) uppföreles av de båda fältmarskalkarna Gustav Adolf och Karl Manrits Lewenhaupt. 
Samma år byggeles det W achtmeisterska gravkoret (fig. 20) av generalen och riksstallmästaren friherre 
H ans \Vachtmeister. Byggherrarna och deras familj emedlemmar begravdes i gravvalven till dessa kor i 
praktfulla kistor av t enn eller koppar och korens övre, mot kyrkan öppna rum - minneskapellen 
fylleles med deras begravningsfanor och rikt sniclacle, i guld och färger lysande huvudbaner och anvapen. 
I samband med begravningarna erhöll kyrkan rika votivgåvor huvudsakligen i form av altarsilver och 
t extilier. En del av dessa äro bevarade. J fr fig. 220, 232, 233, 235 och 236. 

K yrkan erhåller uneler denna t ic! ny fast inredning, till störst a delen utförd av bildhu ggaren mäster 
Jost Schultz, som 1642 byggde ny predikstol (s . 269), 1647 korskrank och kungss tolar (s. 269 och 276) 
och 1647-50 n y bänkinredning (s. 279). 1653- 54 erhöll kyrkan nytt orgelverk, utfört av orgelbyggaren 
Frantz Boll (s. 272). Inredningen hade rik skulptural utsmyckning i den yngre vasatidens stil. Bänk
dörrarna v oro utförda a v valnöt med inläggningar. 

IX. 1658-1671. Jean De la Va/lees period. Konung K arl X Gustav hyste planer att radikalt ombygga 
kyrkan eller att riva densamm a och ersätta elen m ed en ny och anbefaller i en instruktion el . 3 juli 1658 
arkitekten Jean De la Vallee att utarbeta förslag härtill. De la Vallee uppgjorde fem olika förslag till 
ombyggnad, fig. 184- 188, och ett nybyggnadsförslag, fi g. 189; det senare avsåg en centralkyrka med 
rik planutbilclning. Förslagen stannade på papperet. 

Karl X Gustav dog i febr. 1660 och begrovs i Gustavianska gravkoret i nov. samma år. I-lans begrav
ning ordnades av Jean De Ja Vallee. Konungens tennkista (fig. 331- 333) utfördes efter ritning av Hen
rik De la Vallee. Som votivgåva erhöll kyrkan av riksänkedrottningen Hedvig Eleonora år 1663 en 
praktfull silverljuskrona (fig. 248- 50), utförd i Augsburg av Andreas Wickert d. ä. samt tvenne ljus
stakar i kolossalformat (fig. 251) . Troligen till konungens begravning uppsattes en ny kyrkogårdsportal 
av huggen sten i östra muren (fig. 12). Konungen borde emellertid ha ett eget gravkor, och 1665 erhåller 
Jean De la Vallee i uppdrag att utarbeta ritningar till detsamma. I aug. 1667 avlämnade De la Vallee 
ett förslag, enligt vilket gravkoret skulle utföras som en pendant till Gustavianska gravkoret i samma 
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material och med huvudsakligen samma utformning. 1671 var byggnadsarbetet dock ännu icke igång
satt. Det kom aldrig till utförande efter De la Vallees plan. 

X. 1671-1681 N. Tessin d. ä:s period. Den 21 mars 1671 godkände förmyndarstyrelsen en av arki
tekten N. Tessin d. ä . utarbetad ritning till gravkor för konung Karl X. Gustav (fig. 190). MateriaHer 
till byggnaden anskaffades under de närmaste åren, men byggnadsarbetet tyckes icke ha påbörjats 
förrän omkr. 1675. Det bedrevs mycket sakta. Det underjordiska gravvalvet gjordes färdigt, men där
efter avstannade arbetet. 

N. Tessin d. ä. verkställde även viktiga förändringar i kyrkans interiör. 1675 utfördes nya kungs
stolar efter hans ritning av bildhuggaren Peter Schultz. 1678 beslutar kyrkan att anskaffa en ny altar
uppsats (fig. 209- 212). Den är gjord av Hans Herman Steyerwalt och Peter Schultz efter ritning av 
N. Tessin d. ä. Troligen har ett utkast av N. Tessin d. y. legat till grund för ritningen. Altaruppsatsen 
var färdig 1681. 

XI. 1681- 1727. N. Tessin d. y:s period. Under senare delen av Karl XI:s regering, då N. Tessin d.y. 
var kyrkans arkitekt, utfördes inga större förändringar. I början av 1690-talet fick kyrkan återigen 
nya kungsstolar, vilka tidigare tillhört slottskyrkan. 1696 beställdes ett nytt orgelverk, som blev färdigt 
år 1700. N. Tessin d. y. anordnade under denna tid en rad ståtliga begravningshögtidligheter i kyrkan. 
Den förändrades därvid h elt till det inre genom tillfälliga arkitektoniska anordningar, som förvandlade 
medeltidskyrkan till en regelrätt barockinteriör. Av dessa praktfulla arkitekturkompositioner återstår 
numera intet, men vi få god föreställning om dem av ritningar och samtida bilder. Efter Tessin d. y:s 
ritningar utfördes dyrbara kistor för Karl XI samt hans gemål och barn fig. 335-349. De äro samtliga 
utförda av tenn med rik, förgylld dekorering och äro praktfulla exempel på Tessin d. y:s, av Bernini 
starkt påverkade begravningskonst. 

Av textilier från denna tid finnas bevarade ett antependium (fig. 221) och en mässhake (fig. 222), 
båda skänkta av riksänkedrottningen Hedvig Eleonora. 

XII. 1728- 1753. Karl Hårlemans period. Under stora ofreden förföll kyrkan till en viss grad, men 
sedan landet snabbt återhämtat sig, iståndsattes den återigen. Efter påminnelser från drottning Maria 
E leonora d. y. beslöt K. M:t 1728, att Karolinska gravkoret skulle fullbordas och anslog härtill 3 000 
dir sm. årligen under tiden 1729- 43. Arbetet utfördes 1738-43 och stod under ledning av arkitekten 
Karl Hårleman, som frångick N. Tessin d. y:s ritningar och fullbordade gravkoret i rokokostil (fig. 
167, 199, 200). Den skulpturala utsmyckningen (fig. 172-175) är huvudsakligen utförd av de för slotts
bygget inkallade franska konstnärerna Charles-Guillaume Consin och Lambert de Quinze. 

I övre gravkorets fond uppställdes Karl XII:s sarkofag, vilken, efter N. Tessin d. y:s ritning, hade 
utförts i Holland och blivit färdig 1735 (fig. 323). I sictonischema uppställdes av Hårleman ritade sar
kofager av kolmårdsmarmor för Fredrik I och Ulrika Eleonora d. y. (fig. 324, 329, 330). 

Under Hårlemans ledning företogs omfattande nyinredningar i kyrkan. Ny orgelläktare utfördes 
1734-35 efter ritning av Hårleman (fig. 216), och sistnämnda år erhöll kyrkan även ny bänkinredning. 
Efter Hårlemans ritning utfördes vidare vid denna tid en ny kyrkogårdsportal (fig. 14; jfr fig. 13). 

Kyrkan fick under denna period en rik uppsättning silver och textilier. Fröken Emerentia von Dii
ben gav under denna tid stora gåvor till kyrkan, bl. a. 1728 ett av Gustav Stafhell d. ä. utfört dopfat 
av silver (fig. 240) samt ett kalkkl äde (fig. 224, 225) och en duk (fig. 226, 227). 1734 nedsmältes en stor 
del av kyrkans äldre silverföremål, och därav förfärd igades av Gustav Stafhell d. ä. tvenne par kande
labrar (fig. 241 och 242) samt en handstake (fig. 243). År 1736 och 1737 erhöll kyrkan därjämte en upp
sättning kommunionssilver samt band till kyrkohandboken, utförda av samme konstnär (fig. 244- 247). 

XII I. 1700-talets senare hälft. J. E. Rehns period. Under 1700-talets senare hälft ske inga större för
ändringar i kyrkan. 1759 utfördes efter ritningar av arkitekten J . E. Rehn och på bekostnad av riks
rådet Anders Johan von Höpken en sarkofag för Johan Baner (fig. 438). Sarkofagen fick sin plats i 
Banerska gravkorets övre kapell. Riksrådet Ture Gabriel Bielke lät 1761 restaurera det Torstensonska 
gravkoret, vars interiör vid detta tillfälle fick det utseende det ännu äger (fig. 157 och 160). Detta ar

52. 8 '1:eriges ky'rkor. Stocklwtm JI . 



812 STOCKHOLM 

bete utfördes likaledes under J. E . Rehns ledning. Rehn uppgjorde även 1771 förslag till sarkofag för 
konung Adolf Fredrik, avsedd att uppställas i Gustavianska gravkoret (fig. 292 och 293) . Ritningarna 
blevo-omarbetade av den italienske arkitekten Giacomo Quarenghi (fig. 290) och efter dem utfördes sar
kofagen 1772- 74 varefter den uppställdes på den avsedda platsen (fig. 139 och 291). Adolf Fredriks 
kista blev dock aldrig överflyttad till sarkofagen. 1832 mottog den i stället Gustav II Adolfs kista. 
Rehn hade 1785 utfört ett förslag till monument över Gustaf II Adolf, avsett att uppställas i gravkorets 
fond i samband med dess nyinredning (fig. 145). Det kom aldrig till utförande. I Karolinska gravkorets 
interiör verkställde han vissa kompletterings- och förändringsarbeten. Han utarbetade även ett förslag 
till förändring av detta gravkors exteriör (fig. 201 ), vilket icke kom till utförande. Däremot uppsattes 
ett par av Rehn komponerade epitafier i kyrkan. Den ena (fig. 523), över ryttmästaren Georg Henrik 
Wachschlager, är uppsatt omkring 1760 och det andra över kyrkoherden Gabriel Rosen (fig. 524) omkr. 
1785. 

XI V. 1807. Riddarholmsförsamlingen upplöses , och kyrkan upphör att användas som gudstjänst
lokal. Den är sedan denna tid uteslutande grav- och minneskyrka. Redan 1806 hade kyrkogårdsmuren 
borttagits och kyrkogården utlagts till öppen plats. 

XV. 1811-1835. Fredrik Bloms period. 1811- 17 genomgår kyrkan en genomgripande omdaning 
under ledning av arkitekten Fredrik Blom. Det var vid detta tillfälle icke fråga om enbart en reparation 
utan om en restaurering med beaktande av byggnadens historiska minnen. Historisk sakkunnig var 
protokollsekreteraren C. F. Rothlieb. Kyrkan, som enligt Rothliebs uppfattning >>är byggd i Göthisk 
stil ehuru icke efter byggnadskonstens strängare reglor blev i möjligaste måtto bibehållen vid sitt fordna 
utseende•>, d. v. s. man sökte återge den dess medeltida karaktär. Den fasta inredning, som nu tillkom, 
varibland särskilt bör nämnas orgelläktare och orgelfasad ritade av Fredrik Blom (fig. 214) utfördes i 
.empirestil åren 1817- 1819 av ornamentsbildhuggaren E. P. Thoman. Den Tessinska altaruppsatsen 
blev >>i möjligaste måtto förenklad•> till sina övre delar. Den fick vid detta tillfälle den utformning den 
.ännu äger (fig 210, jfr fig. 211). 

