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FÖRORD. 

Förarbetena till del häfte, som härmed framlägges för allmän

heten, hava till sina huvudsakligaste delar utförts redan somrarna 

1912 och 1\:113. Beskrivningarna utarbetades hösten 1913. Samt

liga byggnadsbeskrivningar hava författats av arkitekten fil. lie. 

Martin Olsson, under del att arkivarbetet och behandlingen av de 

omfattande kalkmålningarna samt av det medeltida altarskåpet 

i Häverö kyrka utförts av fil. doktor Karl Asplund. Inrednings

föremålen och de lösa inventarierna hava behandlats av de båda 

författarna gemensamt. För deras samveh;granna och oegennyt

tiga arbete uttala vi härmed vårt uppriktiga tack. 

Likaledes begagna vi tillfället att giva uttryck för vår tack

samhet mot prästerskapet inom här ifrågavarande församlingar 

för det tillmötesgående och den gästfrihet, som under arbetet från 

dess sida visats våra medarbetare och oss. Slutligen önska vi 

framföra vårt tack till stud. Harald Hellenius, Häverö, för in

tresserat biträde vid undersökningen av Häverö kyrka. 

Stockholm i april 1918. 

SIGuno CuRMAN. JoHNNY RoosvAL. 



FÖRKORTNINGAR ANVÄNDA I DETTA HÄFTE. 

ANT. TmsKR.=Antikvarisk Tidskrift för Sverige, utgiven av Kgl. Vitter
hets Historie och Antikvitets Akademien. 1864 - . 

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

DIPL. SuEc. = Diplomatarium Suecanum, collegit et edidit J . G. Lilje
gren, B. E. Hildebrand. 1829-1878 (omfattar tiden t. o. m. 
1347). 

IHRFORs= Ihrfors lJplandia Sacra. 5 Bd. Manuskript i Vitt. Hist. o. 
Ant. Akad:s arkiv, innehållande avbildningar och beskriv
ningar av Upplands kyrkor, upprättade på latin 1894--1899 
av Eric Ihrfors. 

R. A. =Riksarkivet i Stockholm. 

RHEZELJUS=J. H:son Rhezelius, Monumenta Uplandica, colligerade anno 


1635, 1636, 1638. Handskrift i Kg!. Bibl. signum F c 6, 
tryckt i Upplands Fornminnesförenings tidskrift häft. 30, 31 
o. 32. 

ST. H. M.=Statens Historiska Museum i Stockholm. 
SVERIGE = Sverige, Geografisk topografisk statistisk beskrivning under 

medverkan av flera författare, utg. av K. Ahlenius, A. Kempe 
och Apelquist. 1908-. 

ö. I. Ä. = Överintendentsämbetet (numera Kg!. Byggnadsstyrelsen). 

I förening med måttuppgifter användas följande förkortningar : 
B=brcdd ; D=diameter ; H =höjd ; L=längd. 



Foto. M. 	 Olsso11 1912. 

F ig. 1. 	 Häverö ky rka och klockstapel från öster. 
J{irche uncl Glockent urm von Osten. 

HÄVERÖ KYRKA. 

UPPLAND, STOCKHOLMS LÄN , VÄDDÖ OCH HÄVERÖ SKEPPSLAG. 

UPPSALA ÄRKESTIFT, NÄRDINGHUNDRA KONTRAKT. 

Tryckta källor: Dipl. S u ec. lI I, s. 148, m 1946, dilr >h ro wer » förstn 
gången nämnes i [örteckn ing över Sexårsgärd en 131 4; III , s. 429 , m 2218 : Nils 
Allesons och Olofs visilntion i »hefir » 1316; V, s. 237, nr 3754: »h ro wir » del

tager i lösen av pall ium åt ärkebiskop Hernrning. - F. W. RA DLOPF, Beskrifn ing 

örver Norra delen ar Stockh olms Län. Upsa la 1804, s. 206 (nnteck nin gar om inven_ 
tarier). - H. H ILDEBHAND , Kort beskr ivn ing av m ålningarna , A nt. T i d s kr. II, s. 388 . 

- 0. SY LWA N, Kyrkomålningar i Upla nd från med elt idens slut, i Ant. Tid s kr . XIV , 
nr 1, 1899 , s. 104, 143 , 149, 163, 171-1 74: beskrivn ing av vft!vmå lningarn a 

(som förf. dock ej se tt annat än i av bildning). - ·SY1rn1GE IV, 1907, s. 68 8. - TH A M , 

Beskri[ning öfver Slockholms Hin , Sthlm 185 0, s. 24f>. - H. I-IJL DEBHAND , S v e ri ges 

Mede l t id IIT, s. 223 en pl an a v kyrkan och ett omnä mnand e av »process ions· 
gången », s. 552 avbildning av en ljuss lav (efter Schola nders hilr reproducerade 
a kvarell) och s. 694 avbildningar av ilngla rn a i valv II. 

H and s k r ivna källo r och a v bildningssamlingar: I1-1nro n s, pars 
sec. IT , s. 1897 IT. : två akvarc ll crade tu schteckningar (klockstapeln och kyrkan 
frå n söder), normali serad plan , ofu llständig inventariefö rteckning, utdrag ur k yrk · 

böckerna. - RI-IEZEL.IUS, s . 65 om a ltarsk<°1pet, s. 168 teckning av ky r·kan och 

kyrkog<°1rden, troligen 1635. - A. T. A. · Akvarelle t· av F. W. Scholand cr, utförda 
1851, 3 blad: 1) Valvens och S. långhu svilggens måln ingar. 2) Plan samt avbildning 

av en lju sstav. 3) »J{araktären af I-lilfverö Kyrkas Frescomåln ingar : 1) Mellan krysse t, 
2) Vestrn krysset. » •Beskri[nin g öfver Hä fvcr·ö Kyrka i Roslagen Stockholm den 

20:d e Julii 1851• av F. W. Scholandcr. Tecknin gar av P . A. So hlm a n : sk iss av V. val 

yet (bl ye rts), int . mol Ö. (tusch ), cxt . frå n S. (blyerlsski ss) . 21 fo to. av väggarnas 

1- 1"2:i81. Sveriges ky r kor. Uppland : l'iiddö o. Iliiuerö skepps/ag. 
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och valvens målningar. 10 foto. av arki tektur och inventarier. - Inventarium av 
8/10 1829 . P. M., uppsatt av 0. Janse 4i• 1905, med anledning av tjänsteresa till 
Häverö kyrka i och för undersökning på grund av ifrågasatt värmeledning under 
kyrkans kor. Skrivelser från kyrkoherde J . G. Hellenius ang. restaurering 1905. 
Skrivelser ang. målningarnas avtecknande av N. M. Mandelgren och F. W. Scho
landet'. - Ö. I. Ä.: 1 bl. ritning till nytt altare (halvcirkelformig altarring med 
fyrpassornering, latinskt klöverbladskors, enkelt rosettfönster) af J . L . Larsson (oda
terad, omkring 1850, icke utfört) ; 1 bl. ritning till nytt orgelverk, lik föregående . 
J. L. Larsson, 18 nov. 1851; 1 bl. i·itning t ill ny altarring (planen halv åttkant, 
fyrpassornering) 1851 (utförd). - Uppmätningsritning av Gust. Ameen 1904 (vävkop.) 
1 bl.; 3 bl. förslag till restaurering av Gust. Ameen (plan, längdskärning, två tvär
skärningar, plan av orgelläktaren; fasader mot N. och Ö.; altarskrank, orgelläktare, 
bänkar) stadf. 11/r. 1905 (vävkop.). 

Kyrkans arkivalier : I LANDSARKIVET, UPPSALA, förvaras böcker intill 
1817 . . Upplysningar om byggnadshistoria och inventarier anträ!Tas i följande delar: 
K I: sockenstämmoprotokoll 1773-1817, LI, 1, 2: räkenskaper 1695-1758 och 
1759-1803, N 6: inventariebok 1679-1799, 0 1- 3: reparationsräkenskaper 1750 
-1751 . - De i KYRKAN och PRÄSTGÅRDEN förvarade böckerna gå tillbaka till 1804. 
Uppgifter av konsthistoriskt intresse i följande: 56 b : räkenskaper 1804-1850. 
57 a: kyrkans utgifter 1811-1817. 59: sockenstämmoprotokoll 1818-·1847. so': soc
kenstämmoprotokoll 1847-1879. 

Sockenstämmoprotokollen (K I) för 1773-1817 innehålla en del upplysningar 
av kulturhistoriskt intresse, varav följande må anföras: 

1793 håller ärkebiskop Uno v. Troil sockenstämma med anledning av hände!· 
ser, som tilldragit sig i torpet .Myrby nära prästgården >och blifvil a f en del För· 
samlingens enfalldigare ledamöter för den Onde andes omedelbara verkningar an· 
sedde>. Om dessa tilldragelser finnas långa protokoll i Sockenstämmans protokolls· 
bok och i Häverö och Väddö Skeppslags Dombok i Landsarkivet, Uppsala. En notis 

• Upsala 	Ärkeslifts Herdaminne> berör saken. 
1806 göres följande minutiösa bestämmelse angående gravölsvälfägnaden: 
>Föreställde Kyrkoherden att som till hans Kunskap kommit det om Söndags· 

morgnarna wid Tillfällen, när lik utbäras ifrå Hus och Byar till sin Hwilostad, på 
flera Ställen skall i Församlingen wara brukligt att då intaga Graföls\välfägnaden 
som på så otjenlig lid, fara wärdt, kan sträckas öfwer hwad behof görs, det Pastor 
gerna såg blefwe afska!Tadt, hwarvid han wist icke spände Tankan så widt att all 
Plägning, särdeles för Slägt och Bärare skulle inskränkas, utan trodde det nog när 
samlade Gäster undfägnades då med En enda Brännvinssup, hwarvid En mindre 
Smörgås eller Ost kunde nyttjas. > I stället få församlingsborna >om middagen efter 
Gudstjensten hembjuda slägt och wänner samt då måtteligen fägna efter råd och 
lägenhet, såsom det sker i andra socknar>. Då bonden Erik Larsson i Söderby 
intygar, att det går så till i Husby-Skederid , där han var född , antages detta som 

församlingens enhä lliga beslut . 
1824 h ar en eldsvåda uppkommit på grund av oförsiktighet med rökning. Soc

kenstämman finner • med harm och fö rtrytsamhet>, att det icke ä r sällsynt att se 
•en yster och ofö rsigtig ungdom gå med rökande Tobacks Pipor om nätterne>. >Vill 
Ungdomen röka, så bör det skje uti Föräldrars ocb Husböndei·s Hus och Stugor men 
ej där wådhligt är, och nattvandringar ifrån den ena gården till den andra inga· 
lunda hedrande.» Den, som visar oförsiktighet vid rökning, >skall icke allenast 
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mista sin Pipa och försäljas, utan ock dä l'lill mer plickta 5 Rdr B:co, hwilket alt 
skall tillfalla församlingens fattig Gassa> . Samma böter stadgas för de äldre. 

Från den ryska invasionen 1719, då Edebovikens stränder härjades, berä ttas 
det i kyrkans räkenskaper (LI, 1): >När fi enden här i orten med slröfwande och 
brännande grnsserade afhändes wåldsammeligen den som Kyrkians penningar hade 
med sig at bortföra, Kyrkians redbaraste medel uti Runnstycken och halfören » 47: 6. 

Kyrkkistan och kyrkans skrud hade redan i augusti 1716 förts till Knutby. 
1720 föras rä ttegångar om kyrkans och kapellets under ofreden bortkomna egendom. 

Kyrkogården. 

Kyrkog å rden har i stort rektangulär form med långsidorna K.YRKo

löpande i öster och väster och med sin huvudsakliga yta öster och GAnoEN. 

söder om kyrkan. Marken sluttar starkt åt öster, och kyrkan är 
belägen i den brantaste sluttningen. På norra, västra och södra 
sidorna omges kyrkogården av en grå
stensmur utan avtäckning, på den östra 
av ett ståltrådsstängsel. Muren är på 
västra och delvis på norra sidan av ' N 

fältsten i bruk, på södra sidan kall
mur, delvis av tuktad sten . I murens 
västra sida finnes en ingång med järn
grindar och putsade tegelstolpar. For- .s 
dom ha två ingångar fUililitS, en i Lond~vä9 

Fig. 2. Häverö kyrka . 
norr och en i väster, försedda med Situationsplan. Skala 1: :rnoo. 
»Stegluckor». Dessa omtalas första A Kyrkan, B Stapeln, C Boden. 

gången i ett visitationsprotokoll av år 1688, där det säges, 
att »norra stegluckan sampt muren på norra sijdan nog förfallen , 
bör förbättras». Detta krav återkommer senare med ganska korta 
mellanrum. I 1774 repareras stegluckorna och förses med nya portar. 
Vid sockenstämma den 11 maj 1794 beslöts »de bofälliga stigluc
kornas lagande på norra sidan». Samma år beslutes, att »Bogårds
muren skall rappas och taket rödfärgas jämte de omkring Kyrckan 
warande gamla Bodar». 1819 »proponerades, att den del af Kyrko
gårdsmuren å In.vilken Taket blifvit rifwit, nembligen ifrån der 
arbetet sidst stadnade intill Norra Stegluckan» skulle omläggas. 
Härav synes, att bogårdsmuren vid denna tid , liksom ofta var fallet, 
hade träavtäckning. 1814 torvlägges muren, och ungef~r vid samma 
tid nedrivas de gamla stegluckorna, ty 1817 beställas grindar till 
kyrkogården, och efter denna tid omtalas stegluckorna icke vidare . 
Deras ungefärliga utseende framgår av fig . 11. 



VÄDDÖ OCH HÄV ERÖ SK EPPSLAG. 

Kyrkogården har 
förr haft mindre yta 
än nu. 1794 föreslås, 
»a lt med tanke på del 
olillräckliga ulrymmet 
på Kyrkogården en 
särski Id graf plats skull e 

~-~- inrältas norr om Kyr
De/in. JI. Olsson 1914 . kan för själfspilJingar, 

Fig. 3. Hiiverö. Gravvårdar av trii. 1800-talet. denna plats skild från 
Ska la 1 : 40. 

Grab111ii ler a us Holr.. l!J . Jahrh . den öfriga Kyrkogår 
den genom en grå

slensmur ». Gravplatserna skull e då kunna använd as av »heder
ligt» folk både norr och söder om kyrkan. Församlingen beslöt att 
genast verkställ a denna avgränsning. År 1809 mås te kyrkogården 
utvidgas, emedan fl era regementen soldater varit inkvarterade och 
fört sjukdomar med sig. 1900 utvidgas kyrkogården ytterligare åt 
öster. Bogårdsmuren kring den sist tillagda delen är av tuktad sten. 

Utefter kyrkogårdens västra och södra sid or äro träd planterade. 
1817 betalades »för plantering kring kyrkogården ». På kyrko
gården finn as talri ka gravvårdar av trä med för dessa trakter 
karakteristiska former , de flesta från 1800-lalets senare del (fig. 3). 

Klocksta peln. 

K1.oc:i;- Kl oc k stape l n är belägen i bogårdsmurens nordväs tra hörn(fi g. 
sTAl'E1.:-;. 	 2 B). Dess bärande delar utgöras av 16 st. slående, grova furustoc

kar, hållna i upprätt ställnin g medelst en dessas nedre del omslutande 
knuttimring, som ytterligare belastats genom stenfyllning innanför 
limringen (se fi g. 5 o. 6). Sinsemell an äro dessa stolpar strävade med 
8 st. grova sneds trävor, vilka dock troligen äro senare insatta för
s tärkningar. I klockvåningen s trävas de bärande stolparna medelst 
självvuxna knän, vilka placerats 4 st. mellan varje stolppar , så att 
r unda ljudgluggar åstad kom mits. Stapeln är nu inbrädad och röd 
färgad. Den har förr varit öppen , vilket framgår därav, att alla 
de stående stolparna ännu äro delvis spånkl ädda i.i.nda ned till 
knutlimringen. Spånen är av ek och har den form fi g. 7 c visar 
samt är tjärad. Huven är även ledes helt kl ädd med ekspån. Överst 
å spetsen finnes en pl å tf lö j e l med bokstäverna 0 0 S och årtalet 
1731 uthuggna. Stapeln är ett mycket märkligt byggnadsminnes
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märke. Konstruktivt har den beröringspunkter med slavkyrkorna . 
Den tillhör en grupp av staplar, som nu huvudsakligen på träffas i 
norra Sverige, ehuru den i en del fall visar primitivare konstruk
tioner än dessa s in a släk tingar . Bland dessa nä rbesläktade stap
lar kunna nämnas de i Njutånger och Trönö i Hälsingland samt 
Hille nu rivna s tapel i Gäs trikl and. S tape ln ger med sin primitiva 
konstruktion intryck av mycket hög å ld e r. Troligen går den till-

Foto . .\l. Oi.<so 11 191:1. 

Fig. 4. Häverö. J{lockstapeln frå n vfister. 
D er Glock enlunn von \Ves ten . 

baka till 1500-Lalet; möjli ge n iir den äldre. Ar 1733 utbe ta las 3 
cl lr t ill »Bygg mi.is taren i Schebo för de t ha n r es te hit och såg på 
kl ockstapeln ». Dess tills tånd mäs te a llLså då ha ingivit fa rhågor. 
Samm a å.r reparerades den tyd li gen, ty då beta lades »för 4 s lockar 
till Klockstape ln 14 dlr », och i prolokoll et för prostvisitati onen 1754 
säges, a tt »Klockstapel och bogårcl smur i:i.ro i god t s tånd ». 1790 
bes lu tes, att »Klocksta peln ska ll förb ä ttras med 4 a 5 starcka s töclj e
ba ndsstockar jämte några mindre ». Samma år beslu tes, a tt kl ock
s tapeln skall »bredfordras, och det i å r, på a ll a 4 sidorna så långt 
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Fig. 5. Häverö klockstapel. Plan och tvärsnitt i norr-söder. 

Skala 1 :200. Uppmätning av M. Olsson 1912. 


Der Glockenlurm. Grundriss und Schnitt. 


en bredlängd kan hinna till de runda hålen på densamma », var
jämte taket »såsom alldeles rutit» omlägges. 

Bon. Kyrkans bod, knuttimrad, brädfodrad och rödfärgad, är belägen 
i bogårdsmurens linje och sammanbyggd med klockstapeln (fig. 2 C). 
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'VpplarJd. 

Jfl:fu ro h!ocb.dcifX'L 


9 -IOI\ 

Fig. 6. Häverö klockstapel. Tvärsnitt i öster- viister. 

Skala 1: 200. Uppmätnin g av M. Olsson 1912. 


Der Glockenturm. Schnitt. 


Taket är täckt med enkupigt tegel. Dörren befinner sig på lång-
sidan. Den är svartmålad och försedd med kraftiga, smidda gotiska 
järnbeslag. Beslagen äro: två rosettformade nyckelskyltar (diam. 
12 cm.), en rombisk nyckelskylt, fem små rosetter (diam. 5-6 cm.) 
samt en enkel vriden ring. Låset är inrymt i en träkloss (1. 95 
cm. , B. 13,s cm., Tj. 12 cm.), fasth ållen med tre järnband. 

Kyrkobyggnaden. 

Kyrkan, vars grundplan fig. 8 visar, är genomgående uppförd PLAN o c tt 

av gråsten. Endast valv och väggpelare, dörr- och fönsteromfatt- MATEiuA1.. 

ningar, översta delen av lårighusets gavelrösten samt värmekam
marens väggar äro av tegel. 
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Stora och små s tenar ligga om varandra i 
alla höjdlägen , endast under långsidornas 
remstycken kan man iakttaga, att stenarna 
valts. Diir ligger runt kyrkan ett skift av 
tunna, plana stenar . Gavelröstenas tjock
lek förminskas genom av trappning på in

Fig. 
a 

7. Hiiverö. 
och b frå n 

Takspån. 
kyrkan, 

sidan 4 
översta, 

gånger ovanför valven, och den 
4 m. höga delen är uppförd av 

c från stapeln. 
Skala 1 : 20 . 

Dachschindeln. 

tegel i munkförband. 
Sockel saknas, men undergrund en är 

sy nlig under östra delen av kyrkan. Den 

Samtliga gråstensväggar hava stor tjocklek, östra gavelväggen 
2 •• . .. 1 s . . k o b

, 5 o m. , ovriga vaggar ,9 o m. . tenarna mtaga 1c e nagon e
stiimd inbördes ordning med avseende på s torl eksförhåll andet. 

är av otuktad grås ten och springer fram intill 40 cm. utanför 
vi.igglivet. På östra gaveln bildar den på grund av läget en bög 
underbyggnad, som omärkli gt övergår i gavelväggen. 

Ytterväggarn a äro skol ade och fogs trukna med bruk av grov 
kvartssand. Utanpå denna fogstrykning finn es på de fl es ta s täll en 
en ny sådan av fin are bruk, vilket på ytan avfärgats med vit kalk
färg. Väggarna hava troligen ald rig varit rappade. Dörr- och 
fön steromfattningar ära slätputsade och avfärgade med bl åvit kalk
färg. Gavelrös tenas tegelpartier iiro putsade och målade i röd 
färg . Ovanpå målningen bar upplinjerats en renässansförband imi
terande tegelrutning, varjämte östra väggen prytts med ett målat, 
vilt kors . Rappningen är nu delvis bortfallen, så att den under
liggande murytans munkförband är synligt. 

I långhusets nordvästra hörn har muren en genomgång snett ge
nom hörnet, såsom planen och fi g. 13 visa, troligen för a lt möjlig
göra en bekvämare förbinde lse med den norra delen av kyrkogår
den. Berget går nämligen hi.ir i dagen och i.ir ganska högt ome
delbart intill byggnadens nordöstra hörn. Genomgången täckes av 
ett mycket primitivt, oregelbundet tunnvalv av obetydligt tillformade 
grås tenar. På norra sidan avslutas tunnvalvet med en rundbåge 
av mycket hårt, delvis till halvsmältning bränt tegel. Tegelmått 
25 x 12 x 7,s cm. På västra sidan är motsvarande rundbåge gjord 
av grovt tillformad grås ten. Valvets stenar, såväl gråsten som 
tege l, ligga i förband med omgivande mur. Gången är således en 
ursprunglig anordning och icke en senare genombrytning. Hilde
brand (Sveriges medeltid Ill, s. 223) anser denna genombrytning 
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vara gjord för de processioner, som skulle gå runt kyrkan. Enligt 
yngre U ppsalamissalet skulle processioner företagas på omkring 20 
av årets dagar »per circuitnm ecclesie», vilket säkerligen betyder 
utomkring kyrkan. Dessutom skulle företagas processioner kring 
kyrkogården till förm ån för själarna i skärselden . 

P.:1.tggT\'ad.r
periodeY• 

Fig. 8. Häverö kyrka. Plan. Ska la 1 : 300. Uppmätning av ark . G. Ameen 
1904. Kompletterad 1912 av B. Wijkmark. 

Grnnclriss . 

Murarna avslutas upp till med dubbla remstycken. De äro 
av ek och om kring 35 cm. i fyrkant. Sinsemellan äro de förenade 
med tvärstycken, som inlaxats i remstyckena. Dessa äro äldre än 
valven, emedan översta delarna av sköldmurarna äro uppmurade 
så, att de vila ovanpå remstyckena. Troligen äro de jämngamla 
med kyrkans murverk. 
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LÅNG HUSETS 

VALV. 
Långhuset täckes av tre valv, vilande på flersprångiga vägg

pelare av tegel och mellan dessa slagna, kraftiga sköld- och gör
delbågar. · Sköldbågarna äro i östligaste valvet rundbågiga, med 
ansats till spetsbågighet, i övriga valv tydligt spetsbågiga. Vägg
pelarna äro icke i förband med murarna. I vardera av östmurens 
väggpelare finnes en nisch, troligen för väggskåp. Nischernas stor
lek i nordöstra pelaren 41 x 36 cm.; i sydöstra pelaren 32 x 29 cm. 

Det östligaste valvet är ett stjärnvalv, de båda övriga 8-stråliga 

-10 0 . 

Fig. 9. Häverö kyrka. Längdsektion. Skala 1 : 300. Uppmätning av ark. 

G. Ameen 1904. I\ompletterad 1912 av B. Wijkmark. 


Längenschnitt gegen Siiden. 


kryssvalv. Sköldbågarnas djup i östligaste traven är omkr. 60 cm., 
övriga traveer omkr. 80 cm. 

Valvstrålarna hava rektangulär profil och övergå utan kapitäl 
i väggpelarna. De äro icke synliga från valvens översidor. De 
båda kryssvalvens strålar ha nära hjässan ett tvärband (se planen). 
Tegelmått i valven: 28-30 x ? x 7- 8 cm. För att göra kyrko
rummet högre vid valvens inslagning ha sköldbågarna uppmurats 
så, att de med sina hjässor befinna sig omkring 1, 1 5 m. över den 
ursprungliga gråstensmurens överkant (se skärningen fig. 10). 

Den uppkomna öppningen mellan sköldbågens hjässa och den 
gamla väggen har igenmurats med tegel i munkförband. Tegel
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mått 27-29 x ? x 7-8 cm.; mycket ojämnt tegel. Detta murverk 
vilar på den ursprungliga murens remstycken och omger även en 
del av takstolarnas högben, vilka således äro äldre än valven. 

Valvkapporna äro 1/2-sten tjocka, starkt bukiga och upptill täm
ligen vassa samt slagna på stick. De äro prydda med medeltida 
valvmålningar, som beskrivas å s. 18-40. Såsom framgår av det 
nu sagda, äro långhusets valv yngre än det övriga murverket. Valven 
inslogos sannolikt omkring mitten av 1400-talet, i varje fall före 
tiden omkr. 1475, då de äldsta valvmålningarna äro utförda (jfr s. 29). 

AO. 0. !:F. 40. "1~ !l.0~ 

i-"4--'---'----'-'--i--'--'--'--'---1-----l-------l 

Fig. 10. Häverö kyrka. Tvärsektion genom långhus och sakristia. 

Uppmätning av ark. G. Ameen 1904. Kompletterad 1912 av B. Wijkmar k. 


Querschnilt durch das Schilf und <lie Sakristci. 


Innan valven inslogos, hade kyrkan inn erta k av trä, plant ÄLDRE 

eller tunnvälvt, troligen det senare. I det nuvarande yttertakets THÄTAic 

panel ingår ett ganska stort antal bräder, på vilka finnas fragment av 
tidigt gotisk ornamentsmålning. Troligt är, att dessa bräder här
stamma från det gamla innertaket. Ornamenten, som kunna hän
föras till tiden omkr. 1300, 1 äro utan grundning utförda direkt på 
de skrädda plankorna med kalkfärg i vitt, gråbrunt, grått och svart. 

På vapenhustakets östra sida finn es ett fragment med enkla REsrnR Av 

profilsedda akantusblad (?) inom halvcirklar (fig. 21); på långhusvinden n E:r ÄLonE 
TllATAKETS 

1 Målningarna tillhöra en lidig gotisk målningsgrupp, vars huvudmonument är Mh,NING . 

Riddarholmskyrkan i Stockholm. 
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LÅNGHUSETS 

GOi.V. 

över andra traven förekomma inalles 11 större och mindre fragment , 
bestående av 1) en halv, rosartad blomma, diam. 57 cm. (fig. 20), 
2) två nedåtriktade raka snibbar, diam. c:a 15 cm., 3) cirklar i svart 
och vitt av ung. 25 cm. radie, en på norra, en på södra sidan, 
4) tre band- och bladornament i följd på en planka (fig. 19), 
5) halvrunt fragment av bladornament, 6) halvcirkelformig palmett 
med 2 små blommor, 7) tre nedåtriktade spetsiga bågar. 

Långhusets golv är i mittgången och koret av plansten (kalk
sten) med inlagda gravhällar (jfr s. 63), under bänkkvarteren av trä. 
Det är nyinlagt 1905 och vilar på ett kvarliggande tegelgolv, inlagt 
1801 : Detta tegelgolv föregicks av ett trägolv. Enligt socken
stämmobeslut sistnämnda år skulle golvet »som är förstördt af 
svamp förbättras med tegel hvaraf kyrkan nu har förråd». Om 
äldre golvbeläggning är intet bekant. 

Långhuset har sex 
rundbågiga fönster, tre 
på södra, två på norra 
och ett på västra sidan , 
och har till den senaste 
restaureringen 1905 haft 
ännu ett sådant på östra 
gaveln . Detta fönster är 
nu till största delen igen
salt och har endast en 
mindre, cirkelrund ljus

öppning, försedd med modern glasmålning. Fönstret i övrigt 
är igensatt med en tunnare tegelvägg, så a lt den ursprungliga 
fönsteröppningen åt såväl ut- som insidan bildar en nisch. 
I fy llnadsväggen finn as på utsidan fyra vitputsade blinderingar. 
Huru många fön ster kyrkan ursprungligen hade, kan icke med 
säkerhet avgöras, men troligt är, att korfönstret och fönstren på 
södra sidan funnits från kyrkans byggnad , ehuru de alla blivit 
utvidgade och förändrade. En teckning hos Rhezelius från år 
1635 (fig. 11) visar, at t kyrkan vid denna tid hade tre små fön
ster på södra sidan, belägna på samma platser som de nuvarand e. 
År 1724 utbetalad es 5 dlr »för ett fönster som gjordes ånyo baki 
kyrkan ». Härmed åsyftas tydligen västgavelns då nyu pptagna 
fönster . I prostvisitationsprotokoll 1754 säges, att »kyrkan är repa
rera t och en ny uphuggen kyrkodörr, et nyt kyrkofönster på norra 
sidan samt 3:ne g:la fönster till s törre wid uphugne ». 

L ÅN CiH \;SETS 

Fig. 11 . Häverö kyrka fr:'\n söder. Teckning 

av I. fihezelius omkr. 1635. 


Die IOrche von Siiden. 1-Iandze ichn un g um 1635. 
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Enligt ett sockenstämmoprotokoll från 1780 ang. östra gavelns 
reparation uttalades »att det skull e pryda och gagna om sa mtidigt 
e tt större fö nster upptages i stället för <l et nuvarande mindre». 
Av räkenskapern a a tt döma tyckes detta ej då ·ha blivit ut för t. 

Vid 1800-talets mitt upptages ett n ytt fö nster på norra sidan. 
Enligt sockenstämmoprot. d. 18 mars 1848 »medgafs a lt ett fö nster 
skulle upptagas i den fö rdjupning :om befrnnes i bakre delen af 
kyrkan på norra väggen». 

Vid res taureringen 1905 igen murades delvis det sist omtalade fö nsL
ret på norra sidan för att lämna plats för den då nygjorda värm eledningen. 

I en del a v fön stren fann s ännu under 1800-talets börj an möj
ligen medeltida glas. I den s. 50 citerade skrivelsen om altarskåpet 
erbjud er s ig nämligen församlingen »a tt för belysningens skull om 
göra de fönster däri små munk r u t or ännu äro kvar ». 

Långhuset har två ingångar , en på södra och en på västra Ur--: c•ttl!SET s 

sidan. Den västra som är stickbåo-icr uppto crs som nämnt vid niiirn i">PP· 
' ö 0 ' 0 ' ' i\'. l :\'(iA H . 

reparationen 1751. Den södra, som är kyrkans ursprungliga, leder 
från vapenhuset. Den är troligen svagt spetsbågig och omgiven 
av en enkel, rä tvinklig profil ering av tegel (fi g. 8). Övre delen 
av profil eringen dölj es av vapenhusvalvets sköldbåge, så att portal 
bågens form ej med säkerhet kan faststä llas. 1779 beslöts, a lt »för 
a tt ska ffa mera ljus baki kyrkan » sätta glasdörrar såväl från vapen
huset som i väs tra ingången. I porta len insattes 1905 nya, två
delade dörrar. Före 1779 stängdes dörröppningen med en enkel
dörr av furu med gotiska järnbeslag (fig. 15). På övre delen på
spikade bräder av 3-4 cm. tj ocklek med trepassartad skärning 
med samma motiv som å en del gotländska portalomfattningar. 

