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FÖRKORTNINGAR ANVÄNDA I DETTA HÄFTE . 

.-\. 9. = Kartor i tusch och vattenfärg över Stockholms län, 9. För
varade i Lantmäteristyrelsens arkiv. Sign. A. 9. Innehåller 
bl. a.: »Geometrisch Afritningh och Calculation Ofwer Sem
ming Hundratz Häradlz Skatte- och Cronohemman ... Af
mätit, Hijtat och Calculerat Anno 1637 och 38.> 

A. 	 J:I. = Do. do. Sign. A. 13. Innehåller bl. a. en karta över Orkesta 
socken, avmä tt 1690. 

AFHITNINGAR = Afritningar af kyrkor och kyrkovapen i Uppland. 2 
Bd. Mskr. i Kgl. Biblioteket, Stockholm. Sign. F. I. 3: a-b. 
Denna avbildningssamling har sedan detta häfte utarbetats 
utgivits av fil. lie. E. Wennberg under titeln : Johan Hadorphs 
resor : Avritningar av kyrkor och ky rkovapen i Uppland 
1676- 1685. 2 bd. Sthlm 1917. Konceptteckningar till dessa 
ritningar innehållas i en volym med titeln: Peringer, Hunstenar 
och monumenter. IG.... (sign. F. I. 5 : 3, 7) i Kgl. Biblioteket 
i Stockholm. Även dessa konceptteckningar, vi lka i allmänhet 
r1ro fullständigare och riktigare än renritningarna, ha utgivits 
av " ' ennberg tillsammans med de sistnämnda. 

r\. 	 T. r\. = Antikvariskt- topografiska arkivet, omfattande en avbild
ningssamling och en skriftsamling ; förvaras i Statens histo
riska museum. - Foto A. T. A. = i A. T. A. förvarad foto
grafi, för vilken ingen fotograf anges. 

B. 	 ST. = Byggnadsstyrelsens (f. d. Överintendentsämbetets) arkiv i 
Stockholm. 

DIPL. SuEc. = Diplomatarium Suecanum , collegit et edid it J. G. Lilj e
gren, B. E. Hildebrand, E. Hildebrand. 1829 - 78. Bd. I - \' 
(omfattande tiden t. o. m. 1347); det sista h ä ftet, VI: J , sak
nar ännu register och har därför ej använts. 

SY. DIPL. = Svenskt Diplomatarium från och med å r 1401 , utgivet av 
Riksarkivet genom C. Silfverstolpe, K. H. Karlsson. 1875
190-l. Bd. I- III (omfattande tiden 1401-20); de två sista 
häftena , IV: 1- 2, utgörande supplement, h a ej a nvä nts, då de 
ännu sakna register. 

DoMKAP. = Uppsala domka pitels arkiv. 
HERDAM. = Uppsa la Ärkestifts H erdaminnne. 3 Bd. [Utg. av J. E. 

Fant och A. Th. Låstbom .J 18-12- 45. Ny följd (= bd. ..J ) 
utg. av L. Nyström. 1893. 

Hr LDEBRAND, SY. MED. = H. Hildebrand, Sveriges m edeltid . Kultur · 
historisk skildring . 3 Bel. 1 879-190~. 



 

IV 

HtLDEB HA1'D, 0 . UPPL. = H. Hildel>rand, Berättelse om en resa i 
östra Upland. Inlämnad till Vill. hist. o. ant. akad . 1868. 
Mskr. i Vill . hist. ·o. ant. akademiens arki v. 

H ERN. STUD. = Utställningen al' äldre kyrklig konst i Hernösand 191 2. 
Studier. Hll4. 

IHRFOHS = Uplandia sacra. 5 Bd. 1894- 99. Mskr. i Vilt. hist. o. 
ant. akademiens arkiv, innehållande avl>ildningar och beskriv
ningar av Upplands kyrkor, upprä ttade (på latin) av Erik 
Ihrfors . Kyrkorna i Seminghundra härad bchanrll as sam t
liga i Bd. Il : 1, 1896. 

K. 13. = Kg!. Biblioteket i Stockholm. 
L. A. =- La ntmä teri styrelsens arkiv i Stockholm. 
PERJNGEll = Peringer, Runstenar och monum enter . lG... Mskr . urr 

ovan under AFRITN!NGAR). 
P1rntNGSKtÖLDS 	 MoN. = J . Peringskiöld , Monumenta Su eo-gothorum anti · 

qua et recentia . - Minningsmiirken , gamla och nyare, uthi wårt 
Nordiska Attlant, Swea och Götha Hiket. - Ar enligt lit. bl. 
till Bd . Il äm nad till trycknin g 169�. Mskr. i KgO. Bibliote 
ket i Stockholm . Sign. F. h. 1- 10. 

H. A . = Hiksarki vet. 
H. 	 A. PE5G. = Svenska Riks-Archivets Pergamentsbrev frå n och med 

nU 135 1 förtecknade med angivande av innehålle t [av N. A. 
Kullberg]. 3 Bd. 1866-72. (Omfattar ti den 1351-1400.) 

5$16$.1 = Ransakningar eft er antiqviteter: från å tskilliga lähn och 
s tift. 3 vol. (bundna i 2 bd. ). Mskr. i Kg!. Biblioteket i 
Stockholm. Sign. F. I. 9: 1-2. \Seminghundra KlUDG inne 
KnOOHV i vol. r, jäm te några a ndra härader under titeln: 
>Inqvisition och Förteckningh på 1\lonumenterna och Antiqvi 
te te rna uthi Befallningsmannens Abra ham :inges Befallning, 
hållne Åhr 1673.> Finnes av tryckl i R. DY%ECK, Runa. Svenska 
Forn-Samlingar. 1848, s. 11 o. följ. ) 

. STRÄ1*1. 678' = U ts tä llningen af ä ldre kyrklig konst i Strfmgnäs 1910. 
Studier. 2 Bd. 1913. 

SVERIGE = Sverige. Geografisk-topografisk-sta tisti sk beskrivning. Under 
medverkan av flera förf. utg. av K. Ahlenius , ... ���� 
(Stock holm s lä n behandlas i IV, 1909.) 

6Y F. 	 T. = Svenska Fornminnesföreningens Tidskrift. 1871- 1905. 
U. B. =Uppsa la Univers itetsbibliotek. 
U. F. T. =Uppla nds Fornminnesförenings Tidskrift. 1871 
UPPLAND = Uppla nd . Skildring av land och folk , utg. av Kg!. Huma 

ni s ti ska \' c tcnskapssam fundet i Uppsala genom A. Erdman 
och K. Hildebrand . 2 bd. 1905-08. 

8336	 678' = 8WVWlOOQLQJHQ av ä ldre kyrkli g ko ns l i Uppsala 1918. 
Studier i Uppland s ky rkli ga konst. I. Up ps. 1918. 

förening med måttuppgift : B = bredd ; Diam . = di ameter; H = 
h öjd ; L. = lä ngd. 



FÖRETAL. 

GHW KlUPHG IUDPODJGD KlIWHW )g5(7$/ EHVNULYQLQJDU DY 

N\UNRUQD i 6HPLQJKXQGUD KlUDG XWJ|U UHVXOWDWHW DY WYHQQH IRU� 
VNDUHV DUEHWH LQRP RPUnGHW 5HGDQ nU I\) I :2 <'.tlog ;-;iµ; da\'al'flllll(• 

fil. kand ., llllllll'l'a ri o<.:c nlen l la g nar· .Jnscphso11 <ill 11nder:-Ökil 

il' r[tgavam nd e k\'l'kot" I 'ntkr so mmaren sa1111na al' liesö ktC' 11;111 

Ol: k:;il :-<a mtliga k yrkor 0('.h 11ppriillntlc pa g l'llndrnl ;n 1liirrid 

i11salllla.I mnlcrial prclimin~ira heskr irningnl' ii\·e1· desa mma. :-;am
1idi gl ul l'iirdC'" 11pp111iilni11gcn il\' kyrk orna genom arkilcklerna 

lll omq ui :-<t cH.: 11 l ,i lj cnqui st. J<:mellrrlid blc\· hrrr .J osep li son pa 

grund av ancl!'a. mellanko1111nande arlJCLc11 fiil'lti11cll'ad ntL ;-; J11tli gl 

l'nl ll'iilj a k\'l'kubc:-<kl'irni11garn;1s 11larbclantlc. 

D<.t i1 1og :-; ig lil. kand. l'riikc11 l ngebol'g \\ 'i kkc, lllllllCl«l rrn 
I .imlqvist, all ii\'P l'Lnga ifl'ag:nur·antl c arbclP. l•:fLr r all liava ]Jesö kl 

:-;; unlliga kyrkur fiir· 111;1l t• J'ial el::; kompl ell c ri11 g 11nl' i'l'll Lindqv ist 

iir 11 rnr ideral df' 111· de cc11Lrnla arkive11s sa111l i 11 ga 1· l1iimlari 1· 

111> Liserna. D~irc rn ot ltarn de \·it! kyrkorna sjillril fiir ·varacl c arki 

rnlicrnu icke !Jlivil u11yn g<' 11 omgi'tng11a . ~Jr.d a11rii11dn11tlc ar det 

c:a l11ncla ::;am laclc 111alcl'ialcL uch rnctl ul11yllja11de av de c:enastt' 

fo 1·;-;kn ingsresul talen p~t om 1-:1det ha nt beskriYn i ngarna ,.;rda 11 a \' 

fl'll I .inclqvi sl ul a l'betals i (öreliggnndc fol'm. Samtidigt !tam 

ii \·r n rilningarna i>li\'il kompl cltcrndc med a11lrd11i11g lll' nya rii11. 

J) l'l iit· ulgivarnc t' ll kiir plikL all lill de IJad;i 1'01·,.;Jrnre, \'ilka ,.; 

al'h cl,.;re,_ 11Jlal ltii1· 1'1·amliigga.s, utla.la r·LL 11pp1·iktigl l<t!'k fii1· de1·a;-; 

rii1·1ldulla och uppollrnnd c ul'iJ<'le. 

\ ' i l i llala o:-:s ii\· en fra1111Jii1·a 11LLrn·ken fö1· vi'11 · ta<·ba111l1cl lill 

d l' 1·l'len,; kap ,; iclkar<', f'0 111 geno111 al l ,.;liillH sin speciulku11 sknp till 

fiirfatlamcs l'iil'foga1Hle 111Hlerliillal dessas al'lJclc. Professor 0 ll o 

\'011 Fl'i es cn !t ar· f'a lunda god hetc:fu llt granskaL u<.: li (j\·crsall f'a ml 

liga 1·1111in sk rifLer. J<rih crn' lt11cl olf C ednsl rö111 nc: h ama nuen

c:t •11 ~i g nnl \\ 'al lin l1t1\'a Li11lllal \'iinl efulll !Ji:-: lHncl Yid Lesliim 

mand el HI' 1·i,;sa rnpen. Dokl or (iu sla.f 1·p nH11·k l1D1' µ·enomg-..1tl 

all r1 dr riklii.m:-:1<' :-<i lverpjit"f'i'lla i snmbancl 11wcl 111 ,.;Liillning ;H iilrlre 



Il 

kyi-kli g koll :-l i L"ppsa l:1 l \I JH, diir de rnl"n 11l :- liillda. \ "iird ef1illa 

11pply :- ni 1q:ra 1· t• i1 skilda om r;-1den l1arn liin111nl ,.: ;1r ;111liha1·ic•11 

T . Ar 11 0, friik011 .\ g11c s llranling, arkirarirn I .. :\1. H;iall1 . 

kyrkoli e1·dc 11 1\ l als ,\ nrnrk. d oklorc rn:i 0 . . la11 sc•..\ . l.i11dl1lu111 

oc l1 ~. l , indqvi s l samt ;n friike11 :-lig·r· irl l .e ijn11l111(n1rl. 1•,.,,_ 
fe ss o1· l\ l :nli11 Ol sso 11 liar slillll Pil a11!al rolugrafirr Lill fiil"fogalldt •. 

T i ll all;i d('s,.;:i ullaln ri pi! \·i-.rdsa111! lnck. lik,.;om cwk<1 lill ;illa 

de persone r , :-0 111 11l r i :-oc lrnarn a 1111rl el"liillal H'dPr l1i"1r;111rlt's a rll!' !1·11 

0<"11 undN,.:iik11i11ga1·. 

l!e lla l1iirl<' ii1· ar:-l'll ;!IL lilba111111a11s 11l('d d1 ·I fiir:-1 11ik1>11111;1 

liitfl el , l1 (' l1a11d la11de knlrnr11a i l': rli11gli11nrlrn liiirad. l1ilcla ('IL lo;11HI , 

rnrfii1· I i 11 rl elsa 111111;1 fogal:-i orls-. person - 1wl1 :-rt k 1·cgisw1·. 11 pp 

rii I ladC' ar n11H111u c11s<• 11 Anders llillo\\", :-nmt lrn111llilf'llilad. l>a 

r cg i ,.; trt'11 t i ll ell arlJt' le ar kir ifl'ilgnrar:111tl<! ar! 11!giira <'Il :-r 1111 Pr

ligr 11 rikli g· :t1q.!·e liige1il10t. Lillala vi oss l1iirn1(•d 11ppr<'pi1 r :.11 · l1 P111 

,.:tiilla 11 i senas! 1°1lkonrna iliifl P a\· ~rpriges l\.nkn 1-, lill rilkP11 ri 

l1ii1Jri sa . att i11lt'P:-:ot' rnd<• lii sa 1«' Yillc 1111<1<'1-riilla os ,: 0111 d r ;111 

111iit·k11ing-.11· <w li iinsk c mil l. till \"ilk;1 de· fi"11·pl i ::u.!::11ldc• r;·n·,.:la n·g·i,.:1(•1·

fii1 ·,.:("1k('ll k111111 a g·ira a1il t> cl11i11u. 

:-ll1ll'kl1ol111 i 111 aj I !l:!<l . 

Jo11:\:\Y Hoos \·.\1. . 
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Foto . . .\lb. Flink 1917. 

Fig. 173. Skepptuna. Grind från prästgårdens triidgårcl. 
Ei 11 gnng vo1n Pfarrhausgarten ans. 

SKEPPTUNA KYRKA. 

UPPLAND, STOCKHOLMS LÄN , SEMINGHUNDRA HÄRAD. 

UPPSALA ÄRKESTIFT, S EMINGHUNDRA KONTRAKT. 

Tryckta källor: L. S .\ L\"I L"S, Beskrifning öfHr S\·cri,wt. T. 1 . 0111 

ll pland. 1HI , s. lil9. A. \V . L L:\D BEHG i Tidskr. f. byggn.·konsl o. ing.· 

vet.. Å1·!!. \ ", 18ti3, ''" 189-!JO. - 0. J .\:\ S E i UPPL.\:\ D, J, s. 575. 581. -

Sv l::HI GE, I\', s . 64 1. - DIPI.. St.:EC., Il , n1· 989 (ang. ky1·kans lilds ta omnli111 · 

nandc 12891. - lf1·: 1rn .\~I. . 111 , s. 1 ; IV, s. 385 . 

Handskrivna källor och avbildningssamlingar : HA:\SAK:\ ., 1. 
(allryrkl i Dybcck , Runa , 1848 , s. 18). - r\FHIT:\I:\ G AH , I (exteriör fra11 

söder , p i. 55 i de n (ryckla uppi.). - PEllJ:\GEll (cxtc liiir rr:tn söder, ~kiss, pi. 7il 

i den tryckta uppi. ) . - PEnl:\GSiiI ÖL.DS ~I O :\ ., 111, s . 93 (ang. e n runs lenl. 

1111.DEnnA:\O, Ö. l1 1'PI.., s. 33 (riln. av funlcn\ - J1111 FOBS , Il : I , s 1023. 

A. T. A.: Di,·erse foto. o. papper, bl a. in\·. 1829. - fl . ST.· • Dcssc in till Ori.rcl· 

,·crk . 1 09 • . •llcssc in till 01·geh'erk .. . uppriit.lad af<:. \V . Pallllro lh >. Odal. 

· Plan af nya Prccl ikslolen ... > Odal. >Dcssein lill Precl iksloh l . . .> Odal. 

U pprnlil ningsrilninga r a ,. a 1·kiteklcn G. r\ ml-e n 1906 (plan, cxl c1·iörc r fran >lister. 

söder och ös lcr, 2 bl.). F örs lag rilningat· till 1·e,;taure rin g av a rkilc klcn G. Am0en , 

gillade den 24 ang. l 9Uö (plan, •xtc ri i.i r frå n ösle1', sektioner mol iislc r och non. 

rilnin gllr till o rgelfasad, a lla1·skra nk, allarrin~ och b;Lnkinrrdn ing, 2 bl.). Di\'e rsc 

Lill ämbetet in kom na handlin~<ll', sli r:<kill ri.iranrl e reslaurerin~cn 1907 . - I .. A. · 

http:�xtcrii.ir
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20G SEMINGJ-IUNORA 1-1 ;\RAO. 

A. 9, s. 100 (karl1t från 163 7 eller 1638 över trakten närmast kyrkan). 

U. B.: PAUIS K. 276 s. 48. - N. 39. Upbörd 1ö31,' pag. 2. - DO~IKAP. : Av till 

Domkapillel inkomna handlingar förvaras alla äldre iin 1850 (rr. o. m. 1618) i 

Landsarkivel, de ålcrslttende i Domkapitlets arkh-. 

Kyrkans arkivalier: Konsthistoriskt viktiga uppgifter finnas i fö ljande i 

L .\:'\DSAHKI\'ET I UPPSALA förnnade ,·olymer: I<. T. l. Sockensl·prot. 1763-1827: 

\'is.·prot. 1787, 1789, 1802, 1812; Inv. 1787; >lnscript io campanarum . . . >; >Afskrifl 
af et löst blad i kyrkan igen funnit. • - L. I. 1. lnY. 169 1; diverse an teckn. 

särskilt rörande inkomster och utgifter 159il- 1690 ; fälk en ·k. 1605-1643. 

L. !. 2. lUkcnsk. 1662-1776. - L. I. il. Ell odal. (o. ofullst .?) inv. fr. liden 

1650-59; Inv. 1659; Förteck nin g över vad som i Ky1·koherden Aurenii lid kommit 

till kyrkan; Häkensk. 1641-ii8; lnY. 1662. - L. T. 5. Hiikensk. 1794-1822. 

I.. I. 6. Räkensk. 1767- 1801, samt räkensk. ·kladd 1800-1842. - N. I. Jll\·. 
1G!'l0, 16%; Förteckning öYcr kyrkans tillhörigheter, som ej funn os uppförda i inv. 
\•id kyrkoherden Norrei til lträde; \li s.·prot. 1704; >l\yrkiones InYCnlarium utb i min 

[:-lorroi] lijd förhällradt .. . >1698-1734; Bänkindclning 1717 och 1733; »Hwad Repa· 

ration wijcl kyrkian i min [Xorroi] lijd skiedd ilr . > 1698-1735; Vis.-prot. 1732; 

S ub;kl'iption lill en kFkklocka. - L. ur. 1. Avskri fter av några med ellidshandlingar, 

nämligen: L Etl av ärkebiskop Jakob Ulfsson, Slen Sture d. il. m. fl . utfärdat 

s tadfaslclsebre,· p<'t jord i l\arby och Bystad i Vidbo socken , som skänkts till 

kyrkan dilrst.ildes. 2. Ärkebi kop Jöns (Bengtsson Oxensliernas] staclfiistelsebrev å 
>lle lgc Korss och S: Cntharimc gi llde i Skipluna >, dal. d . 29 dec. 1452. 3. Ett 

tcslamenle till >Skcpluna kyrkio oc kyrkioherrnnom thersammaslredz > på 11 öres

land jord i Amsta by i samma socken av Knut Karlsson, »kiorkio1i rester i F iilll e· 

sta>, dal. 146ö. - O. 1. Donationsbrcy frii n 1700-lalcl. - llandlingar från 1800· 

talet - ulom de, som ingii i ovannilrnnda YOl)'mcr - förrnras i kyrkan. 

Skeppluna kyrka synes under hela med elliden ha vari l hi.ira
dets förnämsta. I alla gärder deltager den - jämte Frösunda 
med det högsla beloppet, så l. ex. i den s. k. sexårsgärden, 
som 1314 och de följand e fem åren erlades frå n ärke ·tifle t på 
päven Clemens V:s befallning (Dipl. Suec. III, nr 1946), och i 
avgiften till den lösen av ärkebiskop Ilemmings2 palliurn, som 1343 
utbetalades av prästerskapet i Attundaland, T iundaland och Fjerd

1 Härvid liimnas från Skcppluna: 

•SiillfT . .... XlllT !öde marc 


Penningar . . . . . LX 1narc 


VI koppars lak!lr. 


Tijonde ... ... XV pund 


afTral . . .. . X V pund 


Penningar fiir afT. . .... Xll marc 


En klocka om V 'iil - 1111 lispuncl >. 

0 JIIDD!l ~G LAHSSO~ (Spane) ärkcbisk. 1341-51. 
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207SKEPPTUNA KYRl{A. 

hundra (DIPL. SuEc. V, nr 3754). Aven av sji.Uva kyrk obyggnad en 
iir det hill att se, all församlin ge n varit rik och icke skyll ni1gra 
mödor eller kostnad er för all följa med de modernaste s trömnin g
arna i11om sLi[LeLs kyrkliga kon st. Det börjand e 1200-tal et, 1300
Lal eL, 1400-talet, alla hava de li.imnaL tydliga spåe efter sig i 
denna landskyrka. Und er hela denna Liclrymd ha sockenborna salt 
s in ära i all följa de bi.i la förebilder , so m furrnos in om landska 
pet, vir1 de mungfalcliga om- och pilbyggnader de rörelogo med 
sin kvrka. 

Kyrkogård , stapel och bod. 

Kyrkan omges av en mot öster svagt slullande kyrkogå1·cl , 
rikt bevuxen med olika slags Jövtri.id , syrenbu skar och andra 
buskage, vilken har 
sin största ul:lräck
ning å t söder och ös Ler 
(se si tualionsplanen fi g. 
174·). Bog ardsm u 

" 
ren (H. c:a 120- 150 
cm., B. c:a 100-150 l 
cm.) , uppförd av ore

~,.. -r., ..,ge lbunclna gråsLens AJ' _. 

block med rester av 
bruk eme llan, nu Lorv
belagd , har fordom va
rit försedd med spiln
klädd avtiickning.1627 
betalades »J len rich 

A/b. Flin/< de/i11. 1917. 
för Lhet han spe nle på Fig. 174. Skepptuna. Situationsplan. 
bogården» (Räk.). Se

dermera spånles och tjärad es bogårdstaket vid flera tillfällen, till 

dess man 1823 bes löt, alt det skulle »för-auclioneras> (Sockensl.

prol.).1 Muren är genombrulen av fyra ingångar. Den nordv~istra och 


1 Orsaken hlirlill , lik om lill bogårdslakets borttagand e Yid de flesta andra 

kyrkor, !nu- m an alt söka i ett kgl. cirku lärbrev av den 28 aug. 176+ >angaend e 
ansökningar om Collecte r til Kyrko-Byggnad er och Reparationer >, Yari det i mom. 

4 heter: • 4:o. Aldenstund , pit de fl esta orte r , Församlingarna iiro mycket betun g
ade af en inritad gam mal osed at hålla tak öfwer l\yrkobalka1-, som antingen ä ro 
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:WH SEMINGHUNDRA HÄRAD. 

elen söd ra (fi g. 178)ha fyrsidiga s tenpelare - i den förra krön la av s len-
ING Å:-;GA H. kl ot, i den senare av enkla järn vaser - m ed sm idda jLi.rngr inclar emel 

lan. Dessa ingirngar torde härröra från s lute t av 1700-Lalel. N;lgoL 
"enare iir elen östra ingfa ngen, som har murade och vitrappad e, 
fyrsidiga Legelpe la re med gjutna jLi.rn grinclar emellan. Den nord
östra, nyli gen upplagen för all underlätta framförandet av ved till 

ÄI.DllE \'ti.rrnekammaren, Lir helt en kel. - Tidiga re funnos sL iglu c kor ; 
und e r l600-Lalet nämnas tl'e: elen västra, den östra och elen södra. 
, \ 1· dessa torde el en östra och den södra ha befunnit sig på de 
nnvarancle ingångarnas plats; i väs ter lades mur, clft s tigluckan 
revs . De äldsta sLigluckornas utseen de är obekant. Man vet dock, 
all å tmin s ton e en var välvd, ty 1/0ö avlönades »Murmäslaren 
so m nederlog det fallande lnrnlhrnt , och elliest lagade elen 
rämnade muren på östra Kyrkioporlen » (1\äk.). Samma s lig
ln cka var även spån läckl. Ar 1699 betalades »Spå nslagaren som 
"!JLinte w ijclh östra kyrkeporlen » (Räk.) . Under 1700-talet »Up
muracles å nyo » h ·enn e s tigluckor, nämligen den östra 1728 
och den västra 1737, å tmin s tone delvis av tege l. De för.;ågos 
buda med sp:°t11kliiclcla >> torn » ( = huvar). N'i.ir s Liglnckorna revos, 

ar lräd timrade e ll er ork wiil beslå af gr[ts tens murar, men iindock ii1·0 m ed hril· 

der eller sp{1n täckte, lrn·i!ka la k hysa del dubbla fe l, at de de ls ilro owaraktigc 

och beswiira ~ockn e n s lnw :"rn arc med a rbete och kost nad lil dcrns underhållande , 

och dels friila Skog och liiiwärke , som dcrigenom, p{1 ct olriingl och emot s ic lfwa 

naturen slridand c siitt, wardcr anwiindl Li! bestå nd och fönrnr af Gråsten, som 

ifriln förwandling nogsamt och hiist fö rwarar s ig s ie!F; Förd ens kull och på det en 

sil skadclig q\\'arlcfwa utaf å lcl crdomcn ifrån p[,fwcdömct m[dte hiidancflcr alclcle ,; 

"·anla afskalTad, skal det {digga Probsta r, J\yrkohcrdar och Prnsterskap al p:\minna 

och \\'arna, saml l\ronobcljen in gen at m ed efte rtryck tilh å lla a ll a Socknchoer al. 

efler handen och så fort s törre e ll er mindre del af de nu ulnf lrä\\·irke eller gri't

~ t cn upsattc l\ yrkoha lk ar förfalla, dem !tädancflc1· ej an norlund a reparera, fö1·bällra 

eller upbygga , än endast med Kalk slcnsmur [sic! uppenbarligen menas /,n[/stcnsmu1·, 

d . Y. s . mur ulan bruk ] utan n:"1~ot bruk, kalkband , hwillimning eller tiickning , 

och det \\'id 100:dc Daler Sil f\\'crmyn ls wi tc til Sockn ens Fallig·Ca ssa fö r den 

Sockncbo hög ell er !tig, rik e ll e r fattig , som hiircmnl hrytP.r ; ~ l en Yid de Kyrkor , 

rlcr n:'tgol'lunda dcrlil tjcnl ig gri1ste n , spriingd eller osprängd. ick e kan \\'Rra at tilgå, 

eller icke, utan a lt för dryg kostnad, kan fram skaffas, m it(!C Ra lkarn c iif\l·cn hiidan

cflc r blifll'a af lriid, dock med minsta kos tn ad inrälladc och utan a ll llickning.» 