Valv och väggar målades vid detta tillfälle vita med en svag skär brytning. Den fasta inredningen ut
fördes i vitt och guld. I samband med denna restaurering överflyttades år 1817 statens trofesamling 
·och en del historiska reliker, tillhörande Livrustkammaren, till Riddarholmskyrkan, där fanorna upp
sattes i stora knippen kring valvkonsolerna i koret och mittskeppen samt i gravkoren. 

XVI. 1835- 1846. Axel Nyslröms period. Den 28 juli 1835 slog åskan ned i tornet, varvid den gamla 
tornspiran samt kyrkans och gravkorens yttertak avbrändes med undantag för Karolinska och Le
wenhauptiska gravkoren (fig. 101). Vid branden räddades inventarierna och även trofeerna. Kyrkan 
restaurerades ånyo åren 1838- 46 av arkitekten Axel Nyström. Interiören utfördes i nygotisk stil; 
valvstrålar och övriga arkitekturformer gjordes >>stilriktiga», vilket skedde genom påspikning av trä, 
som rörades och putsades. I den tjocka putsen, som täckte valvstrålar m. m., uppdrogs med schablon 
»stilriktiga>> profiler. Gravstenarna upptogos, och golvet omlades i dess helhet. En stor del av gravste
narna omhöggos till plansten, varmed större delarna av sidoskeppet belades. De övriga gravstenarna 
återinlades i koret och mittskeppet med stympades härvid, för att genomgående fogar i golvet skulle 
erhållas. stenarna inlades utan hänsyn till deras förutvarande läge och kommo endast i sällsynta un
dantagsfall att ligga över eller i närheten av den grav, de tillhörde. Valv, väggar och fast inredning må
lades i mörkt rödbrun färgton. Tornet försågs med den nuvarande genombrutna gjutjärnsspiran, ut
förd efter ritning av skulptören E. G. Göthe (stadf. 4/12 1838, fig. 104). Den kompletterades av Axel 
Nyström 1846 (fig 106). Tornets 1600-talsportal borttogs och ersattes med en av Axel Nyström ritad 
portal i nygotisk stil. Ritningen (fig. 107) är dat. 1843. Trofeerna och Livrustkammarens samlingar 
uppsattes i kyrkan ungefär på samma sätt som före branden (fig. 23, 24, 96, 142, 180). 1853 bort
flyttades Livrustkammarens samlingar, men trofesamlingen kvarstannade. 

XVll. 1856-1860. F . W. Sclwlanders period. 1858- 60 uppfördes det Bernadotteska gravkoret på 
kyrkans södra sida. Det är utfört i holländsk renässansstil efter ritning av arkitekten F. W. Scholander 
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och är en modifierad kopia av det Gustavianska gravkoret (fig. 202, 204). Ritningen (fig. 205) stadfästes 
d. 14/11 1856. För att plats skulle erhållas för gravkoret revs den dåvarande sakristian och en del av 
Erstaviksgraven (fig. 77). I gravkorets fond uppställdes Karl XIV Johans sarkofag, utförd av Älv
dalsporfyr efter ritning av R. V. Broulm (fig. 354). Sarkofagen var färdig 1856 före gravkorsbyggets 
igångsättande. 

X V I II. 1886-88 restaurerades Karolinska, Gustavianska och Bernadotteska gravkoren samt de 
kungliga tennkistorna i Karolinska gravkoret under ledning av arkitekten E. A. Jakobsson. Kistornas 
restaurering utfördes av svärdfejaren J. A. Ek under kontroll av riksantikvarien Hans Hildebrand, som 
samtidigt verkställde undersökning av deras innehåll. Bernadotteska gravkorets interiör dekorerades 
vid detta tillfälle med väggmålningar av S. Thulin samt försågs med m ålade fönster (fig. 206- 207). 
Gravvalvet kläddes med kakelplattor. 

XIX. 1901 restaurerades Strijkska gravens monument och förs ågs med ny minnestavla, utförd efter 
ritning av arkitekten Ludvig Peterson. 

XX. 1906. Statens trofesamling bortnyttades från kyrkan och magasinerades i Livrustkammaren. 
XXI. 1914- 22. Kyrkans senaste restaurering. 1913 års riksdag bevilj ade 325 000 kr. till kyrkans res

taurering (K. br. 20/6 1913). På grund av de stegrade arbetskostnaderna under de följande krisåren 
beviljades flera tilläggsanslag, så att den totala kostnaden uppgick till 520 000 kr. Arbetet verkställdes 
åren 1914-22 under ledning av arkitekten Gustaf Lindgren. Byggnadsstyrelsens och Riksantikvariens 
kontrollant samt ledare av de kulturhistoriska arbetena var professor Martin Olsson. De viktigaste åt
gärderna vid restaureringen voro följande: 

Vittrat tegel och natursten i fasaderna utbyttes. Tornets järnspira reparerades. Invändigt framtogs 
och kompletterades den medeltida putsytan och dess medeltidsmålningar konserverades. Detta arbete 
utfördes av dekorationsmålaren C. L. Lundin. Golvet i långhuset sänktes till sin medeltida nivå . Grav
stenarna restaurerades och inlades över de gravar, de ursprungligen tillhört. Nedgångarna till de kung
liga gravvalven försågos med täckhällar av sten. Värmeledning infördes. Värmecentralen är belägen i 
det söder om kyrkan liggande gamla riksdagshuset och är gemensam för båda byggnaderna. Altarringen 
från 1800-talets början borttogs och ny trappanordning utfördes framför altaret. Orgelläktaren ombygg
des och sänktes. men den gamla orgelfasaden och läktarbröstningen bibehölls. Nytt orgelverk anskaf
fades. 

Konungarna Magnus Ladulås' och Karl Knutssons gravar undersöktes och i samband härmed res
taurerades deras gravmonument. Konung Karl XII:s sarkofag restaurerades. Unelersökning av ko
nungens banesår verkställdes av en av K. iVLt förordnad kommission. Bernado tteska gravkoret för
sågs med nya grindar av smitt järn. Dess interiör förändrades och försågs med sarkofager för fram
lidna konungar och drottningar av Bernado tteska ätten. Sarkofagerna äro av röd kalksten och upp
ställda i nischer i sidoväggarna. Sakristians trätak borttogs och ersattes med tegelvalv. Vasaborgska 
gravkore t. försågs med järngrindar. Grevens av Vasaborg tennkista restaurerades och uppställeles på 
ett podium av röd kalksten och på väggarna uppsattes minnestavlor av koppar; dessa sistnämnda an
ordningar utfördes efter ritningar av arkitekten Ivar Tengbom. Banerska gravkoret restaurerades. En 
under 1800-talets början gjord spetsbågig öppning mellan detta gravkor och södra sidoskeppet igen
murades. Koret försågs med ny järngrind. 

Vestibul och vindfång anordnades vid kyrkans huvudingång i tornets bottenvåning samt trappupp
gång till orgelläktaren med angränsande utrymmen. Altaruppsatsen restaurerades och dess ursprung
liga färg framtogs. Huvudbaner, anvapen, sorgfanor och övriga inredningsförmål restaurerades. Se
rafim erskölclarna konserverades och uppsattes på ett panelverk i koret och norra sidoskeppet. Ett stort 
antal kistor såväl i gravkoren som i gravarna uneler kyrkans golv restaurerades på enskild bekostnad. 

Efter restaureringens avslutning har ett mindre urval fanor ur statens trofesamling upphängts i 
kyrkan och gravkoren. Kyrkan återinvigdes efter avslutad restaurering elen 6 juni 1922. 
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ZUSAMMENFASSUNG 

I. 1270. 


Da> Franziskanerkloster zu Stockholm wurde Iaut des Diariums des Klosters im Jahre 1270 gegrilndet. 


Il. Ca. 1280-ca. 1300. 

Als Eauherrn der Kirche und des Klosters nennt die Erikschronik1 ausdrilcklich König Magnus 
Ladulås, der im Jahre 1275 König wurde. Im Jahre 121:>5 machte der König sein Testament. Darin 
verschrieb er dem Kloster und der Kirche (in welcher er seine Grabstätte auswählte) grosse Gaben. 
1290 stiftetc der König den Klosterbrildern ein Stiick Land imStadtteil Norrmalm nebst darauf belegenen 
Ziegelöfen, darnit sie dort Lehm und Sand zur Vallendung der Kirche und des Klosters hoJen könnten. 
Die Kirche war also zu dieser Zeit noch nicht fertig. Im selben Jahre starb der König und wurde vor 
dem Hochaltar begraben. Sein Grab ist noch erhalten (vgl. S. 375 ff.). Es ist daher wahrscheinlich, dass 
wenigstens die Kirche kurz nach dem Tode des Königs vollendet wurde; ganz sicher war sie vor Beginn 
des 14. Jahrhunderts fertig. 

Die Anlage, die aus Ziegel errichtet war, gruppierte sich um einen quadratischen Hof und war umge
ben von einem gewölbten Kreuzgang. An der Nordseite lag die Kirche. Im Silden und \Vesten und viei
Ieicht auch im Osten des Hofes waren Klostergebäude, die jetzt nur sehr unvollständig erhalten und 
stark umgebaut sind. Sic waren nur in geringem Umfang einer Untersuchung zugänglich. (Vgl. Re
konstruktionsskizzen Fig. 91, 92 und Tafel IX und X.) 

Die Kirche war zweischiffig mit einem lang ausgezogenen, dreiseitig abgeschlossenen Chor von der
>elben Höhe wie das Mittelschiff und einem niedrigeren Seitenschiff auf der Nordseite. Der Kreuzgang 
war bis zu den Hauptgebäuden geflihrt und mit eigenem Regendach versehen, das sich an die \Vand der 
Kirche unterhalb der Fenster des Hauptschiffs anschloss. Die Rekonstruktionsskizze (Tafel X) zeigt 
den ursprunglichen Schnitt. Neben dem mittelsten Joch des Seitenschiffs befand sich eine vor·sprin
gende Vorballe vor dem hohen, spitzbogigen Nordportal aus Ziegel. (Fig. 47.) Ein \Vestportal mit seit 
lich gestellten spitzbogigen Blindnischen flihrte in das Hauptschiff (Fig. 92). Die Fenster waren spitz
bogig und mit Rahmenwerk aus Kalkstein (Fig. 55-56) versehen. Die Chorfenster waren sehr gross 
und versahen den Chor reichlich mit Licht, was in einer Quelle aus dem Anfang des 14. Jahrhunderts 
(Erikschronik) als etwas flir die Kirche besonders Charakteristisches hervorgelloben wird. \Vahrschein
Jich gab es an der Siidwand des Chors eine Sakristei (Fig. 91); sie wurde spätestens in den 1630-er Jahren 
abgerissen, um fur die Gustavianische Begräbniskapelle Platz zu machen. Reste der Tilröffnung dieser 
Sakristei sind östlich des Eingangs zur Grabkapelle erhalten (Fig. 49 und 50). Der Fussboden war mit 
Rollsteincn gepflastert. Die ganze Kirche war mit Kreuzgewölben aus Ziegel, dienoch in ihrem ursprung
lichen Zustand zu sehen sind, gewölbt. Sowohl \Vände wie Gewölbe waren verputzt und mit neugo
tischen Kalkmalereien geschmiickt. Von den \Vandmalereien sind nur Bruchstfrcke bewahrt (Fig. 121 
und 122). Die Gewölbemalerei.en sind jedoch gut erhalten. Sie wm·den in zwei Etappen ausgefiihrt, 
beide in der Zeit um 1300. Die Chormalereien (Fig. 108-110 und 115) mit vergoldeten Gewölbestrahlen 
bilden die ältere Gruppe. Die Malereien im Mittelschiff (Fig. 111-114, 116, 117 und 123- 12!) und im 
närdlichen Seitenschiff (Fig. 126-131) sind etwas später entstanden. 