Urfasningar finnas för två horisontala bandbeslag. De bevarade 
beslagen äro rosetter av varierand e storl ek, spridda över hela dör
ren, samt två fyrbladiga skyltbeslag, det nedre till lås, det övre 
till dyrk. I-I . 264: cm. Största B. 151 cm. Tjockl ek 5 cm. 
Sockenslämmoprot. d. 7 okt. 1878 lämnar följand e uppl ysning: 
»Vid ta l om försälj and et af gamla kyrkodörrarna yrkade C. 0 . 
Wall på Buska att gamla kyrkodörren vid vapenhuse t måtte be
varas qvar, hvilket s tämman medgaf och beslöt a tt densamma skulle 
insättas i kyrkboden. » Den har senare använts som skilj evägg i 
kyrkan s vedbod och skänktes 1913 till Upplandsmuseet i Uppsala . 

I väs tra ingången liksom i vapenhusets portal finnas sedan den 
sista restaureringen (1905) grönmålade dörrar av pärl spåntat virke 
med järnbeslag, imiterande den nyss omtalade gamla dörrens. 
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SAK 11 1sT rA Sakristian är belägen vid långhusets nordöstra ända. Dess 
murar äro, liksom långhusets, helt och hållet av gråsten, men äro 
något tunnare än dessa. Något förband mellan långhusets och 
sakristians väggar har icke iakttagits; ehuru, som senare skall visas, 
båda äro samtidiga. I norra gavelväggens röste har ås tadkommits 
ett kors genom insättning i murverket av 3 långa ohuggna sten-

Fig . 12 . Hi"tverö kyrka från nordost. 

Die Kirchc von Nordoslen. 


block (fig. 12). Den mot sakristian gränsande delen av långhus
väggen har för vinnande av utrymme något förtunnats. 

Tillträdet till sakristian sker från långhuset genom en rund
bågig dörröppning. På långhussidan är denna omgiven av en stick
bågig omfattning. Öppningen stänges med en medeltida, järnklädd 
dörr. 

Sakristian är täckt med ett förtryckt tunnvalv av tegel. Valvet 
utgår direkt från gråstensväggarna och har sitt anfang i dessa, 
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varav synes framgå, alt valvet är uppfört samtidigt med sakristian 
för övrigt. 

På östra väggen har sakristian ett litet rundbågigt fönster (fig. 
12). I sockenstämmoprotokoll för 1791 )) erinras om sådana Repa
rationer på Sakristian nästa sommar att den kunde få större fön
ster och jerngaller, förses med spisel och göras dragfri af någon 
förfaren Murmästare ». 

Under sakristian finnes källare med ingång från öster. Dörr
öppningen täckes av ett horisontalt större stenblock, som räcker 
öv~r öppningens hela bredd. Dörrens storlek: H. 1,so m., B. 1,2s m. 

Taket i källaren, tillika golv i sakristian, är av skrädd plank 
på bjälkar. Källarens H. 1,60 m. Golv av stampad jord. 

Tillträdet till sakristians vind har ursprungligen skett från lång
huset genom en på dess vägg över sakristidörren befintlig glugg, 
vilken varit stängbar medels en lucka. Denna glugg är ursprung
lig, vilket framgår av konstruktionen. Utseendet framgår av fig . 14. 

Öppningen (H. 90 och B. 75 cm.) täckes av tre långa, på un
dersidan plana block, vilka ligga parallellt över öppningens hela 
bredd och fortsätta in i kringliggande murpartier. Det närmast 
sakristivinden liggande blocket skjuter ut omkring 25 cm. utanför 
väggen och bildar ett skydd över öppningen. Golvet i öppningen 
består likaledes av plana hällar, vilka också ligga i förband med 
omgivande mur. Mot långhuset har öppningen en omfattning av 
tegel , så att en i det närmaste rektangulär glugg erhållits: H. 68 cm., 
B. upptill 68 cm., nedtill 56 cm. Tegelmått 28 x 13 cm. x 9-10; 
mörkröd färg. Gluggens horisontala övertäckning murad på en 
ännu kvarsittande bräda. Gluggen har senare igensatts med tegel 
av annat slag. Tegelmått 28 x ? x 9 cm.; färg ljusare röd . På 
insidan åt vinden kvarsitta ännu hakar för luckans gångjärn. Igen
sättningen skedde under medeltiden. Den täckes nämligen inåt 
kyrkan av kalkmålning från 1400-talets slut. 

Av nu meddelade beskrivning framgår, att den omtalade gluggen 
icke kan ha varit ett fönster utan en ingång till sakristians vind. 
Då ingången, såsom visats, är jämngammal med långhuse t, måste 
sakristian vara samtidig med detta. En likartad anordning finnes 
i grannkyrkan Edebo. 

Vapenhusets väggar äro av gråsten. Dess murar ligga ej i VAPEl'Hus. 

förband med långhusets. Om det är yngre än långhuset kan icke 
med säkerhet avgöras. Väggarnas tjocklek 1,45 m. Södra väggens 
röste är helt av gråsten; två gånger avtrappat ovanför valvet. 
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Foto . Jlf. Olsson 1913. 

röstets översta 
del en cirkelrund 
blindering. Under 
denna en rektangu
lär nisch. Båda äro 
putsade och omgivna 
av en putsad ram. 

På östra väggens 
insida finnes en altar
nisch (H. 82 cm. , B. 
82 cm, största djup 
67 cm.) för det hel
gon, åt vilket va
penhuset var invigt. 
Nischens golv (altar
skivan) utgöres av 
en häll av röd kalk
sten, vilken sticker 
ut omkring 35 cm. 

utanför vägglivet. 

Fig. 13. Häverö kyrkas nordvästra hörn , sett från Dess tjocklek är 7 cm. 
norr, med genomgång. Vapenhuset täckes 

Passage in der nordwestlichen Ecke der Hirch e, 
die hier dicht an eine1n Berghiigcl li egt. av ett kryssvalv av 

tegel med ribbor av 
rektangulär genomskärning, icke synliga på valvets översida. 
Som stöd för valvet finnas i hörnen väggpelare med enkla, putsade, 
oornerade kapitäl och mellan pelarna sköldbågar, av vilka den östra 
delvis täcker övre delen av långhusets portalomfaltning. Härav synes, 
att vapenhusets valv äro yngre än dess murar. På grund av likheter 
i k'onstruktionen är troligt, att vapenhusets valv inslagits samtidigt 
med långhusets. I sydvästra svickeln är uppgång till vapenhusets 
och långhusets vindar. Golvet är av tegel i sicksackmönster (1905). 

Vapenhusets portal är utan profilering med en osymmetrisk, 
tryckt spetsbåge. På insidan en 20 cm. djup smyg, övertäckt med 
två stenblock, vilka bilda ett slags balk. Denna avlastningsbalk 
döljes nu av sköldbågen, men är synlig bakom denna inifrån 
dörröppningen. 

Dörren är grönmålad med imiterade gotiska järnbeslag, nygjord 
1905. 

YTTEl\T,\i.\. Kyrkans yttertak är av bräder, täckt med tjärad ekspån 
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av form , som fram
går av fi g. 7 a , 

ehuru av mycket varie
rande bredd. Det 
nedersta spånskiftet 
vid takfoten har en
kelt tillspetsad form 
(fig. 7 b). Mellan lak 
panel och spån ligger 
näver. Över taknoc
ken på kyrkans västra 
gavel reser s ig en 
plåtbeslagen skorsten 
med enkelt krön av 
smitt järn, utförd 1905 
efter ritning av arki
tekt G. Ameen. 

Yttertakets panel
bräder äro skrädda 
(om · rester av orna
mentsmålning se s. Fig. 14. Häverö. Igenmurad glugg m ol lå nghuset, 
11). Takstolarna, som sedd frå n sa kristians v ind. 

Zu gemauerl c Öffnung zwischcn de1n Boden der Sakristeidelvis äro inmurade uucl dem Schiffc (von dem ers te n aus geseh e n). 

i valvens sköldmurar, 

äro således ä ldre än valven. Deras konstruktion framgår av 

fig. 10. Vindskidorna äro kantfasonerade och bredare vid 

nederändan, så att de skydda remstyckenas ändar. Spåntaket 

nämnes första gången i arkivet å r 1728, då det tjärades. Sedan 

denna tid ät' spåntaket aldrig helt omlagt. Dock omtalas ofta tjär 

ning och lagning av detsamma. 1799 t. ex. Jagas kyrktaket grund

ligt och »strykes med rödfärg, tjära och vitriol ». 


Då, som för ut visats , kyrkan ha r ursprungligt tunnvalv av tegel llATE111 NG. 

i den med kyrkan jämngaml a sakristian och då även i bågen över 
genomgången i kyrkans nordvästra hörn finn es tegel i ursprungligt 
förband med omgivande grås tensmurar, torde den icke vara upp 
förd tidigare än 1250. Teglet börjar nämligen uppträda i Mälar
dalen under 1200-talets förra hälft, exempelvis i Sigtuna Maria-
kyrka, Sko kl os terkyrka m. fl. Det oregelbundna gråstensförbandet 
med block av mycket varierande storlek om varandra, vi lket visat 
sig vara ett sent drag, talar för att kyrkan är upp förd under en 
2-11, 2581. Sveriges kyrkor. Uppla nd : Väddö o. Häu erö skepps/ag. 

Foto. J\'f. Olsso11 1913 . 



18 VÄOOÖ OCH HÄVERÖ SKEPPSLAG. 

UrrvÄHM~1:-;G. 

senare tid. De i kyrkan funna målnings
fragmenten tillå ta knappast en datering 
senare än 1300-talets början. Kyrkans 
tillkomsttid torde alltså kunn a sältas 
till omkr. 1300. Om vapenhuset är 
senare uppfört än långhuset, kan icke 
med säkerhet avgöras. Det är likväl 
uppfört före de mot 1400-talets senare 
hälft in slagna va l ven. 

Kyrkan har värmeledning för varm
lu ft. För eldningsrum och värmekam
mare utfördes år 1905 en tillbyggnad 
av tegel på norra sid an. För sakri stian s 
uppvärmning finnes i denna en öppen . 
spisel. 

Medeltida k a lkmålning. 

Kal km å lnin g från slutet av medelti
den finn es på långhusets valv och väggar 
och har även funnits i vapenhuset. 

Foto. M. Olsson 191·3· Målningarna omnämnas av Hans 
Fig. 15. Häverö. Med eltid a dörr. 

An 1ov11rrG1F
TEH O M 

i\littelallerliche Tiir. Hildebrand och 0. Sylwan i Ant. Tidskr. 
M ÅI.N I NGA l\ ~A . 

(se Tryckta källor, s. 1) och i kyrkans 
bevarade visitationsprotokoll, första gången 1824:, då det omtalas, att 
»de uti hvalfwet om förra tiders widskeplighet wittnande målningar 
enligt den vid ärkebiskopsvisitationen år 1815 gifne föreskrift, äro 
bibehållne». Emellertid föreslogs 1824, av visitator, »Pr repositus 
Edeboensis » A. G. Klosterberg, alt med bibehållande av målnin
garna i valven »dock för au få kyrkan mera lju s och s tädad hvil
limma väggarna på hvilka de der tecknade Forntidsmålningar voro 
till stor d e l bortnötte och derigenom ä nnu m er a rnnpry
dande, men detta vann icke Pluralitetens bifall, utan får Kyrkan 
så wäl till vväggar och hvalf wara i det skick hon är. Deremot 
biföll s enhälligt, att de äfwen i wapenhuset å Tak och wäggar 
målade, samt öga och känsla sårande, widskepligheter, må med 
det första genom hvitlimning utplånas.» Delta utförd es i maj 1825. 

Om dessa anstötliga målningar berättar F. W . ScholanderÖ VER KAL i\

N ING AV (i A. T. A., se »Handskrivna källor ») följand e historia: 

VAPENHUS-


Målningarna innehöll o »å tskilliga allegorier öfver den lede MÅl.N INGAl\NA. 

frestarens sätt att draga menniskan i sina snaror. Bland andra 



2 
,0 "' c:.... 2 
e 0 

ö 
;... § 
=~ be 

bCB "' 
"' ~ ... 

•Ö ~· 

il ....,.>
''" ..:
:i:: "' ... "' 
<ci "'c:: 

..:: 
t>ii 

i;:: 



20 VÄDDÖ OCH HÄVERÖ SKEPPSLAG. 

Foto . M. Olsson 1913. 
Fig. 17. Häverö. Interiör mot väster. 

Jnnercs der l\irche gegen 'Veslen. 

sågs i det låga hwalfvet öfver dörren till sje!fwa kyrkan, och således 
skarpt i ögonen fallande, en gräselig plågoande hållande ett met
spö wid hvars krok en naken qvinna hängde på ett anständig
heten sårande sätt. Man berättade, att då Erkebiskop Lindblom 
för några år sedan (1815) var på visitation vid Häfverö och kom 
in i vapenhuset, studsade han vid den oväntade anblicken och 
vek tillbaka, förklarande sig icke kunna gå in i en kyrka med 
sådan skylt samt befallte, att den vidriga målningen genast s kulle 
öfverstrykas, hvilket ock skedde. Intill dess hade mången gene
ration med from bäfvan gått in under den förfärliga bilden och 
troligen a lldrig vågat håna dess nakenhet; men sedan elen blifvit 
skyld af kalkens fikonalöf , utgör han en förlustande saga i hela 
orten .» 

Dessa vapenhusmålningar synas ha förstörts före överkalk
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Foto. A. T. A. 11. å. 

Fig. 18. Häverö. Interiör mot väster före restaurering 1905. 

Jnncrcs dcr l\irch e gegen \Ves len vor d cr Restauration ln05. 


ningen, ty vid 1905 års restaurering fann man inga mera bety
dande spår av dem. 

År 1848 besluter sockensfamman, att långhusväggarna skola övi-:11KAt.K

vitlimmas »nedanom», vilket förmodligen utförts å norra sidan 1\'.1\,<' "". 
J.A:<GHUSETS 

1850; räkenskapsboken (Ark. i kyrkan 56 b) upptager då en post vÄGGA11. 

av 12 tunnor kalk. 
Då F. W. Scholander 1851 på Vitterhetsakademiens uppdrag 
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gjorde akvarellkopior och beskrivning • av målningarna, blev av 
väggarna endm;t den södra avbildad och i ofullständigt skick. 
(Nr III, V och VII på schemat fig. 26.) Alltså voro de övriga tro
ligen överkalkade vid denna tid. Tydligtvis ha målningarna lidit 
mycket av fönstrens utvidgande och upptagande (s. 12). Även 
södra väggen överkalkades efter Scholanders besök. 

VÄGG~1ÅLN1N- Vid 1905 års arbeten renknackades väggarna, och målningarna 
GARNAS FI\AM- d d k . 01 JT E N d .. f 0 s k

TAGANDE restaurera es av e orat10nsma aren .\.. •. or strom ran toc 
ocH nESTAu holm. 	Fotografier av väggarnas utseende före påmålningen (i A. T. A.) 

RERING. 	visa, att denna varit rätt omfattande. Ställvis ha förstörda ytor 
fyllts med nymålning utan någon angiven gri,inslinje. Misstag i 
återställandet av figurer o. s. v. äro påpekade i förteckni ngen här 
nedan. För övrigt ha alla konturer ifyllts och färgen kom
pletterats. Även valvens målningar bära, i synnerhet i svicklarna, 
o~vetydiga spår av rnppfriskning». 

MÅLN I 1\GA11- En stilkritisk granskning av målningarna är förenad med stora 
NAS STIL 0 h k d . R d . s h l dOCI-1 • 

THAVEEIINAs svang eter tac vare enna restaurermg. e an i c o an ers 
rnnönnEs beskrivning av 1851 påpekas det, att alla tre valven visa så stora 
OLIKHET. olikheter, att de måste hänföras till var sin mästare. 

Det kan råda något tvivel om, huruvida väggar och valv i varje 
trave äro samtidigt målade eller ej. Så vitt man nu kan döma, 
är det förra fallet. I synnerhet är markbehandlingen (även å 
fotografierna före påmålningen) å varje traves väggar av 
samma slag som i respektive valv. Anordningen av nr 20 och 
21 i valv Il, som tillsammans med vägg-målningen IV:1 bilda en 
sammanhängande sida ur Biblia pauperum (se s. 28), tyder likaså 
på samtidighet mellan valv och väggar inom samma trave. I stort 
sett framgår den stilistiska skillnaden mellan traveerna av följande: 

Föns:rA Första travens fi gurstil visar normala proportioner med 
TRAVEN. relativt stora huvuden; ansiktsmodellering har förekommit (spår synas 

t. ex. i I: 26 och I: 27-28). Dräkterna äro rikt veckade med 
triangelbrytningar och modellerade med ett enkelt skuggplan, som 
följer konturstrecken. Dräktmodellerna äro här liksom i de övriga 
valven till stor del tagna ur Biblia pauperum, men modifierade 
i en bondsk anda, huvudsakligen så, att den högtidliga manteln 
hos bipersonerna gärna utbytes mot medeltid sdräkter, korta 
rockar och hosor, under det att Kristus och andra huvudpersoner 
ha mantel. Vad landskapet beträffar, utgöres marken av trian
gulära fält, inneslutna av grova raka streck, små grästorvor med 
blad, troligen även före restaureringen målade utan schablon. 
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Träden äro höga och smala med kronorna modellerade som tistel
korgar med raka streck och utan grönska. Endast kunskapens 
träd i I: 22 är grönmålat och har lagerlik krona. Horisonten 
är i allmänhet något lägre än bildens halva höjd. Arkitekturen 
följer tämligen fritt Biblia pauperum och visar karakteristiska 
förändringar, t. ex. de små fönstren på paradiset i I: 18 (fig. 22), 
och palissaderna av spetsade plankor, som överallt ersätta träsnit
tens flätverksinhägnader (fig. 22, 23). 

Om färghållningens ursprungliga art är det vanskligt alt yttra 
sig, då den säkert har sin huvudsakliga karaktär från 1905. 
Den är ganska entonig med huvudfärgerna grått och brunrött 
(=utspätt bensvart och caput mortuum) och ytterligare fördystrad 
av de breda svarta konturerna, som enligt Scholanders vittnesbörd 
funnos även före restaureringen. 

0fo--l--+~i--+--+---+-+--+--+---11.0 dm. 

Fig. 19. Fragment av det ursprungliga innertakets dekorationsmålning, nu 

å vattentakets Insida. Uppmii\ningsritning 1913 av K. Asplund. 


Fragrnenle der Dekoralionsmalere i der ehemaligen Holr.decke. 

Die bemallen llrctter jelzt in dem Dachpanel beniilr.l. 

Ornamentiken är också uppenbarligen starkt restaurerad och 
därvid nivellerad i alla traveerna. Som fyllnader i denna traves 
fält användes ett frodigt rankverk av samma slag som hos Albert 
målare, t. ex .. i Kumla, vidare schablonerade stjärnor, någon gång 
utbytta mot rosor (fig. 22, 23). Norra skö ldb ågen har ett karak
teristiskt ornament av reguljära 4-sidiga prismor, lagda över varandra 
som takspån (fi g. 23), de båda övriga ha rankverk och rosetter . 

Strå larna ha ytterst omväxlande ornamentmotiv : njurlika blad, 
rutverk, sparrar, veckade band med fyllningar av tretaliga blom
mor, d:o med eklöv, virade omkring en stav, samt sicksackställda 
profilblad (fig. 22, 23). Även avde lnin gsbårderna äro mycket 
omväxlande: de njurlika bladen och rutverket gå igen här, vidare 
finnas stiliserade molnband, rader av kors med eller utan omfat
tande njurblad . Som avslutning nedåt på norra väggen, den enda 
som är fri från panel, förekomma två breda bårder (ommålade 
1905) samt ett draperi, hängande i ringar på en horisontalstav. 
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Folo. M. Olsson 1913. 
Fig. 20. Fragment av 	det ursprungliga in nertakets dekorationsmålning, 

nu å vattentakets insida . 
Fragtnenl der Dekoralions malerei der ehema.ligen Holzdecke,

jetzt im Dachpanel des Schiffes. 

Bland avdelningsbårderna förekomma även de vanliga ekbladen 
och fyrpassen , schablonerade i rödbrunt. 

ANonA Andra trave n. Figurstilen visar utpräglat långlagda, 
TllAvEN. s m~irta figurer , mera vältecknade än i första traven ; särskilt är 

modelleringen av Evas nakna kropp i Il : 19 anmärkningsvärt mjuk 
(ftg. 18). Dräktbehandlingen visar stark ovilja mot oroliga och 
tvära brytningar, men förkärlek för långa parallellveck; - karak
teristiskt är, att änglarna i detta valv äro knäbilder, varigenom 
målaren undvikit vecken i underkanten (fig. 24, 25). Beträffande 
bakgrunderna i dessa fält (Il: 2- 9, s. 36) har Sylwan anmärkt det 
för Sverige ovanliga i helt röda bakgrunder, som däremot äro sär
skilt vanliga i England. Något direkt utländskt inflytande torde 
väl knappt vara att räkna med. Växlingen av vita och röda fält 
kan vara ett utslag av en de uppländska kyrkmålningarnas huvud 
princip: den regelbundna omväxlingen av två färger (van!. rött och 
grönt) i närliggande fält. 

Landskapen i trave II förete med avseende på marken två 
grundtyper, båda helt ol ika mot trave I. Den ena: ljusgröna fält 
med enkla svarta konturer, torvor och örter med tredelade blad, 
rikare än i trave I. Den andra: fält i gröngrått och gulockra 
med grova och luddiga skuggplan i grått utefter gränslinjerna (fig. 25) . 
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Träden äro tämligen 
höga, spensliga, av lagertyp 
med små och småbladiga 
kronor i grönt eller i putsens 
färg. Horisonten är i cir
keln närmast änglarna lägre 
än halva höjden, i svickelfäl
ten däremot betydligt högre. 

Arkitekturen följer Bib
lia pauperum på samma sätt Fig. 21. Fragment av clet ursprungliga 
som i trave I. innertaket, nu i vapenhusets takpanel. 

0rna ment1· k en·. I go··['- Fragrnentder gemallen'Dekora lion der ehemaligen
Holzdecke, jetzt im Dachpanel der Vorhalle. 

delbågen I rankverk; i sköld-
bågarna bladslingor; på ribborna trappgavelmotiv, veckade band, tre
flikigabladspetsar ochmolnband. Som fylln ad er i målnings fälten 
förekomma stjärnor samt 4-taliga blommor i olika fasoneringar, allt 
schablonerat med rödbrunt . Vad beträffar avde lnin gsbårderna, 
dominerar i valvet den vanliga bården av snedställda eklöv i rödbrunt 
(fig. 25); väggarna däremot ha varierande bårder av samma slag 
som i trave I, till större delen tillkomna vid restaureringen 1905 . 

. Tredje traven. Figurs t i 1en visar påfall ande korta och T11Eo.1E 

tjocka kroppar, ställvis rent karikatyrartade med sina alltför korta TnAn~N. 
ben och oproportionerligt stora huvuden . En enkel modellering 
av ansiktena synes ha förekommit (fig. 30). - S:t Göransbi ld en 
(VII: 1) intager i denna trave genom sin säkrare teckning och må tt
fullare figurliv en särställning (fig. 31). Förebilden är här givetvis 
Stockholms Storkyrkas bekanta skulpturgrupp. 

Dräkterna äro starkt förenklade ur Biblia pauperum och 
klumpigt veckade. 

Markbehandlingen avviker betydligt från de andra traveerna. 
Triangulär uppdelning förekommer ej, utan hela ytan får genom 
korta bågiga linj er ett utseende, som påminner om vindlingarna i 
hjärnbarken. Färgen är grågrön med lätta skuggor i grått. 
Träden äro primitiva, stammen ofta gjord med endast ett svart 
streck, de gröna kronorna omskrivna med en enkel kontur och 
lövverket antytt genom prickning med mörkare grönt (fig. 30). 

Arkitekturen följer Biblia pauperum troget, men klumpigt. 
Ornamentik: I sköldbågarna rankverk och »prisme-motiv»= 

trave I, på ribborna veckade band, med och utan stav, i avdel
ningsbårderna eklöv och andra schabloner i rödbrunt. 

Foto . M. Olsso n 1!11 3. 

http:T11Eo.1E


Foto . A. T. A. u. ci. 

Fig. 22. Häverö. Målningarna i valv I mot väster före restaurering 1903. 
l\alkmalerei in dem ös tli ch en Ge\\·ölbe. Um 147:>. 



Foto . il. T. A. 11. å. 
Fig. 2il. Häverö . Måln in garna i Yalv I mot söder före restaurering 1905. 

l\nlkmalerei in clcm ös lli ch en Gcwii lhe. Cm lfl~. 
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Fyllnader i målningsfälten äro schabloner och bladslingor av 
samma slag som i de övriga traveerna; att observera är förekom 
sten i valv III av den särskilt i Edebo förekommande form av 
bladslingor, som Sylwan kallar »ris», men som närmast liknar 
vissa valtenväxter, exempelvis abborrnate (Potamogeton perfoliata) , 
_utan att direkt föreställa detta, och förteckningen här kallats 
»Sjögräs». 

~I Å LNINGAn- · Som mönster för målningarna har i alla traveerna tjänat den 
NAj~/~~;';:B~.~~: -0van nämnda träsnittsboken Biblia pauperum (=de fattigas bibel. 

PrnuM. Förkortas i det följande B. p. Angående B. p. se Sylwan i Ant. 
Tidskr. XIV: 1 och Sv. K. U PPL. IV, s. 71.) 

Den upplaga, som i allmänhet följts i Häverö, är den 40-bladiga, 
vars tidigaste nu kända upplaga utkom 1463. 1 

I ett par fall - v. 11: 5, v. IV: 1, v. IV: 5, v. IV: 8 och v. V: 8 
ansluta sig målningarna närmare till en annan upplaga, den 50
bladiga - något senare och baserad på den förutnämnda -, varav 
ett unikt exemplar nu finnes i Bibliotheque Nationale i Paris. 2 

Ett par av målningsfälten - Il: 24, v. V: 4 - likna B. p:s 
träsnitt, men äro omvända, spegelbilder. Detta kan bero på att 
målaren använt ett annat traditionellt schema, som bottnar direkt 
i de bilder, som reproducerats i B. p. och därvid återgivits av 
träsnidaren rättvända på stocken och följaktligen blivit spegel
bilder på avtrycket. 

Målningarnas anslutning till snitten är för övrigt ej slavisk t 
reproducerande; - figurer ha lagts till och tagits från (se förteck
ningen), kompositionerna ha bretts ut eller trängts ihop för att 
passa in i de oregelbundna fälten mellan strålarna. Då det i för
teckningen hänvisas till nummer i B. p., betyder det, att figurernas 
uppställning och landskapets eller rummets huvudkaraktär över
~nsstämmer, såvida ej annat uppges. Smärre förändringar i dräk
terna anges ej. 

Ämnesframställnirnrnrna äro spridda utan genomirående sam-A No nnN1NG. ~ ~ 

manhang. Hela sammanhängande sidor ur B. p. ku;rna endast 
konstateras på två ställen, det ena Il: 20 och 21 samt v. IV: 1, 
det andra III: 15, 16 och 17. Vanliga anordningar vid slutet av 
medeltiden äro änglarna med musikinstrument och pinoredskap i 
valvets hjässor samt de hopparade kyrkofäderna och evangelisterna 

valv I. På en del ställen äro bibliskt samhöriga ämnen hopförda, 
1 Utg. i facsimile av A. EINSLE (Wien. P est. Leipzig u. å.). 

' Utg. i facsimile av PA UL HEITZ och W. L. SCHREIBER, Slrassburg 1903. 



HÄVERÖ KYRl{A. 29 

t. ex. passionshistorien på väggarna i trave Il, historierna om 
Abraham i valv I och Simson i valv lll. 

För dateringen finn es en hållpunkt i Jakob Ulfssons vapen i 
valv Il, som begränsar denna trave till tiden efter 1469. Såsom 
Hildebrand anmärker, är stilen här fullkomligt lik målningarnas 
i Söderby-Karl. Denna grupp (även representerad i Täby) sättes 
av Hildebrand och Sylwan, som det synes på goda grunder, till 
början av Jakob Ulfssons tid, vilket stämmer väl överens med 
Häverö-figurernas, särskilt änglarnas, ålderdomliga stil (s . 24). Grovt 
sett kan man sålunda datera detta valv till omkr. 147.5. Kor
traven, som Sylwan enligt principen »ju senare desto sämre» vill 
sätta till en yngre period, bör vara ungefär samtidig. Emeller
tid är det svårt att datera exakt på grundval av ornamentiken, 
då det är tydligt, att målarna upptagit motiv från den första 
mästaren, antingen han arbetat i första eller andra traven. 

Med ganska stor visshet kan dock trave III sättas åtskilligt 
senare, troligen ett stycke in på 1500-talet, icke på grund av 
stilens allmänna »förfall», utan på grund av figurernas propor
tioner, som överensstämma bäst med de allra senaste medeltida 
nordtyska altarskåpens. Det ornament, som förekommer på stolen 
i 111: 22, kan vara ett otympligt efterbildat renässansmässigt 
akantusornament, vars förekomst här måste tyda på sen tid. 

Förte ckning över valv - och väggmålningarna. 

Romersk siffra och arabisk (t. ex. I: 1) hänvisa t ill va lvmålningsschemat fig. 
27; v. I: 1 o. s. v . hänvisa till väggmålningsschemat fi g. 26. B. p. samt romersk 
och arabisk siffra (t. ex. B. p. I: 1) hänvisar till sida och bild i den 40·bladiga 
Biblia pauperum enligt registret i Sylwan : Kyrkmålningar (se litteraturförteckningen). 
Hänvisningarna till motsvarande bibelställen gälla den protestantiska bibeln (B. p. 
följ er naturligtvis Vulgatas text, som på flera ställen ä r avvikande). Bokstäver, 
som i inskrifterna äro angivna med förkortningstecken, ha här satts inom klam
mer [) och delar, som kompletterats frän annan källa , inom parentes (). 

Trave I. Valvet. 
l : 
1: 

1. 

2-9. 
T1·edubbel, 8-talig ornamental blomma. 

Änglar med språkband och mttsikinslniment. Hclfigurcr. Språk bandens 
inskrifter ä ro utplånade. Instrumenten äro följande: I: 2 sexs trä
lu ta ; I: 3 fyrasfrängad nyckelha rpa; I: 4 tresträngad fiol ; I: 5 
3; I: 6 klockspel med tre klockor (i ka tolska påskprocessioner 
Uppstä ndelsens ä ngel ett sädant klockspel) ; I: 7 liten orgel ; 

ngad 
= 1: 
har 

I: 8 
t 1'iangel med vidhängande ringar ; I : 9 ha rpa. 

DATEHING 

OCH S KO LA. 

T nAv1'.: 1. 

VALV ET . 





Foto . ..I. T. A. 11 . å. 

Fig. 25. Häverö. i\Iålningarna i valv Il mot öster före restaurering 1905. 
l\alkmalerei in dem mittleren Gewölbe. Um 1475. 
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1: 10- 17. Ornarne11tala blommor, 8-taliga (fig. 22). 

I: 	18. Utdrivnndet iir paradiset (fi g. 22) . F innes ej i B. p. Paradise t l. v. är ett hus 

med trappgavel , rundbågig port, k renelerade murar med luckor och 

omgivet av palissad. Den brunklädd e ängeln driver Adam - i kort 

rock och h osor - och Eva - i v id klänning - bort m ot höger. 

I: 	19. Adam och E va arbeta (fig. 22). Finnes ej i B. p. T. v. Adam grävande, i lång

rock med rep om live t och hatt. En liten gosse räcker honom dryc

k ess top och mugg. T. h . s itter EYa på en svar•ad s tol och spinner 

m ed sHind a. 

I: 	20. Hieronynms och Matteus. 'l'. h. Hieronymu s i bredskyggig hatt. Lejonet 

lägge r upp tassen i ha ns knä för att få en lagg utdragen (vanlig 

legend). T. Y. Mattens m ed Uppland säpple i högra handen. Hi ero

nymus sitter på en bänk. Mattens s tående, framställd som en iingel. 

Språkband: >Sanct.u s Je l'Onimoo> och >Sanctus Matteus >. 

v.lll vV V . VI 

ö5TER v. [ D V . Vill VASTO?. 

v.ll v. IV V , VllNORR 

Fig. 26. Hiiverö. Schema överzviiggmålningarna . 

Schema der \\' a ndmalereien. 


I: 	21. Gregorius och Johannes. Uppställning lik föregående. 