(Anförd! eft er [ ~I O lll~E. R. G. ~ . L'tclrag utur alla ifrtin 17 f>8 års s ln l utkomnc publi 

qu e hand lin ga r ... D. 7. Stlil m 177!l , s. 5721). 

All en grflstcnsmur ifrt'u1 rörYandling hilst heYarar s ig sj iilY ~i. 1· e n sannin g n1cd 

modifikation, Yilkct jnsl Yisas ay Skepptunamuren. Dc>s oregc!h 11 ndenh clc l' bern t yd 

ligen på all bruket, som irkc skyddat s ge nom tak, sm;l ningom för intat s, sit alt slc· 

narna börj nt sät la s ig. 

http:INchr.An
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framgår ej av handlingarna; 
säkerligen ·kedde det vid olika 
tillfällen i slutet av 1700- och 
början av 1800- tal et. 

På södra sidan av kyrko
gården är på en träpiedestal 
uppställd en tärningformad 
so lvisare (fig. 175) av sand SOL\'ISAllE. 

sten å profilerad sockel (H. 
32 cm.) med siffror inhuggna 
å alla sidor, samt med tim
visare av ji.irnplåt i rokoko
form. Å en av visarna är 
inristat 1774 IL. Stenen själv 
är äldre; å dess norra sida 
är inhugget NS Ao 1724; å 
sockeln är inhugget HES 
1838, vilket år stenen nyrik
tades. 

Fig. 175. Skepptuna. 
Sonncn-Uhr. 

Foto. 

Solvisare. 
Alb. Flink 19

' 

17. 

Klockslapel har fordom STAPEi .. 

funnits vid kyrkan. 1594 omtalas: »Then klokstapulen kirorat fick 
Hogh » (Häk.) , 1650 att man »opsalle then förlorade klockstape
len » (Räk.). Samma år uppbyggdes en ny stapel med spånklädd 
huv, ursprungligen öppen, vars nedre del emellertid 1744 inbrä
dades. 1789 »beslöts om Klåckornas förflyttande från stapulen 
till tornet enligt Kongl. Maj:ts bref till Landshöfdingarne af den 2 
Martii 1759. 3 §• 1 (Sockenst.-prot.), vilket föranledde stapelns ned
tagande. Åtminstone denna sista stapel var belägen på en backe 
nordväst om kyrkan. Minnet av densamma är ännu bevarat i tra
dition på orten. 

Kyrkans brädbeslagna och rödmålade bod är belägen på präst- Boo . 

gårdens område söder om kyrkogårdsmuren. En nyuppförd vedbod 
ligger s trax norr om muren. Jorr om kyrkan har fordom legat 
en bod, vilken 1699 spånades och golvlades . F.:lt »kyrkioherberge» 
pil östra sidan av kyrkogården byggdes 1698. 

Avtryckl i [MODEE, R. G.], Utdmg utur ... publique handlingar ... , D. 7, Sthlm 
1779, s. 4883. I detta brev bestämmes bl. a . : >at särskilte Klockstaplar af 
träd undwikas och besparas, och i det stället Klockorn c, dcr det sig göra låter 
och ulan Kyrko-hwalfwens fara ske kan, flyttas uli stentorn, hwilka ej bör wara 
höge och spitsige, utan med medelmåttige hufwar. > 

1 
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Folo. M. Olsso11 1912. 

Fig. 176. Skepptunn kyrka från sydost. 
Dic l\irchc , ·o n Siidoslen. 

Kyrkobyggna den. 

Skcp pluna kyrka bes L;\ r av el l rekLangu l ~irL li'.t nghu s med Lorn 
i vi.ister, ntpenhus i söde r och sa kri st ia i norr . Ti ll den se nare 
ansluter s ig en v~irm c lrnmmare (se planen fi g. 178). 

MAT E ni,11.. Kyrkan ii.r l1uvudsa kli ge n uppförd av gråsten med Legel i om
fattning-ar , valv och murpelare , i tornets övre hillft, sa mt i vissa 
andra senare delar (jfr nedan!) . De ös tra murhörnen hava hörn 

l lu n;>.'i<EJ>.ron . ked jor av huggrn ~andsten. I väster äro hörn kecl jorna av granit 
med encla;.;L ell och annat sandstensblock, ganska rå tt ulfönla. 
Längs östra och södra muren fram til l vapenhuset löper en skråkan
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Fig. 177. Skepptuna 1868. Efter en lavering i kyrkans arkiv. 

Obs.! Den näst nedersta blinderingen är felaktigt tecknad. .Jfr fig. 176. 


Die J{i rche nach eincr Abbildung von 1868. 


tad sockel av huggen sandsten. Några stenar i denna hava en 
rikare profilering och visa genom sin buktning, att de ursprung
ligen tillhört en absid. - Murverket består av valda, delvis 
kluvna mindre gråstensblock. Kyrkan iir numera utvändigt orappad 
med i sen tid gjord fogstrykning , men var åtminstone under slutet av 
1700-talet >utvändigt rappad • (Sockenst.-prot. 1789). Å en lave
ring från 1868 med anteckning: •Kyrkans nuvarande utseende », 
förvarad i kyrkans arkiv, synas stenarna fria (fig. 177). - Alla om 
fattningar äro slätputsade (utom ingången till vapenhuset). 

SOCKEL. 

YTTEIUIUl\Al1S 

BEHANDLING. 
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D. J3/0 111q11isl o.. l. J.iljmq11isl tleli11. f[}/2. 

Fig. 	 178. Skeppluna . Plan . Skala I: 300. 
Grundri ss d cr l\irchc. 

FöC'sTi-:11 . F önstre n e rhöllo s in nurnrnncle s ti ckbr1giga form vid en upp 

huggning 1850. De pft s ydsidan hade ti diga l'e förstora ts 1735 
då »gjordes 3:ne nya föns terglugga r på södra s idan ., varav en be

kostades av major l\l. Nisbeth 1 (N J). \ ' id delta till fä lle måste en 
urtagning gö ras i vapenhuse ts ta k (ör att f:'t plats för det di.irin
vid beliigna fön: tret (fi g. 180, h). Spå r av i.ildre fönstera nordningar 
s ynas å muren ljfr s. 216 o . 218). Detsamma i.ir fall e t på ös tmuren,sorn 

1 	 i~lA t: RITZ \VI!.llEUI N ISflETll, sedermera öyc1·slclöj tnant, iigdc Löfhamra 

Skcppl11na socke n. t 1767 . 
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..: .. . 

Fi g 179. Skeppluna. 
JJ. Blo111<111

Uingdsnitl 
isl o.. 

mot 
I. l .iljenq11ist de/in. t9n. 
no rr. 

T.'.i ngsschnitt gcgcn ~orden. 

numera endast har ell vid 0 11 restau rering HJO/ tillkommet rund . 
föns ter. Del it Ji g. 192 snil iga, igenm urade rundbågiga fönstre t er
höll troligen denna s torlek och form l7i'>4. 1 På norra s idan upp
liöggos tviinne »föns tergluggar» åren 1732- :H »för bättre lj us ." kul , i 

1 >Thel Fcnslcr, so111 öfwcr Altare( i Cho1·ct är, skall aldclcs nyll gjöras • 

( ~ockcn I. prol. 1754). Fönstret s iilrl rc, doek ej urspru ngliga, form framg;(r av fi g. 188. 
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d~ '-""''""----'--'--'--.l.--L..--------Lu x~ t t. r 

. llb. Fli11k de/in. 19 17. 
Fig. 180. Skepptuna. Långhusets södra fasad. 

Siidlichc Fassadc dcs Langha11scs. 

kyrckan» (N I). 
l Yiister finnes ett 
rund fönster strax 
ovanför den chir be· 
l ~igna portalen, til l
kommet 1755 i sam 
band med denna. 

J:<GÅ:<GA H. Kyrkan har l\'Ct 

ingå nga r: Yapen
huse ts och tornets. 
Den fö1Ta är spets 
bågig med en en kel 

Upp111iill av D. IJ/0111q11ist o. A. l .iljeuq11ist 1912, omfallning av oput 
ko111plelleral cw illb. l"li11k 191 7 . 

Fig. 181. 	 Skepptuna. Tvärsnitt mot öster. sat tegel , som bildar 
Q11crsdinill gcgcn Oslcn. två avtrappningar a.\· 

li) cm. bredd. !<:n 
gravhiill ( " 250) 
tjänar till trappsten. 
Dörren - klädd med 
i snibb mol var
andra. stiil Ida br~i

der; numera blårna
lad - är förfärd i
gad 1G65, men bar 
gotiska smidda be
slag (fig. 183) och 
en ringformad port 

. .:iErt.nori " - o 
--~~~ 1-...E:._".L.21--_b--3" -.r.=--.J 1=:i.=-c:J-:":~ 1f..:..'=

5r::nrion c- o 
--=jm~'J I -,;-- ! r~_:

L'Jlpllliilt av n. B/0111q11ist o. A . U/jen q11isl 1912, 
ko111plellerat av Alb. Flink 1917. 

Fil(. 182. Skepptuna. Tvärsnitt mot väster. 

Q11crschnill gcgen \Ves lcn. 
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klapp (fi g. 184), som tydl igen överflytta ts från o T 
en äldre dörr. - Den höga, rundbågiga ingången R ':J I 

~-r~ /''.\ ,-] ' genom tornet ·upptogs 1755 »i anseende till den ((')" .'4 ! 
myckn a trängse l so m nu förorsakas wid ulhgåen <~}-<: mJ 
det» (Sockens t. -p rot. 1754). Klockaren Dufwa L~·~. /'i

r~~j ~~ (\,:
erhöll för delta arbete 18 da ler. Föru t fanns '-~<J"-J 
på samm a pla ts ett s tort fö nste r , upplage t (eller 

/). 11/0111q11isl cleli11.1912. 
utvidgat) 1G55. Fig. 183. Skepptuna. 

Go Ive l är i långhusgången lagt med plan Nyckelplåt å vapen- GOL\'. 

hu sdörre n. c;Len; under bänkkvarteren är trägo lf ; i koret 
Sc hlC1 ssclschild an d c r 

pla nslen och gravs tenar (kore t lades med hug TC1r zur Yorhalle. 


gen s ten 1756) ; inom a ltarringen trägolv; i tor

ne ts bottenvåning samt i sakri s tian likal edes 

triigolv; i vapenhuset tege l, lagt i mönster , samt 

trenne gravs tenar. 


J~ KE H\';\GC.iAltKyrkan är invändigt Yit
oc: Il \' .\I.\' . 

pulsad. I koret finnas ka lk 
må lnin gar (se neda n s. 224). 
Lånirhu sel är välvt med tre 

u /J . Blomq11ist clelin . 191 ?. 

lika s tjärnvalv av tegel Fi g. 18-!. · Skcpptuna . 

(se fi g. 190) med ribbor av Dörrin g ~'\ vaµenhu s 

formlegel med genomskär- dörren. 
Ti'irklopfe r a 11 der Tiir 

D . Blo111qui st clelin.191 2 ning SO m fi g. 185 Visar. I zur \'orhallc. 
Fig. 185. Skepptuna . Ribborna blevo vid restaure-Profil av rihha i lå ng

husets valv. ringen 1907 s tällvis lappade samt r enskra 
Profil c in e r f'lippe im Ge
wölbe des Lan g h:wscs. pade frå n puls . Valven vil a på fl ersprån

giga murpelare av tege l och 
mellan dessa slagna sköld- och 
gördelbågar , de förra rundbå
giga, utom i ös ter och väster , 
där de, liksom görd elbågarn a, 
äro svagt spe tsbåg iga. 

Tak s tol e n, vars konstruk- 'J' ,\l; s To1. . 

tion fram går av fig. 181-182, 
torde vara jämnå rig med valven , 
men und ergick 1776 en s törre

,(. Lilje11q11ist clelin. 1912. 
repara tion. - Alla yttertak äro YTTEH T "" · 

Fig. 186. Skepptuna. Vindskidor_ 

Wi11dbrcltcr. sadeltak , klädda med tjärade 


I det västli gaste valvcl ha r dock sjä lva miltsljärnan oprofil erade ribbor. 
Teglet i dessa ser yngre ut. 

1 
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DEN ÄI.llSTA 

KYHKAN. 

Alb. Flink de/in. 1!JI i. 

Fig. 187. Skcpptuna. Horisontal- och vertikalsek
tio11er av stena!', nu sittande i östl'a kol'sockeln . 
ll orizonlnl~ un<i Vcrliknlschnitte von Steinen, je tzl im 

östlichen Chorsoekel sitze ncl , ursprlinglich 
Sockclstci11c ei ncr Apsis. 

furu spån, de äldre 
av dessa rundskur
nn. En full ständig 
omspåning företogs 
1701. Vindskidor se 
fi g. l 8G. 

Kvrk ans å ldri 
gaste del i.ir den 
västra hiil ften av 
lå nghu se t. Skarven 
går genom det mel 
lersta fönsterparet , 
varför den biis t ia kt 
tages frå n vinden. 
Särs kilt på norra si
dan rni.irke::; lii.ir en 
oji.imnltet bland ste

narna, som tyd er på en vinkelrätt mot s lri.ickrnurarna gåend e 
tvi.irmur. Delta är den gamla lriumfbågsmuren , från vilken ftt 
öster ett smalare kor torde utgått. Till delta har en halvrun d 
absid anslutit s ig, om man f;'tr döma av de i elen nuvarande 
sockeln använda buktade sockeld elarna. Dessa förekomma till 
ett antal av 10 på östsiclan av den nuva rand e kyrkan , n ~igra med 
inhuggna ränder (fi g. 187). Den ursprungliga kyrkans låga röste iir 
synligt i elen nuva rand e västra gaveln fr i'.m lå ngllll sv incl en (fig. 182). 
Det är värt alt lägga märke till den ovanliga bredden och höjd en 
hos denna absidkvrka (absidens radie ;~ , t 5 m .). S krå kanlad sand
s lenssockel fanns på södra s idan , utom längst vi.ister ut; absidens 
sockel var profilerad (fig. 187). Av hörnkedjorna voro de öst ra 
sannolikt finare arbetade i.in de i.in nu bevarade vi.islra. Si.ikerligen 
i.ir det materialet från dem , so m kommit till anv~indning i den 1111 

varande kyrkans östra hörnkedjor. Huru,·ida murarna voro pulsade , 
kan ej med bestämdhet avgöras , då den 
tornet syn liga gamla murens ytskikt 
rundbi'.igiga, små, högt s ittand e fönster 
på syd muren. Det ena synes igen murat 
180 b); dessutom sy nes dess övers ta del 
bred , vitputsad smyg inåt. Det a ndra 

från vapenhusvinden och 
i.ir skada t av eld . Två 
med Legels koning 1 funnos 

å kyrkans y tterrnur (fig . 
från vinden. Det har en 

i.ir detsamma, som del å 
teckningen i »Åfritningar » (fi g. 188) invid vapenhuset sy nli ga, vilke t 

1 Te(!elmålt 21 X 13,5 X 10 cm . 
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senare utvidgats (jfr 
rig. 180). 1 Ingångens 
form är okänd. Den 
var belägen på sam
ma plats so m den 
nuvarande ing:1n gen 
frå n vapenhuset till 
lå nghuset (jfr s. 218). 
Om el e n inre över
täckningen kan man 
på grund av brand en 
ej döma. Troligas t 
ä r, alt kyrkan had e 
platt tak. 

I öslmuren av 
det nuvarand e lor
nels botle nv i'.1 ning 
skjuta s tenar fram, 
Lydande pi'.l, a lt Mr 
fordom funnits ett Fig. 

smalare torn. Detta 
göres f. ö. troligt re 
dan genom tombå

3' ~f~ ;·~l 
,.L~~~~~~t.->-

188. Skepptuna kyrka 168-1. efter ko11ccptrit11i11g 

till >A fritnin gar> . 

Die Kirch e Skepplnna 1G84 nach 1-landzeichnung. 

l ' HSPHUJlif,

1.lGT TOHN. 

DA1"EHING . 

gen, som har 1200-lal s-, ej 1400-talsform. Då 
det romanska rös te t så tyd li gt sy nes i Lornmu
ren frå n lå nghus vinden, mås te man emell ertid 
an se, all de t ursprungliga tornet hade tunnare 
mur i.in s jtilva rös te t. 

S~ikerli gen avses denna kyrka i den handling 
frå n 128\J , so m uppsattes i närvaro av ·Domino 
Nicholao rectore eccles ie skeplunum » . 2 Senast till 
·1200-talets milt hänvisas den n~imligen genom 
s in fön s terform och genom sin plan med tr~ingre 
kor och abs id .3 Då tegel kommit Lill amänd-

Under e n mellanperiod mC1stc föns tret ha haft e n bre

dare, rundbåg ig fo rm att döma av s pi't re n pä muren . 
2 DI PL . S UEC., !I, nr 989. 

. 

m 
<\ 

IJ. J1/0111quist d e/in . 191:2. 

Fig 189. Skepptuna. 

Profil i ingå ngen 


m ellan långhus och 

Yapenhus. 


Proril im Einga11g 
7.w ischen Lnn g haus und 

Vorhnll e . 

Den a1· Salvius (jfr källförteckn.) omnlimnda tradition en, alt de n hel. Bir

gitta skull e lidit bygga upp ky1·kan, Lir a llLsf, o ll ;dlbar. ~löjli ge n kan hon ha haft 

någo t alt göm med den på 1300-tal e l företagna ombyggnad en (se nedan s. 218-219). 

1 

3 
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0MBYG<i='.\I> 

A \ ' l\:OHET. 

ning, kan den cmellerlid 
knappasl heller vara i.ildrc 
i.in omkr. 1200.1 Den före
faller all ha byggts ganska 
li\.ngsaml frå n ösler till vä:;
tcr_ Endast härigenom kan 
man förklara det påfallande 
faklum , all den vi,btra de
len få tt ell så m yckel råare 
utförand e i.in den östra (soc
keln , hörnkedjorna). 

Icke Jangt efter s itt fi.ir
clig ·Li.il Iande synes kyrkan 
ha brunni t. Tydliga brand
spt'tr synas såvi.il på det 
l i Ila romanska röstet i västra 
gavelmuren som på den 

Foto. .11. Olsso11 1f!t2. från vapenhusvinden synli-
Fig. l!lO . Skeppluna. Interiör av lå11g· I Ef 

huset mot öster. ga gam a muren. ' Ler 
Inncnhild gcgcn Osten. branden undergick den en 

större ombyggnad. Koret 
med absiden revs och ersatles med en tillbyggnad: den nuvarande 
kyrkans östra del. Il i.irvid kom material från den gamla kyrkan 
Lill användning i sockeln och hörnkedjorna. Röstena höjdes och 
kyrkan fick ett högt tunnvalv av Lri.i (vilket fram går av beva
rade pulsresler å gavelröslena). Invänd igt putsades murarna. 
Den nya delen av kyrkan erhöll på sydsidan två långsmala, spets
bågiga fönster med tegel omfaLLning,2 desamma som 1rn synas igen
murade (fig. 180, c, cl). Övre delen av det ena - med bred, 
vitputsad smyg - synes dessutom från vinden. Å det ös tligare 
av des. a fönster skjuter kanten av en solbänk av gråsten fram. 
Å östmuren funnos tre kopplade, spelsbågiga fönster - det 
mittersta någol högre iin de båda andra - ut- och invändigl om
fatlade av en gemensam, svagt spetsbågig nisch av en halvstens 
djup (fig. H!2). Den gamla portalen utvidgade· Lil l in nuvaran
de form med spetsbågig, vackert profilerad omfattning av hand
slage t, oputsat tegel {fig. 189). Den omges av en rektangulär mur

' J[r J . RoosYal i RO )I DAllL & RooSVAL. SY. konslhi st ., Slhlm 1913, s . 28 

och 30. 
2 Tcgelmåll 21 X 13,ö X 10 cm. B . v id glaset ·~2 c m . 
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yla av legel, som ursprung
ligen var oputsad med m i'.t

lade fogar (synlig Mrn va
pe nhusvinden). 

Tillbyggnaden ~i.r ell 

prov pa den byggnadsrikl
ning, som Yar bruklig i mel
lers ta . verige särs kilt un

der början av 1300-lalet , 
och som karakleriseras av 
hög, s pels ig lahesning, högl 
trävalv och rak koravs lul
ning. Ofta före kommer del 

tre kopplade fön s tre t i sam
band med denna lyp. 1 Trä
val ve t före kommer daterat, 
dokumen larisk l Es l1111 a 
(1298), ins kriflligl i H. <°1da 

Fig. 191. Skcpptuna. Interiör a,· lå ng· i Värmland (1323). 
huset mot väst er. 

S akri s tian ligger ej i lnnenhild gcgcn \Ycs tcn. SAt>HI STIA . 

förband med koret, men hal' 
troligen ganska snart byggts till de tsamm a. Den har liknande mur

verk och hörn kedjor av finhuggen sandsten . ockel saknas. Va llen
tak e l synPs ha blivit senare h öjt, ty det skär en under 1400-talet 
lillkornmen tege lförhöjn ing av lå nghuse ts mur. In vänd igt täckes 
sa kr is tian av ell urs prungligt lunnrnlv av gråsten med vederlag i 
öster och väster. J norrn muren är ett senare (17ö7) utvidgat 
fön s ler. Jngången li 11 langli use l iir tegel om fa llad, 2 spetsbågig, med 
två artrappningar a\' e n tegels tens bredd . Den s länges av en 
pl å lbes lagen dörr med bes lag och dörring. 

\'ap e nl1u se t, av gruslen , stöter s tumt mot Iå nghusmuren. VA1'1.>NH us 

Uel i.il' u ppfört vid o ki.ind Lid , troligen under 1400-Lale t. Valvet, 
e tt kryssvalv med ribbor av fyrsidig genomskärning, vilka börja i 
muren utan marke ring, vilar på breda, spetsbågiga skö ldbågar. 
Or n norra s kö ldb <°1gen borlskymmer kröne t av ingången till lång
huset. 'l'idigal'e s ynes vapenhuset haft öppen Lakslol, eftersom 

' Jrr G. BO.ETlllL·s. Sti blrörn ningar inom den uppländska tegelarkitekturen (i 

l"pps . Stud .. I, 191 , '· tl i). 

' Tegelmått 28 X 14 X ,5 cm. 

lu- 17.i1 2G. Sverige.< J\yrkor . l°J1p/a 11c/ /\'. Se111ing /11111dra hiirac/. 

Foto. M. 01.<.<on 1912. 
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Foto . .1!. Olsso n 1912. 

Fi;: . I !J2 . Skepptuna. Östl{a,·cl11. 
Os tg ic bc l. 

spå r av fin puls sy nas änJa upp i s pe tse n på södra l'Ös le l; där
emot har tydligen norra väggen med Lege lporlal en s tå tt oputsad. 

Ton:< . Torn e t, som rider på väs tra gavelrös tet och ic ke ligge r i för
band med lå nghusel, är till s in nedre hälft nppförl av stora grå
stensbloc;lc Des · övre hälfl är byggd av Lcgel i munkförband _ 
Grås lensmuren är vid Legle ls vidtagand e oji.imnt avs lutad . Å tege l
mure n finnas rika blinderingar , lika på alla s idor , med vitpulsad e 
inre yt or (fi g. 1/u ; Hl2). lJppLill avs lutas muren av en profil erad 
li s t, bes tåend e a v hå lkäl och kvarlss la r . 

To rn ets bo LLenvå ning öppnar s ig mol l;l nglrnsel med en Lege l
skodd spelsbåge med anfangsli s te r (hå lbl och platta), de korerad 
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av en rundslav i bågens spels och en dylik milt i vardera båg
skLinkcln. Valvcl, elt högL kryssva lv med avfasade ribbor, saknar 
:-;köldbågar - ulom mol ösler - och är säkerligen ursprungligt . 
.Nära krysscl Lir å varje ribba en Legelsten LvLirlagd . 

Torn et indelas numera genom tre bjälklag och Lvå golv. Den 
ursprungliga inde lningen har varit något ol ika . EU slycke ovan
föt· legelmurens början kan man iaktlaga cLL syslem av bji.ilkhål, 
18 lill anlal et, nu de lvis igenmurade. som liar grtll igenom muren 

:-;ådan riktning, alt de, uldragna, skulle mölas i lornels mit t
punkt. Tro ligen Lir della spftr efLer clt bjälklag ti ll en ursrrung
lig lorn pira eller till s löd för byggnacl sslällning kring tornkl'önet. 
Läget för klock. lolarna i.ir ej ursprungligt. Dessa, vilkas kon 
:-; truktion framgfr r av fig. 1/!J, sla fritt frtrn muren. - I nuvarande 
andra våningen finnes ell rundfönsler mot väsler. De fyra s lick
bågiga ljudluckorna Liro , som omfattningslcglet vi."ill', ej ursprung
liga. Förmodligen upplogos de 1789, <la klockorna flyllades in i 
tornet, och avskuro cla deh·is legclorneringen. De ursprunglign, 
mindre ljudgluggarna, som voro \'Lil inpassade i densamma, synas 
igenmurade und er de nnvarandc. 