1 Die Erikschronik oder •>Alte Chronik», die ihren Namen nach dem Herzog Erik Magnusson trägt, 
die älteste schwedische mittelalterliche Chronik, behandelt die Zeit von 1229 bis 1319 und ist, wahrschein
Iich um 1320, in Knittelversen geschrieben. Sie schildert hauptsächlich die Familienzwistigkeiten im 

Folkungahause. 

http:Gew�lbemalerei.en


815 RIDDARHOLMSKYRKAN 

Die Kirche hatte einen profilierten Sockel aus Granit (Fig. 25 und 27). Die Passaden waren aus aus
gefugtem Ziegel und, besonders auf der Siid- und vVestseite, mit Blindnischen verziert (Fig. 91 und 
92). Diese waren mit figuralen Malereien versehen, von derren Reste noch erhalten sind (Fig. 65-67). 
Im iibrigen waren die Passaden in ihrer Gänze rotgefärbt und die Fugen mit scharfen weissen Strichen 
markiert. Das Rahmenwerk der Penster und die Profile der Fenstereinfassungen waren mit starken 
Farben - griin, rot und grau - gemalt. 

Das Dach war wahrscheinlich mit Ziegel gedeckt, von dem Typus, den Fig 71 d-e zeigt. Zu einem 
unbekannten Zeitpunkt während des Mittelalters wurde es mit Schuppenziegelnneu gedeckt (Fig 71 a-c). 

Die Kirche erhielt von ihrem Stifter, Magnus Ladulås, testamentarisch ein Altargemälde fiir den Hoch
altar und eine reiche Garnitur Textilien und Altargeräte fiir diesen und zwei Seitenaltare, nämlich 
den Liebfrauenaltar und den Altar des Heiligen Franciskus (vgl. S. 292). vVährend des späteren Mittel
alters wurden eine grosse Anzahl neuer Altarstiftungen errichtet (vgl. S. 265 ff.), und die Kirche erhielt 
auf die iibliche Weise eine reiche Ausstattung, von welcher heute indes kaum noch etwas erhalten ist. 

III. Anfang des 15. Jahrhunderls. 
Ein Kapellgebäude - das jetzige Erstaviksgrab1 und die Sakristei- wurde an der Siidwand 

der Kirche vor dem östliebsten Joch des Mittelschiffs errichtet. Dabei wurde der entsprechende Teil 
des Kreuzgangs abgerissen. Die Kapelle war wohl der in mittelalterlichen Akten erwähnte Kaufmanns
chor. Sie wurde gewölbt und mit Kalkmalareien geschmiickt. Bruehstiicke von diesen sind im Arkaden
bogen gegen das Mittelschiff erhalten (Rekonstruktion von Grundriss und Fassade Fig. 93). 

IV. Ersle Hälfie des 15. Jahrhunderts. 
Einige Zeit nach Errichtung des Kapellgebäudes wurde die Kirche dreischiffig gemacht. Die 

Gewölbe in dem restlichen Teil des nördlichen Kreuzgangarmes wurden abgerissen, die Siidwand des 
Kreuzgangs wurde erhöht, und die Si.idwand des Hauptschiffs wurde durch hohe Arkadenbögen fiir das 
neue Schiff durchbrochen. •>Die neuen Gewölbe•>, womit sicher die Gewölbe des siidlichen Seitenschiffes 
gemeint sind, werden in einem Briefe aus dem Jahre 1451 erwähnt. (Rekonstruktion von Grundriss 
und Fassade Fig. 94.) Die Gewölbe und Wände des neuen Schiffes sowie gewisse Teile des Mittelschiffs 
wurden mit Kalkmalereien spätgotischen Charakters (Fig. 132 und 133) geschmiickt. Zur gleichen Zeit, 
als das siidliche Seitenschiff erbaut wurde, wurde das westliche Klostergebäude verbreitert, und zwar 
in der Weise, dass die zum Hof hin gelegene Kreuzgangwand zur selben Höhe wie die Längswände des 
Klostergebäudes erhöht wurde, wonach das verbreiterte Gebäude mit einem neuen Dach versehen 
wurde. (Vgl. Fig. 94.) 

V. Mille oder Ende des 15. Jahrhunderls. 
Das westliche Klostergebäude wurde gegen Norden vor der Westfassade des Hauptschiffs verlängert. 

Der neu hinzukommende Teil wurde in zwei Stockwerken erbaut und mit einseitigem schrägem Dach 
versehen. (Rekonstruktion von Grundriss und Fassade Fig. 95.) Das Gebäude, das gewölbt und im Erd
geschoss mit Kalkmalereien versehen war, bildetc eineVorballe vor dem Westportal der Kirche und 
den Eingang zum Kloster am Nordende des alten Klostergebäudes. Der Eingang zur ,Vorhalle war in der 
Nordwand des neuen Gebäudes. Der Oberstock des H:;mses, der auch mit Kreuzgewölben gedeckt war, 
stand durch eine Ti.ir in der ursprUnglichen Nordseite in Verbindung mit dem Oberstock des Kloster
gebäudes. 

VI. Erste Hälfte des 16. Jahrhunderls. Gustav Vasas Zeit. 
Gemäss Reichstagsbeschluss in Västerås 15271 wurde das Kloster von der Krone eingezogen, und schon 

1 Erstavik ist ein Gut bei Stockholm. 
l Auf dem Reichstag zu Västerås 1527 wurden Beschli.isse gefasst, die fiir die Reformation der schwe

dischen Kirche von entscheidender Bedeutung waren. U. a. wurden die Schlösser der Bischöfe und ihr 
sonstiger i.iberfliissiger Besitz sowie jener der Domkirchen, der Kanonici und teilweise auch der Klöster 

beschlagnahmt. 

52* 
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im selhen Jahre mussten die Mönche es räumen. Der Hauptteil der Altargeräte der Kirche sowie ihrer 
:Schmuckgegenstände aus edlem Meta!, u. a. eine Monstranz und zehn Kelche mit Patenen, wurde im 
gleichen Jahre vom König heschlagnahmt. Gustav "Vasa liess auch gewisse Teile der Klostergehäude 
ahreissen. 1531 wurde das Kloster dem Heiligengeistspittel der Stadt uberlassen. Es wurde fur diesen 
Zweck bis 1551 verwendet. Dann wurde das Heiligengeistspittel nach Danviken verlegt. 

VII. Ende des 16. Jahrlmnderts. Die Zeit Johans III. 
Johan III. errichtete 1576 in Stockholm eine Hochschule, die unter Leitung des Jesuiten Laurentius 

Nicolai stand. Sie bestand bis 1583. Fur diese Hochschule wurde das Kloster zur Verfugung gestellt. 
Der König, der ein lebhaftes Interesse fiir Eaukunst wie auch fur Geschichte hatte, liess sowohl die 
Kirchc als . auch die Klostergebäude restaurieren. Er versah auch die Kirche mit einem Turm durch 
·einen Aufbau aufdie oben unter V. erwähnte Vorballe aus dem 15. Jahrhundert, die mit kräftigen Eck
pfeilern verstärkt wurde (vgl. Tafel I). Der Turmbau während der Zeit Johans III. wurdein zwei Etappen 
ausgefiihrt. Der erste Turm, der sich unbedeutend uber den "\Vestgiebel der Kirche erhöhte, wurde um 
das Jahr 1573 erbaut und mit einem niedrigen, vierseitigen Dach (Fig. 3) abgeschlossen. Gegen Ende der 
Regierungszeit Johans III. (nach 1581) wurde der Turm erhöht, wobei die obenerwähnten kräftigen 
Eckpfeiler errichtet wurden. Jetzt wurde der Turm mit einer hohen, scharten Spitze versehen, wahr
scheinlich nach Entwurf von Willem Boy (Fig. 9 und 102). Johan III. schenkle der Kirche einen 
neuen Altaraufsatz, von dem jedoch nichts mehr erhalten ist (vgl. S. 260), sowie eine Kanzel und ein 
Gestiihl. Ausserdem liesserum 1574 durch Lukas van der 'Verdt neue Denkmäler iiber den Grä
bern der Könige Magnus Ladulås und Karl Knutsson (1408- 1470, aus dem Hause Bonde) errichten 
(vgl. Fig. 279- 284). Die Stiftung dieser Grabsteine gehört mit zu Johans III. Arbeit fiir die Erhaltung 
und Wiedererrichtung der historischen Denkmäler, die während der frftheren Vasazeit vernachlässigt 
oder zerstört worden waren. Die Manumente sind in archaisierendem Stil ausgeflthrt, wodurch ihnen 
ein altertiimliches und ehrwftrdiges Gepräge gegehen werden sol!te. Man kann sie alseineArt von Restau
rationen betrachten, und das Program, nach welchem sie ausgefiihrt wurden, ist auf Grund von ge
schichtlichem Material aus erster Hand, wie z. B. Siegeln u. dgl., von gelchrten sekretären in det Kanzlei 
·des Königs aufgestellt worden, u. a. von Rasmus L ud vigsson und Wencelaus Herold t, die auch, 
unter dircider Mitwirkung des Königs, die Inschriften verfasst haben. 

VIII. 16-32- 1654. Die Zeit der Königin Kristina. 
Im Jahre 1629 gab König Gustav I l. Adolf im Zusammenhang mit seiner Abreise nach Deutsch

1and den Befehl, schleunigst an dem Platz, den er selbst an der Siidseite des Hochchors neben den Grä
bern Magnus Ladulås' und Karl Knutssons ausgewählt hatte, sein Grab zu richten. Nach dem Tode 
iies Königs wurde die Begräbniskapelle in den Jahren 1632- 34 nach Entwurf von Kristian Blume 
erbaut. Bei derselben Gelegenheit wurde wahrscheinlich auch eine neue Sakristei im Kreuzgang 
siidlich von dem jetzigen Erstaviksgrab eingerichtet (Fig. 72). Die Grabkapelle (Fig. 134-141) ist 
aus ausgefugten Ziegeln erbaut und mit Eckverstärkungen, Leistenwerk und skulpturalen Dekorationen 
aus grauem gotländischem Sandstein versehen. In dieser Kapelle wurde der König am 22. Juli 1634 bei
gesetzt. Die reich gestickten Landschaftsfahnen, die bei der Begräbnisprozession des Königs getragen 
worden waren, wurden in der Grabkapelle aufgehängt. Als Votivgahen erhielt die Kirche u. a. das Ante
pendium aus schwarzem Sammet mit Applikationsstickerei in Gold, das 1633 von I sak Fogeth fiir 
die Trauerfeierlichkeiten in "\Volgast ausgefiihrt worden war (Fig. 219). Im Zusammenhang mit den 
Vorbereitungen zur Beisetzung wurde ein neues W e s t p o r t a l aus Sandstein mit Kolonnenaufstellung 
und reicher skulpturaler Ausschmftckung (S. 141) errichtet. Es wurde 1844 entfernt. 