Spl'åkba nd: >Sanctu s gregoriiu s> och »Sanctus iohannes> . 

I: 	22. Gud Fader talar till Adam och Eva i paradiset. F inn es ej i B. . p. Adam 

och Eva, nakna, böj a knä. Gud Fader, i ·brun långrock, har ett grönt 

blad i vänstra hand en och lyfter den högra. Mellan Adam och Ern 

slår kunskapens träd . 

I : 23. Syndafallet. B. p. X: 3. Adams och Evas platser ä ro hä1· ombytta. 

I : 	24. Augustimts och Lukas (fi g. 2:l ). Jfr I: 20. Språkband : >Sanctu s a ugusti 

nus » och »Sanctus lucas >. 

I: 	25. Amb.-osi11s och Marlms ( fi g. 23). Jfr I: 20. 
Språkband: »(San)ctus a mbrosius» och »Sanctu s Marcus ». 

I: 26 . David dödar Goljat ( fi g. 23). B. p. XXVIII: 1. Kompositi onen s tarkt utbredd . 

I: 	27. A brahmn går att offra Isalc. B. p. XXIV: 1. L a ndskapet helt olikt före

bi lden. 

I: 28 . Abraham offrar Isak. B. p. XXV: I. La ndskape t olikt förebilden. 

I: 	29. Kristus i Simons hus. B. p. XIII: 2. T. v. iir en person ti llagd och i 

fö rgrund en t. v. sitta en liten man och en li ten kv inn a v id ett bord. 

http:Sanct.us
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•Vf' 1'''"" IL 

T 
I 

VAS TER~ 

111. 

l: 30 . Evas 	skapelse. B. p. :XXVI: 1. 

I: 31. Utdrivandet 1ir paradiset. En vari a n t aY I: 18 . Huset ä r borttaget. 

I: 	32. Kristus smn örtagå1·dsmiistare ( fi g. 2:l ). B. p. XXX I: 2 . Bakgrunden är 

olik förebi lde ns . Fe lreslaurernd elle r mi ssuppfa llad av målaren. Den 

spade, som Kristus hå ll e r i B. p. , s lå r hiir för s ig själ\". Möj ligen är 

de t Marias s mörj elsekar, som bli v it spadblad. Ma ria har manl ig h [ir· 

kl iidse l. 

1: 33. 	 Simson (li g. 2il). B. p. XXV!ll: 3. 
l: 34. Jona 	 kastas iii;er bord. B. p. XX Vll : 3 . Kompos itionen omviind . 

l: 35. 	 Sankta Ursnla i vit kt"Ona, gul fo tsid 
v.l driikt och m ed pi l i högra ha nden . 

I : 36. Sankta 1lfo1garcta. Vit driikl. Bok 

i högni handen, i den Y~in 8 lra la.· 

tinskt kors. 	 En oform lig, adå ng 

klump bakom henn e ä r säke rligen 

drnken, som 	 förnLn skats v id re· 

staurcrin gen. 

!: 37. Jona 	ntspys av valjislcen. B. p. XXlX. 
l: 38. 	 Rnben söker Josef vid brnnneu (?). B. 

p. XX:X: 1. Brunnen (möjli gen 


Yid res taureri ngen) förnw skad t ill 


a ltare . i\v loppssk å len finne s dock 


på s itt räLl<L s lidl c. 


I: 	 39. Jakob b1·ottas. B. p. XXX llJ: il. Bak· 

grund en ii r utc liimn a d . J detta 

fi.ill förekom ma minu skle r, milla

de i svar t: p, x , k , s och Ldi 

a ndra, troli gen blott övni11f!s bok

stlivc r fö1· s p1:itkba nd en. 

I: 40. Elia 	och Baals priister (Ji g. 23). 13. p. 

XXX V: 	 3. (Kon. 18: 38. ) 

l: 	41. Sankta Agala (fig. 23). VitkHidd , bä r 

i vilnster hand en Lång m()d oxel

la nd. V \1ll 
Fig. 	27. Hiiverö. Schema över 

va lvm ål ningarna .Trave 1. 	 Vä gg arna. 
Sch ema der Gewölbemalereien. THA vE 1. v:\G 

V. I. Koret s ö s Lvii gg. 	 GAllNA. 

\". J: 1. Bebådelsen. Möj li gen B. p. l: 2. Till s törre delen nym ;°t!ad 1905. Fii re· 

res ta u1·e1·ingen syntes Yiln stra delen med ett lite t t riid . Angcln har 

språ kband : 'A"rn Maria gracia (plena). ,, 

v. 	 f: 2. .Joakim sky11dm· hem ? (ProLoevan ge li um. ) Helig, skäggig man g;°tr framåt 

vilns tc r framför en bygg nad . Starkt res taurerad och k ompl etterad 1905 . 

v. 	 I: 3. Joakim .~öi:jande tdanför stadsporten ? (Protoevange li um.) Sammankom · 

ponerad med Kristi födelse ? T. v. s illa nd c man framför en port. 

T. h. lYå knäböjande fi gurer (änglar') fr a mför ett hu s, öYer v ilket 

s lår en s lj iirna. Molnband . Starkt restaurerad 1905. 

3- 1".2581. Sveriges kyrkor. Uppland: l' iiddö o. Hiiu erö skepps/ag. 
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Fo to. M. Olsson 1913. 
Fig. 28. Hiiverö. Fabelfigurer. Viiggmålning il. norra viiggen i t r ave I 


(v. I l: 8 -11 ). 

Fabelges talten . \Vandrnalereien . Urn 1475. 


v . 	I: 4. Konwi_qarnas tillbedjan. B. p. III: 2. Endast högra hU.lften synlig före 
restaurering. 

Samtl iga komposition er på denn a vägg mycket fö 1·störda genom fönst 

rets ut.vidgande. 

v. JI. Kortr avC n s n or ra Yil gg : 

v. 	 11: 1. 11Iai·ia med enhörningeu. Starkt p;°cmå lad 1905. Enhörningen (so m sak 

nar horn - !ligge r hu vud et i Ma1·ia s knii ) en legendari sk symbol fö1· 

den kri s tnes vil a i Gud. 

v. 	 ll: 2. Uppenbw·elsen för· Tomas. H. p. XXXIll: 2. Hummet i B. p. iir ut

bytt mot det i m!Un in garna nw lign. lands kape t. 

v. 	 Il: 3. A ndens utgjiita11de. B. p. XXXV: 2. Må lningens kompos it ion lå ngt 111era 

ut bredd och fi gurrik iin l3. p:s. 

v. TI : 3 a . Frestelsen? B. p. X: 2. Fres ta ren och s taden sitknas . Kri s tus lik 

B. p: s li gnr. ( ~löjli gen föres tä ll er må lningen Ge tscma ne, B. p. XX : 2.} 

Grovt ify lld HJ05 e nli gt ·ytte 1·s t obetydli ga rcs lc1-. 

v. 	 !I : 4. J akobs dröm. B. p. XXX IX: 3. Triid och hus i bakgrund en tillagda i 

målningen. Jakob iir sta t·kt imå lad 1!l05. 

v. 	 Il : 4 a. Esan, i gr:'.t rock och hosor , går och skjnlc1· med a rmborst på en 

ckorrn, som kUitt nu· i etl. triid. 

v . 	Il : 5. Jesse rot. B. p .. den 50-bladign upplagans första blad, föi·sta bilden 
Vissa oli khetc 1· f'lircfinnas. I B. p. hm· Jesse en s tol och madonna n 

H.r 01ngiYen a.v en mancl orl a., v ilka båda sakn as {'t. målnin gen, so tn f. ö. 

har rika re u tb ild at ll·äd. Alla sp råkband sakna in skrifter. Hcl:t k om

posit ionen genomlöpes av e n vid res taurerin gen lätad s pri cka . Jesse

ligurcn lir sta1·kt res l:w rcrnd. 

v. 11 : 5 a. S ångkör. Grupp, so m nu skymmes av Telin sk;t epitafi et (s. 62.} 



35 HÄVERÖ KYRl{A. 

Folo. M. Olsso/l J!Jl:J. 

Fig. 29. J-liiverö. Fabelfigurer. Vfiggrnålning å norra viiggen i trave l 
(v. Il : 12-15). 


Fabelgestalten. \V and111a lereie 11. Um H75. 


T. h. en man i lå ng kappa m ed bok och s tav, i mitten en sitng

pu lpet , t. v. lrc sjungande miin , en m ed tonsur (s ta1·kL res taurerade). 

Gruppen fram ställer troli gen klocka1·cn anförand e församlingens egen 

ky1·ko s:°cngkör , som hade s in plals i denna tral'f.. 

v . 	Il: G. Helig biskop och hnnt helig kviima med en liten vagn. :Komposilioncn 

defekt före res taure1·in gc n, m en ot l'il'clakligt riltt å lc rs lillld i huvudsak. 

Bi skopen l. v. i vid manlel, mitrn , krilkla och gloria. Kvinna n t. h . 

i grå mantel, krona och glori a , m ed en liten pi ska i ,·änster hand 

och i den högrn ti s lels lå ngc n lill Yag ncn. P å ma1·kcn s tå r e lt grä ll kärl. 

v. Il: 7. Den helige K lemeiis med mitrn , kriikla och ankal'C. 

v. 	 II: 8-16. En saml in g fabe~figurcr inom gdt och brnna cirkelrnm a r ( fi g. 28 , 29). 

J 1'1· Ph ys iologus ! Be l yde lsen lir t roligen följ a nd e : H: 8 Amason 

(deh·is nym ålad), Il: 9 Djuret A ·pi s? (Sym bol a v synd en), Il: 10 

l\cntuur, som spelar på lu ta, Il: 11 Nllcken , !I: 12 8ircn, II: 13 . 

F lyg mllnni ska (omtalas bland de in d iska vidundren i Alexande rssa 

ga n) , !I: 14 Pegasus , Il : 15 H ytt a1·e \be tydelse oklar), 11: I ö P elikan en 

(Kl'i s lu ssy mbol), TI: 12-II: 15 iiro någo t kompleltc rnd c oc h a lla myc 
k et starkt itecknad c. 

v . JII. Ko t·trav 6 ns s ödra \· ~i. gg : 

v. IJI: I. Yttersta domen. J\litLpa rli ct: Kri stu s som Yiil'ldsdomarc och de döda , som 

stil u pp ur gravarna , c fl. c r B. p. XXXVII: 2; v'ln s tra delen: himmel

rikets port m ed l'c lru s, de sali ga och spelande iingla r, c rtc r kyrkmål · 

ninga rnas vanl iga. schema; 11ögra delen: de fördötnd a, so n1 dri\'as in i 

he lve tet av djiiYl a r , efter B. p. X XX VIII: 2. Kri s tu s ha 1', i ö1·e 1·cns 

s Ulmm clsc m ed 50-blad supplagan av 13. p., sviird och lilja utgående 

frå n munn en. De b:°cda hörn en liro s la1·kL res taurerade. 

v . TU: 2. Jl{annai·egnet. B. p. XV IIT: 3. Moses gloria och t rllden finnas ej i 
B. p. II ~los . 	 16: 13- 14. 
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v. 111: 3 . Förs tö rd k o mpositi on . Ett par lräd ·ynli ga på Schola nde rs a kvarellkopi l!· 

Filltet fyllt m ed rankverk v id res lameringe n . 


\", IlI: 4. P etnis med nyck e l och g lo1fa . Figu re n sy nes ej hos Scho la nd er. 


V. III: 5. Franibtinwrlet i templet. B. p. 1\7 : 2. Sy nli g hos Scho la nde r. 

V. 	 lil: 6. Flykten till Egypten. B. p. VI: 2. Avgudab ilde n d rast iskt fram sUi lld 

som fe rtilitelsgud. 

v . 	 lll: 7-9. Förslöl'Cla kompos ilio nc t'. Fälle n fylld a m ed m a rk och rnnkY erk : 

tommn h os Scho la nd c r. 

Trav e JI. Va l vet. 

lf : 1. Sext a li g g1·ön och röd bloin111 a, o mgive n a \· nio s m>irrn , liknan de. 

Il : 2- 9. Anglar med passionsverkfyg . Kniih ilde r. Vila kliid e r . Bakgnrnd erna iiro 

on1\'iix land e röda m ed Yita s ljli rn o r och v il a med röda s tj ä rn or (fi g. 24) . 

.Ä.n gla ma på röd ba kgrun d ha gröna vin gnalot· , d e p:" Yit bak grnncl ha 

röda. (Se e; . 24 .) Pass io ns ,·e1·k t yge n ä 1·0 i 11 : 2 iso ps l.iin ge l m ed s vamp 

och h a mmare, IT : 3 törnekron a, H: 4 tre s pika r , ll : 5 s tege, Il : ö 

gissel och tå ng, ll: 7 T-kol'S, ll : 8 k olo nn (Y id Yilken l\ri stus hand s 

Yid giss lin ge n ), IT: fl la n s . 

11: 	 10. Bruden i H öga Visau . B. p. XXX I: 3. H. V. il: 4. Språ kband , 

Spdck ba nd et = det som föreko mme r i sjiilnt l.iildeu i B. p . : . .. >Can 

t ic loriu[ m I .. . u es dimilla m seu e um . > 

11 : 11. De rättfärdigas verlergiilliiiny. 13. p. XL: 2. S pl'itkhanrl : 

> . .• rex . . . vg . . (T) 11 (n )c ga ud e(nt) a [ n'Ji[ rn jc si hi q u(a.ndo) ho[n Ju[m [ 

dat(ur) (o) rn['n.[e> = >Uå gliidja s ig sjidarna , niir a llt gott gives dem. > 

B. p:s s prå kband. 

11 : 12 . 1l{alfens. Sillande på e n s tol i ett lands kap . Bl'edv id ho nom s lå r e 11 

iinge l. Sp ri'1kband : »sancl11 s ma tlt cus >. 

H: 13. Joha n11 es m ed ö rn . L ik föl'C g. S pt"<
0

1.khn nd : 1, san e l11 s johan nes >. 


Il. 14. Mose uch Aron smntaln om Jhljmn (Jig. 25). 13. p. Xlll : il. 1\l ose ha1· 


i m å lnin ge n glo ri a. lV Mos . 12 : 10- 14. 

IL : 15. Da vid och J ernsalems döllrnr (lig. 2fi ). B. p. XlV : 1. B ygg narle n i bak 

gn1nd c n saknas pil målninge n. I Sa m. 18: ö. 

Il : 16. Lukas med oxe (fi g. 24). Jf1· 11 : 12. Spri'tkba ncl: >sanc lfu s] lu cas». 

ll : 17 . llfm}ms m ed lejon ( li g. 24). Jfr 11: 12. Sp råkba nd : >sanelu s m a rciu s] ». 

ll : 18. Joab 	och Al.i11e·r ( Ji g. 24). B. p. XX I: 1. Bakgrnn d ens byggnad sakna s ic 
m a ln in ge n. Il Sam . 3: 27. 

11: 19. E va och or1J1 eu (ng. 18). n. p. I : 1. 


Il : 20. Enok nppta.1;es i himmcle11 . H. p. XXXlV : 1. I Alos . ?>: 24. Jf1· viigg


m :°dn. \'. IV : 1. 

lI : 21. Elias himmelsfärd. B. p. XXX I\': il. 11 l\ on . 2: 11- 13. Jfr Yiiggm id n. 

Y. l V: 1. 

H : 22. ' l\ ·å iingla r , bärande Cppsala domlryrkas i:apen ( fi g. 25). 

Il : 2il. Tvh m iln i långl'Ocka 1·, blirande .Jakob Ulj'sso11s vapen (fi g. 25). 


Il : 24. Jl!Iose f år se den gyllene lm lrm ( li g. 2 4). B. p. Vl : 1. S pegelbi ld av lriL


s nitle t. Il Mos. 32: 19. 

lI : 25 . Lagens ta vlor n tdelas ( Ji g. 24) . 13. p. XXXV: l. E n jude u te liim na rl 

m [dninge n . Il Mos. 24: 12- 18. 
Il: 26- il3. Fyllnin gar med rnnkve rk. 

i 
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Trav e Il. Väggar na . 
v. IV. And1·a lrav Cn s n o rnt YH,gg. 

v. IV: 1. Hi1rnnel~j(irde 11. B. p. XXXIV: 2 . Be rgel li kl hO·hlads· upp lagan. 14 

fi gu rer knåhöja. däromkring, bl. a. Mal'ia, rcs la 111·erad so m n1unk. Jfr 
ll: 20 och 2 1, so m till sammans m ed d e n1rn bildar e n s ida ur B. p. 

V . 	 IV: 2. Gravliigyninge11. B. p. XXVlI: 2. 'fäm li ge n o lik 13. p ., so m har ö fi gu 

r e r , under det at.t 111 :"d11ingen hlol.l har .j, (e n m öjl ige n borLresLaurerad). 

Möjl ige n 11nnes en ar.nan föreb il d. 

V. IV: 3. Uppstrlnrlelsen. B. p. XXX I: 2. En väklare l ill a gd i m å ln inge n. 

V . 	 IV: 4. J(01·sbiira111let. 13. p. XX IV: 2. Ko rset ii1· i m fr lnin ge n Yilnt å t m otsalt 

h å ll m ot i B. p. 

V. 	 lV: 5. Kors1wltagningen. . Jfr !\O·b lads-upplagan av B. p. , blad k , m itth ilde n . 

Doc k s tor olikh et i kompos itione n och möjlige n en <ttrnan fö re b ild . 

V. V. Andl'a t ra.Y l! n s södra vä gg. 

V. V: 1. Pelikan m ed tre unga r . Ungarn a saknas hos Sc h o lande 1·, 

V. 	 V. 2. Kristi dnzi. 13. p . I X: 2. Endast övl"C d e le n sy n li g hos Sch olander. 

Starkt res taurc rnd bild , bl. a. valtneL bo rt restau re rat. 

v. 	 V: 3. TTit, stående ji'lgel, mlij ligc n fa lk m ed hn va, möjli ge n örn. Finn es hos 

Sch olander. 

v . 	V: 4. Kristns svepes. 13. p., 50-blads- upplagan , blad I, miLLbi ldc n. ~ ! ålningen 

it1· s pege lbild av detta blad oc h saknar ko1·se l. som möjl igen ä r ut· 

pl:°u11tt. 

v. V: 5. D e sö1jctnrlc kuin11orna vid Kristi grav ? B. p. XXX: 2 ., i( o mpos itionen 

fö rs lörd av fön stre t, cnda.sl iinge ln , so rn står rid sarkofage n, bevarad. 

V. V: 6. Raukvei·k fi·ån 190:). Tn ge n k o mpos ition sy nl ig hos Sch o la nd c l" . 

V. 	 V: 7. Den hcliye Bartolomeiis, balanse rand e en kni \' på vitnstrn hande n och 

h å ll a nd e e n bok i d e n hö grn. F inn es hos Scho la nd e r. 

V. 	 V: 8. Gisslrtndet. J fr B. p. , 50-b lad s- uppl aga n , c, m i ltbildc n . Fi gurnl"n as ställ 

n ing ö\·c renssliimm e1· ej. E ndas L iivre delen sy nes hos Seholand er . 

V. 	 V: 9. Uppenbcwelsen för Tonws ? Jfr 13. p. XXX !ll : 2. F igure rna täml ige n 

olika. Kompos it.i on e n förs töl"CI av fönsti·et och s tarkt på m å lad. Endas t 

mann e n t. Y. si•nli g h os Sehola.nd e 1·. 

v. V: 10. F)'llning av rank vei ·k fr;°u1 Hl05. l\ o mposilio n c n saknas hos Seh olande r. 

v. 	 V: 11. Lycko/ifnlet. 
Sp1·I'tkh1u1d: 1) •T .. . (Heg)nabo • ( = J:tg skall h>trska). 

2) >reg no » ( = Jag h >trsk a r ). 

Den fi gur , so m e n l igt d e l van l iga l)'ckohju lsseh e maL s kall li gga und er 

hjul et i s vep ning, linn es ej. L ik cL har av reslaurnlörcn 1905 förvan · 

skals t ill e tt k li ppinti' Hos Scho lander sy na s e ndast d e n öve rsl 

s ittande fi gure n och språkband e n . 

Trave II I. Va l vet. 

III: 1. Ornamental blomma, o m give n av 12 mind1·e blommor. 

ITI: 	 2-9. S torn gotiska prnjilblommor. uppv ilxand e ur mark m ed s m <'.t lräd. 

Friin valvslnllarna utgå1· • sjögrils >. 

TnAVE Il . 


VÄGGARNA . 


TRAVE llI . 

VALVET. 
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Foto. M. 018SOll 1fJ1:L 

Fig. 30 . Hävcrö. Valv !Il mot norr. 

J\alkmalcrci in dem westliche n Ge\\'ö lbe. E rs ter ·1: c il d cs JG.•Jnhrhuncl c rts . 


llI: 10. JosPf sälJ·es av isinae/iterna till Potifar. B. p. XVII: 3. E n ismaelit 

I illagd på målnin ge n. I Mos. 39: 1. 

HT: 11. Simson bär Grisas portar. B. p. XX IX: 1. J\Jark och brtkgnrnd ej likrt . 

B. p. Till höger synes S im son g;°c t'r:urnU med k lu bba (sY>ird ?) på 

axe ln . Domarb . 16: 3. 

!IT: 12. De/ila klipper Simsrms hår i en trädg:hd , inhiignad med en pali ssad . 

Simson li gger på marke n (ti g 30) . 

llT: 13. De 	fåvitska .firngfrnrn.a gä till he !Yetet (fig. 30). B. p. XX: 1. Felre

s laul'Crad. Trappan ;11· borla och de upp- och n edviincla hunpoma 

crsalta med påsar ! 
Trad ilionelll lilliigg lill likn elsen i Maltens 25: 11- 13? 

Ill: 14. ·spejrin1a ·med den stora druvklasen (Jig. 30). B. p. IX: 3. Bak grunden 

övcren ss liirnrne r ej med B. p. IV Mos . 13: 24. 

lll: 15. Abrnl1ain i 11Ian1re. B. p. XII: 1. I måln inge n iiro änglarna m e ra ore 

gelbun del uppställda. I Mos . 18: 2. Jfr fö ljande ! 

llI: 16 . Förklari11gen. B. p. XlT: 2. T1·iid iiro li ll salla och apos llagrnppc n upp 

dragen p:l be rget. Obs ., att III: 15, 16 och 17 bilda en hel sid a ur 

B. p. Malt. 	 17: 1- 6. 

111: 17. Mä11nen i den brinnande ugnen. 13. p. XII: 3. Jt'r föl'cg . 1 Daniel 

3: 19- 29. 

!IT: 18 . Den födornd e sonei1s hemkomst. B. p. XXXU: 3. Hu set saknas i mål

ningen. Luk. 1ii: 20 , 21. 

ITI: 19. Abner och David. H. p. lll: 1. Abn er saknar i m [tlningc n bok och 

s kägg. Il Sam. 3: 20 . 

Jil: 20. Abrnhan1 och JJ!Ielkisedek. B. p. XVl.ll: 1. l Mos. 14: 18-20. 
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Folo. J\I. Olsson 1913 . 


Fig. 31. Häverö . Sankt Göran och draken. \liiggmålnin g å södra viiggen 

i trave 111. 


S: l Georg und dc r Drach e. \Vandmalere i. Ers ler Tcil des lG..Jahrhunclerls. 

TIJ: 21. Jakob kommer till Laban. B. p. V: 1. B. p:s bakgrnndsfigurcr saknas . 

I Mos. 27: 42-45 . 

III: 22 . Drottningen av Saba kommer till Salomo. 13. p. Jlf: 3. I J\ on. 10: 1-10. 

III: 	 23. David får befallning av Herren att draga till Hebron. B. p. Vlll: 1. 

Dav ids ha rpa saknas i m iUn ingen. II Sam. 2: 1. 

III: 	 24. Josefs rock lämnas till Jakob. 13. p. XV I : 1. Bu db lirarens bensUilln in g, 

som i ll'äsniltet ä r en elegant konlrnpos l, it1· i m:'Uningen klumpigt 

bredbent. I J\ los. 37: 31-33. 

III: 	 25 . JJ!Iose och elen brinnande bnsken. B. p. Il: 1. Den brinnande busken 

är vid restau reringen ersatt med en gr:I kaka av obes tämd kons istens. 

n J\l os . 3: 2. 

III: 26, 27, 28 och 33: Fyllning av »Sjögräs ». 
III: 29, 30, 31 , 32: Orname11tala profllblornmor. 

Trave lll. V~tggarna. 	 THAVI~ 111. 

VÄGGARNA. 
v. VI. Tredje traven s norra ,·ägg. 

V. Yl 1. 111ark och ör ter, lrolige n f'd n 1905. 

v. 	 VI: 2. D en heliga Katarinas m(l?·fyrimn . I millen två hju l, som s lås sönder 

av stenar från himm elen , vilken lit' ulmli1·kt av rno ln band och strå lar. 

T. v. böd lar och uppsy nin gsmän ; en lrlilTas av en sten i pannan. T. 11. 
hel gon et, ha lvf igur, i krona. 

v. VI: 3 = VI: 1. 

v. VI: 4 och 	5. Fyllningar av sjögräs från 1905. 

v. VI: ö. Ki·istus, två män och en kvinna. Slarkt res lamerad och skadad av 
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fön stre ts u lv idgande . Möj ligen B . p. XII I: 3 ( Mose och Aron sam 

ta la om Mi rj a m) : i så fall m issup pfatta d v id restau reringen. 

V. VI: 7 = VI: 4. 

V. VI : 8. B iskop med kr-ii.k la och bok. T . h . ba kom h onom en liten munk. 

V. VI: 9 . Den heliga Birgitta, i o rdc nsdl'llkl, s l>ten de i la nd skap. 

v. VII . Tr e dj e t ravcins sö dr a vilgg. 

v. 	VH : 1. Sankt Göran. och draken (fi g. 31 ). Mark , rn stn ing, Mlst och hus gråa. 

Drake, munde ring och hu s rödbru na. Vill b ibeh iUl e n hos Schola nde r . 

v. 	 VIT: 2 . Förstö rd kom pos ilion . Hos Schola nder sy nes övc rkrnppcn av en m a n 

sam t e tt röclbrnn t, tagg igt band över dö rren . Fy llning fr itn 1905. 

'frild och schab loner . 

v. VII: 3-5. Fyllnin ga 1· av mark och sjög räs fr[tn 190 fi . Hos Schola nder intet 

bevarat av rn ålningarn a. 

v. VIIJ. Viisl ra Y~igge n . 

Kompositioner, dolda av orgeln : 

v. VIII : 1. E rasmi 111artyriwn. Helgonet nak et med biskopsmössa . 

v. 	 Vill : 2. Tre kvinnoi-, ha lv fi gu1'CI' i l an clsk1~p. fram fö r de m e n l iggande rek tangel. 

Grovt reslau rcrad. 

Ulom dessa b:°tda kompos it ione r li a r de nn a v ilgg e ndast schab lo 

ne r fritn l fl 05. 

Inre dning och lö s a inve ntarier. 

A1.-rrnE. A lt ar b ord (H. 114 cm. ) och a ltarring av tri.i (H. 98 cm. ), 
må lade i grönb lå tt och fö rgy llda, - enl igt r itning a v G. Ameen 
1905. (Se fi g. 16.) 

1688 års inve ntar ium upp la 1· utom a lta rskå pet en »Fyrkantig· 
Tellies len på a ltare lh » (=alta rs kiva av kalks ten), dessutom »1 
Biörnehuud h», l altarduk. 

År 1848 	 beslöt sockens tä mma n a lt uppsätta e tt nytt alta re . 
... Den 1851 god k~ind a ritn ingen med a lta rskå pet behå llet finn es i 

Ö. I. Ä. (En b it a v denn a a lla rr ing finn es kvar i boden.) An
gåend e förslags riln ingen ti ll denn a förä ndring, se »Ha ndskr ivna 
kä llor och avb il d ningssamlingar : Ö. I. Ä.». 

ALTAn sKÅP . På a ltarborde t står ett a l ta r s k å p (ug. 32-4:2), som utgör· · 
kyrka ns uta n tv ivel värd efu llas te inventarium . Det är ett a rbete från 
Antwer pen. Denna stads kontro llm ä rke, en avhuggen ha nd , före
komm er inbränt på nischgruppern as fotp lattor i två olika storlekar , 
den ena 11 ,5 mm . lång, den a ndra 23 mm. 

Häveröskåpet är e tt gott exempel på de neder ländska a lta rskå
pens bäs ta egenska per: den r ika ornamentala utsmyckningen, figu 



Foto. Gen . Lil. ansl. 191 5. 

Fig. 32. Häverö. Altarskåp. Antwerpena rbete från 1500-talets början . 
Scl111ilr.allar aus Antwerpen. Um 1500. 
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M Å!.NINGAll P Å 

r\LTAHSKÅPS

DÖ llll All :-; A. 

rernas livliga gruppering, den kraftfulla model leringen, som särskilt 
gör sig gi.il lancle i ansiktena, omväxlingen i dräkterna och de små 
genrearlacle detaljerna. De färger, som växla med förgylln ingen , 

iirn övervägande vilt, lju. bl ått och grönt, men även 
gult, rött, rödbrunt, gulbrunt och grå tt. Förgyllningen 
livas, i sy nnerh e t i de s törre scenerna, av punsade 
ornament. Som bå rd er på dräkterna och på andra 
s ti.ill en anvi.indas efter van lighe ten maju skl er, sam
man stäl lda i godtyckliga ramsor. F lera fi gurer bära 
or ienta liska turban er och rikt uts irad e kroksab la r. 
Hol iga och vackra prov på nalurs ludiurn i.i.ro två vint
hund ar (i I och Il ), den ena kliand e sitt öra med 
bakbenet, den a ndra luklande på en dödskall e, varvid 
han höj er på öronen (fi g. 35). 

Skå pclörrarna ha på båda sidor må l ningar i 
tern pera (fig. 39-4:2). Färghållningen ärför landskapen: 
mörkt brungröna lri.id, grågula kl ippor och grönbl åF ig. 33 . 

Hiiverö. Tviir- him lar. Särskilt de nedre dörrarn as utsidor visa en 
sn it t geno1n I 
a lt arsld ipets ovan Iigt vacker och djup lan dskapsfarg. nteriörernas 

corpus. golv äro lju st brungula. Denna färg, som domin e
Q11ersch n i tt 
durch dns rar å dörrarnas in sidor, går igen i fi gurernas mantlar , 

Schni lia ll ar. di:ir dess utom anvi.indes karmin , ka llt blått och mörkt 
ärtg rönt. I dräkternas skuggor p~t ytterdörrarn a 4 och 5 förekom
mer den för vissa 1400-tals-nederländare karakteris ti ska flu oresce
rand e brytningen mell an två olika färger, här äppelgrönt, so m 
stä llts mot kallt rölt. De övre dörrarna ha en något avvikande 
färgton (elen gula dominanten saknas). De äro för övrigt - liksom 
ytterdörrarna nr 3 och 4: - i lla på må lade med oljefärg. Att döma 
av tekniken torde denna pämå.lning ha utförts av må laren Söder
man år 1704 (jfr s . 61). 

Med avseende på veck
behancl lin gen, a nsikls lyperna 

;5 !) 

~- a

'8Il 

1 

, a'D ..Il. Q - Ioch la ncl skapsslilen s lå mål
ningarna närmast 1-lugo van !'.'=,,: , :,, ,,DUc 1,· ~l r, .i,r;'r r

" ' ,_ ' • •der ( :oes ' skola. Äv en en I /Il 

s taka detalj er visa sli.ikt ITTFR-··- '' 4-ts_\11 I 
ty c ke, så t. ex. vege tatio
nen. Svärdslil jor, omtyckta 
av va n cler Goes, finnas på Fig 34. Hiiverö. Schema av altarskåpet. 
utsidans nr 6; en ack leja i S c h emn d cs Schn ilza l tars. 



Foto . Gen . Lit. etnsl . 1915. 
Fig. 35. HäYerö. Altarskåpet. Corpus' mittstycke. 

Der Schnitzallar. i\Ii tt lere Abt eilun g des Corpus. 
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P11 E nE1.LA . 

DATF.Hl:<G . 

FÖllTECKNING 

()VE H S J~ ÅPETS 

<~H lJ PPEH . 

förgrunden på in re målningen nr 4 å terfinnes på Portinari-alta 
rets mittbi ld. 