ALL döma av lcge lorncringen å lergar lornel på Uppsala dom
kyrkas gamla torn .1 Samlliga elemcnl av Skepplunalornels deko
rering- atcrfinnas di.ir, nlom runclb:"igcl'risen. Formen på hlindc
ringal'llas sköldar kinvi sar pi't liden omkring J400-tale.ls milt. All 
rundbågefriscn vid mcdellid ens :-;l uL ttnyo upplags är en känd 
:-;ak. lJaLe ringcn bekriiftas genom del ursprungliga valvet, som Lir 
typis kt för mccll cl av 1400-laleL. 2 

Torncl ha r li era gå nger visat Lendcns all sprida och liar där
för förankrals. Den förut omnämnda laveringen av å r 1868 vi."a r 
:I. syd- och vitslmurarna farliga sprickor. l en skrivelse från Ö. l. A. 
detta ar förordas uppbyggandet av strLivpelare , dock borde helst 
dornet så forl s ig göra låLer nedrifvas för alt till samma form och 
ul ·eende det nu eger clerefler å nyo uppföras • . (!) Det La blev dock 
lyckliglvi s aldrig salt i verket. 8 

' 0 . JA:"SE i • lT l'i'l. AN ll> , I, ~ - 575, 1\81; J. R OOS\' ,\ I. i HO ~ID .\lll. & HOOS\' .\I. , 

"· fl .. s. 3:!. 
' Enl. benäget mrddclandc av fil. lie. G. lloi'lhius. 
" .\r 182 1 var tornet utsall för en annan fara . Dft väcktes n>lmligen förslag 

a ll inrälla tornvinden lill span nmftlsmagasin. Men ma n fann fö rslaget >vådeligt 
i anseende till de n skada, som igenom ett sådant företag medels gluggars öppnan· 

de och hjclkars inhuggning i Tornmurcn > (Sockenst.-prol. 182 1) kunde åstadkom 

mas, orlt del ,·crkslälldcs ej . 

http:1400-Lale.Ls
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TmiNHuvE:-. . 

vÄt.vEs. 

l\EPAl\ATI ONEH 

NYARE T I D . 

Torn huven har icke a ll lid haft s i lt nuvarande utseende. Bil

den i »Afrilningar » (1G84 ; fi g. 188) vi sar e tt sadella k med längd
riklning i ösler och vi.is le r och med spå nkliidda gavelsidor. En 
järnspira m ed lupp ul gör krön. 1706 »bygdes nyt Torn » (= huv) . 
Denna var pyram idform ig, krönl a v en korssp ira med fyra koppar
kulor och en sol (Räk.) . 1768 uppsalles en kyrktupp, var
vid »Soldate n Axel Enbom o lycksaligen ned fö ll och ändade s itt 
lif» (Riik.) . Hedan 1776 krävd es ny reparation . Huven var 
då »til dess ö fwersla del ... skadad och rölen ., vilket skull e av
hji.ilpas di.irigenom »al hj erlståcken med de l öfri ga rutna \.v erke l 
afskiires, så myckel, alt man rnr fri skt tri.id ; frå n denna afskär
ningen s karfwas torne t med en ny spels, som fii s les i den gamla 
afskurna hj erls tåcken med en jern slå ng, » e tc . (Socken sl.-prot.) . 
HärY id fi ck huven s in nuvara nd e konkavt brutna form. Den pry 
des av en förgylld kopparlupp på e tt kors med kl ot och ä r, liksom 
s ina föregångare, bräd bes lagen och spån kliidd. Den ursprung
liga medeltida sp iran to rde haft likn ande form, men varit my cket 
högre. 

Icke lå ngt e fter lornb ygge t välvdes kyrkan, varvid även s lräck
murarna påbyggde. med fyra skift tegel, och taket fi ck en ännu 
brantare resning i.in föru t. Att de lta skedde e fter tornets till
byggande s ynes därav, alt den nya laks tol en - so m lord e vara 
den samma som den nuvarande -- kom att avs ki.i ra tegelorne
ringen; å andra s ida n kan välvningen ej s kjutas för lå ngt fram i tiden 
på grund av va lvens och ribbornas form (jfr s. 215). Ös tra gave l
röslel påmurades även och pryddes med en liten putsad blinde
ring i form a v ett greki skt kors med tvärslåar pft armarna. - I 
samband med valven inbyggdes en fal sk triumfbåge, som kvar
s tod ända till 1776. Då föreslogs, alt »de nu warande ofanleliga 
pelarena samt ltrngl nedhi.in gande hwa l fb ågen som betager åhöra
rena uls igten och liu sr t i kyrkan nedtages och en ny hwalfring 
proportionerad e fter s it behof upföres, hwarigenom iifwen win
nes e n prydnad för sjelhrn kyrkan. » (Sockenst.-p rol. ). - Till 
följd av valvs lagn ingen mås te fönstren på syds id a n igenmuras (med 
undantag av fön stret a å fi g. 180); de komm o nämli gen alt befinna 
s ig rakt framför murpela rna. De igen murades i medellidsför 
band. T s täll e t up plogos de å fi g. 180 med f och g beteckn ade 
fön s tren. 

Av re parationer i nyare tid kLinna vi en på 1G50-la le t ge nom 
I 
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ett brev av Gustaf Vasa. 1 Senare ha större reparationer av 
kyrkan företagits 1776 och nu senast 1907 under ledning av 
arkitekten G. Ameen, varvid bl. a. östra gavelfönstret fick s in 
nuvarande form , valvribborna renhöggos och diverse inred
ningsarbeten företogos. Sedan den sistnämnda reparationen sket· 
uppvärmningen medel ·t varmluft. Värmekammaren uppfördes av UPPV.~llM· 

1\ING.tegel invid sakristian och är utvändigt spritputsad. Varmluften in
s läppes genom en i korets nordöstra hörn uppbrnten , fyrkantig 
öppning med enkelt järngaller. · 

A/b. Flink c/eli11, 1917. 

Fig. l!J3. Skepptuna. Ornamentbärd. Medeltida kalkmålning å·norra konnuren . 
Ornam entale Bortc an der nördlichen Chormnucr. 

1 Gustaf l:s regis tratur 1ö52. (Ha nd!. rör Sv. hist ., 23, Sthlm 1905.) > . 

FörskrifTt till her Hans i Vibbo, a lt han la lher kyrckicwlirdernc vijdl SchcfTluna 

få till tl1cris k y1·c kirhygning aff kyrckieh erbcrgil lhcr samme stcdtz sil mycki tt thc 

the1· till behöfTY e.> 
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Foto. Jf. O!.<so11 1fl12. 

Fig. 19.t . Skepptuna. i\ledeltida kalkmålning å norra kormuren. 
l\alkmalc r ci aus dem Enclc clcs 14:1en .lahrhunclerls an clcr n ii rclli ch e n Ch orniau c r. 

Mede ltida kalkmå lningar. 

Å korets norra vägg, samt delvis å dess ös tra och ::;öclra 
finnas medeltida målningar, utförda med kalkfärg på torr grund . 
De s träcka sig bakom murpelaren Yicl predikstolen , ~amt ovanför 
valven intill tegelförhöjningen. På vinden ser man också tydligt 
deras begri.insningslinje m§Jad med rött - jnst vid elen punkt., 
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Fo/o. A. T. A. 

F ig. rn;;. Skepptuna. Samma m å lnin g som fig. 194 före restaureringen 1!J07 . 
Dicsc lhc :\l nlcrci wic Fig. IU.J vor dcr ncs lauralio11. 

dLir iislra lillbyggel börjar. ll ela den nytillbyi:rgda delen anvLindes 
allls<°t som kor - end ast koret Yar målat. 

J\ f<'.tlningarna utgöras av s tora , på ell s lags pos tam ent slående 
aposllaligurer. Ptt norra Yi.iggen Liro nu två fullt synliga, en Lill 
kilflen; huvudet av den tl'edj e, samt av i,innu en fFirde syna,; 
ovanför vah·en. På ödra sidan ha säkerli gen Liven fyra fått plats, 
trots fön stren - den enda från kyrkan sy nliga figuren slår så långt 
at öster, all han nLi,;tan skymm es av pelaren; ell från vinden sy n
ligt huvud befinner s ig helt niira begriinsningslinj en å t väster; på 
delta vis ha de viil makat s för alt få plats. P:".t öslväggen finna s 
fragm ent av två . Var de å terstående lvtt apo liarna varit an· 
bragta Lir svå rt all avgöra; sLikerligen har dock lolvlalet varit 
fyllt. någon mån liknande anordningar finnas i Othems kor 
(Golll),1 i Alsike (l.ppl. ) - där apostlaraclen löper runt hela kyr

l liir i.iro l\·å apostlar anbragla ptL lriumfbi1gens mot koret \'ältande mur. 

Tydliga pulsrcster på vind en i ' keppluna visa cm ellerlid , att denna kyrka mi'tsle 

ha st:"tlt utan lriumfbåg~ unrl cr trätunnrnh·ets tid. 

1 
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Alb. Fli11/; d Plin. 1917. 

Fig. 196. Skeppluna. Ornamcnthål'd ss. tig. 193 ; å östra kormurcn . 

Ornan1cnla lc ll o rlc wic Fi g. 1!13 : an clcr ösllichcn Ch ormaucr. 


kan - , samt si.irskilL i IIi rnmela (Vi.istmanl. ), rnrs målninga r f. 
ö. i.i ,·en :til en vi sa fri.ind skap med Skepptunarn ålningarna. -
Fyrn av apostl arna hava \•id s in fot enkla konsekrationskors , 
målade i s \• arL oeh rött (Diam. c: a 28 cm.) . Figurerna skiljas 
från rnrandra av elL i sLora b3gar slingrande , finbladi gt rankv erk. 
Målningarna avslutas nedåt på halva väggen medel st en bård med 
stilise rad e växtmoLiv - ol ika p;'1 varje viigg - av starkt å ld er· 
domligt ty cke (kan ske medvetet arkai se rand e). 1 De använda 
färgerna iiro rödbrunt, grönt oeh svartgrii.tl. 

.l/ b. Flink de/i11. 19 17 . 

Fig. 197. Skepptuna. Ornamcntb:'trd ss. fig. 193: :"1 södra kormul'en . 
Ornamcn ta lc Bort c wic Fi g. un ; a n <ler sil.d lichcn Cborn1n11 cr. 

l Erlshnlt iiamla kyrk a i Smaland - ri~ c n på 1830-ta lel- fanns en m ii.lad 

bård, som, ehnrn rikare, nu· m ycket lik h>mlen p[t norra s idan i Skepplun•> 

kor (aYh. i ~L\XDEl.G l1EX , ~l o nurnenls scandinaves du moyc n ftge, Paris 1862 . 

pi. 13). I den nor. ka kyrkan \' ang fanns cll m[dal triltunnvalv med e n bård . 

som n[tgol påminner om bården p[L söd ra s idan i Skepptunas kor (a\'b. i A. LI1' D· 

BI.O~I , La pcinlure gothiqu c en Sued e et en ~on·cgc, Slhlm 1!116. pi. 1~ . Båda 

dessa tillhöra 1300-talel (A. l.I:X D111.0 ~I i >FornY ilnn cn • , Hlll , s. ~R . - La 

pcinture ~olhique . .. s. 1 :17 ~ . 

http:svartgrii.tl
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Figurs tilen är höggotis k, men rankornamentiken mellan fi gu
rerna på minner om tidiga 1400-talsmå lningar (exempelvis i Tensta , 

s ignerade 1437). De egendom liga podierna, varå apos tlarna ·tå, 
hava däremo t e n för 1400-lale l främmande form . Det ös tra podie t 
har en tydligt byza nlinsk byggnad , och trol igen förklaras hela an 
ordn ingen genom lån frå n äl dre byzantiniserande må lningar. 1 

Koret kan ej ha blivit må lat omedelbart efter ·itt färd igbyg
gande. Från vinden synes nämligen , all s lriickmurarna täc kas av 

dubbla put. lager , och de l Lir på det övre skiktet målningarna an 
bragts. Å andra sidan mås te någon tid ha förfluti t me llan korelf' 
må lande och valvs lagn ingen . Troligen liänöra må lningarna från 

1300-talets s lut. - De överka lkades vid valvslagningen och fram 
logos å ter vid kyrkans restau rering HJO/ av art i ·ten C:. \Vilh . 
Pelle rsson. 

C. Gu1111e tleli11 . 1918. 

Fig. I98. Skepptuna. De talj av kalken ti g. '.!O!J 
Octail cl cs l\ e lches fig. 211!1. 

Inredning o ch lösa inventa rier. 

Altarb o rd e t av trä, målat i b lågrönt. Lir ntfört 1\JU/. ..\1  Al.TAii!·:. 

tarri n ge n , av trLi med genombrutna fyllningar, må lad i blägriint 
med förgylln ing och klädd med r öd sammet. hLirrör fr:°rn samma 
å r. Föregående altarring u tfördes 1797. 

Å a ltaret s tå r c l.I s tort a It ar s k å p, kyrkan: förnäm s ta pryd nad . Al .TAH~l<Å P. 

S kå pet, vars fo rm och indeln ing framgå r av lig. 205, är utfö r t a \· 

skulpterad , förgylld o h må lad ek. Dörrarna Liro sävi.il in - son1 
utvändigt prydda med må lningar. P redellan innehä llPr liksom 

' Se J. Roosv,11. i S'" Tidskr., ii. rg. 8 ( 191 8. '" 109. 

\ 




228 SE~J J;\ (i H UNDIU 11 ;\ llAD. 

Foto. ,\/. O/s.<on 1912. 

Fi~. 199. Skepptuna . Altarskåp fr:i n börj a n av 1500-talet. Corpus. 

Schnitznltar aus dcr \Vcrl~s t atl .lnn Bortnnns zu BrOsscl : Po lychromic clc r Vigurc n 


YOn Corne li s Sccrnicr (Co11i11xloo'!). Anl"nng <l es Hl:lc n .J ahrh11nderts. 

<..:o rpns : k u I p lera de fi gur ·cener och är fö rsedd med s~irskilda 

<lörrar. 1 

Skul plu rerna frarn släl la (j fr skema ;°t fi g. 206): 
1. Marias förmälning. (Uär iir all anteckna en malerialegen

d omlighet, i det alt Maria· krona är av bly) 
2. Herdarnas tillbedjan (fi g. 201). (Krislusbarnel saknas.) 
3. Konungarnas tillbedjan. 

'i... Jesus tvår lärjungarnas föller. 


1 Il . H11.DEBHA1'D omtalar (Ö. l"ppl. , . 155), all skåpet rnr förscll med en 

c:xlra prcdella, som troligen ej frtLn början lillhörl detsamma, , med htl'rnd aY 

lä rjun garna, saml en konung och en biskop >. Denna har nu icke å lcrrunnil s. 
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Foto. .11 . Ols.,011 1912 . 

Fig. 200. Skcpptuna. Altarsldipet. Vfons tra dörrpartiets mål11inga1-. 
Sd111i lzn ltnr. (;emiilde nn d cr ln11 c 11scil e clcs li11kcn Fliigcls. 

5. NattYarden (fig. 202). 
G. Getsemane. 
I. Korsfästelsen. 
8-12 i.iro bisccner, frarnsti.illda med smiirre figurer mas-

Yerket över de stora huvudscenerna 1 -:~. 

8. Bebådelsen. 
9. Marias och Elisabeths möte. 



230 SEMINGHUNDRA HÄRAD. 

Foto . .lf. Olsso 11 19 12. 

Fig. 201. Sk epptun a . Alta rskå pet. Parti av l.orpus (Herd a rna' tillbedj a n ) 
Schnil ,,all a r . Theil ,·o m Co rp11 s (Anhc l1111 g d c r Hirl c n). 

10. Än gelens fö rkunn else för herd a rn a. 
11. Omskärelsen. 
12. Frambärancl e l i templ e I. 
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Foto. .11. Olsson 1912. 

Fig. 202 . Skeppt una . Allarskåpct. Detalj av prcdellan (Nattvarden ). 
Dctail nus cl c r Prcdelln <les Schnitialtnrcs (<las Ahcnclmahl ). 

De två små s tatyetterna på kolonnerna, ·om skil ja corpus' tre 
huvudscener åt , äro anmärkn ingsvärt goda arbeten. De fram
s tälla kyrkofadern J\ugu s tinus och Jacobus d. ti. Jlalvfigurerna i 
nischer därbredvicl äro en- profet och en : ibylla . l s vic klarna 
mellan dessa nischer och rundbågen mitt i skå pet befinna s ig e tt 
par sköldar, avsedda all uerntdas med donatorernas vapen , men i 
detta fall endas t förgy llda. 

De s kulpterade delarna av skå pet Liro rikt förgyllda med s par
samma ins lag av bl iht, vill, något rött. Bakgrunderna utgöras 
överallt av förgyllt masverk i form av höga , g liska kyrkföns ter . 
Fondväggen innanför mas \·erkel på altarskå pets nedre kant i:ir 
må lad blå. Förgylln ing och färge r Liro lagda på kritgrund . -
Dräktbå rderna tiro s tundom sammansatta av majuskl er, som i fl era 
fall bilda läs liga ord: 

I scenen med herdarnas tillbedjan läses på Jungfru Marias mantel
bå rd på ryggen : BHVESEL D (resten utplå nad); på en mantelfå ll , 
nedhängande frå n högra a rmbågen: G Il (pla ts för om kr. 10 bok
s täver) C0(9)NELlS SCII (1 boks t.) ' IEH ; på neders ta bården : 
BH.VESEL. 

l förmälnings-scenen läses å ärmen på en man i s pets igt upp
svängd hatt : SAN lAPl (e tt namn ?). 

l scenen med konungarnas til lbedjan läses på Jungfru Marias 
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Foto. M. Olsson 1912 

Fig. 203 . Skcppluna . Allnrsk;ipet. Detalj nv d örrarnas yttre bem:il ning. 

Sd111ilwllar. llclail clcr Gc111 iilclc an dcr A 11ssc11scilc <les linkc n FI C1gcls . 


manlelf;l. JI : .\J•: LI S ( (f)-1'or111ig ranka) SCHE:\ WH ; 11pp- och ned vi.ini 
l~ LlS S ('I· bok.-L.) ll•: lt P;l i\lelchiors vi.i11stra arm ser man ock
si'.t re ler av namnet Cornel is . 'chenier. Likas;'t l\' tt gånger på 
övre delen av hans manlelbi'trcl. 

I kor:-;fi.i: lelsescenen läses pa madonnans dräkt brott. tycken av 
samma inskrift som eljes, ehuru här pi'.t ell s tälle s trt r: NlELlS . 
På skölden , som hålles av mannen längst till höger, finnas 11i

0tgra 
svårtydda bo ks lii.ver. 

Målningarna, som i.iro utförd a i olja, iirn Läst bevarade pft 
dörrarnas insidor (fig. 200). De innehålla här mest blågrönt och 
rött, samt en kall , grLl. fi.irg. De stora dörrarnas fram ställn ingar 
inramas av målat masverk. Här fram ställes: 

I. Iarias födel se. P;lsi.inghiml ens kant slilr MAHIA (majuskler). 
Il . Marias tempelgång. På Marias moders dräklbårcl HANNA 

(majuskler). 
!IL Flykleri till Egypten. (l bakgrunden skördeundret, samt 

€ n 	omkullstörlande avgud). 
lV. Jes us undervisar i templet som lolvttrig gosse. 

http:manlelf;l.JI
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Foto. M. Olsson 1912. 
Fig. 204 . Skepptuna. Altarskåpet. Högra dörrpartiets må lningar. 


Scbnilzaltar. Gemiilde an <l e r Inncnsc ilc cl cs rcchten Fliigels. 


V. lnridandet i Jerusalem på palmsöndagen. 
VI. Jesus utdriver växlarna ur templet. 

Vll. Jesus gripes i Örtagården. 

VIII. .Jesus inför Pilatus. 

IX. Korsbärand et. 
X. Pieta. 

Målningarna på dörrarnas utsidor äro illa medfarna; färgen är

till stor del avflagad. De framställa: 
a. Döparens halshuggning. Salome mollager hans huvud på elt fat.. 
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[JDa r. 

[] I 9 JJ. ,J J [].l u J. :J DI. U". 

I ~ - I / i F fi -!'. s. 6 Fff J7L 11.9 Il[ ~ J 

,,,., 10 y S" ~ 11'? 

,\. Uljenq11ist deli11. 1912. 

Fi~ . 205. Skcpptuna. Schema av altarskåpet. 
Schema clcs Schnitzaltares. 

b. Salome inför llerodes (med Döparens huvud på ett fat?). 
Vid hennes föller en hund. 

c. Maria l\Iagdalena vid Jesu fötter. Bilden är mycket för
s törd, men i nedre hörnet urskiljes en knäböjande kvinna, på vars 
kjortelfå ll namnet Maria är målat med gula bokstäver. F. ö. synas 
spår av en apostel , Jesu ansikte och två skäggiga personer. 

d. Maria Magdalena smörjer Jesu huvud. F'ramför Kristus, 
som ligger Lill bords, synes en gråtande kvinna, som lyfter en 
kanna över hans huvud. 

e. En skara knäböjande, bedjande män (donatorer). (F'ig. 203.) 
f. Kristus som förebedjare visar knäböjande på sitt s id osår inför 

{:ud Fader, so m sitter på en tron med välsignande uts träckt hand. 
g. Tre förebedjande helgon: Maria, Johannes och Maria 

Magdalena. 
h. En s kara knäböjande, bedjande kvinnor (donatricer). 
i. Madonnan med barnet, omgiven av mandelformig strålgloria. 
j. Gregorii mässa. 
På vardera av pred ellans kortsidor en s tämpel i form av en passare . 

Av de ovan referade inskrifterna på dräktbårderna, av vilka otydliga 
rester förekomma även på andra ställen än de ovannämnda, fram
går, att dess tillverkningsort är Brussel. Från en verkstad i Brus
sel - mäster Jan Bormans 1 - slammar också del altarskåp i svensk 
ägo, som slår Skeppluna-skåpet närmast, ni.im1 igen det s lora 
skåpe l i Jäders kyrka i Södermanland 2

. Skulpturerna i dessa 
båda skåp förete en nästan till a lla delar överenssli.immande lik

' Se J. R OOS \"AL, Om altarskåp i sYcnska kyrkor och musc<!r ur mäster Jan 
Bormans yerkslad i Brysse l. Sthlm 1903. 

2 Se J. RoOSVAL, A. a .. s. 57 o. IT., fig . VII, 28, 31, 40, 44. Jädcrskåpet finnes 
liven omn;tmnl och avbildat i STH:\ KG:\. STC o ., s. 144, fig. 74, 75. 
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hel såvi.il i i.imnesn1l , som i komposition och ensk ilda figurers 
modellering. ULan Lvivel ha skåpen ulgi'tlt frå n sa mma Ycrkstad; 
dock i.iro Skcpptunaskåpcts sku lpturer grövre i utförandet. 

Vad flygeldörrarnas målningar beträffar, är förhållandet ena
handa; de i.iro synnerligen övercnsstiimmandc i Lim nesval och kom 
pos iti on i cl e båda skåpen, men utförandet är i Skepptuna-skåpct 
betydl igt s telare, Yilket dock icke bchö1'er hindra , all Liven dessa 
målningar äro ett exempel på massproduktion i samme Jan rnn 
Con inxloos atel ier, frlrn vilken Jäderski'.tpets rn i'.tlningar utgå tt. 
denna fråga i.ir det plt de sku Ipi erade figurerna s cl räktbårdcr 
11pptäckta namnet Cornelis Schenicr betydelsefullt. En Cornel is 
Scherm ier ell er Scern ier existerade ni.imligen so m malare i l3ri.i sse l 
omkr. l62fi och håll es för id entisk med en Cornelis van Coninxl oo 
(\Y unrnA CH, Niederl. Ki.instlcrlexikon, lI, s. 577). Troligen är det 
di\. denne m[tlare , Cornelis Coninxloo eller Schen ier, som målat och 
fiirgy lit sk u 1 pturcrna, och kanske liar han också målat dörrarna. 

Jan 13ormans \'erksamhet tillhör slutet av 1400-talct och de 
båda första å rtiondena av 1500-talel. Till denna period har 
man al ILf'å att hLin föra även Skepptuna-skå pel, och ni.irmare bc
sliimt troligen till tiden 1510-20. 

Sk;~tpet har under årens lopp genomgått fl era restaureringar 
- »putzals » och »förni ssals» -, omnämnda i kyrkans hand 
lingar. Del stod vid höga ltaret ännu 1868, då H. Hildebrancl be
sö kte kyrkan , men det var då tal om att fl ytta det till en sidovägg, 
vilket ock sedan skedde. Di.ir stod det till restaureringen 1907 , 
då det återfi ck sin gam la plats. 