Gustav Adolfs FeJdherren folgten seinem Beispiel. 'Vährend der nächsten 20 Jahre nach Vallendung 
des königlichen Grabchors wurde ein Kranz von Begräbniskapellen rund um die Kirche er
haut. Sämtliche sind aus ausgefugtem Ziegel und grauem Sandstein im gleichen Stil wie die des Königs 
errichtet. Sic sind etwas einfacher ausgeschmuckt, stimmen aber in ihrer allgemeinen Anordnung in 
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allen Teilen mit der königlichen Grabkapelle uberein. Am ältesten ist die Banersch e Kapelle, die 1636· 
von dem FeJdherren Johan Baner errichtet wurde (Fig. 147, 148 und 438). Ihr folgte die V asab or g s ch e 
1647 (Fig. 147 und 149- 154) sowie die Torst ensonsche 1651 (Fig. 155- 159). Im Jahre 1654 wurden 
drei weitere Grabkapellen erbaut. >>Graf Gustaf Leijonhufvuds Grab•> (Fig. 162 und 166) und 
•>Graf Carl Le i j onhufvuds Gr ab>> (F ig. 163-165) wurden von den beiden Feldmarschällen 
Gustav Adolf undKarl MauritsLewenhaupt errichtct. Im gleichen Jahre wurde dievVachtmeistersche 
Begräbniskapelle (Fig. 20) von dem General und Reichsstallmeister Freiherrn Hans Wachtmeister 
erbaut. Die Eauherren und ihre Familienmitglieder wurden in den unlerirdischen Gewölben dieser 
Kapellen in prachtvollen Särgen aus Zinn oder Kupfer beigesetzt, und die oberen, zur Kirche hin offenen 
Räume - die Gcdächtniskapellen - wurden mit ihren Begräbnisfahnen undreich geschnitzten, in Gold 
und Farben leuchtenden Funeral- und Ahnenwappen geflillt. Im Zusammenhang mit den Beisetzungen 
crhielt die Kirche reiche Votivgaben, hauptsächlich in Form von Altarsilber und Textilien. Ein Teil 
von diesen ist erhalten. (Vgl. Fig. 220, 232, 233, 235 und 236.) 

Während dieses Zeitabschnitts erhielt die Kirche eine neue Einrichtung, die zum grössten Teil 
von dem Bildbauer Meister J ost Schultz stammte. Diese rbaute 1642 eine neue Kanzel (S. 269), 
1647 Chorschranke und Königsstuhle (S. 269 und 276) und 1647- 50 ein neues Gestuhl (S. 279). In den 
Jahren 1653- 54 erhielt die Kirche ein neues Orgelwerk, errichtet von dem Orgelbauer Fran tz Boll 
(S. 272). Die Einrichtung war mit reichem skulpturalem Schmuck im Stil der jlingeren Vasazeit versehen.. 
Die Bankturen waren aus Nussbaum mit Einlegearbeit. 

IX. 1658-1671. Die Zeit Jean De la Vallees. 
König Karl X. Gustav hatte die Absicht, die Kirche von Grund auf umzubauen oder gar abzu

reissen und durch eine neue zu ersetzen. In einer Instruktion vom 3. Juni 1658 befiehlt er dem Archi
tekten Jean De la Vallee, Vorschläge hicrflir auszuarbeiten. De la Vallee reichte flinf verschiedene 
Umbauentwurfe (Fig. 184- 188) und einen Neubauplan (Fig. 189) ein; dieser sah eine Zentralkirche· 
mit reicher Grundrissausbildung vor. Alle Entwurfe blieben unausgeflihrt. 

Karl X. Gustav starb im Febrnar 1660 und wurde im gleichen Jahre in der Gustavianischen Grab
kapelle beigesetzt. Sein Begräbnis wurde von Jean De la Vallee arrangiert. Der zinnerne Sarg des Königs 
(Fig. 331- 333) wurde nach Entwurf von Henrik De la Vallee ausgeflihrt. Als Votivgaben erhielt. 
die Kirche von der Königinwitwe Hedvig Eleonora im Jahre 1663 einen prachtvollen silbernen Kron
lechtuer (Fig. 248- 50), eine Arbeit von Andras Wickert d. Ä. in Augsburg und zwei Leuchter 
in Kolossalformat (Fig. 251). Wahrscheinlich bei Gelegenheit der Beerdigung des Königs wurde ein 
neues Friedhofsportal aus gehauenem Stein in der Ostrnauer aufgefuhrt (Fig. 12). Der König sollte 
indes eine eigene Grabkapelle haben. Daher erhielt Jean De la Vallee im Jahre 1665 den Auftrag, 
einen Entwurf daflir einzureichen. Im August 1667 lieferte er ilm ab. Danach sollte die Grabkapelle 
als Pendant zur Gustavianischcn Kapelle aus demselben Material und in der Hauptsache in derselben 
Ansgestaltung errichtet werden. Jedoch waren die Bauarbeiten im Jahre 1671 noch nicht in Gang ge
setzt. Es kam niemals zur E rrichtung einer Kapelle nach De la Vallees plan. 

X. 1671- 1681. Die Zeit N . Tessins d. Ä. 
Am 21. März 1671 genehmigte die vormundschaftliche Regierung einen von dem Architekten N. 

Tessin d. Ä. vorgelegten Entwurf einer Begräbniskapelle fUr König Karl X. Gustav (Fig. 190). Das. 
Material fur den Bau wurde während der nächsten Jahre beschafft, aber die Arbeiten scheinen nicht 
vor etwa 1675 begonnen zu haben. Der Bau schritt sehr langsam vorwärts. Das unterirdische Grab
gewölbe wurde fertig gemacht, aber danarh blieb die Arbeit liegen, underst Mitte des 18. Jahrhunderts 
wurde die Kapelle beendet (Siehe XII). 

N. Tessin d. Ä. nahm auch wichtige Veränderungen im Innern der Kirche vor. Im Jahre 1675 flil1rte 
der Bildbauer Peter Schultz nach Tessins Entwurf neue Königsstlihle aus. 1678 beschioss die Kirche, 
einen neuen Altaraufsatz anzuschaffen. Dieser wurde nach N. ':.'essins d. Ä . Ziechnung von Hans. 
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Herman Steyerwalt und Peter Schultz gearbeitet und war 1681 fertig (Fig. 209- 212). \Vahr
scheinlich lag der Zeichnung ein Entwurf von N. Tessin d. J. zugrunde. 

XI. 1681-1727. Die Zeit N . Tessins d. J. 
Während des letzten Teiles der Regierung Karls XI., als N. Tessin d. J. der Architekt der Kirche 

war, wurdcn keine grässeren Veränderungen vorgenommen. Anfang der 1690-er Jahre erhielt die Kirche 
wiederum neue Königsstiihle; diese hatten friiber der Schlosskirche gehört. 1696 wurde ein neues Or
gelwerk bestellt. Es war 1700 fertig. Während dieser Zeit ordnete N. Tessin d. J . eine Reihe stattlicher 
Begräbnisfeiern in der Kirche. Dabei wurde diese im Innern vonständig verändert durch eigens fiir 
diese Zwecke vorgenommene architektonische Dekorationen, welche die mittelalterliche Kirche zu 
einem regelrechten Barockiuterieur umgestalteten. Von diesen prachtvollen Architekturkompositionen 
ist jetzt nichts mehr erhalten; aber mit Hilfe von Zeichnungen und zeitgenössischen Bildem können 
wir unseinegute Vorstenung davon bilden. Nach Entwiirfen Tessins d. J. wurden kostbare Särge fiir 
Karl XI., seine Gemahlin und seine Kinder angefertigt (Fig. 335- 349). Sie sind sämtlich aus Zinn und 
mit reicher Vergoldung dekoriert und bilden prachtvolle Beispiele fiir Tessins d. J., stark von Bernini 
beeinflusste, Begräbniskunst. 

Von Textilien aus dieser Zeit sind erhalten: ein Antependium (Fig. 221) und ein Jliiessgewand (Fig. 
222), beides Geschenke der Königinwitwe Hedvig Eleonora. 

XII. 1728- 1753. Die Zeit Karl Hårlemans. 
Während des •>Grossen Unfriedens•> (d. h. des grossen Nordischen Krieges, 1700-1721) verfiel die 

Kirche bis zu einem gewissen Grade. Aber nachdem das Land sich schnell erholt hatte, wurde sie wieder 
instandgesetzt. Auf Veranlassung der Königin Maria Eleonora d. J. beschioss die Regierung im Jahre 
1728, die Karolinische Begräbniskapelle zu vollenden, und schlug dafiir 3 000 Taler jährlich 
fiir die Zeit von 1729 bis 1743 an. Die Arbeit wurde unter Leitung des Architekten Karl Hårle
man 1738- 43 ausgefiihrt. Hårleman iibernahm Entwiirfe N. Tessins d. J., wich aber in Einzel
heiten davon ab und volleudete die Kapelle im Rokokostil (Fig. 167, 199, 200). Die bildhauerische 
Ausschmiickung (Fig. 172- 175) wurde hauptsächlich von den fiir die Bauarbeiten im stockholmer 
Schloss berufenen französischen Kl\nstlern Charles-Guillaume Cousin und Lambert de Quinze 
ausgefiihrt. 

Den Hintergrund der oberen Grabkapelle nahm der Sarkophag Karls XII. ein, der. nach Entwurf 
N. Tessins d. J. in Holland angefertigt und im .Jahre 1735 fertig geworden war (Fig. 323). In den Seiten
nischen wurden von Hårleman entworfene Sarkophage aus schwedischem Marmor fiir Fredrik I. und 
Ulrika Eleonora d. J. (Fig. 324, 329, 330) aufgestellt. 

Hårleman nahm auch umfassendc Neueinrichtungen in der Kirche vor. Nach seinem Entwurf 
wurde 1734- 35 eine neue Orgelempore (Fig. 216) errichtet. 1735 erhielt die Kirche auch ein neues 
Gestl\hl. Gleichzeitig wurde nach Hårlemans Entwurf ein neues Friedhofsportal erbaut (Fig. 14; 
v g!. Fig. 13. ). 

Während dieser Zeit erhielt die Kirche reiche Gaben an Silber und Textilien. Fräulein Emerentia 
von Diiben schenkle u. a. im Jalu·e 1728 einevon Gustav Stafhell d. Ä. ausgefl\hrte Taufschl\ssel 
aus Silber (Fig. 240) und ein Kelchtuch (Fig. 224, 225) sowie ein Tuch (Fig. 226, 227). Im .Jahre 1734 
wurde ein grosser Teil der älteren Silbergegenstände der Kirche eingeschmolzen. Aus diesem Silber 
fertigte Gustav Stafhell d. Ä. zwei Paar Kandelaber (Fig. 241 und 242) so wie einen I-Iandleuchter 
(Fig. 243). In den J ahren 1736 und 1737 erhielt die Kirche ansserdem eine Garnitur Kommunionssilber 
und einen Einband zum Kirchenhandbuch, alles von Gustav Stafhell d. Ä. 