Prede ll an (fi g. 39, 4:0) har Kristus och apostlarna i bröstbil 
der, hopförcla i grupper tre och tre liksom i Lionardo da Vincis 
Nattvard. En mörk och varm gu ldbrun fi.irgton, som någo t avvi 
ke r frå n skå pdörrarnas , ka n bero på fern issa och fr ihe t från de 
lj usare på må lningarna. Ans iktstyperna äro i på fa ll a nd e grad bil 
dade efte r van der Goes . 

Emell ertid kunna varken dörrarn a ell er predell an vara av mä
s taren s egen hand , utan i.i.ro betyd ligt senare och utförda av någon 
hans lärjunge . Mä lningarna på a ltarskå pe t från Fröstuna i Sta
ten s hi s tor iska mu se um i.iro bes läktade, men ej så väl utförda . 

S kå pets ti ll verkn ingstid fa ller med si.ikerhet m e 1Ian 1500 och 
1525, kans ke närmare de t se nare å ret, alt döma av ba ldakiner 
nas ornamentik. Miistaren Lill skulpturarbe tet är okänd. 

Förteckn ing över grupperna i altarskåpet, med siffror, som 
hänvi sa t ill schemat fig. 34. 

C01p ns. T. Korsfiistelsen (fi g. 35). Hönirnas sjiilar it1·0 frnm s liillcla som en ängel 

och en djilY ul. P it r ygge n av el e n knekt, som hå lle r lan sen , st;lr i 
maju skler: > VAM l TON. > Ange ln nnd e1· Kl'i s lu s li gu re n iir av gips, 

ull'örcl unclc1· senare l id. 

I a. Korsnerllagningen och Kristi lelca11ie11 Sllliiijes. 

b. Ö11erstepriisten viilsignar 1'\lforia. (PrnlocYangc l ium 9: 1 ~. ) 

J 	c. 1llarias nch Jns~j"s fiirmiilning . Ö1·c 1· parcls hitndcr hrylc 1· iiY e r:<tc 

pt·lls len e n staY. 

cl. 	 Jesn dop . 1\ lari>t oc h öYc 1·s lepdisten hå ll a barncl iive r e n s to l' clopfunL 

Jf1· RO~I DAHI. och HOOSVAI., S\·ens k Konsth is tori a, Sth lm 191:l, s . 17 . 

c, 	 f, g, h. Sce nel' 111· e n bis kops c ll e l' e n munks hi sto ria. I e. Biskopen 

yfiJ signar e n kYinna . ~ l unkar ass islc rn . 

r. ~l unk kn ilböjc t· för hi s kop. ']\·;°, munkar bakom. En läse1· i bok. 

g. 	 Munk på sj 11kbädcl. Bis kop, kv inn a saml e n munk med fal s tå 

hredYid sil ngcn. (De nna frnm stlillning förekommer m å lad i de n n ä r · 

bcHigna Ecl ebo ky1·ka, lraYe IV .) 

l h. Ovanför k orse t. B is kope n uld ela1· naltvarcl e n li ll e n m 11nk oc h e1l 

kY inna , som knilböja framför e n hildcl . Två biperso ner . 

Munken i Edcho och Häverö = Hi cronymu s '? Jf1· HE l :-IAC H_ 

Repe1-to ire des Pcinlurcs d~1 moye n age et de la renaissance TJI: 624, 627 . 

lll: 531 . 

Il . Törnchiiningen (fig. 37). På fo t stil ll e t uncle1· K1·isl us : > ECC I~ HOMO .> P >c 

den kniiböjancl e fi gurens vilnste l'ben en pun sad ha nd Ufr AnlweqJe n s 

exportmäl'ke). 

JI a . Gisslandet. 

ll b. Pilatus tvår sina hiinder . 
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Foto. M. Olsson 191::. 

Fig. 36. Hävcrö. Altarskåpet. Nedre delen av corpus' mittparti. 
Dc r Schnilza ltar . Tcil der miltleren Ablei lun g cles Corpus. 

Il c. K orsbärandet. 

lI d , ri . Blå cirkelfält utan bcrnrade miUnin gs resle r. 


Il!. Uppståndelsen (fig. 38). P å gravhällen en inski'ift kring kanten: »XPRl STUS HE· 

SUHGENS EX MOR'l"OS IM I NON ~IORRlTVH ET MOHS llI NONQVA.\I 

DOMJNBITUH ALlALLUJA ALLUlA. > ( = •Uppsl:lende från de döria 

skall Kri s tus icke mern dö, och döden skall a ldri g 1' tLda . Hall eluj a.) 

I gravhäll cns mitt tYå 1 11 S in om pun sade fyrpass. 

lll a . D e tre .llforiorn.a och ängeln Yid graven . 

JU b. Gravliiggningen. 
Il! c. Kristus nppenbara,. sig fiir en k\'inmi, so m sitlcr och Hiser fram

för en säng. 
IIJ d. Ifristns som örlagänlsmästare \·isar sig för Maria Magdalena, som 

bär clt smörjelsekar . 



Foto. M. Olsso n 1.913. 

Fig. 37 . Hiiverö. Altarskåpet. Corpus' vänstra parti . 
Der Sch nitzallar. Linke Abte ilun g clcs Corpus. 



Foto. Jl. Olsson 191.1. 

Fig. 	 38. Hävcrö. Altar skåpet. Corp us' hö;.(ra parti. 
Der Schn it za l tar. 11cchte Abtc ilung des Corpus . 
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JlI e. Angel, s ittande över graven . 

IlI f. Cfrk1'/fält = II d. 

IV . B ebådelsen ( fi g. 37). På sängens kudde ell vapen : b lit sköld med tre mindre 

skölda r· inn ehI'd la nd e Kri sti mon ogram(?), ulförda i gu ld. 

V. H erdarnas tillbedjan ( fi g. 37). 

VI. Omskärelsen (fig. 38). 

VII . 	 Flykten till Egypten ( li g. 38). T. v. frnmbr i·tc r en käll a ur be rge L och 

YaLl nct samlas i c l t. sexka nti gt k lcrl. 1 

VIII. 	 J(onnngarnas tillbec(jrm (li g. 36). 

Vlll a. P rofet 111 ed spi·åkband: >ET + VOCABJTVH + NOMEN. » På folstlU· 

lcl: ' 11 IE + S VS » ( = Och ha ns namn sk a ll Yarn Jesus) . 

vm b. Profet med språkband: >EC.:CE + \l lHGO + CONICJIPlE[T] + E' I' 

+ PAHlET + JilLl\1.\1 > (= Si, en jun g[rn skall rnrd a harnnrl c och 

fiida en so n). P å fol s l>illet: >>i\IA + HIA. > 

FÖ HTECKXIX( ; Dörra rnas 111 å l11in ga r , med numrering enligt schemat fi g. 34·. 
ÖVER 	 SK :i. J> 

n()HHAn'.'iAS Samma nurnme r gi.Ul er för både in- och ut s ida. 

M X L K l '.'iG ,\IL 
 A . Inre malningar. 

1. Getseni.ane (fi g. 112). 

2. Tmnas· tvivrl (fig. 32). 
3. Kri~tus inför ](aifas (fi g. 41). 

4. Hi111rnelsfi.inlen (fig. 42). 

5. Kristns ftin_qslas i Getsemane (fi g. 41). 
6. Andens ·1tfgj1ilande (ti g. 42). 

B. Y tti·e målningar ( lig. 39). 

1 . Sv:°ut skadad ; otydbar. 

2. 	 J ohannes ilöpareus lw lshnggniu,q . Mycket skadad . Johannes' driikl iir 

gl'OYt pI'un:"dad med Jju sb l<°tt l , bakgru nden och böde lns ans ikl' c ilYen 

p:°un å lad c (jfr s . 42) . 

3. Jlfonuareynd. 
5. I\.oppa.ronn.m . Moses driUd li r påmålad, och en bakom honom s l:'.tendc 

lig. H.r alldeles omn1c"tl ad Yid t'eslaurcringen. 

4 och 	 ö. M.ose slrtr vatlcii itr kl·ippm1. I fältet 6: Mose och tre Is raels 

ldd s Lc. l bakf! rnnd cn: ~ Inse bedj ande på c lt be i·g (icke ÖYe rcnss llirn · 

mandc m ed text.e n IV Mos. 20: 6- 1.1 ). I fälte t 4 komm er valln ct 

fram. E n ·kni<höjand c man har hä r få tt huv ude t borlrnstaurcrat. E n 

kYinna jaga r en få r·hjo rd . 

Angående skå pets histor ia finn as nera muntl iga traditioner. 
Den om så må nga dyrbara förem ål i lancl skyrkorn a vanli ga tron , 
a tt de tagits som byte i tre ttioå riga krige t, finn es även här, s tyrkt 
av det förh å ll andet, att Lenn a rt Torstensson en tid hade Ortala2 

som grevskap och då skull e kunn at donera till kyrkan. En ann a n 

1 Legend: Se Fornsnnskrt L egcnda rict . Band I, s. 71 . (Stephens ' edition. 

' Jfr n ot s. 73. 
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Foto. Gen. Lit. ansl. 1915. 

Fig. 39. Häverö. Målningarn a :'t altarsk iipsdörrarnas utsidor. 
Der Schnilzalla r. A 11 ssc rc Sc itcn der gemalle n Flf1 ge l. 

t radition återges av F. W. Scholand er (A . T. A.): »Det säges 
hafva blifvit bestii ll dt i Tyskland för ett ryskt klosters ri.iknin g, men 
då skeppet, på hvilket det transporterad es, förliste vid Singö, ble l' 
konstverket k yrka ns a nd el i s tra ndrättsbytet. » 

Det antagligas te i.ir väl, a tt skåpet bes tä llts i Antwerpen för 
Häverö ell er någon annan kyrka und er den tid , då den stora 
·exporten a v r e tabler utgick därifrån. 1 

I en här nedan 01'11Lalad skrivel se frå n 1816 säga Häverö
borna, att skäpet i.ir anska ffat av deras förfäd er på dera s be
ko s tn ad, på vilken uppgift det kanske då funnits någo t nu för
lorat arkiva liskt beli.igg. 

1 Se ang. delta J. RooSVAL, Om a lta rskåp i svenska kyrko1· och mu s6c 1· ur 

.Jan Borma ns verkstad i Brii ssel. S t.h lm 1803. 

· ~ - 14.258 1. Sv eriges kyrkor. Uppland : l'iiddö o. H iiuerö skepps/ag . 
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Skå pet sy nes a l I Lid ha varit förem ål för försam lingens slolth et 
och omvårdnad. Det nLimnes fö rsta gången i Hi88 å rs inventa
rium (N 6): »AILarLana, fin och prydel igh. » Vid vis itation 1815 
hade ärkebiskop Lindblom befal lt, att a ltarskå pet sku ll e fl y LLas Lill 
väggen över sa kr is Li an , emeda n det Log bort För mycket lju s i kor
fönstrel. En skr ivelse frå n 1816, inh äftad i K I i Land sarkivet, 
ger oss sockenbo rn as s var: 

- >Fö l'samlin gen emot.tog med dju p Yö rrln ad 1Te1T A1·kehiskope ns Befa llnin g 

men trodd e s ig finn a slör rc sv:°u·ighet Yid väreks Uilli ghete n. 1:o ä r lfon a nsk a ffad 

af deras Fö1·ntcl er med deras bekostnad oc l1 af Dem ditsatt på delta rnm . 2:o Se

tat dä r oruhhad "\' iss l 2 om icke 3 sek ler . Tros gior l i Hom siUjs rn 1·a en l\rnnack s 

a rbete so m in nom de nn a lid lefnult, och Ya ri t en fört rii llli g Arti s t. ' 

Arbetet vi sar det nogsamt., cläl' i h1·arje hi ld efte r omsUi ndighetcrn a uttrycker 

Pass ion , öm h et, medlidand e, hos >tn dra : grym het, raseri. J-!Y ilkcl 1\liis lel'verck ! 

Dlir tana n nu sUtr , a la Fas, slttt' elen i a llas ögon , men snedviind , a Ja profil , 

fö ll hon föga i församlin gens blick. Således i förra fall e t: E tt lyst men s larckt 

vittnesbö l'd fö r el en His to ri ska vissheten i deras Chl'i ste li ga t rn , utom P1·cdika ncn . 

3:o trndclc de nii rvarand e Det v iss t ej s kull e undfa lla Hel'l' Doc lorn s och At'ke 

Biskopens d iupa ärfal'enhetcr huru ömt det ii l' v idrörn och ä ndra hvaraf Allmogen 

fådt in tr yck ifrå Barnd omen och bibch.'.dlas; i sy nne rh et i l\yrka n, dä l' De all an se 

för Hel iga ting. Och trodde Fö1·samlingen i en a nnan viig kunna gå Högvördige 

Herr D och Arckc Biskopen i möte a lt föl' viil : a lt skaffa m e1· liu s i Kyt"C kan för 

samma iin cl a mål utan lafla ns nyttning, som kund e ske. 1:o Diiraf a lt Altaret 1111 

är nog uphöijdt och obequ iimt fö t· m edelm>tlligc P 1·ästmiin, så ka n del siin ckas 

och Tan a n ncdn ytt as därefte r . Dö1·a J'Jl a a f öfrn Elagcn kunna a nyftas i el en mörka 

å l's lLdcn som starkast öka t· mer dag(?) .. .> ·(Forts. sakna s.) 

K oRsKRA:" K . Kor s kr ank har tro ligen funn its i k yrkan, alt döma av u pp
gifterna i rLikens kaperna. l/12 Lal as det · om »Pyram idern e wjd 
Hög-Chorsdörren » och 1728 lagas skranke t i höga koret. 

Prn ,1~11 n E11 . De två pyram id erna förvaras nu i vapenhuset. De iiro av 
enkel, s tympad pyram idform , gjorda av furu , målade och förgy lld a. 
Gråvit grund , olivgrönt lövverk med skära, viol e tta och ljusbl å 
naturalis tiska b lom mor och förgy ll da ornament i Berain-stil ; 
Karl XII: s namnchiffer, små putti med fruktkorgar. I-I. l83 
cm. De äro utfö rda 1704 och troligen målade av Anders 
Söderman. Enli gt inv. l829 fanns und er Kar l XlI :s namnch iffer 
år ta let l 704 . 

Y11En11;sToL. Pred ik s tol e n är av skulpterad och må lad furu och har 8-kan 
t ig grundpl a n och Ijudtak. Se fi g. 43. Ornamenten äro rikt för
silvrade; lammet och samtliga putti förgy ll da. I korgens fyllnings

1 Troligen äsyftas Lukas Cra nach d . ä . (född 1472, död 1553). Miss taget är 

uppenbart. 
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Foto. Gc11. Lit. a n s/. 191 5 . 

Fig. 40. Hiivcrö. Detalj a ,· altarsk:l pets predelln. 
Der Schnil ia ltar . Te il d e r Predelln. 

fö.lt Krislu s och evangelis terna i gu ld och svart med attribut. Kring 
Jigurerna enkel ulskiirnin g = de gamla bi.inksbrmarnas (fig. 44). 

I korgens karnis-svängda botten finnas frukt- och blomgirlan
der tillhörand e målningen frå n l /O!~ (se ned a n!) uts parade i 
den nuvarande må lningen. Predikstol strappan och dörren ha 
samma slags ornamentik som korgen. Dörren har rak , bruten fronton 
och målning frtu1 1704: Kristus i ljus c innoberröd mantel, illa 
målad, och därunder: »Jagh i.i.r Dören För Fåren. Joh. 10. » 

Under denna bi ld har s ull it »en rnans bild, målad , so m med 
hand en hltller en tiinkeskrift af innehå ll: Skapa i mig, Gud, ett 
rent hj erta »; och på uts id an av pred iks tol s trappan har stå tt med för
gyll da bokstäver: »In nornine Altissimi » ( = I den Högstes namn). 

Predikstolen är uppförd av snicka rå ldermann en i Uppsala, 
»Wälb: och Kon strike l\IJester Erich Boliner», 1698 eller något 
å r förut. Den hade urs prungligen bl åg rön färg , men ommålades 
redan 1/0!~ av »Contrefeyaren \nd ers Söderman på Kl. Slå ttel ». 
Vid restaureringen 1905 ommålades den i en blåg rön fiirg , som 
avser alt imitera den ursprungliga . 

Bakom pred iks tolen på nrnrpelaren och i va lvet fanns före r e
staureringen ett målat draperi buret av pulti (fo to i A. T. A., 
synligt i fig. 25), säkerligen tillhörande den ovan omtalade Söder
mans målningar. 

Tim g l as med ram av förgy llt J<ll'l1 med förgy llda kant- T1wa.,1s. 

stycken a v tri.i. (I-1. 34 cm.) silter på pred ikstolen på en s tii llning 
av blåmålat och förgyllt smidesjärn. H. 77 cm. 1700-talets början. 

Nuvarande biinkinredningen från 1905. Öppna, blå målade B;\N1{A)1. 

bänkar efter ritn ing av G. Ameen (se fig . 16). Av den ä ldr e s l utna 

http:sefig.16
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Foto. Gen. Ut. unsr. 1915 . 
Fig. 41. Hiiverö. Målningar å vänstra altnrskåpsdörra rnns in sidor. 

Dc r Schnitzaltar. lnne n se ilen der link cn Flii ge l. 

bänkinredningen, utförd av rnäsler Eric Hol lner 1G98, finnas 
bänkshirmarna kvar, dels använda som panel kr ing väggarna 
vid 1906 å rs restaurering, dels som avbalkning i vedboden. H. 
l04 cm . Vitmålad furu med utskurna ornament. Se Jig. 4·4. 

Den ä ldre bänkinredningen målades 1704 av A. Söderman. En
ligt inv. 1829 voro »bänkarna i Choret prydde med bilder af 
Mattens, Marcus, Lucas, J ohann es, Paulus, Petrus, Jacobus Major, 
Andreas , Philippus, Thomas, Bartholomeus och .Jacobus Minor 
hvar och en försedd med namnets underskr ift>i. Två av dessa 
finnas delv is bevarade som låd bottnar i ett bord i sakristian. 

Nu~1~ 1 i-:n  2 n um m ertav lor i gustaviansk stil, med förgyllda träramar 
TA v1.on (pärlstav och s tav med omvirade band). Överstycke: rosor, 
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Fofo . r. e11. T.il. a ns/. 1015 . 

Fig. 42 Hiiverö. Må lnin gar å högra alta1·sk:\psdörrnrn:1s in s idor. 

De r Schnitzallar. lnnensc ile n cicr rec ht e n Flii ge l. 


:oi.ideskärve inom cirk elrund medaljong, lager med upps tående kot
tar. Unders tycke: två delad girla nd med lagerkotte hängande i 
mitten. H. 134, cm. Anskaffad e mellan 1789 och 1795. 

Orge ll i.i kl a r e n (fig. 17) förskri ver s ig från 1905. Helt må- ORGE LLÄK
'l'AHE. 

lad i blåg rönt med enkla förgylln ingar p~t brös lvi.irne ts fram skju
tande miltpa rli. InL yggd trapp uppgång i nordvästra hörnet. 

Den äldre läkta ren (fi g. 18) upptog l1 ela tredj e traven , var ÄLDRE 

enligt in v. 1822 må lad på framsidan med »nere Helgonabilder LÄKTAHE. 

och denn a in scription: Heparatum s umtu Templi el eccles ire liujus 
a tq. cura L'astor is Pl. H. ev. el Clar. Viri D:ni Joh : Tel in Anger
manni.1 Anno 1704. » Må lningen utförd av Söderman (jfr predik
s tol) och övermålad före 1905 å rs res taurering. 

1 J f'r ep ila liurn s. ö2. 
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Foto. M. Olsso n 1912. 

Fig. 43. Hii,·erö. Predikstol av Eric Hollncr 1698. 
J\anzc l aus gcschnil z lc m und gemaltcm I-lo lz von Eric I-Iollncr a us d ..J. 1608. 

Förgyllda, konsolartade träsirater, som möjligen kunna ha suttit 
und er gamla läktaren, finnas nu i kyrkans vedbod. H. 70 cm. 
B. 49 cm. 
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Org e lf as ad e n från 1905, 
då orgeln pl acerad es hii.r på 
församlingens önskan. (Enl. a r
kitektens pl an skull e den s ttillts 
vid södra vtigge n i kortraven.) 
Fasad en är ritad a v G. Am een. 
Orgel verke t bes tälldes 1862. 
Intill dess hade kyrkan icke tigt 
någon orgel. 

Do pfunt av go ttländsk ka lk
s ten i tre s tycken (fig. 45). T yp 
från 1200-ta le ls slu t. Jfr fun
ta rna i Ed ebo och Väddö. H. 
101 cm. 

S tår nu i vapenhuse t. K . Asplund de /in. 1913 . 

E n medeltid a dopfunlsskå l Fi g 44. Hiiverö . Biinks kärm av Eric 
Holln er 1698 . i 2 delar finn es i källaren und er 

Ges lcihlc von E l'i c Ho lln cr aus li ..J. 1608. 
sakr is ti a n. Gul sand sten, oor
nerad. Il 30 cm. Di am. 67 cm. (fig. 46) . S vå r att da tera . 

Kyrkan s na LLvard shirl a v sil ve r bl evo borts luln a el en 20 sep t. 
1886. De förskrevo sig ti ll s törre delen frå n 1600-talet. Några 
s må fragment av s il vre t, so m fö rs törd es av tjuvarna, för varas i 
sakri s tian ; de vi sa tj ock förgy llning och en in skrift i 1600-talss til: 
»THEN .. . F ÖHÄHH. . .. » och htirröra frå n kann an , som beskri ves 
i inventa rium av 15 juni 1878 (ark. i k yrkan) : 

»En kann a med in s kr. : Denn a kanna för tirade t ill Hiifverö Kyrka 
Elias OJa i Arenarius 1 pastor loci samt ha ns hu s tru Magda lena Joha n
nis H.ocl abeckYa den 20juni an no 1652. På in sid an är Frälsarens bild 
förgy ld med jo rdgloben i högra hand en. På locket är ett l'ö rgy ldt 
la m med kors aE s ilfver; inun der bollen XXXXXXXXXXVl lod. » 

(S tavningen är mo~ernise rad .) 

Om k a lk e n be rätlas iin venlar ium av Hi83: »Dengambla l(a lkeniir 
lagd ti ll Sochn e-budz Kalken , iir a f dem begge een s törre och s tarkare 
giord, med lnrnd mehr som till dess reds kap hörer » - n timligen 
paten , obl a task och fl aska (inv. 1695). Denn a ka lk sy nes ha fö rsvun
n it före 1711 , ty i inv. 1878 beskrives en ny k a lk med pa te n . 

En s t. fö rgy lld ka lk med påskrift: »HiiEv er ö kyrka til lhörig.» 

1 E li as Olai Boll1ni cnsis e ll e1· Arena rius, k yrkoh el'dc i Hii\"Cl'Ö 1636, riksdagsman 

1644, -j- 1653. G. m . Magdal ena Jolrnn ni sdot tc r Rodabeckia. Barn : Olof Arenarius, 

k yrkoherde i Jfavc rö, Joha n Arena rius, kommini ster i J-l ävel'ö . Jfr gra,·skl"i[len s. 63. 

D O P FV1'TS 

K U PPA . 

NATT\'Al l DS 

h:;\n t.. 
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På fotens ytterkant: »Kyrko herden 
Hr Magister Johan Telin hafver be
s tä ll denna kalk och paten so m väga 
ihop 61 1/,1 lod om :LO D. lodet 290 
m. förfärdigad hos Kongl. Hofguld
smeclen P eter H e nnin g i Stock
holm 1711 d. 20 Martii. » Ett st. 
paten, förgylld, tillh ör ig kalken med 
påskrift: »ti llh ör ig J-liHverö kyrka». 

l s tället för el en »Ob l atz l åda 
af Bleck» , som nämn es l688, skänk
tes en ny: :L s t. ob latask som väger 
52 ort. I en kran s pit locket läses: 
»Brigitta Krist in a Telin denata anno 
;x; tat is smc 33 cl. 6 Martii 1729 e t 

191 1Foto . · · Otsso" · · tumulo patrio ill a ta :LO ejusclem, sa-
Fig. 45 . Häverö. Dopfu nt av i.:ntt
ländsk ka lksten . 1200- talets slut. cris Ecclesire H~ifveröens i s usibus 
Taufs lein aus go tl ii ndisch em l\alk- vasculum hoc reliquit qurante G. P. 

s tein. Ende d . n . .Jhts. 
Elmen » (= B. K. Teli n, död i sin 

å lders 33:e år e tc . . . och lagd i sin fädernegrav cl. 10 samma 
må nad , har genom G. P. Elmens försorg överli.imnat detta kärl till 
Hi.iverö kyrkas heliga bruk) En l. inv. 1878. 

Dessutom uppta ge r samma inventarium »2 s t. sockenbudskal
kar med sina patener och påskrift: 'Häfverö kyrka ti llhörig väger 
hvardera l9 3/,1 lod. ' En slemspade af silfver. Ett st. oblatskrin 
a f nysilfver, ski.inkt af pros ten J. G. Höjer.» 

MooE11NA Nu begagnas moderna nattvardskärl av p läter från A. E. 
NATTVAl\OS- D f . s l I I 11 l l h k l "" 

KÄti L. u va L toc ~ 10 m, a a av en < a oc 'Onst osa typer. 
MrnE t. TtllA Av medeltida tri.i s kulptur äger kyrkan utom a ltarskåpe l. 

T11 ;\sK u 1.PT1;i1. fö lj ande tre b ild er, so m nu förvaras i vapenhuset: 

Smärtornas man (fig. 47). Polykro merad. Färgen är lagd 
på kredering och v~il bibehållen: svart 
hå r och skägg samt törn ekrona, ka rna
tionen skär, jämnt översållad med tre
uddade b lodsclroppar, höftklädet blått 
och förgyllt , kappans utsida förgy ll d med 
pressade ornamentbårcler, fodre t grått. 
Marken är grön, ryggbräclan rödbrun F ig. 46 . Hiiverö. Medeltida 

med svarta, schablonerade 5-taliga b lom- dopfuntsskå l av sandsten . 
Sandste inern e Taufs te inschale 

11 

mor. Ryggstyckets höjd 162 cm . Bil- aus d. Mi tt e la lter. 
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dens höjd 120 cm. Ji.i.mför lik nande 
sku lptur i Vi:i.ddö (Ji g. 69 B). 

Den h e li ga Bi rg i LL a (fi g. 48) 
av foru med ursp rungli gt ryggsLycke 
(dorsal) med delvis behå ll en polyk ro
mering, utförd på kred eri ng. nygg
stycket rödbrunt med svar ta s lj i.ir
nor och svarta kanter. Karnationen 
blekt ski.i.r. Doket vitt med svart 
rutning och svarta bå rder. Mante ln 
sva rt med rött foder. li.yggstyckets 
höjd 123 cm., bildens höjd 79 cm. 

Den he li ga Gertrud (fig. 49). 
Attributet i.i.r en röd kyrka med vit 
sockel, tre fön ster och takryttare, 
den senare nu försv unn en. Polykro
mer ing på kredering. Manteln för
gy ll d med bl ått foder, grön kl i.i.nning, 
röda skor , grön mark. Hyggstyckel 
i.ir ursprungl igt, gråbrunt med röd
bruna s tji.irnor, baldakinRn i blå tt 
och guld . Hyggs tyckets höjd 11Lt 
cm., bi ldens 84 cm. 

Dessa tre b il der ärn all a från 14:00
talet, förmod li ge n inhemskt arb ete mi
der inflytande av nordtysk st il. 

Två p u tt i av björk, må lade i 
mörkbrunt med res ter av försil vring. 
Den ena (H. 51 ,s cm.) har gu lt dra
peri och ett svart ank are i vi.inster 
hand ; den andra (H. 54: cm.) har 
svart- och vitrand igt draperi och tor

Foto. M . Olsso n 191.3.kar sig med ett vill kli:ide i vänstra 
Fig 47 . Hiive r ö. Smärtornas m an. 

ögat. 1tiOO-Lalet. Ha möj I ige n hört Polykro m triiskulp t ur. 1400 -ta let. 

ti ll pred ikstolen. Säkerligen utförda DcrSc h111 c rz~ n s 1~1.aJ::~;r1l:~ 1 z s t atu e aus1 1
av dennas skul ptör, Bol in er. 

Två lju sstava r av furu , avsed da fö r medelti da process ioner, L.1ussTAVA1L 

förvaras i SLal cns Hi sto l'iska iVfu seum (inv. nr 3963). Fig. 50, efter 
akvarell av F. W. Scholander 1851 (A. T. A.) . Kap iti.ilen i.i.ro av ge
nombrnlet li slverk med rester av förs ilvring sa mt polykrom i. Ka



VÄDOÖ OCH HÄVERÖ SKEPPSLAG. 

Foto. il'[. Olsso 11 1913. 

Fig. 48. Hii ve rö . Den heliga Birgittn. Polykro m triisku lptur . 1400-ta lct. 

Dic h c ili ge Bi r gill a. Il o lzsla lu c nus d. 15..Ja hrh . 


pitälens li öjd 31 cm. De sp iralsku rna stavarna äro 212 och 198 
cm. respektive. Den lju sbärande ängeln saknas nu på båda sta
varna. 1400,tal el. 
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Foto. M. Olsson 1913 . 

F ig. 4!J . Häverö. Den heliga Gertrud . Polykrom triiskulptur. 1400-talet. 

Dic h ei li gc Ger trud . J lo lzs lalu e au s d. 15. Jahrh. 


Lju s krona av mässing och malm. Tvårad ig, med dubbelörn. L J us1;HoN011. 

Inskrift på globen: »Dena · crona · ar· förarat · ti l · denna · For
sambling · af · Lars · Mat · son · och · H. Brita · MaLsdoter. - I. 
Talka by An no 1676. » (Talka = Tu lk a) . H. 88 cm. 
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I~.J ll SPL.~TAH 

L.l lJSA H~· IAH 

Ljuskrona av malm . Tvåradig. In
skrift på globen: »Telin 1767. » 1 I-I. 90 cm_ 

Lj u skrona av malm. Enrad ig med 
8 p ipor. Inskrift på globen: »I'e lin 1767.» 
I-I. 58 cm. S ilter över orgell äklaren. 

De båda s is lnämnda ljuskronorna gjor
des en !. räkensk. 1/ 67 . 

Lju s krona av mässing med 4 rader. 
Mod ernt arbete. Inskr ift på globen: »Denna 
ljuskrona ~ir år 1905 tagen i utbyte mot 
en gammal kyrkan t ill hörig m indre glas
kro na. » Bylet skedde med en fabrikant. 
I-I. 135 cm. 

Ljuskrona av mäss ing med 4, r ader . 
Modernt arbete. In skrift på globen: »Skänkt 
ti ll Häfverö kyrka å r 1905 af Karin Jans
son från Norrby. » H. 125 cm. 

Samtli ga kronor äro av den van liga 
typen med profil erad mittstav, nedtill av
slutad med en glob . 

8 l jusp l å tar av mäss ing. Gjorda 190& 
i im iterad 1600-talssLil. Möjl igen någon 
gammal, omdriven. Il. 4.5 cm. 

Lj u sar m av malm , på orgell äktaren. 
2 pipor, 2 rörliga leder. 1600-talets förra 
hälft. L. 33 cm. 

2 lj u sa rmar av mässing, S-form iga 
med två stora förkroppningar på skaftet.F ig. 50 . Häverö. Ljusstav 

av trä . 1400- ta let Nu i St. Dr ivna och punsade ornament. 1600- ta leL 
Hist. Mus. Ängeln nu för - L. 37 cm.kom men. Akvarell av 

F. W . Sch ola ncl e r 1851. 2 l j u sa rma r av mi.iss ing. S-form igt 
Hölzerner Tra::(le uchter a ns bö·J' cl arm , bärande två tvLirs täl In in.,O'ar med d. 15. . Jah rh . 

p ipor, en på miLLen (5 pipor) , en i Linden 
(2 pipor). 1600-Lale ts slut. De tillh örande väggplåtarna Liro nygjorda . 
På den ena s tå r: »Skänkt 1905 af J. E. Mattsson i Tulka », på den andra: 
»S känkt l905 af Fru E. M. Kolmodin pi'.t Bergbygå rcl. » I-I. 55 cm. 