Om sktipets anskaffande beri.ittar en tradition - anförd i ini'. 
182\.l -, all det beställts för en större och rikare församling. 
men förlist pit den då för tid en mellan Uppsala och Skepptuna 
varande sege ll eden samt bcrgats av Skepplunaborna, som ansågo 
detta för en försynens vink att behålla skäpet. Denna hi storia ii r 
dock bevisligen oriktig; redan 14-63 var den omnämnda segell ede n 
nämligen »uppgrunch. - Det är troligt, all skåpet bestLillls av 
en korporation (ej av e11 enskild person), att döma av donators
bilderna. Det li gger då nära till hands att tänka på det S. 
Catharimc gill e, av vars gill estuga grunden ännu fanns kvar 1673 
och vars »Confirmationsb ref af Erchiebiskoperne gifne » då Linnu 
förvarades i Skepptuna kyrka. 1 

1 HA:-IS .\K :-1. I. (Avlryckt i DYn1-:r. K, Huna, 1848, s. 18- 19) . En aYskrift a\· 

konfirmalionsbrc\·et finnes i en av kyrkans böcker , s ign. L. 111. 1, i LanclsarkiYct. 

t7- 17 .;42U. Sul•riges kyrkor. Cpplnnd /\' . Semi11ghu11dru härad . 
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H EL!Oo:rn;.IP. Ännu en allarprydnad - för elt . idoallare - av högl konsl· 
n ~irl ig L v~irdc ilar kyrkan fordom ägt - St. Thomas a Beckels 1 

bild , nu i ~L. hi sl. mus. (inv. nr 41 lO), d it den s<":tlcl cs 18G9 för 25 
rclr. Bilden (ri g. 20G) är snidad i Lrä, mi'.dad och rikt förgylld. För
gyl lningen - som å mill'a och mLisshake är ulcslulande anv~ind 

gel' genom sin Ljocklek och glans det förhärskande inlrrc

' Thomas a Beckel vnr elen engelske konu ngen Henrik II :s kansler o('h sede r· · 

n1ern ä rkebiskop a f Cant erburr. lJ:t ha n icke ville gi \'a cflcr fo r kon ungens ford 

rin~ar gcnl cn1ot kyrkan, blev han i sin egen domkyrka n1ördad av några konunµs· 

li ~ t s innade ade lsmiin ( 1170). Legenden beskriver hans död siLlu nda: • :\1iir han 

på in lct Yi s kund e böj as, di't ko mmo ko nungens bc"Ciipnade mä n och frligade hög· 

ljut l. ntr iirkebiskopen Yure. lia n skyndade Li ll oclr sade: >. e, hiir iir jag. \" arl 

Yi lJen I "!> De svarade: • \'i ha kom mil fö r alt d rii(Ja dig. Du iir icke viird a l l lent 

längre.> lia n sva rad e dem : >Ja~ iir be redd att dö fiir Gud och för riiltdsans fö r

svar och kyrka ns fri he t. Om I allt,;i'c sökcn mig. sa fål"bj ude r jag ;, de n allsmiiklige 

Gudens viigna r och v id straff iif kF ka ns bann , all I t iltfogen nagon af dessa nftgon 

skada, men k yrkans sak och m ig sjiil f 1tnförlror jag :°tl Gud, den s:tliga. ~! aria, 

a lla helgon och , . Dio nys ius. > 0 :1. ha n sagl delta, drabbades hans Yördnads,·iirda. 

li 11Yud av de ogudaktigas sviird, det heliga. huvudcl a\"11 öggs 1 hj~l.rnan rann ut p:l 
kyrka ns golv, oc:1 Herrens ma rt yr i1n-igdes a nno domi ni 11 74 [rä t tare 1170]. ~l en 

d ft kle rkerna up psliirndc rcquiem U'ternam orh utförde bcgra\"11ingsmässan över 

t1onom, a vbrötos de sj ungande plöls l igl av iinglaköre r, v ilka uppstiimde mart yre r

nas m>issa, s:i a ll va r 1"iil lrogen i I le rran friijdacle si~, och k lerkerna sli.imclc in . • 

(Ö \·crs. cfle r J aco h us d e r o r ag in e, Legcnrla aurea. Ed. GrU' se, n r·csd. & L pz. 

1846, s. 66.) I >L egenda aurca• berä llas också. hurusom nftgra dagar fö re S . 

Thomas' martyrium en ma n • liim na dc s in k ropp och sedan på ell underfullt säll 

n ppleYd e a tt fö ras ä nda lill de högs ta helgonens k rels>. lia n sftg diir clt s>llc 

bla nd aposllarna tomt, och då Iran frågade, Ycm det ta säte Lillhörde, svarade en 

iinge l, a ll del stod redo fö r engelsmä nnens store priist. - S . Thomas kanonisera

des 1173; redan kor t. efte r hans död nedskrevos tvänne vidl yft i~a samlin~ar a v 

ha ns mi rnke l in- munka r i Can terbu ry. I \-a llentuna·k:tlenda riel (11 98), som Lroli 

gen ä r ulf<i rl med led n i n~ av ett engelskt kale ndarium (Ka lendarium Vallcn t u· 

n ense. Fa ks imile, utg. i S lhlm HJ07 , s . 5), iir hans dag ul miirkt som fes t

dag. lians legend >i r äYen upptagen i den sYenskn. legcndsam lingcn >Elt fornsrn nk t 

legcnrlari um >, som sannolikl förfallacl cs i anslu tni ng Ull > Lcgenda au rea> i s lu tet 

av 1200-ta lel (Schli ck & Wa rbur·g, Ill . sv. li tt. h isl., 2:dra uppi. , I, s. 1fi5). ALL 

de n va rit kiind oeh po puliir i Norden framg:"cr ocksa diira\-, a lt ätminslonc en norsk 

och L\·å isliindsk:t utfö rliga bearbetninga r a v densamma fö re l i~ga (Thomas saga e rki 

hyskups . .. To Bearbejdclser sa ml Fragmen ler af en tredic. Efter gamle J-Iaa nrl

skri fler udg. a f C. Il . nger , Chrn 18 ö9). En av de is lä ncbka redak tionerna a nses 

av t1tgirnre n Yarn sft ~amma.I som 1200-lalcls förrn de l. Är del alldeles otrolig t . 

a ll Skepplnna kyrka, som viil bö rjade by11~as n[Lgra [u"lionde n efter S. Thomas' död, 

i1w igts r.t de lta da ulan f\·i ,·cl myckel >m oderna• helgon ? Det är annars sd'trl 

alt fö rk lara, varfö r hans b ild i en s:l'la n prnkl npplaga trn å rhu ndraden efter ha ns 

d i.id sku lle hamna i e n !i len upps ven$k la ndso r"lskyrka. 

http:EL!Oo:rn;.IP


ket. Dräkten har 
i krederingen in
pressade, smala, 
mönstrade bar
der. Underdräk
len är vil. Händer
na läckas av vita 
handskar med rö
da ränder; å var
dera handskens 
ovansida tir in
fi.il ld en grön, fyr
sid ig glnsbit. 
11akgrunden tir 
mörkblå med rö
da bCtrder. Bakom 
hu vudel en för
gy I ld gloria med 
följande in skri p
tion i rninuskler: 
» ande lhorna 

can L va riensis 
ora» (Uelige Tho
mas af Canter
bury bed [för 
oss]). Stolen och 
baldakinen äro 
förgyllda saml 
målade i bli'tll och 
rötl. Apod iet, in
fallad i ett fyr
pass, en lilenhalv
fi gur med språk
band, rnrs in
skription dock nu 
äroläslig. Skåpet, 
i vilket biskopen 
siller, hat' tyvärr 
förlorat s ina dör
rar. Dessas gZrng-

Foto . . I. 1'. . I. 
Fig. 206. Skepptuna. Helgonskåp m ed St. Thomas a Bec
kets bild. S lutet av 1400-talct. Nu i Statens I-li s t . Museum. 
lle iligcns \·hr:ink mil clcm Bildc dcs hc iligcn Thomas a Uecke l. 
\VahrschcinJich ..-011 Bcrnl i\olkc. gcgen Ende clcs 1:1...Jahr

hunde rts, verfertigl. Jetzl im llis t. ~luscu111 zt1 S tock h olm. 
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prn finnas doc k ännu kvar. Den slåll iga bilden hLirrör fdn slulel 
av 1400-taleL och har av J. Hoosval till skrivits Bernt Notke, de11 
be römde mLislaren till S. Göransb iId en i Stockholms slorkyrka.1 

Den lroddes i senare Lid fram s ltilla Ansgat"ius, lill dess in skrip 
tionen på glo1-ian uppläckles. - \'id flil clebrands besök s lod 
bi Iden uppsläl Id korel. SLikerl ige n har den Lid igare rar il 
uppställd å elt särskill allare. Bildens Jl . 156 cm. , skåpets I-J. 
218 cm . 

l'nEo ii;srnL. Prediksto l en (se fig. HJO), förfärdigad 1792 i gustaviansk stil 
med enke l s kul pterad ornering, numera lj usgult marmorerad med 
förgylln ingar. Tid igare fanns en predikstol, som 1696 beskrives 
på följande ris: ~En predijkeslool med Bildhuggar arbete, med 
swarl inlagl, med krans öfwer, och hwijl Dufwa uLhi » (förleckn. 
från 1696 i N J). Denna predikstol reparerndes och Oyllacl es 
från södra till norra s idan av kHkan år 1732. 

TDir;LAs . T i mglas å predikstolen, i rokokost. il , 4 glas, monterade i 
förgyllt blecksläll, anbragt på en s tå ndare av s kulpterat, v ilmålal 
trä med förgy llningar. På den fyrs idiga obelisken en blåmålad, 
med gyl lne sljtirnor översådd glob, som uppbär en förgylld so l 
med Gudsöga. l/42 betalas »thet nya Li mgIaset på predikstolen» 
med 96 daler. Ilärmed avses säker ligen det nuvarande. IL 
114 cm. 

l{onsKnA:-:ic Skepplun a kyrka hade Lin nu på 1700-Lalet e tt k ors krank , som 
ski ld e koret från försam lingens rum . År 166i talas om »galler
wiirkel fram för a ltaret medh gångii.irnen för dess lwenne dörrar » 
(Htik.) . År 1705 Jagades »det förfa ln e Chorskrancket• och å rel 
därpå » li.ilt l' ru Cornelzkan på Åckels lad Beata von Horsl 2 måla 
Chorskranckel med någon förgylning > (N 1). 8 

I<nuciFix. År 1707 erhöl l korskranket en ytte rligare prydnad i del 
kru c ifix , som då s känktes av kyrkoherden J. Noncus,4 och som 

1 I Tid skr. f. ko nslvct , årg . 1 (191 6), s. 24 o. följ. Se k\""cn A. Ll:'\D· 

BLO )I , No1·dlysk skulplur och måleri i Sverige från den senare mcdellidcn , Sthlm 

1916, s. 13. Tidi gare har bilden beskrivits och avbildats av 0. MoNTEl. l t:S i 

~Hislerslycke n i Slnlens hi slo riskn museum, h. 2, Slhlm 1912, s. 26 , pi. 20. 
2 Ej upptagen i An rep. ~löjligen menas von ll olst? 

3 .När korskranket nedtogs är oviss !; möjlige n 1776, c1;, det föreslogs, alt a lla· 


- rcl, såsom >bitde oformeli(!L och obeqwäml för commu nionsgclslerna>, bord e >aldeles 

borttagas och ilndras efter nu brukeligit sä ll • (Sockenst.-prol.). Obekväm för 

kommunionsgäslerna kunde ju knappt en Yanlig altaruppsats ,-ara, hur •oformelip 

<le n än Yore. 
• JOllAX No 1u·:cs, kyrkoherde i Skeppluna 1698, t 1731. 

http:rokokost.il
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u. 1!J11 ·e 11 d eli11 . 1!117 

placerades »öfwer Hög Chor-clörren• (N" 1). 
Det s tå r nu prt en enke l trLipi edes tal vid 
södra korväggen (fi g. 207). Skulpterat och 
polykromerat lrä (karnati on, höftklLid et vitt , 
törn ekronan förgylld , korse t brunt; troli 
gen senare överm~tlnin g) . Det är mycket 
likt det 20 [tr yngre kru cifix , so m Prec!tt 
levererade till [ppsala dornknka (nu i 
Vasakyrkan, Stockh olm). l\löjli gen utfört i 
Prechts ,-erks tad. Korse ts Il. c:a 2\JO cm. 
Bildens IT. c:a 160 cm. 

Före 1707 kröntes ,, JJög Cliorsdören ,, 
av »En lijten clufwa . . . med Crucifix up på» 
(förteckn. fr. 16\:lG i N 1). 

Kyrkans bänkar - förfärdi gad e 1907 l~ÄNKI N R E D

1' 11' G.- äro öppna, med utskurna gavlar, samt 
mulade i grönbl å tt. Den föregåe nde, slutna 
bLirikinredningen lillkom 1/32. 

Numm e rtav l o r , clt rrnr. Enkla, rekl N u ~rnEn 
TAVL011.angulära ramar med snid a t översly cke, för- {ef"ter f"a la .J. 

gy llda ; fastskruvade yjd muren. _ 1 1762 Fig. 207._Sk c pptuna. Triumf-
o . . . krucifix från 1707 . 
ars inven larmm u pplages en SI ff erla Yla l! iil zc rncs Triu11~phkru z ir. x 

f 1-8- ·111 1· YOJll J . J/Q?.me d fot. J~ ' ler / 1 l1 mm ylle t' igare en 
nummertavla. 

Orge ln , som sl5. r i torn ets bollenvåning, byggdes HJO/. Ue,.; s OncEL. 

fasad med enkla utskurn a ornam ent iir utförd samma ~tr efter rit 
ning av ark. G. ,:-\m een. Kyrkan Ligde redan und er 1GOO tal ets förr:l 
del elt litet orgelverk , so m Hi78 kallas »dkil gambl e » (Lfak .), o<:h 
som s tod i •Sånge Chorel», cl. v. s. en avbalknin g i kyrk:ln s öslligasle 
del. !\len fö' Hi/8 uppbyggdrs »ILichla ren i ky rkian till orge l\\·ärk el 
A: o 1679 förlärdigat » (L l , 1 ). Denna orge ll Liklare målad es 1IW 
»med Bibli ska Språ k och lii s lori er, JiyiJk cn MCLinin g Pas tor utl1i 
r nfaldigheet till kyrkian fö rährad e » (N 1), och pryd des 17-1-6 med 
»några Scliilderi er », rnrs »1Jillhugga re» dock ej nnmn gi,·es (F\iik ). 
Orgelverket av llil\".l e l'salles först 1812 av ell nylt, l'örfLircli ~w t 

a v » ll err Direcleur s ,,-an från Slocklt olm •. Sa mtidi gt omlJyggdcs 
liiklaren, so m nu mttlad es Yil mecl förgyllnin ga r. Den bol"llog,.; rid 
kyrk ans res laureri ng 1907. 
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DOl'FU'IT. Dopfun l(fig. 208) 
a \· Jrnlkslen - i cup
pan blruldrad, i mel
lanstycket och foten 
rödaklig -- i tre block: 
1. cy lindl'isk cuppa 
med slm'.'rn:rnde bol
len; 2. vulstformat 
mellanstycke, ornerat 
med ell flätverk av 
tjocka slavar; 3. halv
kon isk, skråkanlad 
fol. llömningsh ~tlsak

nas. Cu ppans Ii v or
neras av en vackert 
huggen bladranka i 
J;

01g relief, samt där
ovanför av en minu
skcl in krifl av fö ljan
de lydelse : Dne · apud 
. te . e . fös . Yitc ·Cl . I· 

Fig. 208. Skcpptuna. Dopfunt av kalksten från lumie. t110 · videbimus 
början av 1500-talct. . 111me (= l lerre, hos

Taufstcin aus l\ a lks tc in . Anfang dcs 16. Jahrhunclcrts. 
dig i.ir li Yets källa, 

och i di ll lju: skola vi se ljuset). Funlen an. lu tcr s ig niirrnasl 
till den s. k. Storkyrkotypen, 1 från vilken clrn bloll i cuppans 
ornering nrtgol avviker. Början av 1500-lalcl. IL 92 cm. Yttre 
diam. 66 cm.2 Slår nu i vapen husel. 

I inven tariet av år 1591 är upplaget •lll rncss ingz btickien som 
plägar wara i funten ». N"u förs v11nnet. 

DorsT., L1. . Dop s Läl l, baluslerformigt, av svarvat LI'ti, marmorerat i lJlåll 
och gu lt, med ell srnrl kors p;l röd bollen å ski van . Inköpt 1759 
(Häk.). H. 84 cm. 

DoPsi-;,\ 1. Dops k å I av si lver, invänd igl förgy lid. Sliit. I bollen följande 
inskription: > G11di till ähra /och / Skeptuna Församling till tiensl 
/ är den na Dopskål fö rärad / af / Tolfmannen och /(yrkiowär
den / ärlig och wäl{örslrlndig Johan Andersson / och / Thess 

Jfr J. ROOS\'AL i llEH'I . STUD., s. 146 o. följ. 
2 Den medellida funten anv'lndes möjligen linnu 1716, d:I. • :! '/2 aln lerfl • in 

kiiptes •li ll handduk Ull Fonten• (Räk.). 

F oto. M. 01.<SOll 1!11?. 

1 
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f{iära och dygdesa m111a 

/ 1-foslru Brita Anders

doller / uti Öslad / år 

1762.» SLämplar: 
Eriks huvud i profi l(SLock
holmsvapneL) och STA F
HELL samt två otyd li 
ga. H. 7,5 cm. , vid d 
~7 , 5 cm. 

Ka I k, del vis medel  NATI'VA IW S· 

SILV ER.tida, av förgy lll s ilver 
(fi g. 20\)). Cuppan, frun 
17 34, har en grave rad 
brtrd av stiliserade blad 
ornament samt dessutom 
() kerubhuvud en i re
lief. Noden har (j nod
knappar med fastlöclcln, 
ciselerade medaljonger 
(av vilka en saknas) , Yari 
c:ljiirnor med ekbl ad. J\ 
fo ten äro fyra medaljon 
ger med evangeli sLsym
bolerna (fig. rns 0. 22\.J) 
inom fempass i eisele
rnt och graverat a rbe
te; mellan dem blad
orname nt. Alla medal
jonger ha varit belagda 
med röd emalj, som dock 
nu till stor del är bort

Fig. 209. Skepptuna. ({a!k a v föl'gyllt sih·e l' ,fa llen. Över och und er 
d e l vi s medeltida . 

noden äro å skaftet 6 l\clch ans vergoldctcm Si lhcr. Fnss n11<I Wul sl 
wahrsche inli ch aus de1n 14 ..Jahrhund erl. spetsbågiga fönster med Cnppa a ns 17:14. 

enkelt masverk ingra

verade. Troligen 1300-tal el. In skrift å foten » keptuna 173!1:, a r
ser cuppan . H 21 cm. 


Paten av förgyllt s ilver. Helt slät. OsLiimplad . Omgjord av 
en ga mm a l paten 1722. Diam. 1G,5 cm . 

. ockenbud ·ka lk av silver, invändigt förgylld (fig. 210B). 

F oto . .I l .i fje 11q11isl 191 ?. 



SEmNGllUNDHA HÄHAD. 

Foto. M Olsson 1!11? 
B J).\ 

Fig. 210. Skepptuna. A. l{anna av silYcr med inskrift 1723. - B. Socken· 
hudskalk av s il\·cr fr:in 172:.!. - C Oblata~k av si lver, inköpt 17:'i8. - D. 

li:n11na av tenn från 168fi. 
.\ . Si lhcrnc l\ :urnc mil lnsch rirt 172:1. - B. l\ e lch flir Gcmcincl c hcsuch c ,·0111 .T. 1722. 

- C. Ifos ti cnl<::tpscl n11s Silhcr, 17:l8 gcknufl. - D. Zinnknnnc \ ' 0111 .J. 1118U. 

Ostiimpla<l. (:raverat å cnppnn: • SCHIEPTUNA SOCIIX ANNO 
1722 • ; å skaftet: ~ PASTOR/~ .IOH.4NSE NOJ?,1;;Q • . 1 JI. '14· cm. 

Pat en till soc·kcnbudskalkcn av förgyllt silver med fast ·kru · 
rn.d oblatask. Sti.i.m pla r: /\ [= 172:2]; ;~ lf ; Stock liol rnsrnpnct ; 
i tldcrmansranka. Diam. D,5 cm. 

J\anna a\· sil ver, pi.i.ronformig (fig. 210 r\ ), rn cd fiirgyllda orna
ment sam t invändigt förgylld, med maskaron i r elief under pipen . 

Sii.implar: l ~iksi.ipplc ( l -ppl anclsvapn el); t\ [= l(iH!J]; @· lngrn

,·erat runt hnlscn: ))SCH!EPTUSA. l\.YRl\!O !{ANNA ·:·:· ANNO 
1723 ·:·:· PASTOI?E JOHAXNE .\'OR/EO». lf. Bl cm. 

Oblatask av clrirnt sil,·er (fig. 210 C). 1-l.uncl. Hokokoform mrd 
v;"q:riga bucklm·. Sti.irnplar: Tre kronor; ett stadsrnpcn ; ,\ [ = 17i">H: ; 
I " F ~1 [ . 11. ~l , .; c:m. Diarn. rn.5 l' rn. 

Kanna <.H tenn , st;lnka-fornrnrl (fig. :210. D). ~li.irn placl p~t luc:krl 
111 ed en krona och ul'lnlct 1(i8fi , på hantltnget med en krona, samt 
:2 ggr med en li.irnpcl, innclt ttllantle cll bomi.irke och boksli.iverna 
J\1. S. Il . 23.5 cm. 

1 Se not en s. 2;J8 



Brudkrona (fig. 
211) av förgy lll s ilver, 
sex uddig, besall med 
slipade, ofargacle och 
kulörta slenar. Oslttmp
lad. Kro nan , so m har 
en ovanl ig form, skänk 
tes 1/33 Li ll kyrkan av 
friherr inn an Leijonhuf
vud på Vasa 1 till sam
mans med hennes öv-

SKEPPTUNA l\YRKA. 

BRUDKHO:>;A . 

Foto . .\!. Olsson 1[)1?. riga brudsmycken. Den 
Fig. 211. Skepptuna. flrudkrona av förgylltär åLmi nslone lika gam s ih·er fdn 1600-ta let (e l. ä ldre) . 

mal som givarinnans Bra ulkrone aus ,·crgo lclcte111 Silher. 17:les Jahr 
h1111dcrl (odcr ii ll c r ).

brö llopsclatum 16 ... , 

men troligen äldre. JI. 7,s cm. Diam. 10 cm. 


Lju s krona av malm med G lju sarrnar (fig. :21 2). Slaven LJ usnEos KAP . 

krön es av en madonna med barnet, omgiven av strå lgloria , oe;h 
avs lu las ned å t av elt lejo nhuvud , som i gapet hå ll er en ring, bil 
dad av två delfiner. 1500-talet. IL 6G cm. ll. / 8 cm. 

Ljuskrona av mäss ing med 1G lj usarmar i Lvå rader. Krön es 
av en dubbelörn och slu tar i elt kl ot. Trolige n densamma som 
lGRG sktinkles av grevinnan Ebba Leijonhuvucl på Sigr icl sholm . 
Il . 05 cm. B. 95 cm. 

Ljuskrona av malm med 16 ljn sarmar i lvit rad er (fig. 2J3). 
r\rrn arna prydas av sp iror och blad ornam enl. lusse lform iga lju ;:;
manscheller. Slaven krönes av en dubbelörn och slular i en mc

1 S 1Gn 10 CAT llAl11:->A (räLlarc Catharin a S i;; rid j l.1·: 1.1 0:->11UF \·uo, f. 1ö5:l, död s:°tr 

obe kant. r:. m. ryltmäs laren Guslaf Lodc fr l n Lidand, till \'asa, f. lö~~ [·i- 17 '.!ö ). 

- Ur del iinnu bcYarad c gf1 yo1Jreyel kan anföras fn lj ande: >S[1som det m ed n1i n 

Lifs lid lide r ; 111edan l hct s krider , och j ag nog,;,unt miirc kcr , huru jag niir111are oc h 

niirn1a1·c wandrnr lil min graf, all förlhcn s ku l .. . sklinckcr jag nu m ed \\·ann l1and 

til samma Scbep luna kyl'Ckja min Brndskrud, som hcslåt· af följande sa ke r. l. J-:11 

Crona . . . 2. Firmamenlcr 6 s i. något dunckla, nwn hrukc li ga. :-i. En ke rl 111 e rl 

röda och gröna pärlo r uli sa111t 22 opale r . . . 4. Ett halsband af allehanda ' le · 

n:n. 5. Elt par Örh>inge n a f röda oc h ll\· ila s te nar. u. Elt s myck e, alt ,ii tla 

i lös hå ret. 7 . En hYit bröst lapp med iichlt• gull s pclsa r. 8. En oilchla ~ii rrl c l 

m ed s lålspcnnc uti .> clc. l in,·. 1787 upplyses: >uto m kronan ilr all fiirlo 1·" dt. 

förwaras dock uti e n ask .> - Frih errinnan Leij onhufrnrl s kH.nktc ii\·en en t llrud 

s lolzklädning af blå tt m ed gull blandat, s :1 kalla t allasb, saml >Chrislningsklii · 

de r », av vilka >En 1\lanlell af högröd Bordolo n 2 a ir l;111 g ' med >sloor hll' ijl Frnn

'l'sk Spclz frammanpå > ( ~ l) sy nes ha ·; ~1· i t del fiirn li ms la plng:.re t. 



2!u'j. 	 SE~IINGHUNDHA HÄHAD. 

Foto. lo. S~/ue n 1918 . 

Fig. 212 . Skepptuna. Ljuskrona av ma lm från 1500-talet. 
l\ron lenchtcr ans E 1-,,. JG. Jahrhnndcrt. 

lonliknande kuln . SkLinkt 1G83 av Ståthållaren Dani el Ullermarck 
pa Löfhamra. 1 H. 110 cm. B. 110 crn. 

Lju s krona av miissing med 10 Jju sarrnar. Å ljusarmama 
sp ira lvridna sp iror. S taven krönes av en kvinnli g draperifigur 
och slutar i ett klot med refnacl knopp. Antagligen shinkt 1685. 
IT. !10 cm . 13. 95 cm. 

Lju s krona med slipade glaskläppar pa miiss ingss tLillning. 
Karl -Johan s-st il. SkLinkl av L. Larsson Litse lby . H. 90 cm. 
H. 	 87 cm. 

Lju sp låtar, 3 st., av driven mässi ng (fig. 214). Rik frukt
ornamentik. Mu sselformat överslvcke. 1600-tals-typ. Skänkta 1738 
av F'riherrinnan ~igricl Leijonhufvud på Vasa. 2 H. 84-88 cm. 
B. 	 47,5-48,5 cm. 

Lj n s plåtar, ett par, av pressad och punsad mäss ing. An
tagligen desamma, som finnas upptagna i 1789 års inv. såsom 
ski.inkta av »l(Jåckaren Enqvisb. H. 28 cm. B. 16,s cm. 

1 DA:\IEL BE:\GTSSO:\ UTTER, nobil. li TT E!UlAR C K , f. 1617, ståthålla re 
iinkedroltning Hed> ig Eleonoras Lifge<lin g, i· 1683. Ägde hl. a. Löfhamra i Skepp

tuna socken. 
Se 	note n s . 24il. 2 



SKEPPTUNA KYHl\A. 	 24·5 

1 o.o. J/. Olsson JV1.2. 