XIII. 2. Hälfle des 18. Jahrhunderls. Die Zeit J. E. Rehns. 
In der 2. I-Iälfte des 18. Jahrhunderts wurden lceine grässeren Veränderungen in der Kirche vm·genom

men. Der Reichsrat Anders Johan von Höpken liess 1759 nach Entwurf des Architekten J. E. Rehn 
einen Sarkophag fiir Johan Baner anfertigen (Fig. 438). Dieser wurde in der oberen Kapelle des Baner



819 RIDDARHOLMSKYRKAN 

schen Grabchors aufgestellt. Reichsrat Ture Gabriel Bielke liess 1761, ebenfalls durch J. E. Relm, 
die Torstensonsche Grabkapelle restaurieren. Dabei erhielt das Inneredas Aussehen, das es noch 
heute hat (Fig. 157 und 160). 1771 entwarf Rehn auch einen Sarkaphag fiir König Adolf Fredrik, der 
im Gustavianischen Grabchor aufgestellt werden sollte (Fig. 292 und 293). Die Zeichnungen wurden 
von dem italienischen Architekten Giacomo Quarenghi (Fig. 290) umgearbeitet. Danach wurde der 
Sarkaphag in den Jahren 1772-74 ausgefiihrt und dann an dem dafiir bestimmten Platz aufgestellt 
(Fig. 139 und 291). Doch wurde Adolf Fredriks Sarg niemals in diesen Sarkaphag gesetzt. Statt dessen 
nahm er im Jahre 1832 den Sarg Gustav Adolfs auf. 

1785 hatte Rehn ein Denkmal fiir Gustav Adolf entworfen, das im Zusammenhang mit der Neuein· 
richtung der Grabkapelle dort aufgestellt werden sollte. (Fig. 145). Es wurde jedoch niemals ausgefiihrt. 
Im runeren der Karolinischen Grabkapelle nahm Rehn gewisse Ergänzungs- und Veränderungsarbeiten 
vor. Er reichte auch einen Entwurf fiir eine Veränderung des Äusseren dieser Kapelle ein (Fig. 201). 
Es blieb jedoch bei dem Entwurf. Dagegen wurden ein paar von Relm gezeichnete Epitaphien in der 
Kirche angebracht: das eine, fiir den Rittmeister Georg Henrik Wachschlager, (Fig. 523) um 1760, 
das andere, fiir den Pfarrer Gabriel Rosen (Fig. 524), um 1785. 

XIV. 1807. 
Im Jahre 1807 wurde die Ritterholmsgemeinde aufgelöst und die Kirche hörte auf, als Gottesdienstlo

kal zu dienen. Seitdem ist sie ausschliesslich Grab- und Gedächtniskirche. Schon 1806 war die Kirch
hofsmauer entfernt und der Friedhof zu einem offenen Platz ungestaltet worden. 

XV. 1811-1835. Die Zeit Fredrik Bloms. 
In den Jahren 1811- 17 wurde die Kirche unter Leitung des Architekten Fredrik Blom durchgrei

fend verändert. Bei dieser Gelegenheit handelte es sich nicht nur um eine Reparatur, sondem um eine 
Restaurierung unter Riicksichtnahme auf die geschichtlichen Erinnerungen des Gebäudes. Histo
rischer Sachverständiger war der Protokollssekretär C. F. Rothlieb. Die Kirche, die nach Rothliebs 
Auffassung •>in gotischem Stil, wenn auch nicht nach den strengsten Regeln der Baukunst>> gebaut 
ist, »behielt so weit wie irgend möglich ihr friiheres Aussehem, d. h. man suchte ihr ihren mittelalterlichen 
Charakter wiederzugebcn. Die feste Einrichtung, die jetzt hinzukam, und von welcher vor allem die 
Orgelempore und die Orgelfassade von Fredrik Blom (Fig. 214) erwähnt werden miissen, wurde in 
den Jahren 1817- 19 von dem Bildbauer E. P. Thoman in Empirestil ausgefiihrt. Der Tessinsche 
Altaraufsatz wurde in seinen oberen Teilen »so weit wie möglich vereinfachh. Dabei bekam er die Form, 
die er heute noch besitzt (Fig. 210, vgl. Fig. 211). 

Bei dieser Gelegcnheit wurden Gewölbe und Wände weiss, mit einer schwachen rosa Tönung gemalt. 
Die feste Einrichtung wurde in ·weiss und Gold ausgefiihrt. Im Zusammenhang mit dieser Restaurim·ung 
wurden 1817 die Trophäensammlung des Staates und andere historische Reliquien aus dem Besitz der 
Riistkammer in die Riddarholmskirche iibergefiihrt. Dort wurden die Fahnen in grossen Biindeln um 
die Gewölbekonsolen im Chor und in den MittelschiHen sowie in den Grabkapellen aufgestellt. 

XVI. 1835-1846. Die Zeit Axel Nyslröms. 
Am 28. Juli 1835 schlug der Blitz in den Turm ein. Dabei brannten die alte Turmspitze so wie das Dach 

der Kirche und der Grabkapellen (mit Ausnahme der Karolinischen und Lewenhauptschen Kapellen, 
F ig. 101) ab. Das luventar und die Trophäen konnten gerettet werden. In den Jahren 1838-46 setzte 
der Architekt Axel Nyström die Kirche wieder instand. Das Innere wurde in neugotischem Stil 
ausgefiihrt; Gewölberippen und andere Architekturformen wurden •>stilrichtig•> gemacht. Dies geschah 
durch Aufnagelung von Holz, das berohrt und verputzt wurde. In dem dicken Putz, der die Gewöl
berippen u. a. deckte, wurden mit der Schablone »stilrichtige» Profile angebracht. Die Grabsteine wur
den entfernt und der Boden in seiner Gänze umgelegt. Ein grosser Teil der Grabsteine wurde zu Platten 
umgehauen, mit denen dann der grössere Teil des Seitenschiffes belegt wurde. Die iibrigen Grabsteine wur
den wieder in den Chor und das Mittelschiff gelegt, aber dabei verstiimmelt, darnit man durchgehende 
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Fugen im Fussboden erhalten konnte. Die Steine wurden ohne Riicksicht auf ihre friihere Lage placiert 
und kamen nur in seltenen Ausnahmefällen iiber oder in die Nähe des Grabes zu liegen, zu dem sie ge
hörten. Gewölbe, "\Vände und feste Einrichtung wm·den in einem dunklen rolbraunen Farbton gemalt. 
Der Turm erhielt seine jetzige durchbrochene Gusseisenspitze nach Entwurf des Bildhaners E. G. 
Göthe (genehmigt am 4. Dezember 1838). (Fig. 104.) Er wurde 1846 von Axel Nyström ergänzt (Fig. 
106). Das Portal des Turms aus dem 17. Jahrhundert wurde entfernt und durch ein von Axel Nyström 
entworfenes in neugotischem Stil ersetzt. Die Zeichnung (Fig. 107) ist von 1843 datiert. Die Trophäen 
und die Samminngen der Riistkammer wurden in der Kirche ungefähr auf dieselbe Weise wie vor dem 
Brande aufgestellt (Fig. 23, 24, 96, 142, 180). In den 1850-er Jahren wurden die Samminngen der Rust
kammer anderwärts untergebracht. 

XVII. 1856--1860. Die Zeit F. W. Scholanders. 
In den Jahren 1858- 60 wurde an der Siidseite der Kirche nach einem am 14. November 1856 geneh

migten Entwurf des Architekten F. "\V. Scholander (Fig. 205) in holländischem Renaissancestil die 
Bernadottesche Grabkapelle errichtet. Sic stellt eine modifizierte Kopie des Gustavianischen 
Grabchors dar (Fig. 202, 204). Um fiir die Kapclle Platz zu schaffen, riss man die damalige Sakristei 
und einen Teil des Erstaviksgrabes (Fig. 77) ab. Im Hintergrund der Grabkapelle wurde der Sarkophag 
Karl XIV. Johans aufgestellt. Er war nach Entwurf von R. V. Brouhu ans schwedischem Porphyr 
ausgefiihrt (Fig. 354) und bereits 1856, vor Beginn der Bauarbeiten fiir die Grabkapelle, fertig. 

XVIII. 1886-88. 
In diesen Jahren wurden das Karolinische, das Gustavianische und das Bernadottesche Grabchor 

sowie die königlichen Zinnsärge im Karolinischen Chor untcr Leitung des Arehitelden E. A. Jakobsson 
und unter Kontrolie des Reichsantiquars Hans Hildebrand, der gleichzeitig auch den Inhalt unter
suchte, restauriert. Das Innere der Bernadottesellen Grabkapelle wurde bei dieser Gelegenheit mit 
Wandmalereien von S. Thulin geschmiickt und mit gemalten Fenstern (Fig. 206- 207) versehen. Das 
Grabgewölbe wurde mit Kachelplatten bekleidet. 

XIX. 1901. 
Das Monument des Strijkschen Grabes wurde wiederinstandgesetzt und mit einer neuen Gedächtnis

tafel nach Entwurf des Architekten L u d v i g P e t e r s o n versehen. 

XX. 1906. 
Die Trophäensammlung des Staates wurde von der Kirche in die Riistkammer iibergefi\hrt. 

XXI. 1914-22. Die iclzle Reslaurierung der Kirche. 
Der Reichstag des Jahres 1913 bewilligte 325 000 Kronen fiir die Restaurierung der Kirche (Kgl. 

Brief vom 20. Juni). Auf Grund des Steigens der Arbeitslöhne usw. während der fulgenden Krisen
jahre wurden mehrere Nachtragsetats bewilligt, sodass die Gesamtkosten sich auf 520 000 Kronen be
liefen. Die Arbeit wurde 1914-22 unter Leitung des Architekten Gustaf Lindgren ausgefiihrt. 
Kontrolleur des Reichsamts fiir Bauangelegcnheiten und des Reichsantiquars sowie Leiter der kultur
historischen Arbeiten war Professor Martin Olsson. Die wichtigsten Massnahmen bei dieser Restau
rierung waren folgende: 

Venvitterter Ziegel und Naturstein in den Fassacten wurde durch neuen ersetzt. Die Eisenspitze des 
Turms wurde reparlert. Im Inneren wurde die mittelalterliche Putzoberfläche blossgelegt und ergänzt 
sowie ihre mittelalterlichen Malereien lwnserviert. Diese Arbeit wurde von dem Dekorationsmaler 
C. L. L undin ausgefiihrt. Der Fussboden im Langschiff wurde auf sein mittelalterliehes Niveau 
gesenkt. Die Grabsteine wurden restauriert und uber die Gräber gelegt, zu denen sie urspriinglich ge
hörten. Die Zugänge zu den unterirctischen königlichen Grabgewölben wurden mit Fallturen aus Stein 
geschlossen. Eine Zentralheizung wurde angelegt. Die Wärmezentrale befindet sich in dem siidlich der 
Kirche gelegenen alten Reiehstagsgebäude und ist gemeinsam fiir beide Häuser. Das Altargitter aus dem 
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Anfang des 19. Jahrhunderts wurde entfernt und ein neuer Auftritt vor dem Altar angelegt. Die Orgel
empore wurde umgebaut und gesenkt, wobei aber die al te Orgelf[,ssade und die Emporenbrlistung beibe
halten wurde. Ein neues Orgelwerk wurde angeschafft . 