L.1 usL.u11'E'I'- 2 l ampetter av fu r u (flg. 51 ). Mörk, gråröcl färg med res ler 
TEn "" TnÄ . av försilvring, på kreder ing. I den päronform iga skö lden: »P. T. 

1 Ol of Tc lin , f'. i Dann cmora 1674 , komm in iste r i Hiivc rii 1732, ky1·kohcrde 

1743 , prost 1770, 'i' 1772 . Son t ill den ås. 62 niimndc Johan Tcli n. 
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K Anno 1702. >> Ur maskaron er 
nas munnar framsl icka lj usar
rnarna (båda avbr ulna). H. 68 cm . 

G lj1 1ss lakar av mi.iss ing. L.Jl I. SST.\l~,\ L 

Vridna skaft, drivna, pressade och 
punsade orna mc11t. Delvis korn
p lellerade. Ny li gen köpla till ky r
kan. 1600-Lalsformer. 

Ljusstake av malm med tre 
pipor och s kruvled. 11. 34· cm. 
l<'örra delen av :1600-la le L. 

2 lju ss takar av mäss ing, 6
armade. :L~OO- i1tl et. JJ. 5G cm. 

Gotisk lju s ramp av svartm å
HAMP.lat sm id esj iirn . En del hylsor för 

0 cl ] .. ] ' S Folo. M. Olsson 1912. s ma an rnr a.ro ursprung 1ga. . e-
Fig. 51. Hiiverö. Lan1pett av trii 1702. 

nare insatta s törre hy lso r. L. 11 6 ll ölzerner Wanrllcu chl c r aus dem .1. 1702. 

cm . Il. 8 cm. Hampen li ar tro
ligen var it monterad på en fot ocli bildat e n Jj u ss Lak e av samma 
ulscend e so m den I' rå n AIste r, Viirm lancl , i Statens f I is lor islrn Mu
se nm (avb. i Sveriges l\Tedeltid JU , s . 54·5, Ji g. 446). 

Ly kl a i vape nlrn sva lvel, av grönt gla s , in fa ll at i blyspröj sar. 
Sexkantig genomskärn in g, kanllinj e 26 cm. Il . 73 cm. 

Antepend ium av mörkröd plysch med broderi av s ilk e oc:lt T1-:xTr1.rEH. 

gu ldtråd: »A och !l Kommen, ly alll iir nn redo. Luc. 14: ·11. » 
Mod e rnt arbete . L. 125 cm. B. /8 cm . 

År 1688 ni.irnnes e tt a nt epe ndium , döri.ihrataEvelborna Hu s l. 
Brijta v\Ternstedl ».1 

Mi.isshake av purpurröd sa mmet m ed guld galoner: kors och 
g udsöga. Fodrad med ljusrött s id en . Troligen inköpt 1/94:. L. 
12/ cm . 

Mi.i.ss l1 ake av svart samm et med s ilverga loner. Årtal 1804 .. 
H.enoverad . L. :125 cm . 

Kalkkli.id e av svart sam met med gu ld och silverbroderier. 
Omkr. 1800. J-1 .. 4:1 cm. B. 4:1 cm. 

Bokställ av samm a s lag som nuv. antependieL. 
J-Hl v av röd sammet m ed vita snören och gröna fransar. SkaEt

hyl sa av s ilver . Diarn. 17 cm. S kafte ts längd l92 cm . 

t Brita Wcms lcdt Lill Hibb ingsbc rg, f. 1640, 'i' 1677, doLtc r Li! ! Mclchio1· Wcrn

s tcdt och Christine B.ibbin g ~ANHEP, IV , s. 589). 
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Foto . M. Olsson 1918. 

H å v av purpurröd 
samm et med silverga
lon e r och silverto fsar~ 

s ka flhyl sa av silver . 
Diam. l5,5 cm . Ska f
le Ls liingd l 73 cm. 

Gu s laf lI Adolf, 
os igne rncl olj ern å lnin g
p ~t duk i e nkel förgy ll d 
ram . IT . 63 cm. B. 57 
cm. (inre rn å LL). Brös t
b ilcl , ko pia (fö rs ta e ll e 1~ 

andra ha nd s) etter för 
s vunn e t origina l av J o
han Mierevelt . Detta 
porträtt har hittats på 
sockenskolans ;vind (?)_ 

Po11T11 ,\TT. 

Fig. 	52. Häverö. Bokband av ka lvskinn . De t är osäkert, om det 
Karl XI:s kyrkola~. ut g. Hi87 

Buch b::rnd nus Led e r. E nde cl. 17. Jhts . ursprungligen ti llhört 
kyrka n, då de t icke fin 

nes upplage t i något av de i la ncl sark ive t förva rade inventar ierna_ 

EPITAFI U :\ I , Epitafium av må la t och förgyll t tr~i. över pas tor Joha n Tel in 
på kortraven s norra viigg. F örgy lln ing, förs il vr ing, förger: brun
rött, b lå tt, mörkbrunt, mörkt krorngrönt, marmorering i ljust grå
b lå tt på v itt och i s vart på grönt. 

Tre kartuscher med in skrifte r. P å unclerstycket porträttme
dalj o nger inom cirke lrunda eklövsramar. - H. 292 c m. 

Kartuschernas inskrifter: Den övers ta : l GLOHIAM DEI ET 
HVIVS TEMPLI 0 H.N AME NTUM (= Gnd till i.ira och denna kyrka 

till prydnad) . 
Den s tora kartusch en: S uu S uorumqu e MEMOHlAM Pos uit Vir: 

P I: Hevere nd: e t. Clariss : Dominus D. JOHANNES . IOH. TELIN. 
Angermannus, Natus A:o l656. cl. 25 Nov. l n 0 mne Nord ingerå
Qu i. A:o l687. Fac tus Depos itor. Acad : Upsa l : Et. Inde. A: o 
l695 Pastor Hrefw e rcee ns is. Denatus. A:o l7 I - / Curn. Tori 
Consorte . Lec ti ss irna. Matrona ANNA Kröger Nata . A:o l667 
cl. 	 30 Octob: In Da nnemora Denata A:o 17 - D. 

Den minsta kartuschen und er el en s tora : »Pid (= pictum?) . 

A : 1704, .» 
Epitafie t ä r utfört l703 av »Bilcl huggaren M:r Jochum Lytkes 
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vager» i Stockholm och målat av »Contrefejaren M:r Anders Söder 
man på Kl. Slå Ltet». 

På mittgången i kore t en gravs ten (234: x 174 cm. ) med föl- GnAvsrnNAn. 

jande inskr.: 
PA l:l GLAUDO. VENEHAND UM DM. ELIAM. OLAI. ET. MAC:

DALENAM. JOH: UM : BOTHNIENSES. lf,L U!VI. COMM : BJE LlNTr. 
19. PAST : HA~ f<'H: 18 -& AOH.. DENAT lJM. RO. AUG VSTI Ao DN 
1653 JET 73 UANC l•:l. N lJPTAM. J\O JKf: 21 SPATlO 36. AO H. 15 
AB EO VJClB: FOECUN DAM l~ EIJCTAi\ I VlFW GH.A VIM THOMJE · 
M ·IN · VNI: Al. SOCIETATl~M E\TO CA T.AM 29 · 7 H i\o DNl Uö5 
JET. 58. 0. Ml!: . TANTO. PARI. lMPAHEM . 

På mittgången i koret omedelbart väster om föregåend e en 
gravsten (196 x 136 cm. ). In skr . : 

REVERKNDUS M THOMA S MICHY: 1 UPS : [HU]IUS ECCL R 
UPS COlVIM[INIS]TER XI IN E[S]TUN[AJ XIII IN H[JE]FRO X 
ANNOHU!VI PASTOR TUSP - N[A]TUS A !VIDCIII DENATUS A 
!VIDCLXIV - - - - MA -- A IN CENUJE lVl - - - - - - -
H - HINA - - - - - - OR VIHGINES - - - - EN -
R[E]QVIESCA NT. 

Vid va penhu !"clörren inuti långhuset en gravs ten (175 x 135 
cm.) med inskr.: 

P. AS . 

H 13 lVI D 


lVIPS HBED 

I WA LMAR 

i\O l/00 1. 


Kar l Xll :s b ib e l. Band i svart hid er med förgy llt monogram Böcrrnn . 

(Carl XII). Kn~ippeb es l ag av mäss ing med saruma krönta monogram. 
Ka r l Xl:s k yrko lag, utg. 1687. Tr~iptirmar , täckta helt med 

brunt kalvskinn, 6 äk ta bind , stämpl ar i guld (fi g. 52). Bak 
och fram sida lika. H. 19,8 cm. 13 . 15 cm. Ryggbredd 3 cm. 

Kopp a r st ic k av Ambrosius Hecl engra n. 1703 inköptes »2 :n e ,, H EDEN 

1
/"""l/"""l_. GHANS-l{ I Ta . or Il- e cl engran» och inramades . l inventarium . 1 l b TAvwn.>ong .- n 

förekomma 3 Hedengranstavlor. Nu försvunna. 
En st raff s tock fö rfärd igades 1820. Nu fö rsvunnen. STnAFFsTOcK. 

I 1688 och 1696 års inventarier omtalas •en li ten klo cka upp i I~ nrM[{ LOcKA. 

valvet» . Troligen en primklocka. Försvunnen i in ventariet 1731. 
1 Thomas Michaelis Kinclronius. Mag ister och gralia li st 1632 , komm inist er i Upp 

sa la 1639, kyrkoh erde i Esluna 1641, kyrkoherde i Häve 1·ö 1ö54, 1" 11 ok t. 1664 . 
G. m. s in företrädares ä nka Magdalena Joha nnisclotter .Roclabcckia. Jfr s. 55 , not 1. 

http:E\TOCAT.AM
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Foto. M. Ols <0 n 1913. 

Fig. 53. Hiiverö . Lillkl ockan m ed portriittmedaljong av Gustaf ·II Ad olf". 
Gl ockc mil d e m Bi ldni s des J\ ö ni gs Gu s tat II Aclolrs. 

I< Loc iwH. klocksta peln bi.in ga Lvenn e klo c kor. Storklockan (H. 105 cm. 
Dii1.m. 120 cm.) har ]~r in g överkanten en palmeLLbård. Därunder: 
SALlC: I~ AHO DE SOM :HÖHA GUDS OHD OCH GÖMA DET LUC 
I l. 2G. 

Dtinrnder på ena sidan i en kartu sch: 

KO~! MIN CHRISTE N L ÅT DIG F I NNAS 

I GUDS HUS MED LOF OCH BÖN 

ATT EN LYCKL IG DEL M;\ V INNAS 

l DE THOGNAS HOPP OCH LÖN. 



HÄVEHÖ KYHKA. (i5 

Fig. 54. H iiverö. Donatorsvapen å lillklockan. Foto efter gipsavgjutnin g. 
\Vappen auf der Glocke fi g. 53. 

På den andra s idan: »und er Kon. Gustaf den Ill:dj es regering 
blef denna klocka omguten på Häfverö kyrkas och församlings 
bekostnad år 1786 då Mag:r J oh : J ac: Y ckenberg1 var kyrkoherde 
och 01. Forsgren 2 co minister d ~irstäd es Guten a f J oh. J ac. Mår
tenson i Stockholm .» 

Kring underk anten växtornament samt fö lj a nd e in skrift: »Be
sinna tidens fo lk verldenes ondska. lifvets korth e t dödens visshet. 
domens vikt och evighetens till s tånd. » 

Denna klocka är ursprungligen anskaffad år 1740 och gjuten 
av »l\1es ter Nresman » för 2,094: 25 dlr. 

Lillklo c kan (H. 63 cm. med bygel, 47 cm. utan ; diam. 69, ;, 
cm. ), fi g. 53. 

Kring överkanten löper inskr iptionen: GLOHIA IN EXCELSIS 
DEO ET IN TERHA PAX · IN HOMINIBVS BONA!: VOLVNTATIS 
( = Ara vare Gud i höjden, frid på jorden och mä nniskorna en 
god vilja) . 

Kring nedre kanten : TO. THE. PAHIS. OF KAHMEI LE. 'J'lL 
BE. GIFIN TO THE KIHK. AND. CHAPEL. OF KARMElLK AN. 
HELL M: IVRGEN PVTENSEN ME FECIT. ANN O l64l. 

1 Född 1733, kyrk oherd e i Häverö 1777 , prost 1787 , t 1796. 
2 F. 1723, komminister 1775, ·r 1786 . 

5-1/i.2581. Sv eriges kyrkor. L°J1pla11d: \ 'iiddii o. 1-/iiu erö sk epps/ag. 
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Denna inskrift, avfattad på skotsk. 1600-talsdialekt, lyder på 
höge ngelska: »To the parish of Carmyllie. To be given to th e 
church and chapel of Carmy Il ie, one hell etc .» (= Till sockn en 
Carmyllie. En klocka att giva: till Carmyllie kyrka och kapell)_ 

Vit ena .id an har klockan en medaljong ..i tämligen hög relief 
med en bröslbild , som otvivelakti gt föresW!er ,Gu s la f 11 Adolf, på 
den andra elt vapen: stående lejon, v~i.nt mot ·höger, samt 7 kulor, 
i hji.Um en ett hjorthuvud , pfr s idorn a två s tående fasaner samt 
namn en DVNCAN FEIF och KATARINA BÖH.GELSÖOTTER. . . 

Med dess proven i ens förhåller de t sig troligen på följande s~i.tt: 

En s kotsk officer, Duncan Fife, av den gamla skotska släkten, 
vars ea~' l -vi.ird ighet vid denna tid genom ett brott var förverkad 
och soni därför ej återfinn es i de stora skotska stamlavlorna, 
hade gå tt i svensk tjänst under trettioå riga kriget och i likhe t 11J ed 
många av s ina landsmän stannat kvar i Sverige och ingått gif ter
må l med en svensk dam , Katarina Börgelsdo tter. J-Ian ville nn 
ihågkomma s in hemsocken Carmyllie i Forfarshire med en gåva. 
(Att det är denna socken, som åsyftas med Karmei le i.i.r desto säk
rare , som inskriptionen använd er uttrycket »chapel» och Carmyllie 
vid denna tid blott had e ett kapell. ) Hos klockgj utaren Jlirgen 
Putensen i Stockholm lät han bes liilla den ifrågavarande klockan 
och pryda elen med bild en av s in forne fältherre oc.:11 det vapen, han 
själlr förde , taget m i.i.ttcn Fifes gam la earl-vapen. Namnets av
v ikande stavning torde bero på uttalet, som av gjutaren å tergivits 
en ligt svensk fonetik. 

Av nttgon an ledning blev emeJlertid den färd iga klockan, som 
för övrigt är ett framstående prov på svensk gjutarkonst, aldrig· 
avsänd. 1 Enligt inventarieboken (N 6) synes den ha kommit tiII 
Häverö kyrka mell a n 1731 och 174,4, troligen som gåva, emedan 
ingen utgift finnes a ntecknad för den. 2 

S amm anfattning av H äverö kyrkas konsthistoria. 

I. Omkring 1300 bygges ett rektangu lärt lå nghus med sa
kris tia av granit i oregelbundet förband med tegel i vissa bågo m

1 Från P :s gjuteri finnas klockor i cLL ll e rtal svenska kyrko1·. ÄYen linn es en 

sådan i Forfar i samma grevskap (Forfarshirn) i Skolland som Cal'ln ylli c, d it här 

ifrågavarnnrl e klocka va r ä mnad. 
2 Fö 1· vilnlcf"ulla upp lys ningar an~åcndc denna k locka sttL f"ö1· faltarna i tack 

samhetsskuld til l H. B. Wallcrs, ~I. A., British ~ l11 scum , och F. C. Edcs, M. A .. 

l~ di n bu rgh. 
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fattningar. . 'amt idigt ell er obetyd ligt senare bygges vapen bus 
syd vi.is t, i.iven av grås ten i oregelbund et förband. Sakris tian försedd 
med tunnvalv av tegel, lå nghu s och vapenhus troligen med platt 
trätak med dekorativ målning av tidigt go ti sk karakti.ir. 

Il. Under 14·00-tal e ts senare hälft ins lås s tj ä rnvalv i lå ng
huse t och kr yssvalv i va pen !i use t. Vi.iggar och valv förses med 
kalkmälning, del s under 14:00-tale ts sl11 t, dels und er 1500-talets 
börj an. Sam tidigt e ll er något tidi gare anskaffas polykroma trä
skulptu re r od1 i början av 1600- ta let e tt s tort a lta rskå p frå n 
Antwerpe n. 

I II. Om k ri 11 g 1100 f'ö1·e tagas omfattand e föriinclr ingar i inred
ningen. Hi\)8 göras bi.in kar och predikstol av Mi.is ter Erich Holl 
ner frå n Uppsa la . 170'3 ti llkommer ep ita fium öve r kyrkoh erd en 
J ohan Telin , utfört a v l\iliis ter Jochum Lytkesvager frå n S tockholm , 
och 1104, m~tlas all triiinredning av konterfejaren Anders Söder
man på Kungl. Slottet i en ljus, blommig och färgr ik stil. 

IV. 
0 

1751 repareras kyrkobyggnaden grundligt. En ny dörr 
upphugges på vi.is tra gaveln , lre av fön stren utvidgas, och ett nytt 
sådant upptages på norra s id an. 

V. Vid 1800-tal e ts mitt utföras en del förändringar i in
teriören. En n y a ltaranordning av trä uppföres enligt ritning av 
.T. L. Larsson 1851. (Den gamla a ltarskivan av sten ersättes med 
ett träbord; ny altarring uppföres.) Kyrkans första orgel anskaffas 
:l862 och uppsättes på läktaren. 1850 överkalkas målningarna å 
långhusväggarna ut? m södra väggens, vilka överstrykas något se
nare. (Vapenhuse ts må lningar hade överkalkats r edan 1825.) 

VI. 1905 restaureras kyrkan enligt ritningar av ark. G. Ameen, 
s tadf. gn. Kg!. brev 12 maj 1905. Arbetet omfattade, förutom van
liga reparationsåtgärder, gru ndförstärkning, förändring av fönster 
bågarna och anbringande av ett runt fönster över a ltaret, anord
nand e av värmeledning med särskild nybyggnad för vi.irmekammare, 
uppförande av ny li.iktare, nytt altarskrank, ny orgelfasad och nya 
öppna bänkar, uppsättande av väggpanel med användande av de 
gamla bi.inkski.irmarna, golvets täckande med sten samt fram 
tagande och komplettering av äld re må lningar å väggarna. Det 
sis tnäm nda arbetet utfördes av dekoralionsmålaren K. E. Nordström. 

http:karakti.ir
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Zusamme nfassung. 

Di e Kirche 1-JÄVERÖ ist um 1300 aufgeflihrt. Sie ist ein Grnn itgebäude mit 

rechteckigem Langha us und Ausuaulen !'Ur Sakristei an der nördlichen und Vorha!lc 

an der siidli chen Längsseile (Fig. 8). Die Sakri stei und das Langha us slammen 
aus derselben Zcit, die Vorhalle is t gleich zeit ig oder ein wenig später aufgefU hrt. 

Die Sakristei ist rn it ein em urspriinglich en backsleinernen Tonnengewölbe bedeckt, 

das Langhaus und die Vorhalle mit im lelzlcren Tei l des 15. Jh ts . hier angebracb
tcn Kreuzgewölben desselben Material s, d ie mil spiHgotischen Kalkma lereien ge

sch miickt sind. Das Langha us und die Vorlrn lle hatten urspriin gli ch wahrscheinli ch 
ebene höl ze rn e Decken mil ornamentalen friih gotischen Malereien , einer lokalen 

millelschwecl ischen Gruppe zu[!ehörig, cl eren 1-!au plmonume nt cli c R idda rh olmsk irche 

zu Stockholm ist. Oas Gebäucle se lbst is t nach Ende des Mitte la llcrs kcincn wc
senllichen Veränderungen unterzogen worden, ausse r dass man - Milte des 18 . 

Jh ts . - die Fcnster erweite rtc und \' erm ehrte und ein e neue Pforle am wcslli chcn 
Giebel des Langhauscs anbrachle. Sein jetz igcs Aussehen erhi elt das In nere durch 

eine Restau ration im Jahre 1905 ; von diese r Gelegenheit 1i.n stammt a uch der Ausbau 

fii r den Heizungsapparat an der nördlichen Seite des Lan ghauses (Fig. 8, Perioded). 
Dic spätmittelalterli chen Kalkmalereien der Kirche beste hen aus drei versch ie

denen Gru ppen, deren eine in jedem Gewölbc des Langha uses. Die mit einander 

verwandten Malereien der zwei östlichsten Gewölbe sind durch das Wappen des 

Erzbischofs Jakob Ulfssons zur Zeit nach 1469 datierl; sic dilrften um 1475 ausge
fli hrt se in. Die Malereien des wes tli chen Gcwölbes stammen aus dem Anfang des 16. J hts. 

Die J{irche bes itzt eine grosse Menge guter Jnventarien, untcr denen der sehr 

prilchlige unrl gut aufhcwahrle S_ch nil za ltar (Fig. 32) das Yorziigli chste ist, - eine 
Antwerpcncr Arbe il m il der Konlrollrnarke d ieser Stadt, einer abgehau cncn Ha nd. Dcr 

Schni tzallar daticrt aus dem crslen Vi ertcl dcs 16. Jhts. Die Tii ren sind mit Gc
miilden a us der Schul e Hugo ,-an dcr Goes ' gesch mil ckt. Auf dcr Prcdcll a sind 

die Bruslbildc r von Kri stu s m it den Aposteln gcmalt , in Grnppen von j e dreien , 
wie am Abendmah l von Lionanlo da Vin ci (Fig. 40). Unter a nd cren mittela lter

lichen Gege ns ländcn sind auch drei hölzerne Skulpturarbei len : Kris tus a ls Schmer·· 

zcnsmann (Fig. 47) a us dem Ende des 1ii . Jhts, ncbst Bi ldern de r 1-feiligen Birgitta 
(F ig. 48) und der 1-Teili gcn Gcrlrud (F ig. Ml) aus dem Anfang des 16. Jhts. Ei n 

go tHlndi sch er Taufstein stammt aus dem 13. Jht (F ig. 45). Vom 17. Jhl datiere11 

s ich ver chicdcne Gegens länd e der· E inrichlung, wie di e Kanzel vom Ja hrc 1698. 
Ein Glocken turm belindet sich in der nordwestl ichen Ecke des Kirchh ofes. 

Material : grobe, au frech t s lehende F ichtenstämme, unten durch ringsum la u fe nd c 
Bilnder und Sleinausfi ill ung ges lillz t (F ig. 5). Die Stämme sin d mit vi er sc lbstgc

wachsenen Kni cen zwischen jcdern Stamme gcstrebt. Der Glockenturm ist ein e sehr 

bcmerkenswcrtc Bauarbeit , de l'C n Konstruktion sich derjen igen der miltelalterl ichcn 
Stabkirchen nähe r·t. Urkundli che Datierung desse lbcn ist nicht zu erhal ten; jedoch 
dii rfte er· im 15. oder 16. Jht aufgefiih rt word en se in . E inige Glockcnllin11e ä hn 

lichcr Konstruktion sincl in No1T!a nd vorhand en, u. a. an den I\i rn hen Njutitnge r 
und Trönö in Hiilsingland. - An einer Glocke von 1641 find c l man e inc schotli

schc Jnschr ift , lant welcher die frag li che Glocke, in Stockholm gcgossen, a ls Gc
schcnk a n d ie Kape lle zu Carm ylli e i n Forfarshire bcahsichlig t wäl'C. Unbeka nnt ist 

ind csse n der An lass ihrcr Ankunft in J-Hivcrö zwischcn 1731 uncl 1744. 
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Polo. i 1l. T. A. LI. å. 
Fig. 55. Väddö. Nya kyrkan från väster. 

Die jetzige Kirche von Siichves ten. 
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UPPLAND, STOCKHOLMS LÄN , VÄDDÖ OCH HÄVERÖ 

SKEPPSLAG. 

UPPSALA ÄRKESTIFT, l YHUNDRA KONTRAKT. 

Tryckta källor : DI PL. SuEc. JII , s. 148: · >V0d heH nämnes första gången 
i dipl. nr 1946 såsom deltagande i >Sexårsgärden• 1314; III , s. 429: Ky1'kan 

»Ved0> visiterad av Ni ls All eson och Olor 1316 (dipl. m 2218): IV, s. 192: I 
dipl. nr 28 19 (fö rteckning över kyrkogodsen i Atlundaland 1331) ä r >Ved do > upp· 
taget med >III marche lerrn cum V solidis>; V, s. 237: I lösen av pallium åt 

iirkebiskop Hemming 1343 deltar »Wedo > med 3 mark. (dipl. nr 3754). - F. W. 

RADLOFF, Beskrifni ng öf\•er Norra delen af Stockholms liin. Uppsa la 180 4, s. 220. 
- TH AM, Beski'ifning öfver Stockholms län, Sthlm 1850, s. 243: uppgifter om åld er, 

valvmiUningar, klockor etc. - SVEH IG E IV, s. 689 (end as t om den nya kyrkan). 

- H. HI LDEBHAND, Bidrag till Svenska Medeltidens Konsthistoria, i AN'f. TIDS KH . 

Il. s. 402 (om m ålningar). 

Handskrivna källor och avbildningssamlingar: RHEZELIUS, s. 169 
-170, teckning av gamla kyrkan 21 okt. 1635 samt geografi ska anteckningar om 

socknen. - IH HFOHS, pars. sec. Il, s. 1877 IT. inneh åller ext. frå n söder (akva· 
rellerad teckning), plan och utdrag ur kyrkböckarna. - A. T. A.: 2 fotogra fi er, en ext. 

[rå n S., en int. mot koret. Dagboksanteckning av 12 sept. 1843 angående predellan 

till altarskåpet i gamla kyrkan. Inv. 11
/ 9 1829. - Ö. I. Ä.: 14 blad ritningar : 
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1 bl. >Project N:o 2 till Weddö ky,.kas utvidgande i R os lagen• 1732 a\· Joh: 

Christ: Lo'iu (a l'kilckt frå n GäYle), med plan av gam la kyrkan; 2 bl. • Project 

till nytt Torn och tillbyggnad r, Östra GaYcln » a\' G. af Sillen, 1817 (torn med 

lanlcrn in) ; 2 blad »Projcct till Ombyggnad av K. Ö. I. Emb.1830• (kopia; gamla 

kyl'kan tillbyggd med lvtirskcpp) ; 1 bl. •R itnin g til l n y Kyrka för Wtiddö För

samlinf!. s ladf. "/ , 1840. J. !\. !Ja wenrncn. » (utförd ) ; 1 bl. •Fra msida af 01·ge lskå p». 

J . !\ . Hawcrrnan "0
/ 8 1860, >Gill ad a f I\ . Ö. I. Embctc den 4 Scplcmbct· 186 1» ; 

5 bl. ritningar til l åte ruppb yggand e av k y1·kan aY F. Lindskog. Sladf. 
8 

1872; 116/ 

2bl. Hitnin g till ny Orge l , s ladf. " / , 0 187·1'. 

Kyrkans arkivalier: LA I\"DSA R KIVET I UPPSA l.A : De kons t.hi stori skt in

Ll'CSSanta uppgiftc l'lla angåe nd e gaml a kyrkan anlrtiffas i följand e delar: N. I. Visi

ta ti onspl'Olokoll 1697 . - L . l. · 1. lhkcnskapsbok 1707 - 1782. lnnch [dlcr även 

föhcckninga1· pil tillökning i inY cntari et fr itn 1680-17 56, protokoll Yid pl'Os tvi s i

salion 1781 och inYenta rium a\- samma å r . - K. I. Sockcns tiimm a ns pl'olokoll 

17 49-1801. - l KY HKA:\ för\'aras böcker av sena re datum. Uppgifte r om inven

ta l'i el' oc l1 den n1rrnrnndc ky1·kans byggnad shisto r ia t rä ffas huYudsakl ige n i följ ande 

de la r: I{. 1.: 2 Sockcn sfämn10 protokoll 1801 - 1828. - J\. I. : 3 Sockensliimmopt·o

loko ll 1828-1843 . - K. I.: 4 Sockcnstiimmoprotoko!l 1843-1875 . - L I.: 7 

!ppecialriikning fö r Väddö Församlin gs Kyrko-Gassa , 1800-1842. - Vis ita tions- och 

sockenslilmmopl'Olokoll inn ehålla detalj er av kulturh istori skt Yär<l e. särskilt angå

~nde soc.kend isciplinen und er 1700-tal ets senare hälft. - An gåe nde iLktens kapsd isc i

pl inen m it följand e anföras : 1755 li!Jrr:Igat' prosten socke nsliimm a n »om th c wol'O 

ther 0111 ense, at alla thc qwinnor, som låtit s ig 11iifda, uti l)'s ningarna ej skulle 

kallas ä rliga ? I-lär till swarndes med ell. a llmänl ja. • - 171\6 pi'uninnes alt • thc 

trolofwade skola wackta sig em ecl lert id , at lhc intet fl yt.lade t ill sammans, efle r så

dant war wid 10 dal er Srn ls böter för hwa1'lera förbuclit ». - An gile nde nallYard en: 

1755 fasts tälle · p>c sock ensUimma >th ct wid he rra ns NatlYard sg:°rng al tid duken 

skulle fyllas och at lher ingen skillnad skull e to las natlrnrdsgäs lcrna emellan • . 

- 1757 >påm in les a lfwarl igen at wid likens utb;lrnnde in ga traclamenler 

skull e brnkas, utan allenast lilcl bröd och smör 111 cd ct qwarle r ell er högs t 

ett halll s top d ri cka för hwarje man. Eho som h;it' emot go1·de , skulle böla 

li ll Kyrckan e ftc1· om sliindi ghe lcrna. » (JJ'r a rkiv i lfaverö! ) - 1758, 59 och 60 

klagas ofta över fylleri 0111 söndaga rna Yid Grisslehamn och frågas gi'tng på gång p>c 

sockensUl mma, >om till stå nde t i G1·iss leh amn s ig någo t förbetlral>. Svaras : • Nej, 

tyvärr. » - Elt sent uts lag aY h;lxeriY;isen kan man måhiinda se i fö ljande a n

teckning: Vid Probste t in g 1 dec . 1728 beriillar pas tor »at Båtwachtarcns hust ru 

och dotter i Wcda wo1·0 i slo1· an fäehtnin g stadclc, och förego fo at the icke woro 

men[n]iskior so m ni\gon s iiil hade utan rent utaf di e[iar, för hwilken orsak s kul , 

fas t lhe bägge wo1·0 will kunnige i sina stycken och doltren wat· boksynt hade lrnn 

nu på ett i'tl t1· af'hå lli t th em ifrån Natt.warclcns bmkande men för th ct öfr iga fliti gt 

h å llit them til bönen och then a lm ;ln[n]a Gudsti ens ten bijwista nd e .. .> 

Kyrkogård, stapel och bod. 

KYRKO Kyrkog ä rden har form av en parallellLrapets, i vilk en de längre 
GÅHDEN. parallella sidorna löpa i öster och väs ter (fi g. 57). Den nuvarande 

kyrkan är belägen i kyrkogårdens nordöstra hörn . Den gam la 
kyrkan, som föregick denna, låg något väs ler om den nuvarande. 
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Folo. S . C11r111.a n 191!. . 

Fig. 5 (i . \'iidllö. Gravvårdar av tr~i på kyrkogården. 
Crnbdenkmiiler aus Holz . 

Kyrkogården är omgiven av en mur av skolad gråsten, som till 
största delen är lagd i bruk. 

Muren har fordom haft avfackning av trä, ty 1785 »bes trykes 
Bogårdsmurstaket med rödfärg». 

Reparationer på bogårdsmuren förekomma ofta. 1792 utvid
gas kyrkogården , och den nya muren betäckes med torv. 1864: 
och följ ande år utvidgas kyrkogården åter >>med tretton famnar 
i söder på prästgårdens mark» , 1870 är »borggårdsmuren» kring 
det ti ll ökade området färdig . 

l muren finnas trenne ingångar, en på norra , en på västra och 
en på östra sidan. Den s istn~irnnda gjordes troligen 1813, ty då 
»göres en ny grind i bogårdsmuren åt stapelhagem. Vardera in
gången fl ankeras av putsade tegelstolpar, försedda med enkla, 
smidda järngrindar. 