Fig. 213. Skcpptuna. Ljuskrona av malm, skänkt 1683. 
J\roulcuchlcr aus E rz, l G..~:j gesch cnli.t. 

Lju sp l åtar, ett par, av pressad och punsad m~iss ing. Skänkta 
HJO/ av Kyrkoherden J. E. Persson. 11. 58 cm. B. 28 cm. 

Lj usa rmar, ett par, av m~issing, med enkla, drivna och pun
sade ornament och fäste för nu förlorade inskriflsköldar. Upp
lagna första gången i 17i'>2 c°1rs inv. L. 32 cm. 

Ljusstakar, ett par, av driven, försilvrad koppar. Tulpan 
o rnamentik . , pira lvridna skaft. Skänkta till kyrkan 1720 »alt 
s tå på altaret» (där de ~innu stå) av »I· rijherrinnan pi'.t v\Tasa». 1 

11. 	 :m cm. 
Ljusstakar, ell par lrearmade, av punsad miissing. Vanlig 

1 CA T 1\Hl:\A SIGlllD LEIJO'.'lllUFY t.:D. Se n o ten s. 243. 



246 SDIINGHUNDRA HÄHAD. 

T EXTIJ.I E H. 

Foto . .lf. Olsson 1912. 

1GOO-tal styp. I mv. 1659 omnämnas 
"l\Ialmstakar med 3 pipor. ,, 1 fJ. 
29 cm. D. H2 cm. 

Lju ss takar, etl par, av tenn (fi g. 
215). flögt, rikt profil era t skaft pi\. 
trefot, ornerad med kerubliurnd en. 
lnri slat å foten: "ERIC!(: PÄR : / 
SON: I. HÄRSTA . / 1759. » Sti.irnp
lar : Tre kronor i s treckad sköld ; 
öppen krona ; Ju slitiabild ; sa mt bok
staven ~ . IL 61 cm. 

Ljusstakar, ett par tv ~wrrnade , 

av mi.iss ing. Empir. Pi\. predik sto
len. JI. 4-4 cm. 

Ant e p e ndium riv röd sa mm et 
med silverga loner, 1907; på altaret. 
Samtidigt inköpt likartat kläd e Ö\'er 
bokpal len. 

Fig. 21 !. Skepptuna. Lju splåt av Kvrkan har Lid igare ägt ante
driven mäss in g, skänkt J 733. pendier av stö rre \'i.ircl e. I 1762 

\\"andlcucht cr n.us gclrichcncm ~lcs-

s in g, li33 geschcnkt. ~trs inv. upptagas fem , av vilk a 
det förni.irnsta Yar av "röclt sam 

met och s ilf~ moir med s ilkesl.Jlornmor, smidda boksti.if\1·e r af sil f
wer och förgy llte I H S samt EL Tf. CD TF tillika med Leyonhuf
wudska och Hanerska >rnpnen sa rnt å rtal 1GD2 gif\\'it af Tl er l'
skapit på \\' asa. » 

Endas t clL av dessa fe m antependi er - l1 vilk et si.ik0rt ur
sprungli gen iir en pi.il! ell er tiicke - i.ir bevarat (fig. 21G) oc h 
linnes nu i St. hi st. mu ,; . (inv. nr. 3983). Det iir hopsy tt cl\
stora, kvadra ti ska rutor av ylle vi.iv, ömseYis röda och blZi. Skar
varna döljas av ,-ila yllcbanci. I YarjP- l'llla iir app li ce rat ett clj11 l' 
av samm a slags vi.iv , men mo t~all fi.irg - blåll i de röda, rött i 
rl e blå rutorna. J(onturc n mark eras av en brunaktig tr~td, fa s tsyd d 
med lju sa re sädan. De fra mstiillda dj11reu iirn häst, enh örning, grip. 
lejon , hjo rt. 1\ntepcndi et omges av en 20 cn1. bred bård av gri in 

1 I scnal'C in YC ni.a l'i CI' up ptages dock hl olt en sådan. 
2 E(n 1c) I/ E J.J O:\ ) I-l (U '\"CO) - C( llnl STl :\A) n ;onO 'l'll EA) B(A:\EH). Eri c L .. 

kal lad >d e n s l>Hkc ' , f. 162 1, ÖYCl'slc fö r l'iddcl'skapet s och ade ln s l'U sltjäns t i Snrigc, 

Finlanrl och ln ~c rmanland , ·i· 1ö62. li a ns frih erri nna dog 1696. 

http:yllevi.iv


Sl\EPPTUNA KYRl{A . 21·/ 

Ylleväv med ett I"ankmönster i kon
tursöm, någo t olika på lång- och 
tvLirsidorna. Konturen mark eras även 
liiir av en brunaktig tri'tcl, fastsydd 
med lju sare såcla n. U00-1400-talet. 
L. 112 cm. B. c:a 130 cm. 

r:tt gammalt anlepenclium a\' svart 
sam met - möjligen detsamma so m 
anskaffades 1//2 - ligger sönder
~ prälta t i elt skåp i sakri s tian. 

Kalk kläd e av grönt, knutel silke 
med blommor, LrLi.dda med g11ldlrad , 
!'amt kantat med en sma l gnlcl spets . 
Anskaffat 1172. 52 x 52 cm. 

KalkklLide a,- \' it , virka.cl spets. 
1800- lal el. 5G x GG cm. 

Kor kåpa av skuren, itali ensk 
samm et, ursprnngligen violett, nu
mera ljusbrun . Sammeten är mön
:-;trad med i rankor inskrivna. blom
n1or och druvklasar. P:°L ryggsköld och 
b;'u·d (B. 20,5 cm.) fi gurbroderier i 
"ilke, delvis fastsyLL med gulcltrr1d; 
liollnarna Liro till sto r del utförda 
med gu Id tdd. De mest fram LrLida.n
de färgerna f.ö. i.i.ro bli'.tlt och gulrött, 
men även grönt och gult äro använda. 
r\ ryggskölden (fig. 218) framstLi.lles Kri sti inridande i Jernsalem pc°t 
palmsöndagen. Abården på högra sidan (fig. 220): 1. Johannes evange
1is ten med kalk och Petrus med nyckel; 2.1\Iaria och Elisabet? 3. S. 
l\likael med svLird och lans, samt ett på grnnd av broderi ets dåliga skick 
obestämbart helgon; ptt vLi.nstra sidan (fig. 219) : 1 Johannes Döparen 
med lammet och en apostel (möjligen Paulus, men saknar dennes 
vanliga attribut, svärdet); 2. S. Cecilia med handorgel och S. Ka
tarina med svärd; 3. två manliga helgon utan attr ibut. - Bården 
ii.r fas tsydd med smala, gula sidenband . Kåpan iir fodrad med lärft 
och kantad med en smal guldspels. Sammeten inköptes enligt räk. 
1G50, men broderierna äro flandri skt arbete från medeltidens slut, 
möjligen övernyttade från elen »Koorkåpa aff blått Sammett», som 
nämnes i 1591 års inv. De reparerades 1/52 , varvid åtgick silke 

Fo/o . .·\. l .iljenq11isl 1912. 

Fig. 213 Skepptuna. Ljusstake av 
tenn , sk:inkt 1759 . 

Lcuchtcr aus Zinn , 1759 gcse hcnkt. 

http:virka.cl


248 SDIINGHUNDHA HÄHAD. 

Foto . A. T . . I. 
Fi g. 21G . Skepptuna . Antependium fr å n lilOO- eller 1400•talet , 

Nu i Sta tens Hist. Museum. 

Antependium ans d em 1·1. od er i;;, Jht. Jet zt im His t. Museum zu Stockholm. 

och guldtråd föl' »HS Dr 14 s .» ; vid samma tillfälle påsatles guld 
spetsen. Kå pan sbnktes l 8G8 till S t. hi st. mu s ., där den nu iir 
uts ti.illd (inv. nr. 3983). L. 125 cm. Hyggsköldens L. 48, ~ cm. , 
s törs ta B. 44,s cm. 

Mä ss hak e a v faso nerat bl å tt s iden med applicerade medel
tid sbroderier . Utom b.roderi erna å ters tå r nu end as t frams tycket 



SKEPPTUNA KYRKA . 24!-J 

(mycket söndrigt) , 
samL en bunt s il 
vergaloner Det 
till ryggs tyckeL 
hörand e brod e
riet utgöres av e tt 
kors med hclgon 
ges taller (fi g. 221 ): 
i'.t korss Lamm en 
S. P etrus, S. 
Anna, Johann es 
evangelis len och 
ännu ett mani igl 
helgon med bok, 
å Lv tirarmarna 
Jun gf ru lVla ria och 
den hel. Barbara 
i halvfigur. Bro 

~ 

Foto. A. T. ..t . 


derierna ~iro ut

förda i s ilke och 

guldtråd , den se nare fas t:;ydd med gult silke . Huvudfärger äro 

rött och blå tt , men även grönt och gult ha använts. Mörk 

brun konlurlinj e . Bottnarna s ydda med guldlrå d i zickzackmön 

s ter. Korse t kantas av sma la s ilvergalon er. - Frams tycke ts orne

ring har nu form av en tiouddig s ljtirna, utsy dd i s ilvergalon er , 

vars mittparli utgöres av e lt medeltida brod e ri (Paulus och An 

dreas?), sekundärt anbragt. Tekniken är något olika mot i bro 

deri erna på korset, i det att s ilket i dräkterna är nätformigt över 

s ylt. Även på delta brod eri finn es konlurlinj e av mörkbrunt s ilke. 

- Foder a v gult s iden. 


Tyget i mässhaken härrör frå n senare delen av 1600-Lale t. 
Broderierna därem ot äro 1400-tal sarbeLe, som delvis sönd erklippts 
(s tjärnans mills lycke) vid överfl ylland et till de n nya mässhak en . 
Denna nämnes förs ta gå ngen i inv. 1G96 . Den skänktes 1867 
till S t. his t. mus ., där den nu förvaras (inv. nr. 3983). 

Fra ms tycke ls H. 85 cm. Korse ts I r. 119 cm. B. 46 cm. Kors
s tamm e ns B. 15 cm. 

Mä ss h a k e av svarL sammet med s ilve rgal oner . Kors och 
I H S . Ink öpt 1772. Res taurerad 1n07 . L. (främre) n4 cm., L. 
(bakre) 112 cm. 

Fig. 217 . Skepptuna. Detalj av ante pendiet f1g. 216. 
Dctail aus Fig. 21G. 



250 SEMl'.\'GHUNDRA HÄHAD. 

Foto. 11. T . .I. 
Fig. 218. · Skeppluna. l\orkåpa (del av ryggpartiet) m ed broderier fr:'l n slute t 

:l\' medeltiden (s toffet från 16fi0 ). Nu i Statens Hist. Museum. 
Theil 'c iner Chormnntcl 111il St ick erei en \'OITI Ende des Mill elallers. Stoff \ ' OJTI .T. rn:;o. 

- .Je t"l im lli st. ~luscum zu Stockholm . 

I inv. 1G96 omnämnas - ulom korkåpan och den blå mäss
haken - fl era praktfulla mLisshakar, som nu gåll förl orade : en 

, af L'erlefarga med roser inmiingder », en »af askefärga med blom
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mor ulhi , och sex beläten beprydd », 
en »af brandgult plys med Crucifix 
uppå och tvi.inne andra bälelrn », samt 
y tterligare tre mindre märkliga, alllså 
inalles, utom kork <'.1pan, 7 st. Des::;a 
fonno. iinn11 kvar 1759 (enl. inv.), men 
avyttrade::; sedan. 

Bo ktlyn a av srnrt siden med tj ockt, 
upphöjt broderi i silYerlrcl d (nu mycket 
mörknacl) . l milten är applicerad en 
• Veronikas svclledub, broderad ptt vill 
siden, omgiven av en törnekran , di.ir 
silvertråden iir blandad med grönt silke. 
Däromkring ::; tili serade bladornament, 
samt J 11 S. Pörsta gången omnäm nd 
i inv. 1787. Ski.inkt av pastorskan . jö
berg.1 31 x 2G cm. 

B o kd y n a av grönt brokadsiclrn, 
brocherat med guldtråd och grönt silke. 
A kudden iir appl icerad en liggande 
hjort i upphöjt broderi mcrl sil ver- och 
guldtråd. Kantad av en ::;mal sil rnr
spets. Till verkad 1772 av ell »Obru
kcligt Kalkckli.id c» (l\i.ik.), vilket 1705 
ski.inkts av friherrinnan pi1 \\"asa (Ca
tharina . 'igrid Leijonhnfvud).2 4·1 X 30 
cm. 

B okdyn a av ursprungligen vilt (9 ) 

siden med broderade blommor och fjä
rilar i olikfi.irgat silke och . ilvertråd. 
J inv. 1789 finnes en senare till 
fogad antcckn ing : »1 altare! yna skänkt 
af Fru Majorskan Lilljehorn född Lang3 

på Wa: a af Siden Charge» , va m1ecl må
hända avses denna. 3G X 31 cm. 

Enligt inv. 1690 fanns du en brudpäll 

' BntTA J11L,.;Tni'1~1 . g. m . prosten Nils Sjöberg, kyrkoherde i Skeppl una 1766, 
prost 1789, ·i- 179:! . 

' Se noten s . 24 i! . 
• llEDVJ G S O PHIA L.~:O.:GE , r. 1770, -:- 1840; g. m. majoren Yid Aclels[a na n 

Gusta f Aclolph Lilljc horn, f. 1763, -j- 1822. 

18-/ 7j 42G. Sueriges kurkor . Fpplancl /\'. Se111 i 11g/J111ulra h ä rad . 

Foto . A. T . ..t . 

Fig. 21 !). Skepptuna. B~rd å 
s a mma kork~ pa som fig. 218. 
Stickcrc ie n nn dc 111selbc n Ch or

1nantel wic Fig. 218. 
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»af rödt Tafft med grönt Rask under
fordrat». 

H å v av ursprungligen vill s id en, rikt 
broderad med blad- och blomornament 
i s ilver och gu ld , del s s ydda med klump 
sö m, dels i bottnar; dessutom kvarsitta 
några paljetter. Tofs och frans. Hå
ven, som förärades till kyrkan 1726 
av » Pastor 1 och des kära hu s tru », skänk 
tes 1008 till St. hist. mus . (inv. nr. 
134-23). Skafte t, m ed klykor för tv å 
håvklockor, förvaras ännn i kyrkan. 
Diam. 15,5 cm. Skaftets I. 165 cm. 

Håv av svart sammet med si lver
galoner och s ilverfrans. Svarvat, brun
målat triiskaft. Märlor för två håvkloc
kor . Anskaffad 1780. Dj . 20 cm. L. 
192 cm . 

1808 använde i.innu kyrkvaktaren uni 
form. Rött kläde an skaffades då till 
hans kapprock (Räk.). 

HUNSTE:-.'AI\ . I vapenhuset finnes upps tälld en kors
märkt runsten (fig. 222), vilken hitta
des i go lvet und er predikstolen vid kyr
kans restaurering 1907. Ins kription: 
nr1' I A-. -*I i- .r . IYl r1' I A,.i-f\ 11- - - f 
= kiftir · hin a · ik iftir 1111 - -, Me
ningen härmed är otydlig. Troligen är 
inskriften huggen av en föga sk ickli g 

ru nmästare. 
I-I. 76 cm. Största B. 60 cm. 

En annan runsten (DYBEC K Il , 155), 

även korsmärk t, slår upprest på kyrko


Fig. 220. Skepptuna. Bård gården, dit den genom Villerhetsakade 

å samma kork å pa som fig. 218 . miens försorg· fl yttades år 1868 från 
Slickercicn an dc111selhcn Chor

mantel wie Fig. 218. bogårdsmuren. · Å stenen är ristad en 

drakslinga med en län gre inskription. En triange lformig avslut 
ning av drakens s tjärt skj uter upp i korsets fot. 

1 J. NORtF.US. Se noten s. 238. 

Foto. A. T. A. 

http:NORtF.US
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Inskription: 1\./-R:.*./'Li. 
l\r -tR:.i-rll'. l\r ~i-1'1\11'R:.. 
l\r *R:.l\Hll'fR:. . 't'l\l>l\R:.. 
l>IA-.../' ·HA-.. l>R:.IA-... gR:_l\l>R:.. 
1'11'1\ · R:.11'./'. '11'./'IH · 1>1'1./' 
IJ -tf1'1R:.. *l\l''t'~. fHl\R:.. 
Li I i- = uarhas · uk arn
kil · uk onluitr · uk hrn l>ailfr · 
· m ul> ur l> i na · I>a ll l> rin · 
bru l> r · !itu · rila · stain o I> isa 
Il aftin · hulmo · fa?ur · sin = 
Vargas, Arnkel och Andvind 
samt deras moder Hodiilf, 
de tre brödern a läto resa 
dessa s tenar efter s in fader 
Holm e. 11. 218 cm. B. vid 
fo ten 100 cm. 

I södra torn murens grnnd 
liir ~i.ven , enligt uppgirt av 
kyrk oherden Persson, finn as 
en runsten, vilken nu är 
dold av jorclvall, men var 
synli g vid repara tionen 1907. 

I koret ligga följand e 
GBAVST E N A llgravstenar : 

1. Gr av s te n av kalk
sten, söndri g. J\ stenen är 
inristad en kalk och bok
slaven I-I inom kartusch, 
samt följ ande delvi s utpl å
nade inskription: »l lÄI{ ÄR 

[DE]GHAFWEN [AR-]U G OC 
[WEL]LARD MAN 1-l: I 
EIUCU [MA ')]TllSON llWllT 
/ IIWILKEN TJ-JENE [F]0 H
SAMBLING F0HESTOD 27 Fig. 221. Skepptuna . Broderi från mässhake. 

1400·talet. Nu i Statens His t . Museum .A li. I OC AFSOMBNADE 1 Sti cke rei e iner Knscl nus dem 15 . . lht. 
J c tzt im llisl. ~luscum zu Stockholm.G DI 30 / APRIL : A(NN]O 

: 1591. • 85 x 67 cm. 
2. Grav s l e n av kalk s ter~ med följand e inskription : , lIÄ l{ 

LIGGEH Bl!:GHAF/WEN S : EH.JC LAR/SON I WÅLSTA , BLEF 

Foto . ..1. T . ..1. 

http:1>11:.IA
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Foto . .\/. Olsson 1912. 

Fig. 222. Skepptuna. Hunstcn. funnen 
under predikstolen vid kyrkans 

restaurering 1907. 
Hunenstcin, hci dcr Heslnuration dcr 

hirchc rnu7 untcr clcr l\anzcl gcfunclcn . 

DÖD 1651 OC FÖDDE I 1öll. SJ\ 
oc n: ANNA I i:m. DOTTlm. /-/ 
OC 2 SÖNER ERIK / ERSO OC 
LAHS ERSON .» J slenen är f. ö. 
inhuggcl 111. oeh timglas. Den har 
gåll i två stycken, som ligga p~L 

olika ställ en. 180 x 100 cm. 
3. Grav sle n av kalk slen. 

millen en kalk i relief, jti.mte bok
stäverna P. T. K. - C. E. D. och 
166G. lnskri ption : »IJIC SEPVL 
TU · EST D. PETRVS TllOME. 
LC1 PASTOll ET P. IN SKEP
T\TNA C\1 i\l I lJXOllE ' \TA Il. 
Cl~ClLl A ELUCI. Il. A. 1640 I 14
FEIJFWAHlJ. » (= Ilär ligger be
graven Petrus Thome K[assiopc.cus] 
paslor och p[rccpositns] i keppluna 
jämte hans 1111slru Cecilia EriciA[n
no] lfi.HJ, H febr.) l /3 x 11.4 cm. 

4.. (iravsten av rödaklig kalk 
slen. 1 millen tir inhuggen en 

ka lk i I'Clief, jtimte initialerna I~ · E. T.2 B. P. D. Där ornnfiir föl 
jande inskription : ,, J-IJC · Sl·:P ' LT US · EST · D. E. E. T. / PA
, ·ron. 1-:T. P. I IN. SLml)TONJ\. I COM. UXOH.E. Sl A. BEATA 
/ HRIG [l]TTA. PETH.lK. (s ic.) ET. G. FlLll. ·. / P. E. E. E. A. I~ . I. E. C. 
E. I~. 0. / Anno 1056. » (= llär ligger begraven D[ominu ·] E[ricus] 
E[riei] T[hadd::cus], pastor och p[r;.cpositus] i Skeppluna, j~imle in 
hustru Beata Brig[i]lla Persdoller och sex söner ...) 193 x 120 cm. 

n. (;rav s ten av kalksten. T milten är inhuggen en kalk inom 
en lagerkrans, i hörnen blommor. Inskription : »IlEH. VNDER 
LI GGE H BEGH.AFWE~ / S. l\!AGI STER ANDHEAS i:\ .fAN3 FOR
DOi\l / v\TAH FOROHDNAT CONHECTOH 1 DEN KONGL. / RESl
DENTZ STADEN STOCITOLl\lS STOl{A / SKOLA NV MEHRA 
WAR \VALFOH.OHDNAT / KYRKlOIIERDE 1 SKIEFTUNA OCH 
LONDA / SOC L-1EN llVlLKEN 1 HERRAXOM AFSOMNADE / 1661 
DEN 9 OCT08EH MEDH SIN S. HVSTRV / LlSHETTA OLOFf . . _ 

1 PETH US T11 0 ~1.E CASSJOP.ELl S. Var konlrakls pros l i Skcppluna 1625. 

' En1cu s En1c 1 T it ADD,EUS. l\yrkoherdc i Skcpptuna 1641. -:· 1656. 
3 Ai\DHEAS En1c 1 Å~tA'.'I . l\yrkohcrclc i Skcpptuna 111 ii8. ·i· 1661. 
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5. V.iG :G. S.L.JI: 
~Jl126. 

" I J " ' I 

Alb. Flink d eli11. 191 7. 

Fig . 2:1:!. Skcpptuna . Gravsten över Gustaf von Lodc och Cathari na Sigri d 
Leijonhufvud. 17~6 . 

\irahstein all s 1721i . 

DOTTEH GV!JU FÖHL;\NE I DKM OCH OSS A l.L .\ EE~ FHÖGDE
FVL vVP/ STÅNDELSE. Ai\IEN. • 205 x H57 cm. 

6. Grav s te n av kalksten med in skription inom lagerkrans: 
· JONS I 1-IA l\ONSON ll r\LLHEFl.G I 1\ 0 rna:1. . l(i8 X c:: a 95 cm. 
(delvi s dold av altarringen ). 

7. Grav s ten av kalksten. l rarj e hörn en blomma, i millen 
en kalk in om kartu sch, a llt hugget i låg relief. Inskription: »HlC: 
QUIESC:IT VlR DUM Vl\JT / PL. HF.:VEHENDL-s AC DOCT!SSl· 
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MUS / DOMIN S JOIIAl\NES E. NOH.A!: S 1 P. / IN SCfIJEPTUNA 
ET / LUNDA BENE l\IEFUT S / NATUS IN JQRA A'!. 1659 
/ DENATU. IN SCHIEPT LJNA 17 / CUM CO IUG I~ MATHO A 
I IIONESTlSSIMA ANNA/ l\IAGDALE NA RE:GENSDORPH / NATA 
HOLMI.A!: 1G77 / DF:NATA IN SCmEPTUNA 17 . » (= Här vilar 
i livsliden viilaklade och högWrd e l1err Johannes E. Nor::cus p[aslor] 
i Skeppluna och Lunda, en förtjiint man , född i Nora A'l. 1659, 
död i Skepptuna 17 , jämte s in maka, välaklade fru Anna Mag
dalena Hegensclorph, född i Stockholm 1G77, död i Skepptuna 
17 . ) Då de två sista si ITrorna på död såren fa llas, iir stenen 
tyd ligen huggen fö re bådas död. 222 x 153 cm. 

8. Grav s te n av kalk.- ten (fi g. 223) med tvenne i relief vackert 
huggna vapensköldar (Leijonhufvucl och Lode) ; dessutom ini tia
lerna G. F. L. (= Gustaf POn Locle) C. S. L. H. (= Catharina 
Sigrid Leijon Hufvucl), 2 samt t1rla !cl 1 / 2G. 1fiO x 24·0 cm. 

9. G r a vsl e n av kal ksten med reffl acl bård över kyrkovärden 
Johan Andet'sson i Öslad , f. 1711 , t 1762, och hans hustru, Brita 
Andersclolter , f. 1/21 (döclsårel döljes av altarringen). 145 x 205 cm. 

I vapenhuset ligga Lre gravste nar av vanlig 1GOO-Lalslyp, 
samtliga mycket villrade (ha förmod ligen legal på kvrkogården 
förut). · 

10. C ravs l e n av kalksten över l\lals Larson i Löfhambre och 
hans hustru Margrcle P [c]derscl[oller]. A'l. 1G50. I millen i.ir in
huggen en kartusch med deras initialer och bomiirke (förstört). 
172 X 116 cm. 

11. Gravs Le n av ka l kslen över Anders Erickson och hans 
hustru Cristina Beng'lsdolter. Anno 171G(?). Å ramen i.ir uthugget 
ell limglas, samt I. ll. S. inom ell beslagsornamenl. 1!H x 115 cm. 

12. Grav s ten avkalkslenmccloläslig inskription. l\JO x 115 cm. 

13. Som lröskcl anvi.indes en grn Ys l en av kalksten över Erick 
Andersson i Gaeler. La (lGG0- 1724·), hans hu lru och arvingar. 
lnskriplioncn omges av en rnckerl huggen lagerkrans. 140 x 210 cm. 

Vfai on. Värja . Fäsle med parerplå t och två byglar; kaveln av trä, 
spiralvriden . L. 100 cm. 

Värj a. Fäste med kavel av lri.i, som fö rr vari t onwirad med 
silvertråd. Å klingan är ingraverat å rtalet 1647, samt ett orna
mentalt mönsler. L. 93 cm. 