Die Gräber der Könige Magnus Ladulås und Karl Knutsson wurden untersucht und ihre Grabmonu
mente restauriert. Der Sarg des Königs Karl XII. wurde restauriert. Dabei wurde die Todeswunde des 
Königs unter·sucht. Das Bernadottesche Grabchor erhielt neue Gitter aus Schmiedeeisen. Im Inneren 
wurden Veränderungen vorgenommen und in den Seitennischen rote Kalksteinsarkophage flir die ver
storbenen Könige und Königinnen des Hanses Bernadotte aufgestellt. 

Das Holzdach der Sakristei wurde entfernt und durch eines mit Ziegelgewölbe crsetzt. Das Vasa
borgsche Grabchor bekam Eisengitter. Der Zinnsarg des Grafen von Vasaborg wurde restauriert und 
auf eincm Podium aus rotem Kalkstein aufgestellt. An den Wänden wurcten kupferne Gedenktafeln 
angebracht. Alles dies nach Zeichnungen des Architekten Ivar Tengbom. - Die Banersche Grab
kapelle wurde restauriert und mit neuem Eisengitter versehen. Eine zu Beginn des 19. Jahrhunderts 
angebrachte spitzbogige Öffnung zwischen diesem Grabchor nnd dem slidlichen Seitenschiff wurde zuge
manert. 

Ein VestibUl und Windiang wnrden beim Haupteingang der Kirche im Erdgeschoss des Turms ein
gerichtet; ansserdem ei11 Treppenaufgang zur Orgelempore nebst angrenzenden Räumen. Der Altar
aufsatz wurde restauriert und dessen ursprlingliche F arbe blossgelegt. Funeralwappen, Ahnenwappen, 
Trauerfahnen und librige Einrichtungsgegenstände wm·den restauriert. Die Seraphinerschilde1 wurden 
konserviert und auf einem Paneel im Chor und im närdliehen Seitenschiff aufgestellt. Eine grosse Anzahl 
von Särgen in den Begräbniskapellen und in den Gräbern unter dem Fussboden der Kirche wurden auf 
Kosten Privater restauriert. 

Nach Abschluss der Restaurierung wurde eine kleine Answahl Fahnen ans der Trophäensammlung 
des Staates in der Kirche und in den Grabkapellen aufgehängt. D:e Kirche wurde am 6. Juni 1922 
wiedereingeweiht. 

Der Seraphinenorden (schw.: Serafimerorden) ist Schwedens vornehmster Ritterorden. Er 
wurde 1748 von König Fredrik I. errichtet und umfasst nur Mitglieder des königlichen Hauses, fremde 
Staatsoberhäupter, Prinzen und hohe Wiirdenträger sowie schwedische Männer von mindestens General
leutnantsrang. Die Zahl der schwedischen Mitglieder (mit Aushahme des Königshauses) darf nicht 
höher sein als 32. Die Wappenschilder aller Seraphinenritter werden in der Riddarholmskirche auf
gehängt. 
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SUMMAR Y 

I. 12 70. The Franciscan Monast ery in Stockholm was founded, according to the records of the Mo
nastery, in 12?0. 

II. A boul 1280- aboul 1300. The builder of the Church and the Monastery is expressly statedin the 
Chronicles of Erik1 to have been Magnus Ladul ås, who became King in 1275. In 1285 the King made 
his will , in which he bequeathed !arge gifts to the Monas tm·y and its Church, where he chose his place 
of burifl_l. Later, in 1290, the King endowed the monks with an area of ground at Norrmalm, on which 
certain brick-ldins were situated, in orderthat they might procure clay and sand with which to complete 
t he church and monastery. At that time, consequently, the church was not yet finished. The King died 
t he same year and was buried in front of the high altar, where his grave is still preserved. (see P. 375). 
It is, therefore, probable that the church, at any rate, was completed shortly after the King' s death and 
certainly before the beginning of the 14th Century. 

The buildings, w hi ch were erected of brick , were grouped around a square court, surro unded by cross
vaulted cloister-wall<s. The northern range was occupied by the church. To the south and west and 
possibly also east of the court were the monastery buildings, which are now very incompletely pre
served and largely rebuilt. They have only to a small extcnt been accessible for investigations. See 
reconstruction drawings, Figs. 91 and 92 as weil as Pis. IX and X. 

The church had a nave and one aisle with a protracted three-sided choir the same height as the nave 
and a lower aisle on the north side. The cloister walks were built close to the m ain buildings and furnished 
with a separate water roof, which joined the walls of the church below the windows of the nave. The 
reconstruction drawing. PI. X, shows the original section. Close to the middle travee of the aisle, a porch 
projected in front of the north portal, which was high , built of brick and had Gothic arehes (Fig. 47). 
There was a west portal with lateral Gothic blind niehes in the middle Iine of the nave (Fig. 92). The 
windows were Gothic ·and had frames of limestone (Figs. 55- 56). The choir windows were very large 
and supplied the choir with plenty of light, which in annals of the early 14th Century (The Chronicles 
of Erik) was held forth as a very distinctive feature of the church. Presumably there was a sacristy on 
the south wall of the choir (Fig. 91). 1t was, however, pulled down round about 1630 at the lat est, to make 
place for the Gustavian mortuary chapel. The remains of its door opening are still to be seen eas t of 
the entrance to this chapel (Figs. 49 and 50). The floor was fo rmerly paved whith cobblestones. The 
entire church had cross-vaulting of brick, still preserved in its original condition. Both t he walls and 
vaults have been plastered and decorated with early Gothic limewash paintings. Only fragments of the 
wall paintings are preserved (Figs. 121- 122). The vault paintings which are weil preserved were execused 
in two stages, bot h around 1300. The choir paintings (Figs. 108- 110 and 115) with guilded groins 
form the oleler group. The paintings in the nave (Figs. 111- 114, 116, 117 and 123-124) and the north 
aisle (Figs. 126-131) were added somewhat later. 

The church had a profiled pediment of grani le (Figs. 25 and 27). The fas:ades were of trowelled brick 
ornamented, particularly on the south and west sides, with blind niehes (Figs. 91-92). These were em
bellished with fi gure paintings, remains of which are still preserved (Figs. 65-67). As a matter of fact, 

>>Th e Chroni cl es of Erik• or •The Old Chronicles•, named after Duke Erik Magnusson, are the 
oldest Swedish m edieval chronicles. They deal with the period from 1229 to 1319 and were presumably 
written about 1320. They describe chicfly famil y disputes among members of the Folkunga Iine. 

1 
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the fa~ades were painted in their entirety. The brick surface was coloured red and the joints drawn 
upwards with clearly defined w hi te Iines. The window recesses and the profiles of the window frames used 
to be painled green, red and gray. 

The outer roof was presurnably covered whith tiles of the type shown in Figs. 71 d-e. At an unknown 
period in the Middle Ages, it was recovered with scale tiles (Fig. 71 a-c). 

The church received from its founder, Magnus Ladulås, through his will, an altar piece for the high 
altar as weil as a rich collection of textiles and altar vessels for this altar and two side altars, i. e. the 
altar of our Lady and the altar of St. Francis (see P. 292). During the ensuing Middle Ages a !arge 
number of new altar endowments were established (see P. 265) and the church received in the usual 
manner a rich equipment, of which, however, hardly anything remains. 

II I. Beginning of the 15th Century. A chapel- the presentErstavik grave (Erstavik is an estate 
outside of Stockholm) -and the sacristy were erected close to the south wall in front of the most 
eastern travee of the nave, whereupon a corresponding part of the cloister-walk was demolished. The 
chapel was presurnably the >>Köpmankor>> (The Merchants' Choir) mentioned in medieval documents. 
It was vaulted and decorated with limewash paintings, fragments of which remain on the arch of the 
arcade facing the nave. Fig. 93 gives a reconstruction of the groundplan and the fa~ade. 

IV. Earlier part of the 15/h Century. Some time after the erection of the chapel, an aisle was added 
to the church. The vaults and the remaining part of the northern arm of the cloister-walk were demo
lished, the south wall of the cloister-walk was heightened and high arcade arehes leading to the new 
aisle were broken out of the south wall of the nave. »Nyia hwalwena>> (meaning in old Swedish >>the new 
vaults>>) by which is undoubtedly meant the vault of the south aisle are mentioned in a letter of the year 
1451. Figure 94 gives a reconstruction of the groundplan and fa~ade. The vault and walls of the new 
aisle as weil as certain parts of the nave were decorated with limewash paintings, late Gothic in charac
ter (Figs. 132- 133). At the same time as the south aisle was built, the westciaister range was widencd. 
This was accomplished by the wall of the cloister-walk, situaled towards the court, being increased to 
the same height as the main walls of the monastery building, after which the widened range was provided 
with a new roof (See Fig. 94). 

V. Middle or late 15th Century. Thewest eloister range was lengthened to the north in front of the 
west fa~ade of the nave. The additional portion of the range was erected in two stories and supplied 
with a one-sided sloping roof. Fig. 95 gives a reconstruction of the groundplan and fa((ade. The building, 
the lower story of which was vaulted and had limewash paintings, formed a vestibul e in front of the 
westportal of the church and was the entrance to the monastery from the north gable of the old cloister 
range. The entrance to the vestibule was situated in the north wall of the new building. The upper story 
of the house, which had also been covered with a cross-vault, was formerly connected with the upper 
story of t'Ie cloister range, through a door in the original north gabhL 

VI. Earlier part of the 16th Cenlury. (The Period of Gustavus Vasa). In accordance with a par·!ia
mentar·y decision made at Västerås in 1527 the monastery was confiscated by the Crown. That same 
year the monks had to leave the monastery. The chief part of the altar vessels of the church and orna
ments of precious metals, inter alia a Monstrance and ten chalices with patens were confiscatcd that 
year by the King, who also had certain parts of the monsterv buildings demolished. In 1531 the monastery 
was pennitted to be used as a hospital for the chronically sick and continued to be used forthat purpose 
until 1551, when it was removed to Danviken. 

VII. Latter part oflhe 16/h Cenlury. (Period of John III). King John III established a high school 
in Stockholm in 1576 under the supervision of the Jesuit, Laurentius Nicolai, which existed until 1583. 
The monastery was permitted to house this high school. The King who was extremely interesled in the 
art of building and was also keenly interested in history, had both the church and the monastery buildings 
restored. He had the church provided with a tower, which was erected by continning the 15th Century 
vestibule (referred to above in Section V), which was strengthened by powerful corner pillars (See PI. I). 
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The tower building in the time of John III was carried out in two stages. The first tower, which only 
arose a little above the west gable of the church, was erected in 1573. The tower was completed upon 
this occasion with a low, quadrilateral, slightly slanting roof (Fig. 3). Towards the end of the reign of 
John III (after 1581) the tower was made higher, the above-mentioned powerful corner pillars then 
being built. The tower was at the same time provided with a tall pointed spire, presurnably according 
to the drawing of \Villem Boy (Figs. 9 and 102). John III endowed the church with new altarpiece, 
notbing of which now remains (compare P. 260) as weil as a pulpit and pews and had new monuments 
erected over the graves of King Magnus Ladulås and King Karl Knutsson in the choir. These monu
ments were executed in about 1574 by Lukas van der \Verdt, (See Figs. 279- 284). They form a 
!ink in John III's activities to preserve and revive the historical monuments that bad been negleeled 
and destroyed during the early Vasa Period. The monuments were executed in an archaic style in order 
to attain an ancient and venerable impression. They may be considered as restorations, and the pro
grammes according to which they were carried out, were based on historical first-hand material, such 
as seals, etc. of learned secretaries in the King's Chancery, inter alia Ras m u s L udvigsson and \Ven
celaus Heroldt, who also composed the inscriptions upon the directions of the King himself. 