Bogårdsmuren var förr försedd med tvenne stigluckor, en 
norra och en i södra muren, detta en ligt uppgift (1912) av kommunal
nämndens förre ordförande, den 84:-årige hemmansägaren Anders 
Andersson i Massurn , vilken väl minde s kyrkan och lämnat fl era 
uppgifter om densamma. Enl igt samme sagesman såg södra steg

i 
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KLOCKSTAPEL. 

KLOCKOR . 

luckan ut »Som den vid Estuna kyrka». Den norra, som täcktes 
av ett fyrstråligt kryssvalv, »Var hög så att man kunde köra med 
ett hölass genom den ». Kyrkans arkiv lämnar om stegluckorna 
följande uppgifter: 1705 blevo »begge stegh.ickorna reparerade », 
och samtidigt gjordes »norra kyrkjoporten (= norra steg luckans 
dörr?) af nya•. Ålder obekant; troligen från medeltiden. De re
vos 1840 samtidigt med den gamla kyrkan . 

På kyrkogården finnas talrika vackra gravvårdar av trä med 
för trakten karakteristiska former (fig 56). De stamma från 1800-talet. 

Kyrkan har förr haft klockstapel. Den omtalas i kyrkans hand
lingar första gången 1692. Då »lades nya syll ar under Klåke
stapeln ». Stapelns utseende , läge och ålder äro obekanta. Denna 
'stapel, som 1719 »af Ryssen uppbrändes», ersattes 1728 med en 

.. I,---/\
' ' 
·~~ ]-- - -- + 

s 

»hel ny» sådan, vilken uppsattes 
i den sydos t om kyrkan belägna 
»stapelhagen ». Denna stape l re
pareras och tjäras 1762- 63. 
1780 göres på densamma »nya 
Ziffer- eller Säjare Taflor med 
omkring varande målning », över 
vilka »socknemännen förklara 
sitt nöje och välbehag», 1801 in
brädas klockstapeln, och 184f> 

Fig. 57. Viiddö ky rka. Situationsplan. uppgives den vara förfallen. Den 
Lageplan. revs, sedan den nya kyrkan 1854 

försetts med torn. Stapelns utseende obekant. 
I stapeln hängde (1749 och 1829) tvenne klockor. 
Om storklockan föreligga följande uppgifter: Ursprungligen gju

ten i Stockholm 1665 av okänd gjutare (L I, 1). Spräckt 1719, 
»då prästgården med klockstapeln af H.yssarne brändes». Enligt 
inv. 1829 omgjuten 1792 och försedd med påskrift: »I Konung 
Gustaf IV Adolphs l Regeringsår, då Fredric Öhrströmer1 var 
Kyrkoherde och Anders Olof Borg2 Comminister, är denna klocka 
på Weddö kyrkas bekostnad omgjuten i Stockholm af Johan Jakob 
Mårtensson 1792. » 

Lillklockans ursprungliga gjutare är okänd. Enl. inv. 1829 
hade klockan följande inskrift: » W eddöö Kyrkios Klocka gjuten 1664, 
till Guds nampns ähra och församlingens nytta förährat af den 

1 F . 1753, kyrkoherde i Väddö 1781, prost 1803, t 1817. 

2 F. 1749, komminister i Väddö 1788, t 1810. 
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högvälborna Herre och Grefve Andreas Torstenson, gref ve till Or
sala, friherre till Wiresta, när han ifrån peregrinationen till Fä
derneslandet hemkom. » 1 Gjuten (d. v. s. omgjuten) av Johan Mejer 

Stockholm , anno 1671. »Söker Herran medan man kan finn a 
honom åkallar medan han när är.» Torstenssonska och Stenbock
ska vapnen. 

På kyrkogårdens östra sida utanför muren (fi g. 57,c) ligger nu kyr- Bou. 

kans bod, knuttimrad, brädfodrad , rödmålad och försedd med tegeltak. 

lr=.--= 
11 [ -

l-= 11 

l~o ===1 1 _1 , I I 4'0 't ac:...... 
I Il l 

Fig. 58. Viiddö. Plan av gamla kyrkan 1792. Efter ritning i Ö. I. Ä. 
Grundriss der alten , je tzl abgerissenen l{irch e. 

Medeltidskyrkan. 

Kyrkobyggna den. 

Församlingens gamla, år 1840 rivna medeltid skyrka har varit Pr.AN octt 
EXTEll IÖll.

belägen på samma kyrkogård, något väster om den nuva rande 
kyrkan (fig . 57 , B). Inga res ter av densamma finnas num era kvar. 

Kyrkans ungefärli ga utseende framgår av en teckning hos Rhe -

F. 1641 , d. 1686 , son t ill fältmarskalken Lenna rt Torstensson , riksråd och 
president i Åbo hovrätt. G. m. Chri stina Catharina Stenbock. Ortala, nu gård och 

jä rnbruk i socknen, var Torstenssons ka ättens grevskap. 

1 
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zelius av år 1635 (fig. 59) samt av en i Ö. I. Ä . befintlig plan
ritning av år 1792 (fi g. 58). Denna synes dock vara något sche
mati sk, ty i inv. 1829 säges kyrkan vara »sned ti ll sin s truc tLir ». 

Ritningen visar , a tt kyrkan var it av den i Uppland vanliga typen 
för medeltidskyrkor. Den har bes tå tt av ett enskeppigt, rektangu
lärt långhu s, sakri stia på norra och vapenhu s på södra sidan. 

~f ATEH I AL. .M urarna hava huvu dsakligen var it up pförda av grås ten, tyste
nen frå n denna k yrka användes i el en nya, och dennas murar äro 
till s törsta delen av detta material. Om någon del av murarn a 
varit av tegel ka n icke utrönas, men så har tyd ligen varit förh å l
landet med valv och murpelare. 

Den mot sakris tian grän sande delen av norra väggen i lång
hu set har gjorts väsent
ligt tj ockare, så att främ
re delen av långhu se t 
(1: a traven) blivit sma
lare än långhuset i öv
rigt (se planen). Sak
ris ti an har delvis ' varit 
inbyggd i denna mur, 
som tyd ligen haft en be
sparingsbåge. 

På östra gaveln fin
nas 3 st. strävpelare, en 
vid nordöstra och 2 vid 

sydöstra hörnet, troligen senare tillbyggnader . (Jfr Rh ezelius, fi g. 59.) 
»I sydöstra hörnet bredvid altare t fann s ett i aflång form af 

sten till h ~ilften inmuradt Käri l, hå ll and es omkring 15 a 20 kan
nors rvmd och för modligen under Catholska tidehvarfvet brukadt 
till reservoir af Wigvatten. " (lnv. 1829 i A. T. A.) 

Enligt Anders Andersson i Massum fanns den kvar vid kyr 
kans r ivnin g - halvcirkelformig, omkring 1 aln i diam eter och 
med en urtagning framtill, a lltså troligen en skölj sten. 1 

l/lO blev »med kjörkans bekås tnad utj muren w id Choret 
inhu ggit elt Skåp at cl ~ir utj förwara kyrkjan s rnessekläder, samt 
skrifter och documenter ». 

VALV. 	 Långhuset har varit täckt med tre ribbvalv, vil ande på från 
väggarna utskjutande murpelare. Dessas form synes ange, att de 
uppburit s tjärnvalv, förmod ligen stammande från 14:00-talet (jfr 

1 Att a nvänd as av prä sterna för handtvagningar vid gudstjänsten . 

Fig. 59. Viiclclö ky rka. 

Teckning av Hheze liu s 1635 . 


Die a ll e, jelzl l{Cri ssen e f(ir c h c nach e ine r Hand

ze ichnung aus d ..I. 16:15. 
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kalkmålning) . Sakris tian har lika ledes varit välvd (e nl. uppg. av 
Anders Andersson i Massum ), trolige n med tnnn va lv. Vapenhuse t 
h ar varit täckt med ett kryssvalv . Korva lvel in störtade på lG80
tal et, och ett nytt sådant in slogs 1690. 

I sagpa å rs r iikenska per meddelas , all »d1't det ena hwa lfwel 
ö fwer Chordörren war 11 ederl'allit och de andra r emnad e» , uppföres 
ett nytt valv för »kyrkans egna medel oc li omkostnad ». Samtidi gt 
»förfärdigades och insattes tvenn e järnankaren in ne uti Tw~irt 

öfwer och 3 a ndra a nkarband änclal ångs i.ifver hwa lfven mell a n 
begge Gaflarna ». 

1776 »föres li.il des nöd wändigheten af Kyrkj ohwa lfo"e ts fö rbätt 
rande och sliirka nd e med jernstänger ». 

Valv och väggar voro prydda med målningar , säkerligen fr <'.'m MED El.T l llA 

s lu tet av medeltiden. 1829 å rs inventarium u pplyser, att »Hvalf
vet i k yrk an är må ladt und er Catholska , tiden, och föreställer mål
nin gen, hwars färgor ännu bibehåll a sig, diverse händelser utur 
Bibliska his torien». 

Väggarnas målningar vitlimm ades 1755 (K I) - en å tgärd , 
so m var påtänkt r edan 1691 , då pastor si.iger sig vara s innad att 
»lå ta a lt öfw er hwijt lij ma kyrkj an innantill e ffter s om d e m å hl
nin ga r so m där nu äre, ge n om s in a reparat i o n e r ä nd å 
äre kiänd e». Enligt pas tors åsikt i.ir »den förre Måhlningen ge 
men och inga an liquite ter där ulhinnan ». 

Enligt meddelande av And ers Andersson i Massum likna de valv
målnin garna de närbeli.igna kyrkornas i Häverö och Söderby och 
tillhörde sålunda slutet a v 1400-ta let. De hade språ kband 
»läsningar»; bland ämnena förekommo Barbara, Jon a och val
fi sken, lyckohjulet. Enli gt samm a käll a hade även vapenhuset 
likartad målning. 

Golvet var und er 1700-tale t av s ten. 1755 beslutes att »hela Go1.v. 

gången med Choret göres jämt och s tenli.igges•. 
Kyrkan har urspungligen ha ft endast en ingång, genom va pen- Dö1111- o c 1-1 

huse t pä södra s idan. Ursprun o-lio-a anta le t fön ster kan icke an- FöNsTi-:1ti">1'1' · 
0 O i'i 1NGAH. 

givas . H.h ezeliu s' teckning av 1635 visar tre fön ster på södra och 
e tt på ös tra s id an. 

Planen av 1792 (fi g. 58) visar i.iven en ingång i väs ter , troligen 
i senare tid upptagen. 

Under 1700-lalet göms enligt uppgifter i kyrka ns räkenskaper 
två nya fön ster, e tt på västra och elt på norra s idan, och de övriga 
utvid gas, vilket överenss liimm er med planen av 1792 (fi g. 58). 
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YTTEl\TAK. Kyrkan har haft spånklätt sad eltak. Åren 1699 och 1700 tj ä
rades detta på såväl norra som södra sid orna. 1751 stadgas på 
allm ~in sockenstämma, •att til takspån på kyrkan får ej brukas 
an dra spånor än antingen a f ek, asp, al eller furu , hwilka spånor 
böra i bredd en innehålla 5 tmm och belades den »med 5 dlr. 
smt. plickt lil Kyrkan som framförer någon oduglig spån». 

Teckningen hos Rhezeliu s visar på taket tre takprydnad er , en 
på vardera gaveln och en över långhusets mitt. De äro tydligen 
gjorda av smitt järn. De visa all a tre övers t" en tupp . Den mel
lersta är rikas t uts irad . År 1680 uppsättes en ny sil.dan takpryd
nad , tydligen av unge fär samma slag. Den bes tod av » lhwenn e 
förgylla flaggor a f Mässing med 2:ne S tjärn or och 10 : förgylla 
Mäss ings-kna ppa r och ann a t tillbehör » och förärades till kyrkan 
av »Belgrn akaren å ld ermann en, mycket hederlige och kånslrike man 
Mester Johan Kihn , till e tt tes tamente efter dess Sal : K: Hu stru , 
dygdesamma hustru Catharina von <ler Hagen ». 

Dessa takprydnader sy nas hava varit populära i trakten. Jfr 
Edebo, Häverö och Singö kyrkor (fig. 11 , 80). 

DATE 111 N G. Kyrkan är uppförd under medeltiden, troligen icke före år 
1300, långhusets valv torde vara yngre än kyrkan, inslagna på 
1400-talet. 

U PP vÄ 1orn 1:-<G . Kyrkan har saknat uppvä rmning med undantag av en mindre 
öppen spisel i sakris ti an på norra v~iggen . 

Fö11 s LAG T11.r. Mot slutet av 1700-ta let och början av 1800-talet klagas upp
oM- oc tt TILL- repade 

0
o·å no·er över att kyrkan är förfallen och för tråna. En

nYGGNAo. . b b 

ligt e tt förs lag av arkitekten Joh. Christ. Lo1u från år 1792 skulle 
den gaml a kyrkans sakris tia och vapenhus nedrivas och långhuset 
tillökas ganska avsevärt å t ös ter , där en n y sakris ti a skull e uppfö
ras. Dessutom skulle tillbyggas ett torn i väs ter . Förs laget kom 
likväl aldrig till utförande. Ritningen förvaras i Ö. I. Ä. (fig, 60) . 
År 1828 bes I utar stämm an att skaffa kostnadsförslag om utvidgning 
av kyrkan . 1830 inkom ett förslag från Överintendentsämbetet, 
vilket »befinn es utm ärkt vac kert men för dyr t» . 

1839 granskas en n y ritning utförd av konduktören J . Hawerman . 
Sedan en del förändringa r vidtagits i denn a (fig. 62), gill as den av 
fö rsamlingen, och den 5 jan. 1840 upprä ttas avtal med byggmä
s taren Jonas Jansson i Stockholm om en ny kyrkas uppförande 
och den gamlas rivning. Byggmästaren skulle äga »full disposi
tionsrätt till Stigluckemurarna och gamla kyrkan, utom predikstol en, 
altaret och alla slags inventarier». Arbetet påbörj ades samma år . 
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J!J !! J ''" '"' 11111 i'°'/. ""·-·,Jo 

F ig. 60 . Viiddö . >Projcct till Wcddö kyrkas utwidgandc • av Joh . Christ. 

Lolu 11\J:!. Origin . i Ö. I. Ä. 


Inredning. 

Altarbordet har varit täckt med en altarskiva av gul sandsten , A 1.TA11E. 

troligen från tidigare medeltiden , nu sönderhuggen och använd 
som trappsteg vid sakristidöhen i nya kyrkan . Den har inhuggna 
kors , av vilka ett helt är synligt, jämte överdelen av ett med 
i.inclarna slutande i grova punkter. När denna skiva upphörde att 
begagnas, är icke känt. 

Angående en i koret anbragt uttömningss ten se s. 74. 
Från 1700-talet förskriver sig en a lt a rring (H. 71 cm.) , av A1.TA11111'."G. 

vilken fragment finnas på socken stugans vind. Övers t ett tand 
snitt, svarvade kolonnetter, mell an dessa fyllningar av rutverk. 
Blågrå marmorering. 
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Fig. 61. Väddö. Plan av nya kyrknn . 
Grundriss dcr neuen l\irch c. 

ALTAl\s K ,\ J' Altarprydnaden bestod Linnu vid ,_yrkans rivning av etl al tar-
s k åp Från medellid cn . Om dess ulseende Lir end ast hint, att 
corpus och dörrar voro av rektanguhir form ulan högre miltparti. 
De skulpte rade fi gurerna v·oro upps föl lda i rader. (Mu nLli ga upp
gifter a v Anders Andersson i Massum .) Alt döma av delta torde skå
pet ha varit av den vid medeltid ens slut vanliga nordtyska for men. 
Nägra i ek s kurna go ti s k a ornament, so m finn as p ~l socken
stugans vind , kunna ha hört til l s kå pet: en fr is av dubbl a pro
fi lblommor (L. 76 cm.) och en Mg fris, vars spe tsar även burit 



VÄDOÖ RYllKA. 79 

Fig. 62 . Väddö. J . A. Hawermans ritning till ny kyrka , s tadf. 1840. 

Visar kyrkans utseende före branden 1872 . 


blommor (L. 73 c m.), båda med kredering och rester av förgyll 
ning. 

Predel l an är bevarad i nya kyrkans sakristia (fig. 71 ). 
Inom a ltarskranket, på södra sidan , s tod före 1754 ett lilet OFFrnllono. 

vitt, fyrkantigt offerbord, på vilket församlingen lade gåvor vid 
brudv igsel i kyrkan . Nämnda å r flyttades det in i sakristian , och 
offrandet vid brudvigsel avskaffades enli gt sockenstämm opro lokoll , 
»emedan den ej wore så anständ ig och det de n förordsakade på 
wisl sätt oordning och osk ick i försam lingen dymedelst a l fo lk et 
skull e twinga sig fra m till offerbord et». 

Korskrank ha r funnits i kyrka n. Det må lad es 1683 (L 1, 1). I\o nsKHANK. 

Dess utseende är obekant. 
1710 uppsattes sannolikt i ställ et för korskra nk et två pyramid er Pnw11nrn . 

»vid Choret» . Dessa finnas nu i Lras igt skick i präs tgården ; de 
äro av snidad furu me.d genombrutet lövverk, med förgyllning, 
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blågrå marmorering och svarta kartu scher. Mycket lika pyra
miderna i Singö (s. 109). H. 181 cm. En av kartuscherna bär å r 
talet 1710. En av pyramiderna är söndertagen och dess orna
menlEyllningar använda som prydnad på prästgårdens veranda. 
(Jfr läktaren!) 1756 »förmantes Församlingen at achta sig före 
al sältj a sin a myssor och hattar på Piramiderne: the kunde ther 
igenom skadas: thet såge ej hell er skickeligit ut uti Guds hus. » 

PnEn1i;sT0 1.. En nvacker och pryde lig» prediksto l, gjord 1711 , omtalas i 
inventarium 174,9 (L I, l). 

Prediks tol en beskrives i 1829 års inven tarium såsom »placerad 
vid södra muren, bl å må lad och med Eern förgy ldte bilder i speg
larne. Dess inre prydnader Li.ro: en Tafla med förgy ld Sol, tvenne 
bilder och en dufva, äfven förgy ld te. - Öfver dörren s lår på yttre 
s id a n : 'A nno 1711' .» Den betalades av kyrkan med 232 dlr utom 
det, som soc kn emLi.nnen sam rnansköto. 

Av denna prediks tol finnes dörr e n bevarad , nu använd på 
prästgårdsvin den. Den är av furu med blågrön marrnorering och 
förgy lld a ornamentfyllningar, nästan fu lls tändigt lika fy llningarna 
på Edebo predikstol. Fö lj ande fragment av träskulptur ha kanske 
hört dit : - En putto av furu (H. 71 cm.). Skär karnation , för
gy llt draperi. Stil en tyd er på 1700-talets början. - B l om m or 
oc h pLi.r lstav med blå marmorer ing och förgy llning (H. 27 cm .). 
Und er marmoreringen finn es e lt lager av ä ldre sådan, i rött och 
gu lt. - En l ist med JJandflätning, inneslu tande blommor. - Ett 
lamm av vitm åla t Lrä (H. 35 cm.) har tro ligen var it krön på ljud
Laket. - En rektangulär trä tav la (70 x 110 cm.) , vitmålad, med 
svart ram och förgy lld sol med gudsöga. Troligen ryggslycket. 
Dessa fragment finnas i nya kyrkan , prLi.stgården och på socken
s tugans vind. 

Ä1-1>nE Om den äldre predikstolen nämnes i arkivet endas t, att den 
Pl1E Dll(STOL. 0 d 

ommala es 1683. 
Trnc1.As. »Timglaset med dess fot , gifv it af Probsten Anders Hi ll eström1» 

omtalas 1749 (L I, 1). 
B ,\N1; ,1n. Den senaste bici.nkinredningen utförd es 1706. 1755 beslöts 

uppförande av »ny Prä s tbänk, och nya bä[n]kar å t gåssarna 
fram uli Choret». Bäi1karnas utseende är okänt. 

LX KTAHE . Kyrkan har haft två läktare, av vilka å tminstone en fa nns före 
1711. 1728 behöves en ny lä ktare för kvinnfo lken, »emedan för

1 Ande rs Hilles tröm , k yrkoh el'de i V;iddö 1716- 1752, son t ill den s. 91, 92 

nämnde lwar Hillestl'öm. 

http:Trnc1.As
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sam lingen dagligen(!) tillväxer » ; och 1755 finnes en manfolks- och 
en kvinnfolksW.ktare, vilket framgår av följande historia ur soc
kenstiimmoprotokollen: 

Detta år gav kyrkoherden »en gan ska a lfwarsam åtwarning 
uti he la Församlingens närvaro » å t unge båtsmannen Frimodig, 
vilken förliden jul från manfolksläktaren till kvinnfo lksläk taren 
kastat en tobaks buss, vilken dock träffat i muren. En utförlig 
rannsakning hade gjorts , varv id Frimodig ej säkert kunde erinra 
sig för loppet. Då li an bes tämt nekade till att han tuggat bussen 
och dessutom anständigt anhöll om förs kon ing och lovade att hä
danefter a kta s ig för dylika syndiga gärn ingar, slapp han s trängare 
straff . 

1755 tillsades även »qwinfolk en , som sitta på läcktaren , at th e 
ej skull e kas ta kryddqwastar på hwarannan och therigenom k<;:>m
ma stirnm åstad uti Guds hus ». 

Troligen är den här omtalade manfo lksläktaren identisk med 
den läktare, som vid kyrkan s rivning satt i västtraven. För kvinn
folksläktaren finnes då ingen annan tänkbar plats än norra väg
gen i andra traven - mitt emot predikstolen . 

1775 »föreställtes i a nseend e til den svåra trängseln i Kyrkan , 
nöclwi.indigheten af 2 11 e nya Läcktare, en utöfwer elen förra lVIans 
Läcktaren och en öfwer Sacris tiedören fram uti Choret. Project 
til dessa Läcktare blef upphist och antaget, samt Byggnaden fast
stäld. » 

Läktaren över sakr istidörren blev utförd - möjligen samman
byggd med den förut befintliga kvinnfolksläktaren - och anviin
des intill k yrkans rivning som »pigläktare> (enl. Anders Anders
son i Massum). 

1829 och vid rivningen hade kyrkan två läktare. 
Denna mängd av läktare bör ha givit interiören ett egendom

ligt utseende, och i 1829 års inventarium klagas över att kyrkan 
är mörk samt uppfylld av vanprydande läktare. Det var troli
gen någon av läktarna, som på 1700-talet bar namnet »ho lm en » 
(sockenstämmoprotokoll 1750).1 

1 Han gordningcn bclrilffande bii nkar och läktare var tydligen s trän g. 1754 

uppsattes ett långt ordn ings reglcm ente för gndsljänsten , vari s tadgas , a tt »manfolken 

n edre uti Kyrkan sk ulle fö1· st gå ut, sedan de, som worn på lä cktare , lhernesl 

qwinfolken neder uti bänkarna, sedan qwinfolken på läktaren och sist gossarna uti 

Choreb. Två tolvmän hade uppsik t över onlningen vid in - och utgi'tende och 3 dl. 

km:ts vite u tsattes för oordningar . 

u-11,2581. Sveriges kyrkor. Uppla nd· \'äddö o. ll iiu erö skepps/ag. 
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Foto. Af. Olsson 1913. 

Fig. Gå. Väddö nya kyrka. Interiör mot söder. 
Jnneres der ncuen l\irche gegcn Sliden . 

I .ÄKTAHl' RYO 

:-;AOE!l . 
So m prydnader på en läktares skrank uppsattes 1711 )twenn e 

gröna pyramider» (L I, l) , av samma utseende som de på bän 
karna och i.i.nnu i behåll i pri.istgården. Li.i.klarprydnader voro 
troligen också de fe m kartu sc her med snidat lövverk av furu, 
som nu finnas i präs tgärden: lvå s törre (H. 38 cm .), av vilka en 
är övermålad med vit olj efärg och den andra har inskriften: »Den 
som har öron t ill att höra ha n höre. » Tre mindre (H. 33 cm.), 
av vilka en har inskriften »Omnia crealtlra >> , en annan »Ad salute[m) 
omni... » . Rester av ursprun glig färg: blåådrig marmorering på 
bas] isterna, själva kartuscherna svarta, bladverket gu lt. 

Någon orgel omnämnes icke på något ställe i gamla kyrkan . 

Väddö 	nya kyrka. 

l\rni;ANs T11.1. · Den nuvarande kyrkan , som är belägen i kyrkogårdens nord-
w~tsTI'~.'.~~ 	 östra de l, uppfördes åren 1840-42 efter ritning av J. Hawerman . 

Den bes tår av ett brett långhus med längdriktningen i norr och 
söder , torn mitt på västra långsidan och en mitt emot tornet på 
östra sidan belägen sakristia . Tornet kunde av brist på medel 
ej byggas i sa mband med kyrkan i övrigt. Det uppfördes 1852
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Foto. M. Olsson 1913. 

F ig. G4 . Viiddö kyrka. Interiör mot norr . 
Innercs d er neucn Kirche gegen Norden. 

54. 	 Kyrkans utseende före branden framgår av Hawermans rit- KYnKA:< s 

. (f' 62) D 21< . "L872 tl t ld d . I I f "" B HAND.rnngar 1g. . en 'I: rnaJ . u )ry er e. sva 
0 

a 1 <yr rnn, or
orsakad av åskslag, och kyrkan avbrinner. 

Murarna kvarstå, endas t föga skadad e av branden , och bes lu t KY111>,1:<s 
\ T FHUl'l'll\T -

Om kyrkan s återuppbyggande fattas genast. Den 9 juli 1872 an- ~A~DE ' 

tages av församlingen en ritning, utförd av arkitekten Frans Lind 
skog. Denna ritning gillas 16 aug. 1872. Byggnadsarbetet utföres 
av byggmäs taren L. M. Elfling i Stockholm , och fi ck kyrkan därvid 
sitt nuvarand e utseend e. 

Murarna äro i nedre delarna av gråsten, högre upp av tegel. i\frrnnw.. 

De vila på en sockel av spritrappad och tjärad grås ten. 
Utvändi gt äro väggarna spr itputsade och avfärgade med gulvi t ExTEn1ön. 

kalkförg, hörn och fön s teromfattningar äro i slä tputsad, vit kvad er. 
På tornets hörn s lutar kvadern i jämnhöjd med långhusets takfot. 
Över denna punkt äro de slätputsade. Tornväggarna avslutas upp
till med ett kt'aftigt tand snitt. 

Sakris tian s hörn äro prydda med enkla sliitputsade lisener, er
sättande rustiken på lå nghu se t. 

Yttertaket Lir av svartmålad järnplå t, vi lande på panel av brii
der. Gavelröstena krönas av kors av plåtbeslaget trLi. Tornet 
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har i klockvåningen på varje sida 
tvenne kopplade ljudgluggar, varje 
par krönt av en gemensam fronton 
och slutna med spjäldörrar. Under 
ljudgluggarna på västra sidan årtalet 
MDCCCLXXIll. 

Fönstren, som äro rundbågiga, 
befinna s ig 6 på vardera sidan av 
långhu se ls sidor och två på vardera 
gaveln. Sakris tian har Lvå fönster 
av samma slag, ehuru något min
dre. Södra gave ln har dess utom ett 

Foto. llf. Olsson 1913. blindföns ter av samma utseende. 1 
Fig. 65. Viiddö. Underd el av 
dopfunt . Gottliindsk kalksten. 

Omkr. 1300. 

norra gavelröste t 

föns ter, på södra 

finnes 

sid an 

ett rund-

motsvarat 
Untcrer Teil dcs Taufs lcin cs. Um 1300 . a V ett blind fön.- ter. Fönstren hava 

bågar av vitmålat trä. 
Kyrkan s hu vudingång iit' belägen på norra gaveln. På västra 

s idan finnes en annan ingång ledande till tornets nedervåning. 
Huvudingången omgives av tvenne enkla räfflade pilas trar, vi lka 

uppbära en korskrönt fronton. Sakristian har en ingång på ös tra 
sidan. Ingångarna stängas med enkla, pålagda dörrar. Framför 
samtliga ingång;;u trappor a v huggen sandsten. 

INrnmön. Väggarna äro invändigt s lätputsade, nedtill olj emålade i brun
grå färg, högre upp avfärgade med ljust rödvit kalkförg. Lå ng
husets innertak utgöres av ett segmentformat tunnval v av trä be
lagt med gips och uppburet av ribbor, vilande på i långväggarna 
fästade konsoler. H.ibbor och kon soler äro må lade bruna, taket 
i övrigt är vilt. Sakris tian har platt trätak. I sakristians västra 
vägg finnes ett s törre murat skåp med järndörr för förvaring av 
kyrkans silver. 

Golvet är i långhus och sakristia av trä, i tornets nedervåning 
av tegel på kant. 

UrrvÄnMN INt;. Långhuse t uppvärm es av två järnkaminer, en vid vardera lång
väggen ungefär mitt i kyrkan , sakristian av en i dess sydöstra 
hörn befintlig öppen spisel. 

Inredning. 

ALTAHE. Al Larpry dnaden, fig. 63, med ark ilekturornramning av trä 
vitt och guld frå n 1872. A I tarlavlan i olja , på duk, förestäl
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!ande fotatvagningen och signerad •C. Althin 1896 ». Inskrift i kar
tuschen under tavlan: »HVAD · JAG · GÖR ·VET· DU· ICKE · 
NU · MEN · FRAlVIDELES ·SKALL· DU · FÅ· VETA· DET. Joh. 
Ev. 13 Kap. 7 v: » Framför tavlan på a ltarbordet, som 
har fram skjulande mittparti och är målat i vitt och guld , stå r ett 
enkelt, förgyllt träkors rned törn ekrona, tre sp ikar och överskrifts
band. 

A ltarring e n (halv å ttkant, EL 1 m. ), med svarvade dockor i 
vitt och guld och klädd med röd plysch (l872). 

Predikstolen (fig. 63) av trä , målad i vitt med förgyllda P11rn 11<sToL . 

lister och sirater. I mittfyllningarna skurna och förgyllda orna
ment; ljudtak saknas. 

Orgelläktare vid långhusets västra vägg (fig. 64) och orgel- 0.11(;1•: 1.

fasad utförda enligt ritning år 1874 i Ö. I. Ä., målade i vitt L .' 
1
'"'-'llE. 

och gu ld. Läktaren uppbäres av räfflade , fyrkantiga pelare och 
pilastrar. Orgel anskaffades första gången i början av 1860-talet. 
Ritning till orgelfasaden utfördes av J. A. Hawerman (s . 70). 

Bänkarna (fig. 64) äro öppna, av målad furu (1872). B.~N1wL 

Två enkla nummertavlor med förgyllda ramar (se fig . 68) N u mrn11 

på var sm sida om altaret. H. 95 cm. TAv1. 
011 



Lösa inventarier 

(från båda kyrkorna). 

En dopfunt av · gott länd sk k a lk sten, nu utan kuppa, av DoPF1 1NT "v 

samma typ som funta1;na i Edebo och Häverö, stod före 1754 i lång- sTE:-<. 

huset, men flyttades detta år, då församlingen fått en ny (se ne
dan!) , ut i vapenhu set, där den antecknas 1829. Nu på kyrkogår
den. Tillverkningstid omkr. 1300. (H. 72 cm. , fig. 65.) 

1752 skänktes av dödsboet efter prosten Anders Hilleström DoPFUNT Av 

s. 80, not.) en dopfunt av trä, »må lad med marmorfärg ». Den rn ;\. 

finn es nu i nya kyrkan, har kvadratisk grundplan med kvartcirkel
form iga urtagningar i hörnen. Två handtag av järn . Vitmarmo
rerad. H. 84 cm. 

Dop s k å l av silver, invändigt förgy lld. Kring kanten invän- DoPsKÅ L. 

digt graverat: » Otan En Warder Född Af Watn Och Andanom , 
Kan Han Icke Jngå I Guds Rike. loh: 3: v: 5 . » Kring kanten 
utvändigt: »Thetta Döpelse-Kar, Tillika lVIed Thess Funt, Är Gif
vit Til Wäddö Församlings Kyrka , Efter Frarnledne Probsten Och 
Kyrkoherden Thersarnrnas t~ides, Herr ANDHEAS HlLLESTRÖM, Af 
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MEDEl.TIDA 

THXS l\ t: L PTUH. 