Värja. Kavel av lri.i. Fästet f. ö. av järn med punktformiga 

1 Jfr noten s. 238. 2 Jfr nolen s. 243. 



Foto. lo. Saluti11 19 18. 
Fig. 224. Skeppluna. Porträtt av I-lcdwig Eleonora . 

PorlriH clcr l\iinig in llcdwig Eleonora. 

silverinläggn ingar. Å 1..Jåda s idor av klingan s tämplar (springande 
hund). Omkr. 1700. L. !J5 cm. 

Porträtt i olja på duk av 1'011rnÄTT. 

1. H edvig Eleonora (fig. 224). Drottningen är framstäl ld i 
knä fi gur, s illande, iklädd en herrneli nsbrämad dräkt. 1 fonden ·eu 
draperi, som på högra s idan är till bakaviket och lämnar uts ikt 
över en s lollsfasad. Färgen i.ir mycket mörknad och prucken 
och lå ter inga lokalloner framträda mer än karnationen och någol 
gult i del under hermelinsrocken skymtande livet. - Senare, för
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Fo to. A/11. Flink 19 t i. 

Fig. 225. Skepptuna. Porträtt av Lovisa Ulrika . I\opia i olja av fljörk 

efter G. Lundbe rgs pastell p:'t Drottningholm . 


lli e l\ ön ig in Lo,· isa Cl rika . Ölkop ie e ines Pas te ll s von G. Lundberg anf Drottningholm . 


gy lld li stram med kron a. ;\ en in skrifttavla pi.'t ramen läses: 
»Hedv ig · Eleonora / Karl den xc1 cs ge mål / Original m~tl a L af 
EhrensLrahl ». 1 lJtfört av okänd 1600-Lalsmålare efter orig inal av 
Ehrenstrahl. Porlriillet är möj ligen skänkt av stilthållaren i Hed
vig Eleonoras livged ing Daniel Ultermarck, hvilken även föri.i.rat 
en ljuskrona till kyrkan. (Jfr s. 24!l). 14-0 x 118 cm. 

2. Lovisa Li l rika (fig. 225). Bröstbild en face. Drotln ingen 
i.ir kläd d i en ljusröd dri.ikt med herm elinsmantel kring ax larna. 
Blågrön bakgrund . Enkel, förgylld lis lrarn med in skription: » Low isa 
\Jlrica / Konung Adolf Fredries Gemål / Cop : Målad af Björk .» 

U \1· 10 Kr.öcKEn-E11rn::--;sT nAHL (1629-1698). Karl Xl:s >hofkonter
fcjare>. 

1 
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Ful o . ..11 /J . Fl111k 1 }) 17. 

Fig . 22 (i. Skcpptuna. Porlriitt av Sophia Albcrtina . Ko pi a i olja av Björk 

e lle r l<. Lunrlbcrgs pas te ll på Drnttningholm . 


Di c Prinzessin Sophi a Alhc rtina. Ötk o pi c c in cs Pastells YOll G. 

Lundbe r g aur Drottningholm. 

Kop ia efler ell portri.i.tL av G. Lnndberg 1 p:°t DroLLnin gholm . 73 x :)3 cm. 

3. Sop hi a Albertina (fig. 22G). Bröstbild en facc i mild , 
grågrön helton . Vit dräkt. Grön bakgrund. En kel, förgy lld li st
ram med inskription : »So phia AlberLina / Konung Adolf Fredrics 
Dotter. / Cop.: målad af Ujörk. » Kop ia efter ett portri.i.ll av c:. 
Lundberg på DrolLningholm. 66 x 53 cm. 

De båda sistnäm nda portri.i.llen tiro nyligen restaurerad e och 
upphängda i kyrkan, efter all tidigare ha förvarats p;°t sko l
husets vind . 

sa kristian ~tur ett medeltida skåp av ek (fi g. 227 ; fot och Mö nr.1:11. 

' GusTAF LL':->DBEHG ( l ö95-178ö), paslc llm itla rc. J .\COB B.JÖHCK (17'.!ö- 17 9cl) 

kopierade ofla i olja Lundbergs pastelle r. 

http:portri.i.ll
http:portri.i.tL
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krön nygjorda), numera blåmålat, med 
vackra , smidda järnbeslag och nyckel
skyll (fig. 228 o. 229). H. 196 cm., 
13. 78 cm., Dj. 58 cm. 

Bord av Lrii. Underredet brun må
la t, skivan marmorerad (senare över
målning). Gammal typ. L. 107 cm., 
Il. 86,5 cm. 

Dalklo c k a av vilmålat trä i Karl
Johans-sLil. Skänkt av Kl as Ersson 
i Skoby 1842. Il. 280 cm. 

F. ö. finnas i sakris tian bl. a . ett 
blåmålat . kå p med dörrar av järn
trådsni.it, där böc ker och texlilier för 
varas, Lvå blåm i'.Llade Lr~islolar av 
gammal a llrnogelyp, samt en enkel, 
plåLbeslagen ki s La, å vilken i.iro må
lade å rtal en 1790 och 1852. 

KLOCKOll . I tornet !i i.inga tre k I ock o r. En 
i.ildrc kl ocka så ld es 1911 till Nord. 

Mu s. (inv.-nr 116038) . Denna klocka gö ls 1690 i en s. k. 
klockgrop vid sj iilva kyrkan. Den har gjutna ornament (akanlhus
fri scr; en ulmiirkt vacker fri s av blad och fågla r) , samt fö lj ande 
inskri ptioner: »Gloria in exelsis dro et in Lerra pax hominibus 
benep lacilum »; »Komm er 

och lå ter oss g<".t uppå Her- 1---~•<~-~~ 
ran s berg til Jaco bs Cvd s .~L . 

0 
hvvs at han ltirer oss ~ " 
sina \r i.igar» (Es . 2); ,, Gutin 
+:· i ·» Skef -:• luna -:-:· af 
* l\farlen .,,. Dant .y, .Anno 


1690 »; dess utom namn upp

gifler. I-I. 120 cm., Diam. 

117 cm. 


De tre å ters tåend e kloc

korna utgöras av: 


1. Klocka av malm med 

gjutna vegela liva ornament 


Fig. 228. Skepptuna. Smidda bes lag 
och i.inglahuvuden. ln skrip å skå pet fig . 227 . 
tion å sidan: •Pastor Er- Eiscrnc Ileschliige auf clcm Sch rnnke Fig. 227. 

Foto . / . \\'ilckc 1917. 

Fig. 227 . Skepptuna . Medeltida 
skåp i sakristian. 

~litlelnllerli ch c r Schrnnk 
in dc r Sakristci. 

D . Blomq11i ·/ cie/i11 1912. 

0 

http:tr�dsni.it
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lan d Avrenius 1 
/ Ski eptuna församblings / 

klocka .• Runt nedre kanten: •Lavdate. do
minvm. in. cymbalis . in. cy mbalis . bene. 
sonantibvs. ll olmi<e. me. fvnd eba l. lohan. 
Meyer. Anno. 1G78. > Runt övre kanten: »Glo

11. B/0111q11isl cleli11 . 1912 . 
ria. in . exce lc is. deo. el. in. te rra. [ax .» H. Fig. 229. Skeppluna . 

75 c m. , Dia m. 79 cm. Denna klocka anskaf- Nyckelskylt :\ sk:\pet 
fig . 227. 

fad es genom S Ub kriplion av församlingens Schliossclschild nn cleni 

medlemmar. Uppropet hiirtill (i r. 1.) lyd er Schranke fi g: 227 · 

sålunda : • kieptuna Kyrki e Book söker sina kiäre led möters 
nampn om hiälp till en kl ocka uth sänd i ödmiukhet och enfaldig
het af samptlige Skiepluna Kyrkies Betiänte å hr 1676 uthi Februarii 
må nad . ll erren behöf\rer Thäm. 1\lath: 21. 3. » På nästa s ida 
följa givarnes namn. 

2. Klocka af malm , gjuten 181-1- af C. F. Grönwall. Il. 100 
cm., Diam. 94 cm. 

3 . Klo c ka af malm , gj uten 1911 av K. G. Be rghollz & C:o i 
' tockholm till er ·ältning för den samma å r till 'o rd. l\1us. för

så lda ga mla s torklockan. JJ. 112 cm., Oiam. 116 cm. 
I inv. 1G96 omnämnes »En liten kl åcka uthi fl ög Chorel », 

förmodligen en primkl ocka. Dylika brukade und er den katol ska 
tiden och lå ngt senare hän ga Ö\'er högkore t upp uti eller under 
valvet, o h med dem ringdes, d;1 prästen und er mässan upplyfte 
hostian (senare: när vi.il s ignelsen var sagd av pri.is ten). Namnet 
är låna t från den gud s tji.in : t, som höll s vid prima hora (fö rs ta 
timm en) , d. v. s. i dagb ri.i ckningen. 2 

C. G111111e de/in. 1918. 

Fig. 230. Skeppluna . Detalj av kalken 

ERLA ND A U RENIUS, kyrkoherd e i Skepptuna och 1.unda 1670, t 16!l6. 

' Jfr H1LOEl3HAND , 5, .. Med., 111, s. 724 . 

l 
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Sammanfattning av Skepptuna kyrkas 
konsthistoria. 

sprungligt västtorn. Sockel och hörn
... . 

1.lm::i:mn:ll!IDI"---  .. kedjor av huggen sands ten , råare i väs
ter. Denna kyrkas lå nghus var lika med 
v~istra delen av det nuvarande lång
h usel. Av tornet återstår endast några 
s tenar i s kilj emuren mellan det nuva
rande tornet och lå nghuset På syd
m uren funnos två små rundbågiga fönster 
med tegelomfattning. Denna kyrka bygg
des om kring 1200-1250, antagl igen 
ganska långsamt från öster till väster. 

Il. Kyrkan härjades av en eldsvåda 
och undergick om byggnad. Absidkoret 
ersattes av ett nytt, rymligare, rakav
s lu lal kor, vars murar gå i flykt med 
lå nghusets. Ihi rvid kom material frun 
del gamla koret (sandsten i hörnkedjo1· 
och sockel) delvis till anviindning. Den 
nya delen erhöll på sydsidan två lång
smala, spetsbågiga fönster och på ösl

Alb. Flin/; de/in . 1918. 

Fig. 231. Skcpptuna kyrkas 
plan utveckling. 

s ida n tre li knande, kopplade fönster. 
Den gam la ingången i söder utvidgade 

Grnnctrissentwick lung eter l<irch c. och försågs med en vackert profilerad , 

s petsbågig tegeloml"attn ing. IIela kyrkan 

I. Absidkyrka av gråsten med ur........... ..
~ 

täcktes med ett l1·älunnvalv och pntsad es invändigt. 1300-ta lels 
början . 

Il!. Sakristia ti ll byggdes i norr. !HOO-lalel. - lnventariu 111: 
ka lken. 

IY Koret millades. 1300-lal els slut. - In ventarium : antepen
dium med djurligurer. 

V. a. \'id oki.ind lid under 1400-talel uppfördes vapenhuset. 
\T. b. Vid millen av 14-00-tale t uppfördes i väster ett nytt, 

törre torn , till s in övre del av tegel med blinderingar efter mönster 
av Uppsala domkyrka s torn. 
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VI. Kort däreft er välvdes kyrk a n med s tjärnvalv. I samband 
härmed höjdes s lrLickmura rna med fyra s kift tegel och även östra 
gavelrös te l påmurades, så all lakre:;ningen blev brantare än förut och 
kom all skära tornets tege lornering. En falsk triumfbåge inslags 
mellan kor och lå nghu s . F öns tren på sy dsidan - troligen också på 
östra sidan - ige nmuracl es och e1'salles av nya. - l slutet av 
1400- tal el e ll er början av 1500-ta lel Lillkommo av märkligare in 
ventarier altarskåpet, . '. Thomas a Beckets bild, clovfunlen , en 
mässhake och en korkå pa med å de n fö rTa troligen svenska , ft 
elen senare flamländ ska broderier . 

VII. Under 1700-Lal e l ombyggdes fönstren och portalen genom 
torn e t Logs upp. - Del gaml a kors krank e t borttogs . 

VIII. 1G07 företogs en större res taurering, varvid kyrkan er
höll centra luppvärmning. H. es la ureringen ledde.· av arkitekten G. 
Ameen , vilken även gjo rd e r itningar till nyll altare, altarskrank , 
orgelfasad och bänkinredning. \'id samm a Lillfölle fra mlogos må l
ningarna i ko re t av artisten C. \\'ilh . Pette rsson. 

Zusa 1nn1enfassung. 

Oi e Kirchc Skcpplu na , e in Granilgchäudc von rcklangulärcm (;rnndrisse mil 

wcs lli chem Turm , nördli cher Sakristc i uncl s iidli chc r Vorhallc , wiirdc zum gc \\·öhn

1ichen spä lmillelallerli chcn Typu s ~1 it tel schwcdcns gc hörcn , wcnn sic ni chl clurcl1 

el en s Latlli chcn, reich mil backsteincrnen Ble nd cn Ycrzicrtcn Turm c inc Ausnah mc

s lcllung einnähme (Fig. 176-17 8). ln ihrc1· ä ltcstc n Form bcstancl s ic nur aus 

dem wesllichcn Teil clcs jclz igc n Langhauscs, woz u sich cin sc hmiil crcs Chor 

mil Aps is uncl ein \V esl-t urm , schlanker als cl er jclzigc, an :;ch loss (Fig. 231 ). 

Fiir den Sockel (F ig. 187) und di c Eckcn kam c in rölli chc r Sands lci n wr 

Vcrwendun g. Di cscs ~lat e rial ncbs l dem Granile e ben o wie de r ahsidialc Grnndri ss 

bringen di ese Kirr he mil dc r iillcrcn Al'Ch itcklur S igt una s zusnmm cn. Sic war 

cloch ni cht mil dem S. 2 1 c rwiihnlcn Sigluna-Typu s id cnli sr h, rla s ic c inen \\'CSl

li chen, :tbcr, soY ic l wir w issen , kcincn ös tli r hcn 'J'urm ha lt e. S ic ist au ch c nLschi c

dcn spille r als dic S. 21 au fgezilhllen Kirchcn : \rnhsche inli ch 1200- 1250. Auf dc r 

Siidfassad e befindcn s ich niim li ch Spu rcn zwcic r rnnrlbogigcn mil Zicgcln gcwölblcn 

FenslcrölTnungen ( Fig. 180, a, h) , und Zicgc l is l bis jctzt nie rn r dem Ul. Jhl 

in ~litt c l schwcdcn wahrge nommcn \\'Ord en. Anfang cl cs 14. Jhts brannte d icsc Kirchc 

ab. Bcim folgcndcn Umbau wurclc das Chor ahgeri ssc n und in dessen Slc ll c das 

La nghaus nach Osten zu Ycrl ängc rt. Die Os l\\'and erhic lt cinc Grup pe Yon dre i 

:pitzbogigcn Fcnstcm (Fig. 192 ze igt cin c \' criinde rung dc r ncuercn Zcit ), clie S iirl 

fassadc zwci neuc einzeln e Fcnsler ilhnli cher Form (Fig. 180, c, d). Statt clcr 

illtcren, a bgebrannl cn Ocrke wurrle c in hölzerncs Tonn cngcwölbc c rri r htcl. In 
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dicse r Gestalt is l di c ]{irchc Skepplun a am Ende des 13. und währcnd des 14. 

Jhls. fiir ~ litle l sc lmcde n lypi sch (Vgl. Sveri ges Kyrkor , Uppland, Bd . I, S. 133) . Das 

neue Chor wurd e e lwas spiilc r mil Ka lkm a lerc icn gesehmUckt (Fig. 1 9 .~-197 ) . Di e 

Anordnung dcrse lbcn - s laluenhafle Ein ze lligurcn auf perspektivi sch geze ich nelen 

Schemeln mit Areaturend ekor - . chenso das a llcrliimli chc Orn a ment deul cn auf 

byzantinische Gcmiild e a ls Vorbild e1· und zwa r aus ä ltc rcr Zeit hin. Es ist ni cht 

undenkhar , dass solchc in der lilteren Peri ode de r J\irche exislicrt haben. In c in e1· 

a nd eren Land schaft Oslschwcdens, Go tl a nd , kcnnt ma n nilmli eh J\luralgemäld e 

dcutli ch byzanlinischen Stiles (Vgl. Roosval, Svensk Tid skrift, \IJII , 1O(l, Sloek
holm 191 8) . 

Zu diesc r Kirche wurde , ~li lte des 15 . Jhts., der j el , igc Turm , dcr den urspriin g

li chcn TUrm en <l e r Upsalae r Dom kirche naehbild e l, a nge fii gt . Kurz nachh cr wurdcn 

di e drei Sterngewöl bc dcs Langha uses gcbaut. Di e Sakri s le i und die \lorhall c ri.ihren 

aus dem 14., bezugsweise 15. Ja hrhund crt be r. 

Trot z dcs \lorhand enscins cincs s tc inernen Turmcs hal di c l\irchc wenigs ten s 

vom 16 . bis zu dem 18. Jht . c inschli ess lich cin cn hölzc rn cn, unwcit de r Kirchc 

gebauten G lockenturm gehabl ( • J{locksla pcl • ). 

Eini ge bem crk cnwcrte Gcgcns tiincle der mitlelalte rli ch·en Einri chlun g s incl n och 

erhallen. 

Dcr schönc Schnitzaltar is t ein e Briisse lcr Arbcit von c. 1510-1520, a us der 

Werks la tl Jan Bonna nns (Fig. 199-205 ). E in gcwisse t· Cornelis Scheni c r , dessen 

Nam cn ~i elfach auf den Mantelsäumcn der gcschnit7.ten Figuren an gcbracht ist , 

ist wa hrschcinlich als J\l e isle t· de r Polychromic a uzu sehcn. E r is t m öglichcrwcisc 

mit dem Corn elis Sccrnicr, wclcher au ch Ya n Co ninxloo gc nannt wird (Wurzba ch, 

l\iins tl c rl cxik on ), id cnli sch . 

Ma n bemerke weilcr cin Bild dcs heili gcn Thomas a Becket , e in e monumen

la le llolzskul plur in a rchitcklonischcm Gehäusc, mil ungcwöhnlich gut crhaltcncr 

Polyc hro mi e , wahrschc inlich von dem Li.ibecker Meister Be rnl Nol.kc , E nde cl es lfi . 

Jhts. (Fig. 206 ). Das Kunstwerk be lindct s ich jetzt im Histo ri schcn Mu se um , 

Stockh olm. Ebcnda s ind auch cin Pluvial e (Fig. 21 8-220) mit flämi schen S licke

re ien und di e Sli ckcrei cincr Kase! (Fi g. 221 ). 

Der Ta ufsl c in (Fi g. 208) riihrt aus ciner uppl ä ndi schen Werkstalt vom Anfa ng 

dcs 16. Jh ls. her . 

Der schönc s ilbern e Kelch is t ans dem 14. J h t . (Fig. 198, 209, 230). 
Eine Brautkrone, cli e la n t gcwöhnlicher schwcdischer Sitle oft bei Hoch ze ten 

gc lragcn wird , ze igl eine fremd e Form (Fi g. 211 ), deutschc odcr polnische Arbeil 

aus dem 16. - 17 . Jhl. 
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Foto . .\f. Olsson 1912. 

232. Lu n da kyrka fr:i n sydost. 
Dic Kirc h e ,·on SC1dos tcn. 

LUNDA KYRKA. 

UPPLAND, S TOCKHOLMS LÄN , SEMINGHUNDRA HÄRAD. 

UPPSALA ÄRKESTIFT, SEMINGHUNDRA KONTRAKT. 

Tryckta källor: A. W . L u N 1>1H:nG i Tidskr. f. hyggn. ·konsl o. ing.·• e t. , il.rg. 

V, 18 6:! , s . rno. - SVE l\IGE, IV , s . 643. - OIPI.. SuEC. 11 , nr 170 1; Il!, nr 

22 18 (ang. Lundalolrts kyrka); 111 , nr 2027, 2H22 (ang. Folk lancls lingslacl). -

Sv. D11•L. , 1, nr 81 (ang. F olkla nds lingslad). - llEH DHl. , lll , s. 1.; IV, s . 385. 

Handskrivna källor och avbildningssamlingar: RANSA K:-<., r. (Av· 

tryckli DYBECK, Runa, 1848, s . 19) . - AFl11T:'llNG.\n , l (exteriö r från söder , pl. 56 i 

<le n tryckta uppi.) - PE111NGF.11, (cxlcriör från söder , ski ss. pl. 73 i den tryckta. uppi. ). 

- PEtllNGSKI ÖLDS Alo:-< ., Il , fol. 268 (ang. en klocka); llf, fol. 102 (ang. runs lena r'. 

- J . Bu nE, Runahäfd. Ankrirl. U. å. Al sk r. i Kgl. Bibli~teket i Slockholm , sign . 

l'. A. 1 , s . 58 (ang. runstenar) . - lH nFons, Il : 1 , s id. 1058 lklocksta.pc ln , ex

t eriö rer av k yrka n rri'rn söder och öster. plan, klockan m ed maj uskelinskrirt, funt.e n , 
14runstenen i Yape nhu muren). - H. A.: Kgl. brev / • 1600. Riksrcg. ; Kg!. brev 1-1;,. 

1620. H.iks reg. - A. T. A.: Plan e fte1· J. La urentz. Odal. - Di verse ro tos o. papper, 

bl. a . inv. 1829 och e n 1897 av d l v. v. pas lo1· S. Ande rsson fö rfallucl berlillelsc 

röranrle kyrri:an. - B. ST.: >Prnject till ny Pne dikstol i Lunda An nex k yrk a ... 

fii1·f. af C. W. Palmroth 1805. > >Ritning till re paration m. m. a f Lunrla ky1·k a. 

http:PE111NGF.11
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Stockholms !lin. • S i11n . Johan Lau1·e ntz. I n i'vler gillad d . l !.J no ,· . 1897 . (2 

planer, yarnv den e na rned hänkinrednin~ inl agd; ~cktionc r mol no rr-, öslc r och 

Yäslcr; ritnin~ lill blinkar och orge lfasad. 4 bl.l. lli Yc1·se till Ö I. Ä. inkomna 

h a ndlinga r, bl. a. kun gl. brev ang. rc s lrurrerin g l 89 7. - L. A.: A. 9, s. 84 

( kart a frå n 16il7 cl. 1Gil8 1;,·c r \rakt.e n niirmas l kyrkan '. - L'. B. : N. 39. Uppbö rd 

lfi31 , 1 pag. 2 . - l)Q)IJ(AI '.: Av till Domkapill cl ink r. rnna handlingar fön 'aras ltllll 

iilrlrc iin 18i\ O (fr. o. m. 161 8) i Landsarki vel , de itters låc nde i Do mkapill cls arkiv. 

- U l'l'S. L' :'\l\' Ens . i; ONSTlllST. 1:--;,;T. : Exk. prot. HIJ2 . 

Kyrkans arkivalier: l\onslhistori<kl vik t iga uppl)'snin~ar finna s i fö l 

jande i LA:\DSAllKIVWI' I U PPS ALA fi;rrnrad c YOij' ll1 Cr : c. I. 1. ltl\". 1696 ('?); 

•l\yrkionc: ltl\"cnta rittm ulhi min [Johan Xora·iJ' lijd förblUtradl . . .> (1698 - 1724); 

BiinkHin~d 1708; >llwad Hcparnli on wijrl kyrkian i min [Johan Xorre iJ lijd skedd 

är.> (1698- 1726). - I\ . I. 1. Sockcns l. · prnl. 1775- l7'ifl . 178\1 - 18 47; >lnscrip · 

lion p;", Lunda l\låcka > ; lnv. 1787 , 182!!. - L . I. 1 Jn v. 1752; Rä kcns k. 167 1

1767; >Annolata • (hl. a.: >i\r 1720 d : lil ;\"o,·cmh1'. war höf!slsal. ko nun~ Frieri 

ri c k i Lttnda ki·rka oc h wid del ti lfii ll el ~af i Ji:Hwe n e n IJu cat in spec ie• \ 

L. I. 2. Häken s k. 17 68-17\13; ln>kripli onc r pil kln r korna. - L . I. 3. Häk ensk 

1662-169 1; Subs kripti on till ~n kl ocka J 72i\. - L . I. i">. Häkensk. 1800

1857 . 

Dessut om ing[, följand e handlingar rörande Lunda i moderkyrkan Skepptunas 

kyrkböcke r : i N. l.: \ ' is.-prot. 1704; i K. I. !. : Vis.· prn l. 1776, 1789, 1802, 18 12. 

lfancllinga r fran 1800-t a le l, ut om de ovan uppriik11adc, förrnmH Yid kyrkan. 

Ur församligens ä ldre historia. 

Under medeltid en gick en vattenled , som förlJand TriilhaveL 
med Fyri sån, alldel es förbi foten av den kulle , på vilken Lunda 
kyrka är byggd. 3 På andra sidan vattnet låg elen betydande orten 
Folklandstin gstacl , di.ir fordom hela Altunclalancl s gemensamma 
ting höll s. 4 

Denna ort synes i början av 1300-Lalel ha l~ivlat rn ecl Sigtuna 
betydel se som handelsp lats att döma av två brev, det ena från 

' HärYid Himnadcs fr [L n Lund a : 

S iillff kalk m ed palena 

rngh - - - - - XX loclh 

Penningar de c is la LXXX VII marc 

koppar stakar VI oc h 1 koppar 

kanna 

Il! s m it klockor . 

Tionde - - - V pund 

P enningar för tionde X V marc 

Penninga r - - - - - · Il marc. > 

J O HAN NES Non 1EUS, kFkoherde i Skepptuna oc h Lundn 16\1 8 , ·r 17 .~ 1. 