VIII. 1632- 1654. The Queen Christina Period. In 1629 when preparations were in progress for 
Gustavus II Adolphus' departure for Germany, the King commanded that his grave should speedily 
b e built upon the site that he bad himself ehosen on the south side of the choir near the graves of Magnus 
Ladulås and Karl Knutsson. After the King's death, the mortuary chapel was erected during the years 
1632-34 according to the design of Kristian Blume. At the same time a new sacristy was problaby 
prepared in the cloister-walk east of the present Erstavik grave (Fig. 72). The mortuary chapel (Figs. 
134- 141) was built of trowelled brick with fillets and sculptural decorations of gray Gotland sand
stone. The King was buried in this chapel on July 22nd, 1634. The richly embroidered banners of the 
different provinces that bad been carried in the King' s burial procession were hung up there. As a 
votive offering the church received, inter alia, the antependium of black velvet with application em
broidery of gol d p repared for the mourning ceremonies at \Volgast in 1633 by I s a k F o get h (Fig. 219). 
In connection with the burial preparations, there was erected a new west portal of sandstone having 
colnmns and richly deceraled with sculpture (P. 141). It was removed in 1844. 

The example of Gustavus II Adolphus was followed by his generals. Durings the next twenty years 
after the completion of the Royal chapel, a wreath of chapels was erected round the church. All are of 
trowelled brick and gray sandstone in the same style as that of the King. They are somewhat more 
simply decorated, but in their general arrangement correspond in all respects with the Royal Chapel. 
The eldest one is the Baner Chapel, built in 1636 by General Johan Baner (Figs. 147, 148 and 438). 
It was followed by the Vasaborg Chapel in 1647 (Figs. 147 and 149-154) and the Torstenson 
Chapel in 1651 (Figs. 155- 159). >>Count Gustaf Leijonhufvud's Chapel» (Figs. 162 and 166) 
and >>Coun t Carl Le i j on h ufvud' s Ch ap eh (Figs. 163-165) were ereeted by the t wo Field Marsh
als Gustav Adolf and Karl Manrits Lewenhaupt. The \Vachtmeister Chapel (Fig. 20) was built 
the same year by General, Royal Equerry, Count Hans Wachtmeister. The builders and the members 
of their families were buried in the crypts of these chapels in magnificent coffins of lead or copper and 
the upper part of the choir, facing thenave - The Memorial Chapel- was filled with their funeral ban
ners and richly earved coats-of-arms and quarterings of gold and bright colours. In connection with 
the hurials the church received rich votive offerings, chicfly in the form of altar silver and textiles. 
Some of these are preserved. See Figs. 220, 232, 233, 235 and 236. 

At this time the church received some new fittings, chicfly executed by Master J os t Sch u !t z, the 
sculptor, who built a new pulpit in 16,12 (P. 269), choir barriers androyalstalls (P. 269 and 276) in 1647 
and new pews from 1647-50 (See P. 279). In 1653- 54, the church received a new organ, carried out 
by Frantz Boll, the organ builder (P. 272). Allthese furnishings were richly decorated with sculpture 
in the style of the Young Vasa Period. The pew doors were of walnut and inlaid. 
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IX. 16158~1671. Period of Jean Dt la Vallee. King Charles X Gustavus entertained plans to re
build the church radically or to demolish it and replace it with a new one and in instructions of June 
3rd, 1658, ordCI·ed J e an D e la V alle e, the architect, to draw up a project. De la Vallee prepar·ed five 
different designs for the rebuilding, Figs. 184~188, and also a proposal for a new building, Fig. 189; 
the latter referred to a central church with a richly developed groundplan. The proposals got no further 
than to the paper. 

Charles X Gustavus diedin February 1660 and was buried in the Gustavian Chapel in November the 
same year. His interment was arranged by Jean De la Vallee. The King's lead coffin, Figs. 331~333, 

was executed according to the drawing of Henrik De la Vallee. As a votive offering the church 
received in 1663 from the Queen Mother Hedvig Eleonora a splendid silver chandelier (Figs. 248~250), 

made in Augsburg by Andreas Wickert, the EJder, and candlesticks, colossal in size (Fig. 251). 
It was probably for the King's burial that a new church-yard portal of hewn stone was erected on the 
-east wall (Fig. 12). However, it was considered that the King should have his own tomb and in 1665 
Jean De la Vallee was commissioned to work out designs. In August 1667 De la Vallee submitted a 
proposal whereby the Chapel should be executed as a counterpart of the Gustavian Chapel in the same 
material and, on the whole, of the same design. In 1671, however, the work had still not been commen
~ed. It was never carried out according to De la Vallee's plans. 

X. 1671~1681. Period of N. Tessin the E/der. On March 21st, 1671, the Regency approved 
a design by the Architect, N. Tessin the Elder, for the chapel of King Charles X Gusta
vus (Fig. 190). The materials for the building were procured during the next few years, but the work 
itself was not commenced until about 1675. It progressed very slowly. The crypt was completed, but 
after that the work stopped. 

N. Tessin the Elder also executed important changes in the interior of the church. In 1675 the new 
royalstalls were made according to his designs by Peter Schultz, the sculptor. In 1678, the church 
decided to procure new altarpiece (Figs. 209~212). It was made by Hans Herman Steyerwalt 
and Peter Schultz according to the designs of N. Tessin the EJder. Presurnably a sketch of N. Tessin 
the Youngerformed the basis of the design. The altarpiece was ready in 1681. 

XI. 1681~1727. Period of N. Tessin the Younger. During the latter part of the reign of Charles 
XI, when N. Tessin the Younger was the architect of the church, no alterations of consequence 
were made. Somewhere about 1690 the church again received new royal stalls, which had previously 
belonged to the Palace Chapel. In 1696 a new organ was ordered, which was ready in 1700. During 
this period N. Tessin the Younger arranged a number of stately burial ceremonies in the church. The 
interior was then completely changed by temporar·y architeetural arrangements which altered the medie
val church into pure baroque. Notbing now remains of these magnificent architectural compositions, 
but we can obtain a good idea of them from drawings and contemporary pictures. The costly coffins of 
Charles XI and his Consort and children were executed according to the designs of Tessin the Younger 
(Figs. 335~349). They were all made of lead, sumptonsly decorated with guilt and are splendid exaroples 
of the burial art of Tessin the Younger, which was so strongly influenced by Bernini. Of the textiles 
{)f this period there remain an antependium (Fig. 221) and a chasuble (Fig. 222), both presented by the 
Queen Mother Hedvig Eleonora. 

XII. 1728~17153. Period of Karl Hårleman. During the great Northern Wars of 1700~21, the 
·church decayed somewhat, but after the country bad quickly recovered, it was repaired again. Upon 
the suggestion of Queen Maria Eleonora the Y o unger, the King decided in 1728 t hat the Caroline Mor
tuary Chapel should be completed and appropriated for the purpose Silver Thaiers 3 000 per annum 
·during the period 1729~43. The work was done during 1738~1743 under the direction of Karl Hårle 
man, the architect, who departed from the designs of N. Tessin the Younger and completed the chapel 
.in rococo style (Figs. 167, 199, 200). The sculptural decoration (Figs. 172~175) was chicfly carried out 
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by the French artists, Charles-Guillaume Cousin and Lambert de Quinze, who had been called 
in to help build the Royal Palace in Stockholm. 

In the centre of the upper chapel, was placed the sarcophagus of Charles XII, which had been made 
in Holland according to the designs of N. Tessin the Younger and was completed in 1735 (Fig. 323). 
In the side niehes were placed sarcophagi of Swedish (Kolmård) marble designed by Hårleman for Fredric 
I and Ulrika Eleonora the Younger (Figs. 324, 329 and 330). 

Under the supervision of Hårleman, the interior of the church was extensively refurnished. A new 
organ gallery was erected in 1734-35 according to the design of Hårleman (Fig. 216), and in the latter 
year new pews were also installed. Furthermore, at this time a new churchyard portal was erected 
according to Hårleman's design (Fig. 14, compare F ig. 13). 

During this period, the church was endowed with a sumptuous equipment of silver and textiles. Miss 
Emerentia von Diiben gavelarge gifts to the church at this time, inter alia in 1728 a font basin of silver 
by Gustav Slafhell the Elder (Fig. 240) and a ehalice veil (F igs 224, 225) as weil as a cloth (Figs. 
226, 227). In 1734 a large quantity of the older silver articles of the church were melted down, and of 
them Gustav Stafhell the Elder made two pairs of candelabra (Figs. 241 and 242) and a candiestick (Fig. 
243). In 1736 and 1737 the ehurch also received a set of communion silver and a binding for the church 
service book, executed by the same artist (Figs. 244- 24 7). 

XIII. Latler half of the 18th Century. Period of J. E. Re/m. During the latter half of the 18th 
Century no large alterations were made in the church. In 1759 a sarcophagus was erected' for J o han Ba
ner (Fig. 438) according to the designs of J. E. Re h n, the arehitect, and at the expense of Anders Johan 
von Höpken. The sarcophagus was placed in the upper part of the Baner Chapel. In 1761 Ture Gabriel 
Bielke had the Torstenson Mortuary Chapel restored, the interior of which upon this occasion assumed the 
appearance that it still has (Figs. 157 and 160). The work was also accomplished under the supervision 
of J . E . Relm. Rehn also prepared in 1771 a design for a sarcophagus for King Adolf Fredrik, intended 
to be erected in the Gustavian Chapel (Figs. 292 and 293). The designs were revised by the Italian arehi
teet Giacomo Quarenghi (Fig. 290), and the sarcophagus was built accordingly from 1772 to 1774, 
after which it was put in the appointed place (Figs. 139 and 291). Adolf Fredrik's coffin was, however, 
never moved to the sarcophagus. In 1832 Gustavus II Adolphus' coffin was placed there instead. Rehn 
had in 1785 executed a proposal for a monument of Gustavus II Adolphus, intended to be placed in the 
centre of the chapel when i t was refitted. (Fig. 145). This was never carried out. H e made certain comple
tions and alterations to the interior of the Caroline Chapel, and he also drew up a project for allering the 
exterior of this Chapel (Fig. 201), which was never put into effect. On the other hand, · a couple of epi
taphs composed by Rehn were installed in the church. One (Fig. 523) of Georg Henrik Wachschlager, 
the captain of horse, was placed there about 1760, and the other, of Rector Gabriel Rosen (Fig. 524} 
about 1785. 