' 

Th ess Efterlämnade Kära Maka, Barn 
och Mågar. Ar 1/5!t.» S tämplar i 
bottn en : S: t Erik (= S tockho lm), B 
kronor, 1, s (?), ~I- 65 ~ Lod. 
H. 8,9 cm. 

Triumfkru c ifix av furu (fig. 66). 
14-00-t a l et. H.ester av grön färg på 
kreder ing finn as ännu på korset (den 
grön a färgen för a tt betona korsets ka
raktär av »arbor vitw» - livets träd). 
En korsgloria av gul ockra och mönj a . 
Samm a färger på korsarm arn as avslut
ningsplattor. På baksid an oregelbund
na vita cirklar på rödbrun grund . H. 
272 cm. B. 168 cm. Korse t finn es 

Foto . M. Olsson 191 3 . nu i tras igt till stånd på sockens tugans 
Fig. 66 . Väddii. Triumfkors. vincl. Den tillhörand e Kristusfiguren 

1400-talet. 
Triumphkruziflx aus d . 15. Jahrh. 

(fi g. 67) förvaras vitlimmad 

miss ionslrn s. Detta kru cifi x 

i Backa 

satt ur
sprungligen i kyrkan s triumfbåge, und er 1800-talet över sa
kristidörren (1829 års inventarium) . 

Ovanpå altarskåpet s todo enli gt Anders And ersso ns i lVIass um 
uppgift tre ännu bevarade medeltid a träskulpturer: Kri st u s p å 
kor se t (förvarades 1914 i komministergård en , fi g. 68) . Kors och 
armar saknas. Kronan ät' hopvriden av vid e. Polykromeringen 
behällen: mörkbrunt hår och skägg; 
karna tionen skär, helt bestänkt med 
röda droppar ; det vi.il skurna höft
klädet i silver med grönt foder. H. 
43 cm. Omkr. 1400 (?). 

Madonna m e d b a rnet (fig. 69 A). 
H. 102 cm. 1400-tale ts börj a n. Må
lades med vit olj efärg på 1890-talet 
och kompletterad es vid samma till
fäll e, i det a tt Marias högra arm samt 
Kr is tu sbarnets h~ind er och kappa ny
gjord es, varji.imte bilden försågs med 

ryggbriide och fotställ. Fig. 67. Väddö. l\ristusbild till 
S m ärtornas man (fig. 69 B). 1400- tl'iumfkorset fig. 66. 1400-talet. 

o Gekreuzi gtc r dcs Triu1nphkruzifixes 
talets början. I-I. 102 cm. l\falad lik- ri g. 6u. 
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som föregående och möjligen vid samma tillfälle 
något omändrad. Trots denna förändring är det 
tydligt, att bilden varit mycket lik »Smärtornas 
man » i Häverö (fig. 47) . De äro troligen av samm a 
mästare. 

De två sistnämnda bilderna äro uppsatta i 
nya kyrka ns båda östfönster. 

I inventarium 1781 omnämnas .2 11c st. gl. 
Bilder ar Tr ~i » i vapenhuset, troligen desamma 
som enligt Anders Andersson i Massum stodo 
på var sin sida om dörren och voro »i kropps
s torlek , vitgrå. och föresW lde Joser och Maria ». 

Pre cl e 11 a frän det förstörda altarskåpet. Den PHEll El.LA . 

ä r må lad i temperafärg på en ekbräda, tätad med 
duk och krederad. Grundfärgen är rödbrun med 
svarta s tjärnor. Figurerna: Kris tus som Smär
tornas man, omgiven av kyrkofäderna, t. v. 
Augus tinus och Gregorius, t. h. Hieronymus och 
Ambrosius, i färgrika dräkter (rött, ljusgrönt, vitt, 
gu lt, violett). De vältecknade ansiktena äro bleka 
och ha svag rodnad på kinderna. L. 147 cm. 
B. 36,s cm. 

Denna predell a är utförd av tysk mäs tare 
i slutet av 1400-talet. Den ansluter sig nära till 
en typ tyska predellor, representerad it. ex . Cath e- 1-101z om Hoa. 

rinenkirche i Liföec k (1484), Österåkerskäpet i Sta
tens Hist. Mus., utförd 1468 (ursprungligen i S tockholm s Storkyrka , 
vilka allmänt tillskrivas llibecka ren Hermann Hode) , predellan från 
Västra H.yd (Uppl and) i sam ma samling sa mt en predella 1 .i her tigen 
von Urachs samling i Lichtenste in (tillskriven Bartolomeus Z e it
bloms skola). 

Kyrkofädernas språkband ha följand e in skrifter: 
Augustinus: »Aug[ustinus] · o homo recognila · qu alia · el· 

q ua [n]ta · pro ·te· passus· sum » (=0 mLinni ska , kom ih åg hur 
svårt och hur mycket. jag lidi t för dig). 

Gregorius: »gr[egorius] · me[m]oria · passio[n]is · [ ·hris l]i · q[mc]
cor[am] · dua[ra]? · equa · a [n]i[m)o · tollu [n]tur.» 

Hi e ron y mu s. »Je[r)o[n imo]s · sagwis (= sanguis) · [chri sL]i · 
clavis · est · paradisi» ( = Kristi blod är paradisets nyckel). 

1 Avbildad i Il.EINACH, Il.epcrtoire de P einturcs du moycn f,gc ct de la rcnaissancc. 

Foto. M. O/sso11 . 

Fig. 68. Viidd ö. 
Kristu s. Triiskulp
tur. Omkr. 1400. 

TriurnphkruzHix a. us 

http:PHEllEl.LA
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Foto. M. Olsson ·1Y1 :J. 
A B 

Fig. 69 . Väddö. Medeltida triiskulptur. A. Maria med barnet. 
B. 	 Smiirtornas man. 1400-talets bö1jan. 

Mittelaltc rlich e Holzplas tik. 

Ambro s iu s. » . .. mb . . sagwis · [christ]i U(?)cosus · magnu[m] 
salut[is] nre (= nos tre) . ps l [?J~ (= psalmus?). 

N ,1TT\",1HDS Ka lk av silver (fi g. 72, 73). Foten och knoppen medeltida. 
h:ÄHl.. (Skå len påsatt 1831.) Förgy llt silver med graverade ornament och 

inskrift samt fastnitade runda emaljplattor. Ornamenten äro tre
passbågar , akantuskvistar och cirkl ar . Runt foten löper inskrift i 
majuskler: » + DE + VEH.A +VITE + FEH.T +HOC +VAS+ 
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PO CVLA +VITE » (= Av de t sanna 
vinlrädet innehå ll er de tta kärl live ts 
dr yck) - en på medeltid a ka lkar 
van] ig inskrif t. 

Emaljplalloma: 
A. P å fot e n sex cirkelformiga fä lt 

inn eslutande ett trepass. Grope rn a lj 
med blå massa innanför och r öd 
massa uta nför trepasse t. De före 
s tälla : 

1. . 	 Madonna med barn et på en s to l. 
2. 	 Lukas' symbol: bevingad oxe med gloria. 
3. Joh annes' symbol: örn med språkband och gloria. 
·L Kri s tu s med korsgloria och· bok i väns tra ha nd en, s ittandf 

på 	 en stol. 

i'> . Mattens' symbol: kn ä böjande ängel med språkband och gloria . 
6. 	 Markus' symbol : bevingat lejon med språkba nd och glori a . 
B. På knoppen : 6 apos tl ahuvuden inom trepass. Glori or . Grop · 

emalj , emalj en full s tändi gt borta . Foten ä r troligen från 1400-ta let. 

Kalken omgjordes och fö rgy lld es 1681 av guldsmeden Mäste r 
Friderik Richter. I bot tnen gravera t : »47 lod. • Kring skå lens 
kant : »VVedd ö Kyrka tillhörig.» Sfampl a r : 0 S:t E rik (= Stock
holm) Tre kronor ITIJ (= l83 1). H. 22,3 cm. 

Till kalken hör en medeltid a pat e n a v förgyllt s il ve r (fi g. /2 B). 
(~raverat Iamm med kors fana. Ingen påskrift. D iarn . 14, s cm. 

K a nn a av sil ver , invändigt fö rgylld. Lamm med korsfana på 
locket, graverade bl ads lingo r på sidorn a och in skrift: »\i\Teddö 
Kyrka Tillh örig.» Enligt s liimpl a rn a u tförd 1818 i S tockh olm av 
l~cks tein . H. 30 cm. 

Obl a t s krin av silver , invändigt fö rgyllt. Li ggand e lamm på 
locket. Inskrift i bottn en: »Wäddö Kyrkia 12 ~ lod, giör til sarn -

Foto . .lf. Olsson 1913. 

Fig. 70. Viid d ö. Fragm e nt av 

m ed eltida altars kå p. 


1400-la let. 

Frag m c nt e d es milt c lalt e rlich c n 

Schnit za ll:us. 

Foto. M. Olsso n 1913. 

Fig. 71. \' ii ddö . Pred ella. Tyskt a rbe te. 1400-tal ets slut. 
Pred c lla. Dcul sch e Arbeit , E nd e d es 15 . . Jht s. 
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mans 22 3 lod . AI: 1741. - Hel ena Hill es tröm 1 9 ! lod. A:!__ 1699. 
d. 3 oclober.» S tämplar : e, S:t Er ik (= Stockholm), le E ~·ri . n. 
10,5 cm. 

Ob latskrin av mässing. Drivna ornament: två stående fåg
lar, i.in glar bärand e en friherrl ig krona över en vas . H. 8,s cm. 
Omkring lG00 (9). 

Sked av förgy llL s ilve r, med hål i b ladet (vinsil). Stämplar: [@] 
St. ~i·ik , 3 kronor, 1. - L. 16 cm. 1756 sk~ink tes till kyrkan 
»en förgyller silf.wer rörorn , som kom uppå 15 d. », av J. E. H. 2 

Foto. !11. Olsso n 1913 . 
A B 

Fig. 72. Viiddö. A. Ka lk av s il ver. Foten frå n 1400-ta let. i{u ppan 1831. 
B. Paten av förgy ll t s il ver . 1400-ta le t. 

Sil hc rncr l\ elch und Paten :rns d. 15 ..ln h rh . 

Kann a, invändigt förgy ll d , enligt stämplar utförd i Stockholm 

av C. Hammer 1813. På locket en i.inge!, som knäböj er över kors , 
hjärta och ankare; kring lockets kant inskrift: ,, Qifen af Bonden 
G. A. A. S. Bergbom och dess Hu s tru A. G. M. L. i Edeby. eU 
Minne a E oss Till vVi.iddö Kyrka l8fi l _,, H. 25 cm. 

L.rnsKRONOR. Li u s kr o n a av malm (fi g. 74} Mittstaven krönt av en vildman. 
Avslutningen nedåt iir ett dubbelt lejonhuvud . Sex ljusarmar. 

1 Obeka n t sfaklin g t ill pros len lwar Hilles l1·öm 0 (jfr s . 91). 
2 Mag. J. E. ll illeström , komminis ter i Viiddö 1746, ku ngl. hovpredikant 1768 , 

kyrkoherde i Vitnrnlö (Uppland) 1778, död 1783. 
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1.600-taleLs förra del. En lju skrona, skänkt av Christopher Bi· 
Jon (Byl ow), ntirnnes i invenLar iurn 174·9. Troligen denn a . .I-I. 6l cm. 

Ljuskrona, av malm, med en kran s av 8 armar (fi g. 75) . 
Överst en liten tingel med äpple i högra hand en. Neders t sLor glob 
med genombrutna ornament. Två skö ldar av mässin g : 1) ,, JOHAN
NES J HALENlVS. PAST P WEDÖ ELSA PÄDERS DOTTER EN
. 'TADIA ANNO 1677. » 2j »Guds na rnpn Li! tihra och th enn a 
Wiiddöö Försambling Lill prydnad är Thenna liu s crnna gifwen 
a f pncposito och pastor Ahr Wördige och Hochlärde :Mag. Joh anne 
Hallenio sampl Ahrbo rn e och dyd ericke Matrona H. Elsa Enstad ya.» 1 

l l. 108 cm. 

Fig. 73. Väddö. Detalj av ka lken fi g. 72. 

Dctai l dcs J{ elch cs ri g. 72. 


Lju s k ro n a av malm med 3 rader på 8 pipor. 
MitLstaven krönes av en dubbelörn och har överst en krans 

a v fe mta liga blornkalkar . 

På globen: 
»GUDS : HELGA : NAMN : TIL : ÄHO : SA MT: WEDDÖ: KY H

KIO : TlL: PRYDNAD: ÄR: DENNE: LIUSC:RONA : GIFWEN: TlL 
: ET: TESTAi\Jl<:NTE: EFTEL{: PROBSTEN: HER : IWAR : HIL

1 Johan Halenins, kjTkohcnle or h kont rnkt sprns t: i Viiddö J 656 , död 167 6, g. 

m. E lsa E nsladia, dott e1· till paslo 1· i Hasbo (Uppland) L. En stacl ius, omgift med 

s nccesso r, kyrkoherd e Johan Hoffnrnn 1678-1679 och m ed denn es efterlriidare, 

I war !-Ii lles tröm (se inski-. på fö ljand e ljuskrona). 
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LESTRÖM : SOM : W ARIT : DENNE : FÖHSAMLINGENS: NYTÄL
Sl(ANDE: OCH : BEHÖMLIGE : Kl~RIUOHERDE: IFHÅN: DEN 
I : MAY : 1680. 

TIL : DEN : :t:~: MAY: 1714: DÅ: HAN: SALIGEN : AFSOM
NADI~ : l'Å : SIT : .ALDERS : 68 : ÅR : 

Foto. J\I. Olsson 1912. 

Fig. 74. Viiddö. Ljuskrona av malm. 1600-talets förra del. 

Kronleucht e r aus Messing. 17. Jahrh . 


OCH : DES : ÄLSKELIGE : KIÄHE : MAKA : PHOBSTINNAN : 
ELSA : HALENIA : SOM : I : HEHRANOM: AFSOMNADE : DEN 
29 : OCTOB : 1722 : PÅ : SlT : ALDERS : 64 ÅR. » Skänkt 172;~ 
(L l , "I). I-I . 156 cm. 

Lju skron a av malm med dubbelörn och en rad av sex pipor. 
På globen: P. HlLLESTRÖi\11. Skänkt j 723 av löjtnanten Pehr 
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Hilleström, son till den nyssnämnde prosten Iwar Hilleström, som 
tacksägelse för hans lyckliga hemkomst från ryska fångenskapen 
(L I, l ). H. 51 cm. 

Två glaskronor i empire med stomme av mi.issing sitta under 
läktaren, en likadan i sakri stian. 1800-talets början, möjligen från 
gamla kyrkan. H. 80 cm. Diam. 44,s cm. 

Ljusplåtar av mässing, ett par (fig. 77). Pressat arbete från L.11 ·spi. ÅTAH . 

1600-talet. H. 55 cm. 

Foto. M. Olsson 1913. 

Fig. 75. Viiddö. Ljuskrona av malm . 1677. 
Kronleuchter aus Messing, im .Jahre 1677 geschenkt. 

Ljusstakar av mässing, ett par (fig. 76). Drivet och punsat LJ1JsSTAKAn. 

arbete från 1600-talet. På den ena en namnpl å t: ,, PETRUS · 
ÅJIMAN COMMINISTER. »1 H. 54 cm. 

Lju ss takar av driven mässing, ett par. Enkelt arbete utan 
ornering. 1600-talstyp. H. 26 cm. 

Fyra trearmade lju ss takar av malm. 1800-talels förra 
hälft. H. 4:2,5 cm. 

Mäs s hak e av purpurröd sammet med gu ldgaloner: klöver- TExTtLmn. 

bladskors och s trålgloria med gudsnamn 8amt årtalet l 766. Inköpt 
till kyrkan 1766. L. 137 cm. 

P ehr Aman , kommini ster i ViLddö 1667-1689 1 
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Mi.i.ss h a k e av svart sam
met med gu ldgalon e r: la
tin skt kors med ad liga kro
nor och årtalet 177 l. Bak
s idan en kelt latinskt kors . 
(:j ord 1704 av röd sammet, 
hade då smala gnldgaloner 
kring ka nte rna och var fod 
rad med rölt lii rtt , om förgacl 
och lagad 1171 (L J, 1). 
F'rams id a ns hi.ngd ·12ö cm. 
Baksid a n \J :-> cm. (f ig. 78). 

Mi.i.s s 11 ak e av svart sam
met med si I vergaloner. 1800
tal e ls s lut. l L 128 cm. 

Altarduk av vitt linne 
med två band av guldtråd 
samt fran s av mäss ingstråd. - En annan enke 
altarduk av mörkröd sammet. 

Kalkkläd e av vitt s iden sars med broderi 
av s ilk e och silvertråd: i millen I. N. R. I. , i 

Allarleuchtcr aus 
Mess ing. 17. Jahrh. hörnen blommor i v ill, grönt, gult och bl å tt 

(»s ydda pougnetter», 1740). Fransar av mång
färgat s ilke. Omni.imnes i inv. 174,!.:J. 33 x 33 cm. 

Kalkklii.d e av svart s id en med vita trådbroderi er: i mitten : 
»Jag i.ir död och u ps lånd en », kring kanten stilise rad e rankor och 
ax. 1700-ta le ts s lu t. 65 x 56 cm. 

Ho k cl y n a . av röd samm et med guldgaloner : latin skt kors och 
enkelt kantba nd. 1700-talels slut. 35 x 50 cm. 

Tre h å var av svart sa mm et med silvergaloner och tofsar_ 
Skaflhylsor av mässing. Svarvade skaft. L. omkring 180 cm _ 
17- och 1800-talen. 

Bland num era förkomna textilier märkas följande , omnämnda 
i inventari et 174·9: 

» 1) Det i 1677 års lnventario upförda Antepend ium a f blorn 
meradt sammet med gul botn och smala posementer finn es icke. » 

»2) ELt antependium af rödt och bl å tt damast, med blomme
rad lis t, är till slädes, men frantzarna nu borta. » 

»3) Ett n ytt dito a f rödt Damast med påsydda massifwa silf
wer bolrnli.ifwer: 'Anno 1730' . .. » 

Foto. M. Olsso11. 

F ig. 76. Viiddö. 
Ljussta ke av miissing. 

1öOO-talet. 

Foto. 11/. O/sso11 1913 . 

Fig. 77- Väddö. Lju s
plåtar av mfissing. 

1600-talet. 
\\'and leuchler ans 
i\lessing. 17. . Jahrh. 
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»4,) Alta rduk a f hvilt taft och 
swarta posementer i kan tern a, jemle 
ofwanLill sydd a s war ta bokstiHwer 
I N H I och derunder: P. Ö. n. H. 
0. Öman A!l. 1698 d 10 .Julii.» 

»5) En ny dito af drä ll med guld 
spe tz och en twär handh breda gu ld 
frantz ar .» ... 

»7) Öfwer bokpulpeten på altaret 
ett hyend e af s id ensars, sydd a s il
kesbl omm or och Crucifix milt p:\ 
gifwen a f 0 1. Warg. » 

»8) ELt litet rödt Damas läcke, 
öfwer pu lpe ten med gula ock hwita 
silkes blornmor och gulJ spets kr ing 

Folo. M . Olsso n 1913. kanten , jemte bokstäfwer: 'A. H. E. F. 
Fig 78. Väddö . Miisshake avå r 1730', gifwit af Probsten And er: svllrt sam met. 

HiJJeström. » 1 Messgewand. 

» 10) Ett dito a f hvilt s id ensars 
med bred gul spetz kring kanlen, sy dda b lommor och bokst~il'_ 

werna: 'A. H.E.F. A2= 1730' . .. » 
»1 1) Ett röclt kläd e med ka melhårs frantzar på a ltardisken gif

wit af Henric Telin å r 1698... » 
» 14) En lång handduk w id Funten af Dräll med breda tråspet

zar på begge ändar. » 
»Håfwar. 1) En hå f af rödt sammet med tenn och mäss ingsklockor. 
2) En dito gammal brodderad med en klocka .» 
Av brudskrud en: 
»... 22 st. tryckte lärfter med bigierning Lil l brudstohl a rna s be

kläd and e. -
3) En gammal Brudpäll af 4: wåder , s tämd med band och 6 

silkes tofsar. 
4} En dito hel ny af Perswiskt da mas t, faconeradt, a f. 2 11 e wå

der, s tämd i kanten med hwita snören, och 6 s t. silkestofsar . » 

(Rödfärgad före 1781.) 
I 1749 års inventarium (L 1, 1) nämnas kyrkvaktaren: rock , 

med röda uppslag, samt två s tycken rör. 1781 nämnes rocken , 
»brun med röda uppslag, wänd och nog sle ten ». 

1 Se s. 80, not. A. H. E. F. = Ancl cl'S Hill es lröm och El'ianna Frnndin 

(hans h ustrn ). 
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Gu s t a f A dolf. Koppar
stick av Jacobus Delfius ef ter 
Joh an Mierevelt. 1633. Stic
kets stor lek: H. 37 ,2 , B. 28, 9 
cm. Infattat i empireram 
med krona och lager och 
upphängt i sockenstu gan. 

Ko p p a r st i c k a v Am
b ros iu s He d e n g r a n. 1749 
års inventarium upptar två 
s törre och två mindre »He
dengran s ta bel Ier ,, med ramar. 

Ka rl Xlll: s t a l vid riks
dagens slut 1810 och vid 
r iksdagens öppn ande 1817 
i fö rgylida ram ar med kro
nor och lager , finn as i soc
kenstugan. 

G llA VYR E ll. 

I inv. 1794 är anteckn at : 
»Den lilla h a n d kl oc k a n i 
1677 års invenlario finnes 
ej.• Kanske en medeltids
klocka av det slag, som an

H AND I\ LO CKA. 

Fig. 79 . Viiddö . 
björk. vändes för r ingning vid de 

Ges ltihl aus d . 18 . . Juhrh . högtidligaste till fällena i guds
tjänsten. 

vitm ålad. I-I. 140 cm. 1700STo LAn. En l än s to l a v sku lpterad björk , 
tal e t (fig. 79) . 

Två stolar av bj örk , vitmå lade. Enklare 1700-talstyp. H. 101 cm. 

[{ LO C KOll. I tornet h~inga tvenn e k l o c kor. 
S tor k l o c k an. I-I. 98 cm., diam. 112 cm. Ornerad med akan

tu s och andra bladornament. 
Inskriptioner : 
I. Band i övre kanten: »Bevara d in fot när du går till Guds 

hus och kom ti ll att höra . Precl . bok. 4, v: 17. » 
Il . Kartu sch : »Denna kl ocka , fö rs törd genom kyrkans brand 

D 24 Maj 1872, omgöts på följ and e år 1.873 ,och blef å nyo omgju
ten år 1895, under konung Oscar ll:s 23 r egeringsår, till Wäddö 
församling, a f firm an Joh A. Beckm an & C:o S tockholm. » 

III. Kar tusch : Sv. Psalmb . 268 , v. 3. 

Folo . M. Olsso n 1913. 

Liinstol a v skulpterad 
1700-ta le t. 
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Lillk l ockan. H. 77 cm. Diam. 88 cm. Ornerad med en 
bård av lyror och lager kring klockmunnen. 

Inskriptioner: 
I. Band kring övre kanten: »Kommer till Herren medan man 

kan . finna honom , åkaller honom , medan han är när. Es. 55. v. 6. » 
Il. Kartusch: »Förärad 1664 af Andreas Torstenson Grefve 

till Ortala m. m. 1 Kyrkan jämte klockan förstörda genom åskeld · 
den 24 maj 1872. Samma år omgjuten och något förstorad. 
Kostnaden bestreds ge nom frivilliga gåfvor af försa mlingens un g
dom. Gjuten i Stockholm a f Joh. A. Beckman. » 

III. Kartusch. Sv. Psalmb. 323, v . 1. 

För uppgifter om äldre klockor se Gam la kyrkans klocks tapel 


(s. 71) . 

Sammanfattning av V ä ddö kyrkors konsthistoria. 

I. Under medeltiden, trolige n 1300-ta le t, uppföres en kyrka 
a v gråsten med rektangulärt lå nghus utan kor , men med sakristia. 
Långhuse t var troligen täckt med trätak, sakristian var troligen 
från början täckt av ett tunnvalv. Bland denna kyrkas inrednings 
föremål märkes dopfunt av go ttlä ndsk typ frå n omkr. 1300. 

Il. 1400-talet. Valv inslås i lå nghu s och vapenhus, varjämte 
valv och väggar förses med målningar. Troligen ti llhygges vapen-. 
huset ungefär samtidigt. Inventarier från denna tid: triumfkrucifix , 
nordtyskt altarskåp och annan pol ykrom träsku lptur. 

III. I början av 1700-talet göras s tora förändringar i interiö- . 
ren: nya b~inkar 1706, predikstol 1711; någo t senare göres en 
läktare. Väggarna vitlimm as 1755. 

IV. l8t1:0 nedrives medeltidskyrkan , och en ny kyrka uppbygges 
med långhuse t orienterat i norr och söder , sakri stia i öster och 
torn i väster , efter r itningar av J. A. Hawerman. Under 1860
talets början anska ffas orgel. 

V. 1872 utbryter eldsvåda och kyrkan avbrinner. Den bör
jar samm a år uppbyggas med begagnande av de gam la murarna 
efter ritningar av arkitekten Frans Lindskog, stadf. d. l6 aug. 
1872. 

1 Se not s. 73 . 

7_:_11,25 81. Sveriges kyrkor. Uppland : \liiddö o. Hiiuerö skepps/ag. 
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Zusamrne nfas sung. 

Die j e tzige Kirche V:\oD Ö 1st 1840 nach Grundri ss vom Architekten J. A. J-l a

wcrma n a ngelegl. 1111' da ma liges Aussehen geht a us de r Ze ichnung Fig. 62 hervor. 

Nach cinem Brand c wul'Cle sic noch e inm al im Ja hre 1872 in ihremj etzige n Zustand e 

a ufgefUh rt. Das Gebä 11d e bietct nur ge ringes lnLeresse da r. 

Auf d iescm P latze la~ indesse n Yo rma ls ein e mi tlela lle l'li ehe Ki l'C he mi t de r 

flir di c spälmi Lte la l Lc l'I ichcn up lllnd ischcn Ki 1·chen charnktc ri st isehcn Grundfo rm 

(Fig. 58). Di e Mauern de rselhen waren a us Grani t und die Gewö lbe aus Baekste in , 

d ie Je lztcrcn mi l Malercien a 11 s dem End e des tfi. Jhl s geschmU ckt. Di ese Kirche 

wurde im Jahrn 1840 a bge ri sscn. .Ei ni ge Jnycn ta r ien dersc lhcn sind abe r in der 

je tzigen Kirchc a ufbewahrt, u. a . dic Pl'Cdcll a cles im Ubl'i.gen ze rstörten Schnitza lta rs 

(F ig. 71), die Kri stus a ls Schme1·ze nsmann im Kreise der Kirch enväter dars telll. Di e 

P redclla dU rfte c in e deutsche Arbeil a us dem E nde des 15. Jhts sein. Dicselbc ist 

nä mlich mit gewi ssen dculschen Werkcn nahc ve1·wa nd t , z. J3. mit der P redella der 

Schnitzaltä re der Ca therinenkirche zu LUbeck und de r Stork yrka n zu St ockh olm 

(der Jetztere Schnit zaltat· j etzt in Statens I-Ii s lori ska Muse um z t1 Stockholm a ufbe

wab r t). Man schreibt gewöhnlich di ese Arbeiten dem Llibeck er Herma nn Rode zu. 

Untcr a nd eren mittelalterlichen Gegcnstä ndcn s incl Ubrigen s zu erwä hn en: ein 

kleineres Kruzitix von etwa 1400 (Fig. 68), Madonn a mi t dem Kin dc und Schmer

zensma nn a us dem ersteren Teil cl cs 15. Jhts (Fig. 69) nebst einem Kelch aus ve r

go lclen em Si lbcr mi t Bildern - Kri s tu s, Madonna mit dem Kinde und EYange li s t

symbolen - in cma il cha m plevc (F ig. 72 u. 73). Der Ketch gehört dem 15. Jh t 

an , au sscr de t· Sch ale, die vom 19 . Jht hcrrlihrt. Einc Samm lun g schön cr mcssinge

ner Kronleuchte r (F ig. 74 u. 75) bcwa hrt di c Kirchc aus dem 17. Jh L. 

Dic flir die ncuc Kirch e bestellten Inventa ri cn sincl sämt li ch von geringem 

Interesse. 
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Foto. M. Olsson 1913. 

Fig. 80. Sin gö ky rk a från sydväst. 
Di c l\ irchc von Siid wes lc n. 

SINGÖ KYRKA. 

UPPLAND, STOCKHOLMS LÄN , VÄDDÖ OCH HÄVERÖ 


SKEPPSLAG. 


UPPSALA ÄRKESTIFT, NÄRDINGHUNDRA KONTRAKT. 


Tryckta källor: F . W. HADLO f-T , Bcskrifnin g öfver Norra delen af Stock
holms Lien . Uppsa la 1804, I , s. 212 , 213: Kortfattad beskrivning av a rkitektur , 
alta rskåp, s il rn r samt up pls snin gar om ålder. - Tl-JA)l , Beskrifning öfver Stock 

holms lien , Slhlm 1850, s. 241 : Likna nde korta uppgifte r. - S Ye ri g e IV , s. 68 9. 

H andskrivna källor och avbildningssamlingar : IHR F ORS , pars 
sec. Il s. 1913: Exter iör frå n söd er (a kvarn llerad tuschteckning), pl a n , laverad 
teckning av sto rkl ockan med mitjuskelin skriplion ; utdrag ur kyrkböckern a. 

:\. T. A. : 2 fo lograli er av slorklocka n i Stat. hist. mus. Inv. 1829. - R. A. : 

Eccles. Ha ndl. , bd JO , nr 56 : Supplik till Konungen 1734 med motive ring för 

den •wid wåhrtiden 17 33 ul i Cl(a ri ss imo) : Vcn(ernndo) : Consistorio Upsaliens i insi
nu erade ödmiuke supliqu e om e n hos oss hilr på öön ständigt boende präs tm a n > 
(tro ligen original). En avskr ift i La nd sark ivet i Uppsa la. 

Kyrkans arkivalier: l L A:-I DSA R KJ VET , U PPSALA: Konsthistori skt intressan ta 
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Foto. M. 	 Olsso11_101 .~. 

Fig. 81. Singö kyrka. Interiör mot öster. 
Innercs der J{irche gegen Osten. 

uppgifter förekomma i följande delar: A I-V : 1-fu sförhörsböcker (innehålla även 

socken stämmoprotokoll 1780-86 m . m. ). - I , VI: lfandlingar rörande särski ld 

prästman på Singö 1712- 1743. - K I: Sockensfämmoprotokoll 1780 - 1786 och 
1788-1 800. - L I: 1 Räkenskaper 1744-1801. - L I: 2, Fattigvård m. m. 

1757 - 1825. - N I: Synehandlingar och vi sitationsprotokoll 1789-1866. - 0 I : 
Handlingar rörand e k yrka och präs tgård m. m . 1737-1 838. 

Dessutom förekomma uppgifter om Singö i följande dela r av J-IÄV ERi.i A RKI V: 

K I: Ärkebiskop Uno v. Troils visitation 17 89. - N VI: lmcntarium av 4 clcc. 
1796 samt anteckninga r om förv;irv 1801- 1807 . 

I KYRKA N förva ras böcker a v sena ro datum. K I, 1: P rolokoll över socken 
31s tämmor 1804-1820 samt •P rotokollsbok mella n åren 1820 30/1-1863 /3 • inn e

hålla upplysningar om k yrkobyggna den och inventarierna. 

:Kyrkogården och bogårdsrnuren. 

KvnKo- Kyrkogården är rektangulär, med långsidorna löpande i norr 
GÅRDEN. 	 och söder. Kyrkan är belägen i dess norra ända. Den är om

given av en omkring 1 m. hög kallmur av gråsten. På norra 
och södra kortsidorna finnas ingångar, stängda med enkla grin
dar av trä. Ingångarna flankeras av grova, runda, vitmålade 
trästolpar. Muren uppfördes 1862 och fö ljande år. Före denna 
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Lid var kyrkogården »endast med vanlig Gärdesgård omgifven ». 
Kyrkogården har i äldre tider ha ft mindre utsträckning. År 

l 736 heliga Trefaldighetssöndagen invigdes »en dehl af Kyrkiogår
den som blef tilökt emedan han thesförinnan war ganska liten >> . 