" Jfr C. 111. J\JEl.l. BEnG i >Uppland >, I, s. 425-26. 
4 STYFFE, SkandinaYien under union stiden, 3:c uppi. SLhlm 1911 , s. :l72. 
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-f

hertig Va ldemar , da t. 1315, 1 del andra frå n Magnus Eriksson , dal. 
1332,2 s tällda till invå na rne i Folklands lingsta d. Dessa å läggas 
di.ir, på grund av klagomå l från S igluna borna , i vilkas näring de 
gjo rde förfå ng, vid s trängas te s traff att inom 8 dagar inn ytta till 

tockholm , S igtuna e ll er 
a ndra s törre s täder. Fr11n 
d etta på bud undantogos 
€ ndas t jordbruka rne. Ting
• tälle fortfor orten dock 
fänge a tt va ra. Ännu 1401 
u ppgöres e tt köp »a Folk
la ndhz lhinge a r rc ttom 
t h ingxs tad h ok r<.e tlorn 
lli inxsdagh a sc.c tto [- si ttan
d e] thinge ».3 Och ännu i 
d ag kallas i.ingarna väs te r 
o m k yrkan Tingsi.ingarna. 

Lunda tolfts k'yrka var 
t ingskyrka, vilke t framgår 

m.l,- ,0 0 

av ärkebis kop il s Kettil- Th . B ergen l: d e/i11 . 1917. 

sons brev a v 1310.4 Detta Fig 233. Lunda. Situationsplan . 
Lagcplan d cr l\i rchc. a kts tycke har tillräc kligt 

s tort intresse för all förtjäna a nföras full s tänd igt och i över
si.illning. 

»Alla dem som se delta brev si.indcr Nicolaus, med Guds nåd 
ärkebiskop i Uppsala , evig lii.il sning med Herren. Del vare a lla 
ve terligt, att med innevå na rne i den köping ( uillula forensis) , som 
kallas Folk lanz things tad h, en sådan stadga (ordina cio) gjorts, a tt 
d e frå n varj e gård å rligen s kola erlägga 4 penningar gi.i.n g e mynt 
till k yrka n Lundatolft såsom sockenskall (pro iure parochiali), 
till samm a kyrkas underhå ll och till uppehå llande av luminari
erna (d. v. s . fo nder för underhå ll av kyrkliga byggnader och 
kyrkotjänare),'' men till präs ten s kola de i tionde för djur och 
männis kor giva ett öre. På del a ll alltså angående denna i vå r 
närvaro gjorda å tgi.ird intet tvivel för framtiden m å uppstå, hava 

I Dll'I.. SUEC. Jll , nr 202i . 
2 OiPI.. SU EC. I V, nr 2 922 . 

' Sv. Dl l'L. 1, nr 8 1. 

' Oi PL. S EC. 11 , nr l iO I . 

• E nligt Du CA1\GE, Gloss. med. cl in f. lat. 

l9 - 175'i ?li. S11er iges ky rko r. l 'J>J' l a 11 rl Jr. Sm 1i11gh1111dra h ärod . 
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vi givit dem detta med vårt sigill s tyrkta brev. Givet i förut 
nämnda kyrka Lundatolft året efter Vår Herres börd 1310 åttonde 
dagen efter den helige Martin, biskop och bekännare.» 

Denna kyrka var dock icke den nuvarande, och det kan t. o . m . 

1'0mr.~'"*===4 r~ m.lr 
T/1. /Jergenl: de/in . 1917. 

Fig. 234. Lunda . Sektion av klockstapeln. 

Ycrtikalscktion dcs Glockenturms. 


dis kuteras, om den Yal" beWgen p~t elen nurnrandes plats (varom 
mera nedan). Med s tor sannol iklict finnes dock bland inven
tarierna ett minne från denna Lundatolfls glanstid : dopfunten , 
vars datering - 1200-lalet - vi sar, alt en kyrka redan då exi 
s terade. 
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Kyrkogård och klockstapel. 

Kyrkan erhöll på 1820-talet en verkningsfullt ordnad entre (fig. 
233) .1 Utanför östra muren, i vilken ingången till kyrkogården är 

" -t:=~~--t/~~____,~ 
ö 

c:JI 111 IECJ 

:.·:::·a]jj-J 
c::c ~ llCJ 

( j 
7'/i. Bergentz delin. 1917. 

Fig. 235 . Lunda. Plansektioner av klocks tapeln . 
Horizonlalsektionen des Glockenlurms. 

>Rusthållaren Eric Ersson i Lilla Söderby erkände sig vara vi llig, all utaf 
sin midt för Stora Stegluckan varande åker skänka Församlingen så stor vidd, alt 
en plan eller Allee kunde anläggas midt emellan Slegluckan och stora Landsvägen, 
N. B. då Stegluckan flyttad es så mycket å t Norr på Bogårdsmuren. att Passagen 
ifrån Slegluckan strök i Wapenhus-Muren .. . • (Sockenst. -p rnt. 1824). Detta på 
den grund alt >Gatan up till kyrkan är för smal lill vistande af Folk och Hästar> . 

1 
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Foto . .T. n oowul 19 t i. 

Fig. 236 . 1I:;_u+1dir. 
i{lockstapeln . 

Glockcnlurrn uns cl .•J 1701. 

(Sockenst.-Prol. 1823), 

belägen, befinner sig en plan, som sträc
ker s ig fram till la ndsvägen och där av
grän sas av clt Laket med en liknande in
gång som bogårclsmuren . Denna plan är 
planterad med fyra rader av lönnar, som 
I i Ida ell vackert per ·pekliv fram mol 
kyrkan . 

BOG ÅRDSM Un. Kyrkogård en omgives av en mur av 
s tora gråslensb lock, lagda i bruk (H. intill 
150 cm., B. c:a 110- 120 cm.). Denna 
rnr fordom försedd med spån klädd avtäck
ning - ·en spåning av bogårdsmuren före
togs 1704-07 - , men 1823 beslöts, alt 
» lrLilak et på Dogård srn uren skulle borlla
ga och försii.ljas på öppen Auclion » 

Yilke t ock synes ha skell. Numera finnes 
tällvis (i norr och väster) torv täckning. !\furen har endas l en 

lNG NG. 	 in gång - å t ös lcr - med Legelmurade och vitrappade, fyrs i
diga grindstolpar (uppförda 1825), vars pl å lhuYar krönas av jiirn
vaser. Smidda jLirngr indar, troligen frå n 1 43. - Åren 1824-25 

ÄwnE nedrevos de s li g lu c k o r, som tidigare funnos: en stor i ös ter, 
•NG 	 NcoAi1. elt stycke längre å t norr i.in den nuvarande ingången, och en 

mindre i söder. 1 Dessa, som voro av tegel, vilkalkade, samt för 
sedda med spå ntak,2 härrörde möjligen frå n medeltid en, men hade 
flera gånger ombyggts, grundliga. t å r 1758, då de även försågos 
med nya porlar. 

Längs bogårdsmuren i.iro olika slags löv träd planterad e. 

Söder om kyrkan strax utanför bogårdsmuren, ligger den 
STAPEL. brädfodrad e, svarttjärade klo c k s tap e ln , krönt av spånkUidd, del 

vis plåtbeslagen huv (fi g. 236). Dess kons truktion framgår av fig. 
234-235. Denna s tapel uppbyggdes 1701 och var redan från början 
inbrädad. Des förinnan fanns en i.iltlre klocks tapel , flera gånger 
omnämnd i ri.ikensk. frå n 1600-tal el. 

1 Flera gånger nlimnrla i Soekensl. ·prof. frå n dessa år. Den se nare kallas 

>l illa Slegluckan midl för J\loekstapeln • . 
2 

• l\ alck till ' ti glu ekorna • ( Riik. 1696); > l\låekaren för Södersligluckans spå 

ning• (Räk. 17 2-1-t Df, rle rcYos, erhöll den ornnniimnde Erik Ersson teglet som 
ett slags ersii t lning. 
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Kyrkobyggnaden. 

Kyrkan be ·tår av rektangulärt lå nghus med vapenhus i söder P LAN. 

och sakris tia i norr. Den iir huvudsakligen uppförd av gråsten MATE RI AL. 

- medels tora, kluvna block, liggande i någorlunda jämna skift. 
Tegel iir använt i omfattningar, i rös Lenas blinderingar, sam t i 
va lv och murpelare. Kyrkan iir utvänd igt spritputsad me d slät

-p--~ 

Upp111till au !I. l.iljenq11ist o. n. B/0111q11ist. 1912 . 

Fig. 237 . Lunda. Plan. Skala 1 : 300. 
Grundriss . 

1putsade hörn och omfattningar. Där den nuvarande vita pulsen YTTERMURARS 

l!EHA~OLING.på några ställen bortfallit, synes skäraktig puts under. Slätput
sade äro även de enk la blinderingarna (fi g. 232) på långhusets och 
vapenhu sets rösten; de förra av en hal vstens djup , 2 den senare 
endas t utförd i put: (icke ursprunglig). I östra röslet s itter sedan 
1807 ett ur.3 

1 1768 omnämncs för försla gången rappning av kyrkan i räkensk . Niir 
Pcringsk iöld samlade material till • Monumenla sveo-golhorum>, voro fl era runs tenar, 
inmurade i kyrkmuren, synliga . J\yrkan Yar a lllså då troligen orappad. 

2 Blinderingarmt saknas å teck ningen i Arn1T:-IJXGAR, säkerligen endast på 
grund av ett förbiseende. 

8 Även dessförinnan synes elt ur ha funni ts; vid överläggningen om ur\'erkels 

an ·kaffande talas nämligen om >elt nyll tnverk • (Sockenst.·prot. 1805). 
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FöNsTEn . Fönstren upphöggos lill s in nuvarande s torlek 1804. De ära 

s tickbågiga och fö rsedda med spröjsar av trä. Smalare än de 

övriga, . amt rundbågigt, är västra gavelfö nstre t, som troligen bibe 

hå llit en i.ildre form (ehuru kans ke ej den ursprungliga). Ett lik

artat fönster är igensalt på östra gaveln (troligen 1750, då altar

tavlan uppsattes), men är utvändigt markerat som blindföns ter. 

Det i.ir tyd ligtvis detsamma, som synes å teckningen i ArnITN I NGAH 


l:--;Ghc. . (1684). - In gå n ge n till l ~rnghuse t är rundbågig med en svagt till 

spetsad (troligen ; själva spetsen i.ir avskuren av valvet), två 


L'p1i11Hill cw A. Liljen q11ist o. l). Blo111q 11 isf . 1912. 

Fig. 238. Lunda. Längdsektion mot norr. 
L:ingsschn itt gcgen :\orden. 

gånger avtrappad omfattning (språngens 13. c:a 15 cm. ; öppningens 
GoLv 	 ned re del numera vidgad). - Golvet i.ir i långhusgången lagt 

med kvadratiskt tegel (1870); i bi.in kkvarteren är brädgolv; koret 
täckes av gravstenar. 1 sakristia och vapenhus i.iro de gamla 
tegelgolven bibehå llna; i vapenhuse t bildar teglet en c irkelrun d 
fi gur i go lvets mitt. 

VAL\". Långhuse t täckes av tre på sköldbågar och fl ersprångiga mur-
pelare vilande s tjärnvalv (tegelmå tt 28-29x?x9 cm. ). Sköld
bågarna i.i.ro tryckta rundbågar utom i ös ter och väster, där de, 
liksom gördelbågarna, ä ro tillspetsade. De båda ös lliga valven hava 
spe ts profilerade ribbor , det västra cl~irernot ribbor av fyrsidig 
genomskärning, ovanligt breda och klu mpiga. På några ställ en 
i valven, särskilt s trax ovanför rnlvanfangen, märkas s må rcktan
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guliira hå l, s . k. skvaller
hå l.1 Valv och murar iiro 

pulsade och avfärgade i 
en gu lakti g lon .2 

Samtliga la k äro klädda VATTENTAI< 

med tjärad furu spån av 
fyrka ntigt snitt. Vinds ki 
dorna {tro överallt av 
. amma form som fi g. 24-2 
visar . A lå nghuse ts gav lar 
ä r o vindflöjlar av sm itt järn 
an bragta; den ena bär i 
genombrutet arbete bok
stäverna H B S D G, jämte 
e n slji_irna och A:o 1710, 
den a ndra JVI C S och 
1729. 

Flera shi l lala för all 
den lill a trånga sak ri st ian S .llil\ISTJA. 

iir kyrkans i_ildsla del. I la
nen vi sar, all skiljemuren 
mellan långh us och sa k
r istia i_ir tunn are än lång
hu sets murar i övrigt. 
Denna del av muren visar 
från sa kri s tians vind en 
så r1tlt behand !ad yta, all 
den omöj ligt kan anses ha 
varit crodsida (särs kilt om 
man ji_imför den med den 

från vapenhuset sy nli ga gam la yllermuren) . Till yllermera 
vi sso visar s ig, all sakri s tian s rernstycken icke s luta stumt 
mol 11:\ ngh usels nord mur, som vanligen iir fa ll et, u lan sträcka s ig 

1 Dylika sm{L h it! i valvHicklarna finnas myckel ofta i mcdell ida ~al v . De 

gå netl 11pp:H genom valvkapporna och ulm)'nna i de lägs l bcUgna mellanrnm · 

men mellan vah-t raYcerna ptL vind en. Deras uppgift ;ir a tt ,-ara av lopp fö r det 

vatten, so m eYcnluc llt kan rinna in p:°L vinden genom fe lakligheler på yllerla kel. 

.Delta vallen samlas nalurligl\·is just i de nämnda mellanrummen mellan rnlYkap

po rna och sku lle, om det ej uppmärksammades och aYleddes, Yålla skada i yalYen. 
2 >Inga gamla målningar ha kunnal upptäckas und er den nuvarande hYita kalkbe


st rykningen > enligt en berättelse av dåv. '"pas tor S. Andersson, daterad 1897, i A. T. A. 


•!ie. Hll.JI• • ... - 6 • 

[ 'p/>llHi/I uv/\. Ulje11q11isl o. /) , Jllo r11q11i sl . 191?. 

Fig. 239. Lunda. Tvärsektion mot ös ter. 
Qucrschnill gcgcn Osten . 

- .) t...rtr.o~ - c. - .D · 

l'ppr11iill av A. Uljenq11isl o . /J . J1/omq11isl . 191 2. 

Fig. 2-!0. Lunda. Tvärscktion mot väster. 
Qucrschnitt gcgen \Ves tcn. 
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Fig. 241. Lunda kyrka 1684. Efter koncept
teckning till AFIUTNINGAll. 

Die 1,;irchc Lunda 1684. Nach Handzeichnun g. 

ett stycke in densamma. Sakri s tian mås te a lllså vara sam tidig 
med eller äldre Lin långhuset. All det senare är fallet göres troligt 

genom elt egendom li gt 
förhållande med in
gi°rngen mellan långhus 
och sakris tia. Denna 
har mot lå nghu set en 
rundbågig tegelomfalt
ning med tre språng 
(l:L c:a 15 cm .), men 
de lvå inre sprången 
ha i dörrens övre parti 
huggits bort, för all 
densamma skull e bli 
tillräckli gt hög. Själva. 
öppningen har därige
nom blivit st ickbåg ig. 

Om man rekonstruerar omfattningen , blir öppningens höjd endast 
c:a 1 m., vilket är orimligt. Troligt är a lltså, alt ingången är 
gjord endast med tank e på sakristian s nivå, som fortfarande är två 
trappsteg lägre än korets och troligen tidigare varit ännu lägre.1 Vid 
undersökningen 1912 bortknackad es pulsen på en del ställen i de 
yttre vinklarna, där sakristians väst- och östmurar rnöla norra lång
husmuren. Det visade s ig då å de sex s täll en, so m undersöktes, 
att den senare muren stö ter s tumt mot de båda förra. 

Det sy nes a lltså, som om sa kri st ian skulle 
vara kyrkans Lild s ta del. Möjligen har den ut
gjo rt elt litet kapell. 2 Någol analogt fal l är 
ej känl i Sverige - varför man , lrols anförda 
skäl , mås te känna s ig mycket tveksam om 
denna lösn in g av frågan - men i den fin s ka 
kyrkan Nykyrko är ptl sam ma säll sakri s tian 
inb yggd i lå nghu se t och ansedd so m kyrkan s 
älclsla del. 5 Då sa kristian i Lund a ej tord e vara 
äldre än 1400-talet (jfr s. 21G), blir sjä lva kyr
kans datering härigenom gans ka sen. 

1 I vis. -prol. 1776 (Skepplun as prol.·bok I{. !. 1) förekommer del heslul a ng. 
Lu nda sakristia, alt den skullo >repareras, medelst go lfwels uphöjande i jlim likh et 
med Cho rel. • Som e mell ertid >och t rädgo lfs inläggande• f,,Jjer, men det ga mla 
tegelgolvet ii.nnu ligger kva r, synes beslutet ej ha lell ti ll någon å tgärd. 

' J fr del s. 27U omta lad e • gamla Stenbordet .. i sacri st ian >, troli gen ett a ltarbord. 
3 Jfr Fl:-ILA"DS KYHKOR, I. Ulg. av K. K. ME INA NDER 0. J. HINi\E, s. 15-16. 

/) . nto111q11isl d eli ll . 1912. 

Fig. 2-12. Lunda. Vind

sk id a (samma typ :1 


l:i nf(hus, va penhu s 

och sakristia). 


\Vindbrctt. 
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F oto . . t. T.iljenq11ist 1912. 

Fig. 24;1, Lunda. Interiö r mot öster. 
In11cnhild gcgcn Osten. 

Att en kyrka Lidigare funnils i Lunda är eme ll e rlid doku me n
Lariskt hi.nl 1 och bevisas i.i.ven genom dopfunle n. Var denna kyrka 
varit belägen i.i.r emellertid ovisst. Kyrkogårde ns mark iir en ligl upp
gift av s kolläraren Brodin ovanl igt s le ni g och inn ehå ller möjligen 
några grunder ef te r gaml a byggnad er. Men ortslrad itionen vet beri.i.lla , 
alt e tt s tycke bortå t Lindho lms vi.i.gen - där terrängen i.ir myc ket 
grop ig och oji.i.mn - finna s grundmurarna av en kyrka. 

Sakris tian får s ilt ljus genom elt litet fyrk a ntigt fönst er å t 
öster, vilket förr kunnat till s li.ingas medels t en lu c ka - järn
krarnµorna s illa ännu kvar i muren. Dör ren är av llilad e plankor; 
dess övre, stickbågiga del är senare p~tsal t - e lt ylterl iga re be vi s , 
att ingången är ulvidgad. På uts idan i.ir de n se nare p lå tbes la
gen och de ursprungli ga go tiska, s midda ll es lagen fästade på den 
nya plåten. - Valve t ät· e lt med all sann o likhet ursp rung ligt 
fyrd elat ribbvalv med ribbor av fyrsid ig genoms kärning; ribb or
nas a nfang utan si.irskild mark ering c:a 11/-! m. över go lvet. Valv 
och murar vitmenade. I norra vi.i.gge n märkes en kvadrati sk nisch 

1 1303 v isiteras >Lunrlalolpls • ky1·ka a,· ä rkeb iskop Nil s All eson (DIPJ .. SUEC.. 

111 , 111' 22 18). Jfr f. ö. '· 26 8. 

http:oji.i.mn
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U.~GlffS . 

VALV

SLAGNl~G . 

DATEl\ ING . 

Fofo. .1/. Ol.<so11 191 2. 

(74 x 74 x 48 cm.); då 
i riikensk. 1766 lalas om 
»gam la Slenbordels ned
tagande i sacri Lian », me
nas annol ik t elt allar
bord, som varit placerat 
i eller framför denna 
nisch. l öslra vi.i.ggen 
c:a 25 cm. ovanfö r gol
vet finn es ii.ven en (te
gelmurad) ni ch,men hell 
!i len och av hakformig 
plan form (35 x 22 x f>4 
cm.). En tredje nisch, 
i.i.ven legelmurad, befi 11· 
ner s ig i vi.islra muren 
(41: x J-2 x 38 cm.). 

När sakristian upp
fördes, i.ir s vå rl alt med 
visshet avgöra - all 
döma av i ngi'tngens breIl 

F ig. 244. Luuda. Interiör mot vftstcr. rundbågiga form försl 
lnncnhild gcge11 \\7cs lc11. 

nncler 1400-ta let, diL 
ii.ven val\'el, om del iir nr:::prungligl, hänfö r elen. 

Del nuvarande l å ng l1nseL Lillbyggdes på så vis, all sakl'i f: Lians 
sydmur inbakades i långhusels nordmur. Den nya kyrkan var 
troligen, alt döma av otydliga spår å dess från vapenhu:::vinclen 
s ynliga yttermur, ulviindigL försedd med en bred fogstrykning, som 
li.imnacle slenarnas mittparti frill. Fönstrens form okänrl . In
gå ngen den nuvarande mellan lå nghus och vapenl111 . . 

Valven i Lunda, som med all sann olikhet i.i.ro ursprungliga, 1 

vi sa en pt't falland e likhet med valven i Skeppluna, ehuru rib
bornas profil förenkl a ts Lill spelsprofilering. Troligen är del 
dessa valv, härrörand e från medlet av 1400-talet, vilka utgjort 
förebilden. Valven i Lunda - och cl i.i.rmed kyrkan - härröra 
al ltsl't från Liden kort efler 1450. Sakrislian och Jfrnghusel kunna 

1 Alt laks lolarna pft ctl par sfäll cn ii l'O urfasade r,·,r valrnn s kul le kunna 

fresta till den förmodan , all Yalven är0 sena re. ~len u1·fasningen i la kstolarmt 

förklaras bällre s[dunda, a ll la ks lola rna sam ma npassades nere på ma rken och vid 

uppsättandet bcfunn os löpa a llt för lätl intill rnlYe n oc h dlirf'ör urfasa des. 
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Folo . I. \\'ilc/;e 1917 . 
Fig. 245. Lunda. In gå ng till sakristian . 

Eingang r.ur Sakristci. 

golt ryckas gan ka nära varandra i Liden; deras ingångar vi.' a 
t. ex . samma enkla profil med r~itvink l i ga språn". 

Ännu ·enare har Yape nhu se t till 
V APEXH t:S. 

kommit. Dess s~ike rli gen ursprnngliga 
va lv - det ha r sköldbåge endast mot 
kyrkans sydmut' - skiir över lilnghus
porlalens omfattning. Va lvet ä t· fyrde lat 
med ri bbor av reklangulät· genornsbr
ning, vilka ulgtt från muren ulan rnar

--+-1---<~-..~-----.~ ~kerat anfang c:a 1 m. över golvet. In- ~ · • 
Th . llerge 11 /~ i/eli11. 1917. 

gången ~ir rundbågig med tre avtrapp- Fig. 2.H;, Lunda . Sektion av 

ningar och slänges av en dön av bi lade val\'ribbor i rnnghusct 

" 011Plankor, var framsida i :enare tid blivi t Schn i tt Gewtil hcrippen im
I .anghausc. 
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klädd med bräder och gulmålad. Från vinden synes i röstet en 
liten stickbågig, tegelmurad ljusöppning, nu igenmurad, säkerligen 
identisk med dBn å teckningen i Arn1TRINGAR synliga gluggen. 

Vapenhuset hLi.rrör sannolikt från 1500-tale t. 
SENARE llEPA I början av 1600-talet synes k yrkan ha varit mycket förfall en 

nATIONEll. 
alt döma av e tt kgl. brev av Gustaf ][ Adolf frå n 1620.1 Angå
ende de r eparationsarbeten, som då utfördes, vet man emellertid 
ingenting. 

UPPVXRM  Senast är kyrkan r eparerad 1897. - Den uppvärmes genom 
NlNG . 

en kamin i korets sydös tra hörn. 

D. fl/0111q11isl d eli11 . 1912. 

Fig. 247. Lunda. Nyckelplåt 

å sakristidörrcn. 


Schliissclschilrl an <ler Tl"1r 

zur Sukristci. 


n. B/0111q11is t de /in. 19 12. 

Fig. 2~8. Dörring å 
sakrislidörren. 

Tllrklopfer an <ler Tiir 
zur Sakristei. 

Inredning och lösa inventarier. 

A1.TAn t:. Altaret beslår av ell tegelmurat bord , framtill öppet och igen-
satt med bräder . Bakom detsamma Li.r å en murad sockel 

1 I Riksarkivet (jfr klillförteckn. ). BrcYel lyder in exlcnso som följer : 
>BrefT för Bönderna i Lunda 

till deras kyrkioh ielp afT 

Slockh: d n 14. Dccemb. 

Wij Gustaf A<lolph Göre wcllc rligil, al elTlcr wij förnimmc alT wåre Vndcr

sålhcr i Lunda S. Vthi Seminge hundarclz häraclh , all deras kyrkia lir michla för 

rall cn, och att dcr ähr elliesl ringa och få till ~lanlall som kunna Vprctta henne. 

hwa r hon icke snart och i tijdh blifwe r hullpcn. sr. hafwc dhe fördenskull a f 
oss Ödhmiukcligen begiiratt n:"qi;on (hjäJp?J både till Wijnkiöp och kyrkobygn ingen . 

llwilken deras \Vnderdå nige bcglihran \Vi j nådigest anscdl hafwc, och gunstcligcn 

hcrmcdh wlhi delta wår l öpna breffz krarrt efflcrlåtidt dem lill dcds de fö rr hafwa 

lihnnu tre Tr Spannmal, dctlc åh rct a llena att kyrkoherbcrgct der sammastedcs 

dctl bekommer. Ocr wårl Cammar Rftdh. 

Actum ut supra. • 
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a ltarpr ydnaden upp
Rtälld . Denna (fJg. 240) 
utgöres av en i trä s kulp
ierad, vitmålad och för
gy lld uppsats, som inra
mar tre oljemålningar pft 
duk: i mitten en allegorisk 
komposition, framsltillan
de Kristus på korset och 
vid han s fötter en kni.i
böjande kvinna i stjärn
krona, so m uppsam lar 
hans blod i en kalk ; 1 

nedre hörnet slår s krivet: 
»Apocalypseos Cap. Xll . 
V. 1b; - därunder natt
varden; - överst en me
daljong med Kristi him
melsfärd. l färgskalan 
i ngår rätt mycket rött och 
blått, men heltonen är 

Fig. 2rn. Lun<la. Altarprydnad.g ulbrun. Alla tre må l-
Altaraufsalz aus d . J. 1740. 

ningarna i.iro enkla a1·be
ten, samtida med sjä lva altaruppsatsen, vilken tillkom och upp
ställd es 174:0. 1 

- Ovan altartavlan är u ppsatt en förgylld so l 
med en urtavla i, hörande till det urverk, som uppsalles 1807 
och som även har en tavla på östgaveln (jfr s . 271). 