XIV. 1807. TheParishof Riddarholmen was dissolved and the church ceased to be used for services. 
Since that date it has been used exclusively as a burial and memorial church. In 1806 the churchyard 
wall had been removed and the churchyard turned into an open space. 

XV. 1811-1835. Period of Fredrik Blom. During 1811-17 the church was subjected to a thorough 
transformation, under the supervision of Fredrik Blom, the architect. On this occasion not only 
were repairs aecomplished, but a thorough restoration was performed, due consideration being paid 
to the historical me1uories of the building. C. F. Rothlieb, the secretary, acted as historical expert. The 
church, which in Rothlieb's opinion is >>built in Gothic style, although not according to the strictest rules 
of the art of building>> was >>as far as possible allowed to retain its former appearance>>, i. e. attempts 
were made to restore its medieval character. The fittings then added, among which should be especially 
mentioned the organ gallery and organ fapde, designed by Fredrik Blom (Figs. 214 and 215) were 
carried out in Empire style from 1817-1819 by E. P . Thoman, the ornament sculptor. The upper 
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parts of the Tessin altar piecc was •>simplified as far as possible>>. Upon this occasion it was given the 
appearance it still possesses (Fig. 210, compare Fig. 211). 

At this time the vault and walls were painted whitewith a slight pink tone. The filtings were executed 
in white and gold. In connectionwith this restoration, the State collection of trophies and other histori
cal r el ics, belonging to the Royal Armoury were transferred to the Riddarholm Church in 1817, where the 
banners were placedin great bunches around the vault consols in the choir and nave and in the mortuary 
ch apels. 

XV I. 1835-1846. Period of Axel Nyström. On July 28th, 1835, the tower was struck by lightning, 
the old spire and the outer roof of the church and mortuary chapels being burnt, with the exception of 
the Caroline and Lewenhaupt Chapels (Fig. 101). The trophies and furnitm·c and fittings were saved from 
the fire. The church was aga in restored in 1838- 1846 by Axel Nyström, the arch itect. The interior 
was executed in new Gothic style, the groins and other architectural shapes were executed in >>CO!Tect 
style», done by nailing on wood which was covered with reeds and polished. In the thick plaster which 
covered the groins, etc. profiles in >>CO!Tect style•> were fashioned. The tombstones were removed and 
the entire floor was relaid. A !arge munber of the tombstones were rehewn into flat stones with which 
the Jm·ger part of the aisles were laid. The other tombstones were replaced in the choir and nave but 
were mutilated in the process, in order to obtain even joins in the floor. The stones were placed 
without the !east consideration to their former positions and only in exceptional cases above or near 
the tombs to which they belonged. The vaults, walls and filtings were painled a dark red-brown colour. 
The tower was equipped with the present transparent east-iron spire, according to the designs of 
E. G. Göthe, the sculptor (approved on 4. 12. 1838, Fig. 104). It was completed by Axel Nyström 
in 1846 (Fig. 1 06). The 17th Centm·y portal of the tower was removed and replaced by a portal in 
new Gothic slyle designed by Axel Nyström. The drawing, Fig. 107, is dated 1843. The trophies and 
collections of the Royal Armoury were placed in the church in about the. same way as before the fire 
( Figs. 23, 24, 96, 142 and 180). In about 1850 the collections of the Royal Armoury were removed. 

XVII . 1856- 1800. Period of F. W. Scholander. During 1858-60 the Be rnadotte Chapel 
was erected on the south side of the church. lt was executed in Dutch renai ssance sty le according to the 
design of F. W. Scholander, the architect, and is a modified copy of the Gustavian Chapel (Figs. 
202, 204). The drawing (Fig. 205) was approved on Nov. 14th, 1856. To obtain place for the chapel, 
the exist ing sacris ty and part of the Erstavik tomb (Fig. 77) were demolished. In the centre of the chapel 
was placed the sarcophagus of Charles XIV Johan, executed of Swedish (Älvdal) porphyry, according to 
the design of R. V. Brouhn (Fig. 354). The sarcophagus was ready in 1856 before the building of the 

chapel was commenccd. 
XVIII .. 1880-88. The Caroline, Gustavian and BernadotteChapelsand the Royal coffins of lead 

in the Caroline Chapel were res to red under the direction of E. A. J a c o b s s o n, the architec);. The restora
tion of the coffins was carried out under the supervision of Hans Hildebrand, the King's Custodian 
of Antiquities, who had their contents examined at the same time. Upon this occasion, the interior of 
the Bernadotte chapel was decorated with wall paintings by S. Thulin and provided with stained 
glass windows (Figs. 206- 207). The vault of the crypt was covered with tiles. 

XIX. 1901. The monument of the Strijk tomb was restored and a new memorial tablet placed there, 
executed according to the design of Ludvig Peterson, the architect. 

XX. 1906. The State Collection of Trophies was removed from the church to the Royal Armoury. 
XXI. 1914-22. Latest restoration of the church. In 1913 Parliament granted Kr. 325 000 for the 

restoration of the chureh (K. br. 20 /6 1913). On account of the increased cost of labour during the cri
tical years that followed, several additional grants were made, whereby the total cost arose to Kr. 520 000. 
The work was performed during 1914-1922 under the direction of Gustaf Lindgren, the architect. 
Professor Martin Olsson, acted .as controller for the Royal Board of B uilding and the Royal Custo
dian of Antiquities as weil as Jeader of the historical work. The most important measures taken during 

this restoration werc as follows: 

öH. Sccr(r;es kyrkor. StockluJL/11, Il. 
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Crumbling brick and stone in the fa<;ades was replaced. The iron spire of the tower was repaired. In 
the interior the medieval plaster surface with its medieval paintings was brought out, completed and 
conserved. This work was performed by C. L. Lundin, the decoration painter. The floor of the nave 
was sunk to its medieval leve!. The tomb stones were restared and placed over the tombs to which 
they originally belonged. The descents to the royal crypts were furnished with stone covers. Central 
heating was installed. The hoilers are situated in the old House of Parliament to the south of the church 
and are common to both buildings. The early 19th Century altarrails were removed and new steps were 
built in front of the altar. The organ gallery was rebuilt and lowered, but the old organ fa<;ade and or
gan parapet were retained. A new organ was procured. 

The graves of King Magnus Ladulås and King Charles Knutsson were examined and their mauso
leums restared at the same time. The sarcophagus of King Charles XII was restored and the Kings 
deathwounds examined. The Bernadotte chapel was supplied with new wrought iron gates. Its interior 
was allered and sarcophagi of the Kings and Queens of the Bernadotte Iine were added. The sarcophagi 
are of red limestone and placed in niehes in the side walls. The wooden roof of the sacristy was removed 
and replaced by a brick vault. The Vasaborg Chapel was supplied with wrought iron gates. The lead 
coffin of the Count of Vasaborg was restared and placed on a podium of red limestone and memorial 
tablets of copper were placed on the walls; all of these arrangements were executed according to the 
designs of I v a r T e n g b o m, the architect. The Baner chapel was restored. A Gothic opening between 
this chapel and the south aisle, dating from the beginning of the 19th Century, was walled up. The 
choir was supplied with new wrought iron gates. 

A vestibule and shelter was arranged at the main entrance of the church on the ground floor of the 
tower as weil as a staircase leading up to the organ gallery and adjoining spaces. The altar piece was 
attended to and its original colours restored. The coats-of-arms and quarterings, funeral banners and 
various filtings were restored. The Serafimer escutcheons1 were conserved and placed along the panelling 
of the choir and north aisl~. A !arge number of coffins both in the chapels and crypts were restared at 
private expense. 

After the work of restoration had been completed, a small number of banners from the State Collec
tion of Trophies was hung up in the church and chapels. Upon completion of the restoration, the Church 
was reconsecrated on June 6th, 1922. 

1 The Serafimer Order is the highest Swedish Order of Knights and was established in 1748 
by King Fredrik I. lts companions are or may be members of the Swedish Royal Family, the heads of 
foreign states and the highest public officials in the Country. The number of Swedish companions (with 
the exception of the Royal Family) may not exceed 32. The coats-of-arms of Knights of the Serafimer 
Order are hung up in the Riddarholm Church after their death. 



UTGIVARNES FÖRORD 

Riddarholmskyrkans beskrivning, som i och med utgivandet av detta häfte fö
religger avslutad, är till sitt omfång betydligt större än någon hittills utgiven volym 
inom verket SvERIGEs KYRKOR. Detta beror i främsta rummet på kyrkans ena
stående rikedom på gravminnen av för vårt lands historia dyrbart slag, vilka 
därför ansetts böra få en särskilt utförlig behandling. En bidragande orsak har 
även varit, att dessa gravminnen under den senaste stora restaureringen genom 
denna boks författare varit föremål för mycket noggranna undersökningar, vilkas 
fullständiga publicering framstått såsom ett angeläget önskemål. Det får därför 
anses såsom ett särskilt undantagsfall, att en kyrkas gravminnen inom verket 
SvERIGEs KYRKOR erhållit ett så stort utrymme som här är fallet, samtidigt som 
den svenska stormaktstidens förnämliga gravkonst genom denna behandling av 
Riddarholmskyrkan måste anses hava erhållit en mycket mångsidig belysning inom 
detta verks ram. 

Till bokens författare, Riddarholmskyrkans och dess minnesmärkens ihärdige och 
kunnige utforskare, professorn Martin Olsson, bedja vi härmed få uttala vårt varma 
tack för den osparda möda han nedlagt även på denna kyrkobeskrivning. Vi 
önska även tacka alla dem, både institutioner och enskilda, vilka på olika sätt 
underlättat arbetets tillkomst. Särskilt få vi frambära uttrycken för vår djupa 
tacksamhet till Samfundet S:t Erik, utan vars kraftiga ekonomiska stöd denna 
bok svårligen hade kunnat bringas till fullbordan. 

Stockholm i januari 1937. 

SIGURD CuRMAN JoHNNY RoasvAL 
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Riddarholmskyrkan. Plan, utvisande gravstenarnas lägen i golvet före restaureringen 1914- 22. Siffrorna angi1·a gravstenarnas nummer i texten. 
Grundriss mit Lageplan der Grabsteine im Fussboden vor der Restaurierung von 191.1- 22 . Plan, showing the situation of the Iombstones in the floor before the restoration of 1914 


Die Ziffern geben die Nummern der Grabstei ue im Text an . -22. 'l'he figures refer to th e number of the tombstones in the text. 
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Riddarholmskyrkan. Plan, utvisande gravarnas och gravstenarnas lägen efter restaureringen 1914-22. Streckade linjer utmärka murade gravar, heldragna linjer 
gravstenar. Ringade siffror ange gravnummer, övriga siffror gravstenar. 

Grundrisa mit Lageplan der Gräber und Grabsteine nach der Restaurierung von 1914-22. Gestrichelte Plan, showing the situation of the tombs and tombstones after the restoration of 1914- 22. Streaked 
Linien bezeiChnen gemauerte Gräber, ausgezogene Linien: Grabsteine. 1\'lit Ring nmgebene Ziffern lines mark bricked graves, drawn lines mark tombstones. Ringed figures indicate tomb numbers, the 

geben Grabnnmmern, die Ubrigen Grabsteine an. other ones tombstones. 
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