Kyrkan har förr ha ft klockstapel. Ar 1739 »bygd es klåcksta- I<LocKSTAPEL . 

peln dels af nytt, dels af gammalt wiirke ». Denna s tapel ti ll hörde 
en äldre kyrka än den nuvarand e. Läge och utseende obekanta. 

Fig. 82. Si ngö kyrka. Plan. Uppmätning av Martin Olsson 19 13. 
Gr un rl riss. 

Kyrkan s bod är belägen strax utanför kyrkogård smuren på Boo. 

östra sidan. Den är i en våning, knuttimrad, inbrädad och röd
färgad. Taket består av näver på bräder. På detta ligger ell 
nytt tegeltak. Boden har förr haft »färglab. 1 

Äldre kyrkobyggnad. 

Om denna finnas ytterst få uppgifter, som alla tyckas återgå 
på ett protokoll över ärkebiskop v. Troils visitation i Singö l 789 
(Häverö K I). 

' Färgtak = Lak , täckl med näver, som fasth 1Ules av på lagd gllrdscl, s. k . färg. 
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Då kyrkans ålder vid detta tillfälle efterfrågades, svarades, 
»att 1596 först skall begynts hål !as här ett litet fiske-Capell» . 
Vidare upplystes, att på samma kyrkogård , där den nuvarande 
kyrkan är belägen, ehuru ej på samma plats som denna, »warit 
en liten aOång Trädkyrka, alldeles förfa llen». Till denna kyrka 
»förärade 1.734 d. 19 Apr. Gruffogden Hr. Joh. H.amse ll 4 fön ster 
hel nya 2~ på manfolks och 2ne på qvinfolkss idan »; d. 9 aug. 
samma år skänktes av samme man »tvenne stora fönster nya, som 
sitlja framme wid altaret ». (Citerat av lbrfors efter en nu för 
kommen bok.) Till denna kyrka hörd e tydligen elen ovan omtalade 
klockstapeln. 

Fig. 83. 	 Singö kyrka. Liingdsektion mot norr. 
Längcnschnitt gegcn Norden. 

Nuvarande kyrkobyggnad. 

PLAx om Kyrkan, som är uppförd 1753 (visit.-prot. 1789), i.ir en kors 
~1ATi·: 111AL. 	 kyrka med tresidig koravslutning i öster och ett mindre torn i 

väster. I vinkeln mellan östra och norra korsarmarna i.ir en 
sakristia med kvadrati sk plan. Som vapenhus tjänar tornets ne 
dersta våning. 

Väggarna äro helt och hå llet av trä, knuttimrade med mycket 
korta utknutar. Syllen vilar på en omkring 4·0 cm. hög sockel 
av gråsten. Väggarna äro panelade såväl ut- som imändigt med 
ståend e pärlspåntade hräcler, utfört vid en reparation 1895. 

ExTEH iii i1. H.unt takfoten löper en rundbågsfris av bräder. Ytlervi.iggarna 
målades med vit oljefärg l895. 
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1787 beslöts, »alt då genast skulle företagas med Singö Kyr
kas reparation på det sätlet alt knutarna skull e beslås och käras 
som och äfven all hela Kyrkan, utom taket skull e med rödfärg 
och vitr iol anstrykas ». Arbetet ulfördes 1787 och 1788. 

År 1817 voro väggarna putsade utvi.indigt och skulle med det 
snaraste putsas även invändigt (visit.-prot. 1817). 1833 upp
köpas spik och bräder för kyrkan s penn ingar , »på det alt den 
obrädade delen af kyrkan må brädslås» . Påfölj ande år rödfärgas den. 

Tornhuven utgöres av en trubbig pyramid, vars baslin jer bru
tits av från varj e s ida uppstigande låga gavlar, krönta merl enkla 
spetsar av svarvat trä. [(ring gavelkrönen löper en rundbågsfri s 
av sågade bräder. Tvenne horisontala band av liknande rund
bågar löpa kring tornets väggar, ett vid dess krön och ett på dess 
mitt . Huven liksom kyrkans tak i övrigt är täckt med asfaltpapp 
på bräder, pålagt under 1800-talets senare del. Äldre taktäcknings
materiel obekant. I flöjeln läsas bokstäverna E. S. B. och årtalet 
1753 . Östgaveln och korsarmarnas gavlar hava takprydnader av 
smitt ji.irn. Utseendet framgår av fi g. 80. (Jfr Hhezelii teckning 
av Väddö kyrka fi g. 59 .) 

Kyrkan har 7 rundbågiga fönste r , tre i koret, ett i vardera av 
norra och södra korsarmarna och två i västra korsarmen. Sakri
s tian har elt mindre fönster på östra sidan. I tornets nedervå
ning finnas tvenne r undbågiga blindfönster, ett på norra och ett 
på södra s idan. 

I tornets klockvån ing finnas tre ljudglu ggar, stängbara med els 
luckor av samma form som blindfönstren. 

Ing å n gen till kyrkan är i vi.ister genom torne ts und ersta vå
ning. Dörrarna, som på ytters idan iiro panelade med snelt liggande 
brädet\ omgivas på sid orna av tvenne pilastrar av tri.i, vi lka upp
bära en korskrön t fronton. I ty mpanonfältet läses: »Saliga de 
som höra Guds ord och gömma det. » 

Trappan utan för ingången i.ir av cement och nygjord l895. 
Ytterdörrarna sutlo före delta år mellan kyrkan och vapenhuset. 
I deras ställe insattes där nya, självstängande dörrar. 

Väggarna äro invi.indigt pane lade med stående, pärlspåntade J.:\TEiHön. 

bräder. lnn erlaket är ett i hjässan platt tunnvalv av pi.ir lspån
tade bräder, spikad e på takstolarnas ned ee hanbjälke samt på det 
påsalade högbenet och tassen. 1895 nybrädades taket »med spån
tade och listade briider som fästades på det gamla taket som fi ck 
kvarsitta ». Golvet är av plank, nyinlagl 189ö. 
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Foto. M . Olsson 191:1. 

Fig. 84. Singö. Altarskåp. 1400-talets slut. 
Schnitzaltar. Ende des 15. Jahrhunderts. 

UPP\·;i11MN1NG. Kyrkan uppvärmes med en vid korkvadratens sydöstra hörn 
stående järnkamin. 

Inredning och lösa inventarier. 

A1.TAHE. Altarbord och a ltarrin g av furu, målad e i gulbrunt, se fig . 
81. År 1755 uppförd es altare och ring av byggmästaren Öhman. 
1895 göres ny altarring med svarvade dockor. 

A1.TAHsdi>. 	 Som altarprydnad användes nu ett altarskåp, skänkt från Hargs 
kyrka, sedan ny altarprydnad där uppsatts. (Inv. 1829 i A. T. A.) 
Altarskåpets form och indelning framgår av fi g. 85. Corpus och 
fl yglarnas insidor ha skulpterade och poly krom erade fi gurer; dör
rarnas utsidor och predellan ha målningar. Alll förmodligen in
hemskt arbete under påverkan av li.ibsk kons t från 1400-talets se
nare hälft. 
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Listerna omkring corpus och dörrar
na, som bestå av 1/4 hålkäl och 1/2 rund 
stav, äro målade i gu ld och gråblått 
samt ka llt grårö_tt, vilka fi.i.rger jämte 
vilt och svart ingå i fi gurernas dräk ter. 
För karnationspartierna tir anvtind en 
blek skär färg och för håret gråv itt, svart, 
gulbrunt och guld . All polykromerin g 
är utförd på kredering och å de s kul pte
rade dela rn a väl bibehåll en. 

Varje grupp ä r skuren ur en sam
manfogad träskiva (s törsta tj ocklek 17,s 
cm.) , som ej helt och håll et fyll er upp skåpavdelningen. Som 
bakgrund fungerar skåpe ts ryggbräda, förgy ll d och ornamenterad 
i granatäppl emöns ter på samma sätt som fi gurernas dräkter. 

Må lningarna äro utförda i temper-a på kredering. Kred e
ringen har s lag it igenom, vilket ge r må lningen en kall och ljus 
huvudton. Lokalfärgerna äro rött och bl å tt samt guld i dräkternas 
ornamentering. Ansikten och händ er äro bleka, vältecknade, lång
lagda och svag t sku ggade i rödgrå tt. Ett monogram av två sam 
mankomponerade A i målnings fället 2 kan möjligen vara mästare
märke. 

Förtecknin g över s kulptur erna i c orpus oc h dörrarna s 
ins id or. S iffrorna hänvisa till schemat fi g. 85. 

l. Marie d öd (fi g. 86). 
l: a. Sankta Barbara, håll ande i vän s tra handen ett torn med 3 

små och ett stor t fön ster; i det stora s tår en kalk med hostia. 
I:b . Sankta Katarina, med kron a, hålland e i högra handen ett 

svärd, i den vän stra ett hjul. 

Il . Kri s ti födelse. l 
UJ. Bebå d e l se n. 

fig. 84. 1 ~ : ~~~~,:~:!.~ean~ tillbedjan. f 
Må lningarna på s k å pdörrarnas ut s idor (ng. 87). 
l och 2. Bebåde lse n. 
Ängelns språ kband : »Ave · gracia · pl ena · dominus · tecum » 

( = Hell dig, du benådad e, Herren vare med dig). 
Marias språkband: »Ecce · ancilla · domini · fi a t · mi c hi · secun 

dum · verbum · tuunn . (=Se, Herrens tj änar inna, varde mi g efter 
ditt tal ). 

F ig. 85 . Sin gö. Sc hem a över 

altars lui pets skulpture r (ro 

m ers ka siffro r ) och m ålnin ga r 


(ara bi ska siffror ). 

!:ich ema des Schnitzallars. 




106 VÄDDÖ OCH HÄVE RÖ SKEPPSLAG. 

Foto. M. Olsson 191 3 . 

, 

Fig. 86. Singö. Altarskå pet. Corpus, framställande Marie död. 

Dclail tles Schnitzaltars . den Tocl Mari re clarstcllend. 


3. Je sa ja. Halvfigur, avskuren av elt lågt bröstvärn. 
Språkband: ,, Ysayas propheta. Ecce Virgo qcipiet [= concipiet] 

et pariet filium. et vocab ilur (nom)en eius (lmm an)ue l,, (= Se, en 
jungfru ska ll varda havande och föda en son, och hans namn skall 
kallas Immanuel). Jesaja 7: 14 .. 

4. Dav i cl (se föreg. !). Språ kband (mycket skadat): »(Da)uid 
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Foto. M. Olsson 1913. 

Fig. 87. Singö. Altarskåpet med hopslagna dörrar. 
Die l\lalerc ien der Tiiren des Schnitzaltars. 

prophet(a) . . . it . . e(?)ca . . . pluuis . . . ellu s · descendisti · ut · 
saluum facieris.» 

P re cl e 11 an , målad av samma hand som skåpdörrarna, men PREDELLA. 

mera naivt och klumpigt, framställer i tre scener, följ ande efter 
varandra frå n v~in ster till höger, Kristi nedfallande framför kalken 
i Getsemane. 

a) Kristus I igger på knä. Språkband: »Abba pater si non po
tes t hic calix transire nisi bibam illum. [fiat] voluntas tua » (= 
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Abba fader , om denna kalk icke kan gå ifrån mig med mindre 
jag dricker honom, ske din vilja). 

b) Kristus fa ll er fram stupa . Språkband : )) Mi pater omnia pos
sibili a sunt tibi si possibile est transeat a me calix i ste~ (= 
Min fader, all a ting äro möjliga för dig ; om det är möjligt gånge 
denna kalken ifrå n mig) . 

c) Kris tu s ligger framstupa på marken. Kn ekta rna klättra över 
ett pla nk i bakgrund en. Språkband: »Pater mi si vis tran sfer ca
licem istum a me sz (=sed) non q[uo]d ego volo sz (= sed) 
q[uo]d tu. » (= Min fader, om du vill, tag denna kalken ifrl't n 
mi g, men icke såsom :jag vill , uta n såsom du ). 

Ä1.nnE A1.nn- Före altarskåpet användes som altarprydnad en olj emålning 
Pllrn:-<rn. på duk, som nu sitter i norra korsarmen. Den• framställ er natt.

Va rd e n enligt ett i landskyrkorna på 1700-tale t vanligt schema, 
en hopträn gning från s idorna av Lionardos nattvard. Naltvard s
framställningen omgives av en målad gul rokokora m och flankeras 
av gröna marmorerad e pilastrar med gula kapitäl. Uta nför dessa 
Petru s och Pau lus i gri saill e. Över ramen s itter ett gudsöga inom 
s trålkrans. Svart och förgy lld träram. H. 204 cm. B. 270 cm. Denna 
a ltartavla utförd es på kyrkoherde Ol of Telin s1 i Häverö beställ
ning av målaren von Cöln 2 1756 eller något år tidigare (L I, 1). 

Pnrn11; s-ro1.. Pred ik s to l en (fig. 81) är av und ee 1500-tal et förekommande 
form med åttas idig plan . I hörnen pro fil erade kolonner och mel
lan dessa fl era små, över varandra s ittande enkla fyllningar . Korgen 
är av betyd ligt större höjd än bredd och avslutas nedå t av en om
vänd pyramid. Över korgen ett likal edes åttas idigt ljudlak. Pre
diks tolen är av vitmålad furu med förgyllning. S itt nuvarande 
utseende fick den 1895. Predikstolar' från 1500-ta le t äro numera 
mycket sällan bevarade. Den ifrågavarand e möbeln har kyrkan 
troligen, liksom åtskilli ga av s ina övriga inventarier, erhållit som 
gåva från någon annan kyrka. 

Tn1 <;us. På predikstolen ett timgl as av mässing i enkelt, genombrutet 
arbete (H. 27 cm.) på en svarvad , vitmå lad träfot; inköpt från 
Magn. And. Ceder i Stockholm 1809. 

BÄ:-<1w1. Kyrkan har enkla, öppna, brunmarmorerade b ä nkar, anskaffad e 
ÄcnnE n;\ Ni;- 1895. H. 95 cm. Delar av den föregående slutna biinkinred

1NnEnN1:'\c. 

1 Se s. 60 , not. 

' Tyd ligen Cttrl Friedri ch v . Cöln , k;ind genom arbeten fö1· sYenska Jandskyrkor 

vid denn a t id. J fr t . ex. Utstitl lnin ge n av ä ldr e k)'l'kli g k o n st i Härnö sa n d 

1912, Sthlm 1914, s . 124. 
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ningen finnas på prästgårdsvinden. H. 90 cm. På ovanlis ten till 
varje dörr sitter ett plattskuret ornament med två små kartuscher, 
innehåll ande bänkens nummer. Hamverket har blågrå marmore
ring, fyllningarna, som uppå t avslutas av åsneryggsbågar, ha röd
marmorerad, vitgul färg. Denna bänkinredning utfördes 1771 av 
snickaren Eric Ersson (1 I, 1). 

Vid de främsta av dessa bänkar s todo enligt det vanliga 1700- Pvn.D1 1nE 11. 

talsbru ket två pyramider (H. 24:5 cm.), vilka nu ha sin plats på 
ömse sid or om altarskåpet, dit de fl yttats efter 1829. 1 Kanterna 
marmorerade i grått på vilt, fyllningar av sn idat och förgy llt löv
verk. Krön av eldslåga och rosenkrans. Brun kar tusch med 
svart årtal : »1710 », inom förgy lld lagerkrans och grönt lövverk. De 
likna fullständigt pyramiderna i Väddö (utförda samma år) och 
i.i.ro möjligen skänkta därifrån. 

På orgel li.iktarens bröstvärn sitta två sirater i svart, guld 
och silver. 1 den enas kartusch: »Anno» i den andras »1710». 
Dessa ha förr varit uppsatta på de fr~irnsta bänkskärmarna mot 
koret ti llsammans med ovannämnda pyram ider och äro liksom 
dessa möjl igen ursprungligen gjorda för en annan kyrka. 

Orgelläktaren är vitmålad med enkla guldkantade panel- o_nGE1.· 

fält. Den uppbäres av marmorerade träpelare. LAKTAHE. 

Orge l n är enkel, vitmå lad med två horisontala guldl ister och 0 11 r.1·:1.. 

vitt överstycke med lyra; 1800-talet. 
Kyrkans nummertavlor äro konstlösa. I tornet förvaras en N1: ~1mrn 

TAv 1.oH.
ä ldre nummertav la av trä med svar t sku ren ram (lager) och 
rester av förgyllning. Omkring 1800. H. 55. B. 45 cm. 

Kalk med skål av förgyllt silver ; stämplar: W 2 (1803), nät N_ATTVA1tos
KA lll •. 

och fi sk, tre kronor och I A. r 111 LGREN I. Fot och knapp äro av för
gylld koppar. 1781 inköptes en ny förgylld ka lk från Östham
mar för 8 Hd , möjligen denna, som 1803 fått ny skål. H. 21,s cm. 

Till kalken höra två patener, en av förgy llt silver med in
skrift »Singö Kyrka 1864» och stämplar:~' tre kronor, 0 och 
@] (= 1864), samt en av förtent och förgylld koppar. Båda ha 
diam. 14 cm. 

Oblatskrin av si lver. Hokoko . Stämplar i bottnen: man 
med yxa och r iksäpple. H ( = 1766) ~' 232 gr. Ett kors på 
locket påsalt i senare tid. H. 12 cm. 

Do s a av tenn , cirkelrund , med stämplar inne i bottnen: Tre 
1 Redan 1800 beslulcl' sockenstämman »alt fl ytta 'Bllnke-Momcnterna' till 

a ltaret>. I 1829 å rs inventarium ha de dock sin ursprungliga pla ts. 
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sköldstämplar: 1) I. L. M., 2) tre kronor, 3) G 2 ( = 1739). An
vänd som oblatask. (Hi,i,verö N 6). H. 7,s cm. 

B11uoKHONA . Brud krona av förgyllt silver , inköpt 1818 på auktion i Häverö 
prästgård av bonden Erik Sjöberg. Socknemännen nekade först 
att inlösa den. Den har nyligen blivit försedd med moderna be
slag av si lver . H. 10 cm. 

Kyrkans silverförråd utgjorde 1804 en tesked (RADLOFF). 

TAVLA. Kri s tu s, bröstbild, oljemålning på duk. Enkelt arbete från 
1700-talet. H. 84, cm., B. 69 cm. 

L.1usnEos1>Ar. Tre ljuskronor med profi lerad mittstång och hängen i form 
av b lad och klasar av venetianskt glas; sexarmade, enradiga. H. 
resp . 76, 75 och 91 cm. 

Ljuskrona av glas. Sexarmad, tre armar förstörda. Halv
kula av tr~i. 1800-talet. H. 80 cm. 

Lju s krona av mässing. 2 rader pipor. På kulan inskrift : 
~Skänkt af vänner till Singö Kyrka Juldagen 1908. » Modernt 
arbete. H. HO cm. 

Ljusstakar av malm. Ett par trearmade. H. 47 cm. Två 
par enpipiga. H. 16 cm. 1800-talets början. 

Ljusstakar av tenn, 6 par: I. Stämplar E 3 ( = 1811) och 
utplånad sköld. H. 29 cm.; Il. Stämplar = föreg. H. 16 cm.; 
III. Stämplar: Stockholms s tads vapen, 2 st. , C. G. M. och lejon , 
2 st. S 2 ( = 1800). H. 20 cm.; IV. Stämplar: Tre kronor, E. K. 
och krona, 2 st. , E. K. och jordglob, 2 st. K 2 ( = 1792) . H. 13· 
cm V och VI utan stämplar. H. 12 cm. 

TExT1Lrnn. Antependium av grön sammet med latin skt kors av silver-
galoner. Hörnen avrundade. H. 93 cm. L. 182 cm. Finnes ej 
upptaget i äldre inventarier. Däremot upptages i 1796 års inv. 
(Häverö N 6) ett rött altark läd e. 

lVIodernt antepend ium av röd p ly sch med kors av gu ld
galoner. 

Mässhake (fig. 88) av grön, fasonerad sammet med storblommigt 
mönster och röd kantfrans. Korset på ryggsidan är utfört i klump
söm, läggsöm och applikation - av linnetråd, silke och metall
tråd (den sistnämnda i figurernas hår). Färgerna, som nu äro 
mycket blekta, äro svart, gult, bl ått, grönt och rött samt brunt 
(håret). Figurerna äro: Kristus på korset, vid korse ts fot Maria 
och Johannes, ståend e på ett rutat golv. I övre korsarmen: Gud 
Fader, inom molnband. I vänstra korsarmen: Petrus. I högra 
korsarmen: Paulus. I korsets nedre ända: S:t Laurentius, i diakon
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Foto . .ll. Olsson 1913 . 

Fig 88. S ingö . Mässhake med broder ier från 1400- talet. 
:\Iessgewand mil Sl ickerci ans d. 1:;. J h l. 

dräkt, med halster. Framstycket saknar broderier. Fodret är av 
vitt lärft. Broderiet torde stamma från 1400-talet. Troligen skänkt 
till , ingö frå n någon annan kyrka. 1796 antecknas i Singö »en 
obrukbar Mi.isshake » (Hiiverö N 6) . Framsidans längd 90 cm. , 
baksidans 129 cm. 
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Foto. _M. Olsson 191.1. 

Fig. 89. Singö. Votivskepp, skiinkt 1752. 
VotivschifT. 

Mä ss hak e av svar t samm et med silvergaloner. Modernt ar
bete. H. 125 cm. 

HXvAn. Håv av s iden med broderier. Fyrdelad: 2 blågröna, 2 blek
röda fält. Broderi av silvertrå d och av silke i plattsöm : blom 
mor i gult, grönt och blått. Ska fthylsa av jiirn. 1700-ta lets se
nare hälft. L. 202 cm. Diam. 15 cm. 

Håv av grovt, rött lärft med smala, vita lärftsgaloner. Primitiv 
skafth ylsa av järn. L. 139 cm. 

1796 upptagas i inventariet 2 håvar, därav en gammal. 
Vo tiv s k e pp , av björk, måla t i rött och svart (fig. 89). Van 

lig 1700-talstyp. Krönt grip som gallionsbild . På babords !åring 
är klistrad en papperslapp med inskrift : >; Gudi till ä hra och Singö 
kyrka till pr ydnad, är thetta skepp förärat af Borgaren i Norrtelie 
wälacktad Eri ch Bran t och thess kära hu stru Maria Ti ll man Åhr 
1752. » L. 84 cm. H. med riggen 84 cm . 

KorrAnsTic K. G o I gata. Kopparstick, os ignerat, daterat »Hamburg, tryck! 
Åhr 1726». I förgrunden av scenen äro a lla pinoredskapen uppställda. 
Till höger och vänster 26 citat ur bibeln och legender, yttran · 
den för och emot Kristus av de i pinohistorien agerande perso
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Fol o . . I. '/' . ..! . 11 . u . 


F ig. 90 . Singö. l\yrkklocka frå n medeltiden s slut. St. H. ~!. 


~li ll c lal lc l'i isc h c (; lo c kc. 


nerna. Under bilden ett citat av domen över Kri stu s, »funn en i 
Staden Agill a i ett stort Jiirn skr in », samt !l era citat ur bibeln ocli 
ur religiösa dikter. I enk el ram. J I. 54· cm. B. 34· cm. 

Två Gustaf lll: s ta l i enk la, förgyllda rarnar, inköpta 17'73. DiVErm:. 

Ha m av snid at, förgy llt tri.i , med över- och und erstycken i en
kel rokoko. H. 1ö/ cm. Ilar innehållit ett r iksdags ta l. 

Ki s to r: l•: n av furu lll ed järnbeslag. L. 58 cm. , B. 3!:l cm. , 
.H. 29 cm. ; en helt pl å tkl ädd , L. 86 cn1. , U. 57 cm. , H. 51 cm. ; 
en av furu utan beslag, L. Gl <.; lll. , B. ;n cm., H. :H cm. Tvä 
kis tor , tro ligen de två första av dessa , iiro upptagna i 17% år::; 
inventarium (Hi:iverö N G) ; en t1·edj e är inköpt 1807. 

l tornet hänga l venne k I ock o r. Storklockan, med bårder av l\wcKo u. 

8 - 142581 . Suerioes k11rkol' . Cpplcrnri : \ 'iidd ii o. fliiv et'6 skepps/ag . 
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akantu siJ lad och ii11 glahuvuden, har följ ande inskripti on i versaler: 
»Herr Eri c Hageman ' Probst och Pastor Herr.Jol1. Brolin 2 l"ör :;te 
Comminist. på Singölin J\br. Erson i Hodn Malz Larsson i Tran\\·ik 
l \. y rkiov ~i rda r 0 1. Matzson l(J Ackare . <:nten nf Cerh: Mei;e-1· i Stoc k
holm 1730.» 11 . fi 2 cm. n. 78 cm. 

Li! I k loc kn n 11;:11· t.vå bård er , en il v rv rpn ss o<:l 1 en av degene
rerad akantns. Inskrift i versa le1·: »Å 1· 1808 gjnlen till Sin gö l"i.ir
samlings kl'l"lrn af linn :i. 11 ."lol1. 1'. llcckm il n & <: 0 Stnckh olrn . C. L 
el f: . \\r ct1rav.» 

F:n k Vl' kkl oe ka av nrn l1n f1 ·ån mede llicl ens slu t fiil' va ras nu 1 

St.alens lli stori slrn l\ ln seuni (inv. 111· :10tin6).' [.' ig". !JO. B yge ln 
har sex bih:"tgar, orn era de rn ecl fl iitimilation uch cll m ~inni s ko 

ansikte pii vnr h?tge. l Ö\"e1·kanl en löper fö lj ande majuskelin 
0

skriplion mellan Lv;°t upphöjdii ;1sa r: »+ l•'J\1.S[VSJ J\M IC[VSJ : 
OBEST : M[Vl,TOJ : PLV S : QVAlMJ : P\IBLI C[VSJ ~ llOSTI S» (= 
Falsk VLin fi kadal' långt mera iin öppen fi ende). l ' nd er denna bård 
finnes elt gjutarrnLirke (fi g. 91). Nederkanten ha1· tv ;°1 enkla ttsar . 
F:nligt uppgi ft hos lhr fo rs Li r kl ockan köp t till Singö från J\ arl 
unge ödek yrka. 3 Till musee t har den köpt s fri'tn gjutariirman .Tol1. 
A. Beckm an &. C:o. 11. 87 cm. med byge l. D. 7ö , ~ em. 
l~ n likadan kl ock a Från !\ila r a.·e rade kvrka i Södcrmanliind l'ii r 
varas på samma sLLlll e (in v. nr \l3i17). 

En kl ocka av jtirn , enge lsk 1700-lal s-Lvp, an viincl es 11 u som 
Lj ärgryta i k~1 rk a n s bod . Den ii1· ornentd med tre Lredubbla pa
rall ell a åsar och liar mell an de översta ett upphöjt mLirke 
svensk kunglig krona övet• vase och kMs lagda kanoner - samt 
»l. G: 1795 ». ll. 70 eni. D. Gö cm. Det iir osLikert, om 
denna kl ocka tillh ört kyrkan, då den ej nämnes i någo t inventa· 
r ium . 

En ga mm a l kl oc k a av tackp.rn omniirnn es som kyrkans enda 
kl ocka år 1734. (Hiksarkivet) . 

S a mma nfa ttn ing av Singö k y rkas konsthis to ri a . 

I. Troligen ;h l n~)G bygges prt den nuvarand e k vrkogården 
ett l i tet trLikapell med re k tanguliir plan. Om dess n~irm are utseen
de Lir föga känt. Till denna kyrka uppföres 1730 en klockstapel.. 

1 E l' ie I-lage m a n , ky rko hc1·dc i lfavc rö 17 19, kont.rak lsp l'ost di i1· 1727, död 1742. 
2 Johan Broli n var 1735-1743 den fö rsta sUi ncl iga ko mm inis lern i S ingö. 

" Ka 1fonge el lc t· Ka rl s socken i Lyhu nd ra hilra rl , Upp lan tl , sa mma nslagen med 

Söderby, ntrv id sockcnk\•t·kan f":°t lt förfa lla . 

http:tackp.rn
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11. l/ö3 ersättes denna k~i rka med den nuvarande, en kors
kyrka av trii med tres idig koravslulning och 1orn i vii sler. l(n
kan rnr ursprnngli ge11 rödf~irgad . 

ur. 18B:) repareras kyrkan , varvid viiggar och tak nybrtidas 
lll ed ptir lspä nLade bl"iid er . Ny altarrin g med svnrvad e dockor in 
siHtes , oclt predikstolen ombygges. Nya btinkur oe;h andra i1wen
ta l'ier an skaffa s, rnrjiimle kyrkan i sin helhet nvm tlias, varvid del 
yttre vils t1· ykes . - 1 kyrkan beJinlliga rn edeltid s irw enlari er tiro dit
förda i senare tid från andl'a kyrk or. 

Zusan1menrassung . 

Di e Kirc he S INGÖ , desse n Cl'Undris:; a ns Fig. 82 hc n ·Mgclit. is l c in kl e in cs 

hi.i lzernes Gcbii ncl c ohn c bem c1·k ens wcrlc Ein zc ll1 c ile n . Di cse l\irc l1 c i:; t im J ahl"C 

17 53 a ufgcfiihl"I . S ic bes itzl 111 chrcrc wc rl yolk , YO n a nd c rcn Kirr i1e n erll'ol"lic ncn 

l11\·e nla 1·ie n , u. a. cin c n mitlelalt edi chc n Sr hnit zaltar - schll'cdi sch c Arbc it , mi l 

dL•1· Llibce kc r - 1\uns l aus dc r lc lzlc re n ffa lfl c dcs 1:'i . Jhl s vc1·\\·and t ( Fi g. g.{.-87)

u nd c in :ll cs;gcwand llli l S li ck erc ic n au s de m 1ii . Jl1 l ( Fi g. 88). Ein e spiitmittel· 

a lte d ic l1 e Glock c 111i t :l laj uskl c in sr h1·i ft a ns S in ~ij is t in State ns His lo ri :; ka :llusc um 

zu Stock ho lm a ufbe wa hrl. 



MÅSESTENS KAPELL 

INOM SINGÖ SOCKEN 

UPPLAND, STOCKHOLMS LÄN , VÄDDÖ OCH HÄVERÖ SKEPPSLAG. 

UPPSALA ÄRKESTIFT, NÄRDINGHUNDRA KONTRAKT. 

Hheze liu ;;; liimn;.11· bland sina anl ee:kninga1· orn I liiv0ri·1 , s. 168, 
111. a. fiilj ande upp l,·sning: 

» ~:n iiö i slo1·e sii'1n knll it s mi'tslen <ler iir eLL lrnp1w l iisL01· nor 
fri'.111 Singen och inge( 11) boor cl er om vinler(n) nlhan De k orn [m]a 
dijt om missomaren och resa dedan orn har lrness ticl , li ski arne.» 
Prt en enkel ski ss a.v Mt1.seslens hnrnn finn es kape llets plaLs angi 
ven . Det iir nu hel t och håll et försvunnet. Möjligen iir det detta 
kapel I, so 111 åsv ftas i r~i. k e n s k apern a 1720, diir det ta las om 
~ Kyrckans ocl1 C:apell els bortkomna Egendom wid fienderna s slröf
wancl e och pl unclrancle 171 !") ». 

Zusan1n1en fassung. 

lJi <' Kape ll <' .\I Ås 1 ·:S TE~ l a~ in <' in em nur ini Sornrn c1· bewohn ten Fischerdorf , 

~J asesten . in der Ccmeinrl e S i11 gii. IJi csc l\ a pcll e ll'ird im 17 . Jht cr ll' li hnl, ist abe r 

jetzt gan' versc l1wu11d cn. lh1· ,\u ,sche n is l 11n hcka n11 l. 

Fig. 91. CJjutarm iirke på kloc ka n fi g. 90. 

Giesscr zekh e n nnr cl er (i loc ke Fi g. 90 . 


http:liimn;.11
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