Den äldre altarprydnaden fanns kvar i.in nu 1787 , då den be- Äu.>11E ALTAn

skrives såsom »Gl. Altartafla med kors s tår bak uti kyrckan » PnrnNAn . 

(lnv. 1787). I inv. 1G96 si.iges elen vara »förgy lcl med Crucifix där 
öfver» - möjligen ell altarskåp. 

A lt arskranket är utfört 1870 i tarvlig golikimitalion. Det ALTARSKHANK. 

föregående härrörde från 1769. 

Predikstolen i empiresli l ef ter ritning av C. W. Palmroth (i B. 1'111rnrnsT01.. 

ST.) vitmålad med förgyllningar (tiven en stark blå färg har kommit 
till användning å »fransen• kring ljud taket) är ett en kelt arbete. 

1740 betalas • Fö1· 3:ne Conterfej på altaret • 240 daler. Samma år belalao 

•bilclhuggaren > för >elen betingade Nya Altare Taflan> in allcs 600 daler (Räk. 

1740). 

,..01 0. M. Olsson 1Y1 2. 

1 
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T1M1;1.As . 

Ä1.unE 

rnEurnsToL. 

ÄLDHE 

TIMGLAS . 

J{oHSl\HASK. 

'."'JS(i . 

N c ~rn EH· 
TAv1.on. 

OnGEt.· 
I.Ä KTAHE. 

Den skänktes 1806 av friherrinnan Wall enstjerna på Alluna, 1 vars 
vapen är snidat och må lat på korgens högra sida (fig. 24:3). 

Timglas e t av snidat och förgyllt trä ti llkom säk'3rligen sam
tidigt. 

Före den nuvarande predikstolen ägde kyrkan en annan, om 
vilken man vet, alt den var •med Bi ldhuggeri målad och förgy lld » 
(Inv. 1752), 2 samt »mycket stor och widly[tig• (Sockenst.-prol. 1790). 
Den omnämnes första gången 1696 (In v.) och fanns i behåll ännu 
1829, då den omtalas som »gammal predikstol, söndertagen• 
(ln v. 1829). 

Stativet till ett ä ldre timglas förvaras i sakristian. En piede
sta l av trä uppbär en i trä skulpterad tupp (fig. 250). Spå r av 
kredering och förgy llning. Å piedestalens mitt hå l för den förlo
rade ställningen till timglasen. Anskaffat 174·1. H. 103 cm. 

Fordom ägde kyrkan e tt kors krank, omntimnt 1718, då de t 
målad es av •Målaren Peller Ehnbom » och 1742, då 
»dörrarna wid a ltaret• lagades eller nygjordes. 

Det s ista årta let är även anbragt på ett gavel
fo rmat överstycke av trä, marmorerat i blågrått med 
förgy llningar, samt prytt av en förgylld sol med 
;-; ; ;-;' i millfi.i.ltet, vi lket nu är uppställt i vapen
huset. I-I. 161 cm., B. 183 cm. Hur detta överstycke 
varit placerat och om det överhuvud taget haft något 
med korskran ket att göra är emellertid ovisst. Det 
är rått behand lat på baksidan och måste alltså ha 
suttit mot en vägg. 

Btinkinred ningen, som är s luten och prydes av 
enkla listverksfyllningar , hLirrör [rån 1740. Den om
målades 1911 i en föga lycklig, ljusbrun färg. (1829 
var den »perlfärgad • enligt inv.). 

Foto .•u .01ssn11 Nummertav lor, ett par, vridbart fastsatta vid öst
19/Z. I f lid dFig. muren. . mala, rektangu tira, örgy a ramar me250 . 

Lunda. Stativ överstvcke a.v snida t och förgy llt trä i rokoko. Den 
till timglas f • ... ,. 1~-2 d d k ff d 1~88
frå n 174 1. ena ·ann moJ igen 10, en an ra ansa a es 1 . 

95 x 64 cm. 
Orgelläkta.ren (fig.244) vilar på 10 kannelerade 

l A:-; NA ~I.\ H GA HET ll A \VA 1. 1.E'.';STJER'.';A , f. 1749, t 1 09. G. m . I lo \•junka· 

1·en frih. Ca rl (;ustar Y. Danckwardl lill Sigridsholm, f. 1738, t 1782. 

• >1717 m å lades predijks lole n m ed en ~yllene Sool innan u t i> ( •l< y1·kio nes 

i1w. uthi min tijd [örbätlrndl>, C. l. l. ). 

http:T1Mc.1.As
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pelare och pilastrar1 samt är försedd med et t brös tvärn av trä med 
snidade arkader och däröver ett tandsnitt. Den härrör från re para

tionen 1897. Samtidigt tillkom orgelfasaden. Den förut befintliga 

läktaren var uppbyggd 1687 och hade 1717 må lats »med 13ibli ska 
Historier• (»Kyrkiones Inv. ulhi min tijd förbättradt», C. 1). 

F o to . .\1. Olsso11 19 12. 

Fig. 251. Luncla. Do pfunt av kalks ten frå n förra 
hälften av 1200-tale t. 

T nufs tcin nus l\nlks tcin aus d c111 e rstc n T ci l des 13-ten .Jhts . 

Lunda kyrkas mest konstnärliga invenlal'ium är nlan tvivel dess FuNT. 

utomordentligt vackra d op f u n l (fig. 251). Den ä t· huggen av en vacker, 

ljusgrå ka lks ten (gotlländsk) i tre b lock: cuppa, skaft, fot. Cuppan 
är cylindrisk med s krå nande botten. Li vet ornera av en e legant 
huggen ran ka i låg re lief, vars svicklar varannan gång fy llas av 

en blomma, varannan gång av cll flikigt b lad . Cuppans bollen 
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orneras av fjäl l; gri.in sen mellan liv oc:h bollen markeras av en 
repslav. Det cy I indriska , u ppli Il något smalare skaftet prydes av 
tre framspringande huvuden: två människo- och ett lejonhuv ud . 
Foten utgöre av en attisk bas med ell »hundtandsornament» in
lagt i liålkälen , vi land e på en fyrkanti g platta med liörnb lad. 
Funten, som är försedd med ullömningshål, tillh ör elen gollli.indska 
gru pp, som sarnmanfatlats under benämningen »Calearius » (= kalk
stensmi.istaren), Yerkande orn kr. 1215-ö0.1 IT. Uö cm. Yttre D. 
73 cm. Inre D. 59 cm . Djup 36 cm. 

DorFUNTs Dopfunt s [ot av trä, balusterformad , vit med m:°llade, röda 
FOT . och varta ornament. Inköpt 1758. IL 8G cm . 

Il 
Fo to. :I. Uljenq11isl. 

Fig. 252. Lun da. A. Dops ldll av silver frå n 1789. B. l\al k 
nv s ilver frå n 1835. 

A. Si lhc rncs Taufhcrken \"0111 J. 1789. B. Silhc rner l\ c lch YOm .J. 18:15. 

DOl'Si<.tr.. Dop s kå l av s il ver, ova l, invändigt förgylld (Gg. 262 A). Å båda 
s idorna medaljonger, i vil ka i relief är fram ställd en harpspelande, 
lagerkrön t Apollo. Å ena sidan iir ingraverat: •För Lunda Kyrckas 
medel är denna skål kiöpl uti prob / s ten Nils. iöbergs2 tid 1789. » 
Stämplar: Tre kronor i kartusch, I E. Ell:-\A:\L>Ell I, Hiksiipple, G 2 
r= 1789]. L. 26,5 cm . 

NATT\ . All J>S Kyrkans gamla natlvards s il ver bortsta ls 1834·. Enligt inv. 
K.~l\l.. 1823 bestod det av: förgyl ld kommunionkanna, vi.igande 104 1/ 2 

lod, inköpt 1163 ; förgyl ld kalk vi.igande 48 lod med Oxensliernska 

1Se Ti o nsY.11., Dic Slr inmeis tcr Gotlands, Sthlrn 19 1 , s. 189. Jlr ii vcn CO Rl'E LI ., 

Norrlands kyrkliga konsl under mcdclliden, Upps. & Sthlm J 9 18 , s. J 8 7, fig. 110. 
2 ;\11.s ..1t1nE11G, r. 1711 , kyrkolic rclc i Skcpplunn och Lunda 17ö6 , t 1792. 

http:DOl'Si<.tr
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och Leijonhufvudska vapnen, sam t initialerna T. 0. S., B. L. H.1 

och årtalet 1695, given frå n S igridsholm (omgjord 1790); paten , 
samt oblatask (omgjord 1790). - I en av kyrka ns böcker, märkt 
C. I. 1., finnes elt kvitto på en silverkalk , som 
1712 lämnats till »Kl. Maij:t och Cronan ».2 

De nu befintligapjiiserna iiro: 
Kalk av silver , invändigt fö rgylld (fi g. 252 B). 

S täm pla r: E4 (= 1835]; tre kronor; S tockholms
vapnet; I A . 1. u. 1 11. 25 cm. 

Paten av förgyllt s ilver. S tLimplar E 4 
[ = 1.835]; tre kronor; Stockholmsvapne t; I. P. G. 
Diam. 15,5 cm. 

Socken bu ds ka lk av förgyllt si lver (fi g. 253). 
Askå len Liro in crraveracl e Wredeska och Clerck

" ska vapnen . , Lämplar: å ldermansranka; S tock- Foto. A . l .ilje11 q11ist 1912. 

holmsvapnel; G. S. inom en ring, sam l I Fig. 253. Lunda . 
Sockenbudskalk av[ = 1721]. H. 11,5 cm. 

si lver från 1721. 
Tillhörande oförgy lld vinflaska och en J\ elch aus Si lbcr fiir 

Gemeincle hcsuche.liten rund obla ta s k, samt förgylld paten Vo1n J. li21. 


(Dia m. 8,s cm.) S tämplar å fi a kan: tre kronor i 

kartusch; Uppsala vapen;~; en otydligsläm pel; R 3[= 1823]. 


Sockenbudstygen (utom flaska n) skänktes 1722 av baron Cas 
per Wrede på Norrby.3 

Vinkanna av s ilver, invändigt förgyl ld, pLironformad, med 
Guds lamm på locket. Inskri ption : »Till Lunda församlings kyrka 
af kyrkovärden Anders Pehrsson i St. Söderby s känkt d . 22 Jul. 
1855. » Stämplar: tre kronor, samt A 5 [ = 1855]. IL 32 cm. 

1 Thure OxenSliema, gre\Te ay Croneborg, f. 1614, la ndshövding i Stock

holms och Uppsala län, t 1669. G. m. Bcala L eijon Hufvud , f. 1626, t 1692. 
2 >Efler Han Nåde Högwällborne Hr Baron och Landshöfd: befallning hafycr 

undcrlccknadt cmoltagil af hans Ehrewyrdighccl Hr Prosten Elias Chreij man som 
ifrl<n fölliand c kyrckior lcfwcrera lå li l förstnu lill ha ns Kl. ~laij :t och Cronan, be

stående af nedan[skrefn e] Sölfrer : 
Från Wijdbo 1 förgy ll kalck, wog 23 "/• lod . Frå n Lunda 1 kalck , förgylt innan 

och frå nskil l mill på, wog 21 ' / • lood, Sampt ifrån Norrsunda 1 oförgyll ka lck och 
palen wägdc 22 ' /• lod, 

hwilka 67 ' /• lood Si llf,·cr nu gcnasl a f mig skall i Landt Hänlerijcl insändas, 
då detta qvillo bör emot Hr landt Riinlmitstarcns mig ålerstallas, Upsa la d. 22 

Febr: 1712. Ni lls Upsledt.> 

' CAS PEn WnEDE, major v id Upplands reg:tc, t 1726. G. m . ll lt·ica Eleonora 
Clcrck, f. 1689, t 1744. 

20- 175162. Sveriges ky rkor. L'1111lu11 d /\' . Semingl1111ulra /r å. rad. 
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Oblalas k av sil ver. Stäm p
lar: E 4· [= 1835]; tre kronor ; 
Stockholmsvapnet; I P G. 11. 5 
cm. Diam. 10,s cm. 

Lju s kron a av mässing. 8 
armar med blomformade man 
schetter och lika många pryd
naclsarmar. 'lillstaven slutar i 
ett klo t med inskrift : Af / /(ongl. 
Secreleraren Wälborne/ I-I: OLOF 
EHRENKR00/(1 

/ Stockh olm 

L.J USHEDS liAP. 

A:o 1735 . H. 67 cm. B. 64 cm. 
Lju s kr o na avmi.issingmecl 

ursprungligen 14 armar, varav 
3 nu saknas . Mittstaven kröne 
av en dubbelörn och slutar i ett 
klot, i vilket suttit en ring. 1600
talet. H. 84 cm. B. 76 cm. 

Enligt inv. 1752 fanns en 
krona med å klotet inristat 
Oxenstiernska och Leljonhufvud
ska vapnen, samt initialerna 
T. 0 . S., B. L. H.2 Skul le detta 
möjligen varit den ovan be
skrivna? I så fall har in_ 
eller dylikt, som nu förko mmit. 

Lju s pl å t (fig. 254) av mäs ·ing med drivna och punsade 
ornament: s tili serade lejon- och griphuvuden, samt fruktknippen. 
Löst, musselformat överstycke. 1500-tale t? H. 77 cm. 

Lju sp lå t (fi g. 255) av driven mässing. Rika tulpanornament samt 
fåglar omgiva en oval ram med en dansande putto. Tidigt 1700
tal. H. 44 cm. 

En av dessa ljusplå tar är skänkt av »Comiss. Bengt Dahlgren », 
el en andra från gärden Eka. 

4 lj u s armar av driven och punsad mässing med enkla , s tarkt 
stiliserade växtornament. 3 äro skänkta 1718 av baron Carl 

1 OLOF E1tnE:'\KHOO K, f. 1682, protokolls·sekrclcrarc i inrikes expeditionen , 

t 1760. G. m. Catharina Charlolla Silf\-ercrantz, f. 169ö, t 1728. 
2 Se noten s. 283. 

Foto..\{. Olsson 1912. 

Fig. 254. Lunda . Ljusplåt av 

m ässing. m oo-talet. 


\Vandle uchter a us gclricbcnc m ~!cssin g. 

16!. Jht. 


skriptionen s tått på en kartusch 
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Falkenberg 1 på , 'igridsholm, ursprung
ligen »Silliandes lwenne " ·ijd altaret 
och en wijd Ha ns fäi.nb ( »Kyrkiones 
lnv. ulhi min tijd förbLillradl », C. 1.), 
en 1720 av Erich Persson på Eka. 
Samll iga ha klykor för nu förlorade 
inskriftsköldar. L. 4,0 cm., resp. 
31 cm. 

Tennlju ss takar, elt par, i vriden 
baluslerform. Ostämplade. Inköpta 
1771. H. 26 cm. 

Tennljuss takar, ell par, i liknan
de, enklare form. Stämplar: g i kar
tusch; tre kronor i kartusch ; en o tyd
lig stämpel. H. 22 cm. 

Tennlju s l a kar, ell par, med 
kannelerat skaft och fyrsidig, genombruten bollenplalla. OslLimp
lade. Omkr. 1800. 

Tvåarmade stakar, elt par, av förg ylld , c iselerad mässing 
(fig. 256). Foten visar det finaste arbetet och ä r äldre 
slutet av 1600-talel. H. 23 cm. Det övre partiet, som också 
är ett vackert arbete, är tydligen utfört i avsikt att stämma över
en med foten, men visar rokokodetaljer. Mitten av 1700-talet. 
- Totalhöjd 37 cm. 

An tependium av svart sammet med 1 I-IS och årtalet 1885 TExT1L1Ett 

i s ilvergaloner. L. 206 cm. H. 100 cm. 

Bland antependierna i inv. 1752 märkas ett av blå sammet 
med guldblommor, jämte lillhörande altardyna skänkt av överst
löjlnant Falkenberg1 på Sigridsholm, och ett av »rödblekt » s iden
tyg med guldblommor skänkt av kapten Tegensköld 2 på Norrby. 
Rester av det senare äro möjligen två blå sammetsstycken, helt 
överbroderade med ett ornamentalt bladmönster (applikation och 
konlursöm) i numera brungul färg. Mycket slitna. 1600-lalet. 
()7 x 55 cm. , re p. 95 x 55 cm. 

CAR L FALK EX BERG lill S igrid. holm , f. 1685, ö\·ers t!öj lnant, t 1754. G. 
m. 1 :o Magdalena Sophia Horn af Rantzien , f. 1689, t 1729. 2:o Anna J\la rgarela 

Palbitzki, 	f. 1683, t 1755. 

' CA RL FREDRIC TEG EXSKÖLD, f. 1665, genera lmajor a v infanteriet, t 1735. 

G. m. 1. Ca tha rina E lisabeth Mu rck, t 1710. 2:o Maria Lagerstedl , t l 'i 47. 

Foto • .\I. Olsson 1912. 
Fig. 255. Lunda . Ljusplå t av 

mässing. 1700-talet. 
\\' andlcuchter aus getriehenem 

Mess ing. 18. Jht. 

1 
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Kalkklii.de av grönt, knutet silke med invirkade b lommor av 
guldtråd, kantat av mal gu ldspets. Förfärdigad för kyrkans medel 
1773. 58 x 66 cm. 

Kalkkläde av svart sammet med kors av breda silverband. 
Modernt arbete. 30 x 30 cm. 

Foto. T. 1\"ilcke 1918. 

Fig. 256. Lunda. Ljusstake av förgylld mässing. Slutet av 
1600-talet. Det övre partiet senare (mi tten av 1700-talet). 

Lcuchte r aus Yergolcletem Messing aus dem Enclc dcs li. Jht. Ohercr 
Teil spiilcr (c . 1750). 

l\Ii.i.sshak e av svart sammet med silvergaloner. Möjligen den
samma, som anskaffades 1778. L. (främre) 100 cm., (bakre) 120 cm. 

Inv. 1752 omnämner en mässhake av »blekrödl dammast med 
korss af blå lt sammet med guldbrodering», skänkt av över llöj t
nant Falkenberg, 1 en d:o av brun samm et med kors av s ilver

1 Se noten s. 285. 

http:Kalkklii.de
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pets, . amt slutligen en av vit damast med röd våd på r yggen, 

»nog :öndrig på fodret». 


Bokd yna av ursprungligen vilt iden med ell blommönslcr 

broderat i kulört silke och silvertråd. Skänkt omkr. 1800 av 

majorskan ophie Lilj ehorn 1 på Vasa. 


Hå v av röd sammet med silvergaloner och ·ilverfransar. Å 

balken märlor fö r två håvklockor. Skä11kt 1788 av »Her Cornelen 

1:3ergenstråle2 på . ' igridsholm ». Dj. 19 cm. 'kaftels L. 150 cm. 

F a na fö r Cpplands regemen te efter 1G86 å rs modell , troligen 

förfärdiga l efter slaget vid Poltava, i rnrt fall ·frkerl fö re 1730.3 


Duken av rött siden är :1 ömse sidor målad med det uppliind ·ka 

riksLi.pplel, omgivet av en ·tor lagerkrans. . tången av ·lutas upp

till av en spjutspets. Fanan, som Lir illa medfaren, står nu hop

rullad och tLickl av ett yllefodral - säkerligen det ursprungliga 

- vid prediksto len. Dukens Il. 1/G cm., del bevarnde styckets 

B. 117 cm. Fanst:lngcns L. (inkl. sr julspetsen) 32G cm. 

I vapenhusets vListra mur Lir inmurad en r un slc n,·1 ·om, f. ö. R uNSTENAR. 

oornerad , bLir fö ljande in ·krifl : '11\1-1 · R.1'1'1 • '11'H • ::ft' HR.~I · 
&R.::f · I H'1'1.+- · Il '11*&1.fR.i- • .ft' · ~l.f*"l- 1 • '11\1-1 • R.l~'l'I · = suni . 
ri li · stan · ok iarpi ·bro . Il eftin . Il sihbiarn · a k . J:>iahn Il · suni · 
ri 'Li = . une re le stenen och gjorde bron till minne av igbjörn 
och ThiLign. ._une ristade ( tenen) . 'tenens fo t ~ir tLickt av murbruk. 
Den nu synliga längden Li r 140 cm. Förra hLil ften av 1000-talet. 

Ba util upptager ytterligare två, nu ej synliga stenar: elen ena, 
inmurad i kyrkomuren&(pä kyrkans östra sida enl. Per. Mon. lll) 
bär följand e inskription (en!. Bautil): t'l\1'~1.fl\* .fl\t' *M't'.f 
~ 11'1\ : .fR.1'1.f : '11'.f li- : ~11-'1.f : H'1'1 : '11\H· : &R.l\~l\R.: '111-: 
l\.ft'R.~: -tR.rl\-t 11 n1~ = *IH&I + .fi-'I' : *.fi-'1 : -tl\l''t'l\'1't' [l\~1.+-J 
= kullia uh auk hulma !itu : arisa: . ta in : pin ·a : a fti : uan: bruJ:>ur : 
sin : uakr~ : arfua Il kuJ:> : hia ll ie ant : hans : auk kus m [upiR] = 

Kätillög och Holma läto resa denna sten efter ~in bror ven, Vak
res (!. Vakras) arvinge. Gud o ·h Guds moder hjäl pe hans själ. 

Den andra, som legal i vapenhusdörren,6 bär föl jande inskription : 

e s. 251, not. 3. 
2 Säkerligen Gu TA F ADO LPll BEHf;ENSTH Å l.E, f. 1766, kornell vid Lineg:let 

ti ll häst 1782, sedermera hovjii.gmii. la re, f" 182 7. G. rn . 1:o Christina Charlotta 

ll uldt, f. 1774, t 1802. 2:o Christ ina LoYisa Y. Post, f. 1776, t 1830. 
• Enligt meddela nde av inten denten frih. R. Cederström. 
• Ba uli l 30; Liljegren 52'1; Oybeck Il , 159. 


" Ba ulil 29, Li ljegren 522. 


" Bautil 31. 


http:1"1\1'~1.fl
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I\ I''t' rRI~ + I\ r + I\ I' 't' r-t i t R - - - - - 'I - - - + 13 I\ i- t-t + 13 RI\~ I\ I ~ 
+ ili- ~l\i- + l'MRll'i + l't'l\RIBI\ 13 1\l'I . . = Ul rnfril) + uk + ulrnfastl' 
[li tu rita stin pina iftin] + bunta + bruirnr + sin ·un + kupriks 
+ i rnuribu buk i - - - - - = Holmfrid och f-l olmfas t liito 
resa denna sten e fter Bonde sin bror, son till den Gudri k, som 
bodde i l\Iyr by. 

Foto . l 'pps. 11 /sl . 1918 . 

F ig. 257. Lund a. Viilja. Mitten av 1700-talet. 
Degen. ~lille des 18 ..Jhts. 

Utom dessa omnLimner Peringskiöld (Mon. Jll) en runsten 
>) under wapnhuus hörnet >) . 

GJ\A\' STENAJ\ . De g r a vs te na r, som utgöra större delen av korets gol vbe
tiickning, härröra samtliga från en period i slutet av 1600- och 
börj an av 1700-talet, under vilken socknens mest framstående 
bondsläkter, liksom adelssläkterna i andra socknar, med förbrlek 
synas ha valt sin ILigerstad i kyrkans kor. 

http:l'Mli:.11
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1. Gravsten av rödaktig kalksten , oornerad. Inskription: 
DENN STE r OCH LÄGEHR/STADH I-IÖHEH MIGI-1 EHE[K]/ERSON 
I NÖHEBY I LLUNDA / SOCENN OCH MlN KERE I HUSTRO 
Il. MAHIHA (s ic!) PEÄH[S] / DOTH OCH WÅHA H.ÄTA AHF
'ClNG [AR] / TILL ... / J\NNO 1G72 . .. 205 X 140 cm. 

2. Gravsten av kalksten med enkel ristad ornering: rektaugulär 
ram med cirklar i hörnen. Inskripti on: MÅRTEN ANDEHSON 
/ HVSTRV KAHlN / PARS DÅTEEl ANDERS I l\JÅRTEN SON 
ERIK l\IÅRTEN / SON KERSTIN l\lÅRTENS / DÅTEH lAHA ' 
MÅRTEN SON / ; samt inom en oval: PER MÅRTEN SON I OLOF 
MÅRTEN SON / 1689. 180 x 124 cm. 

3. Gravsten av kalksten; oornerad. Inskription: ENGEB\' 
GRAF / ANNO 169G. 188 x 119 cm. 

4. Gravsten av kalksten med enkel ristad ornering: rektangu
lär ram med cirklar i hörnen. In skription: PÄR MATSO l 
SÖDERBY I I-JU KlERSTlN P.ÄRSDOT/TER bRIK PÄRSON I HU 
KARI EHSDOTTER / KIEHSTl r P \RSDOTTER / 1707. 197 
x 123 cm. 

5. Gravsten av kalksten med enkel ristad ornering: rektangu
li.ir ram med cirkl ar i hörnen. Å en oval inskrifttavla föl jande 
inskription: DENNA STEN OCII GRAF / IlÖR ER SALIGE MAN / 
EIUCK IANSON LVND / OCH HANS K. llUSTRV / CIIEHSTJN 
LARS DÅTTER / OC ll DE BRÖST ARFVINGAR /TILL : DENNA 
SALIGE MAN / FÖÖD A'l. 1662 OCII EN SALJG I ST'CND AF
SÅl\INADE DE / 9 MAH . Z A:o 1718. I E · E · S · / l\l · E · D / 
C · E · D · 165 x 116 cm. 

6. Gravsten av kalksten med reli efornering: rektanguliir ram 
med runda medaljonger i hörnen , innehåll ande kerubhuvuden , 
timglas, dödskalle. Inom ramen i streckat fält en lage1·krans med 
bokstaven W. Därovanför: CFUSTUS ÄH MIT LlF OCH DÖ/DEN 
MIN \VINNING. PA [ULUS] PHl[lipperbrefvet] V. 21. / TENNA 
STEN OCH LÄGERSTAD I IIÖRER. MIG EHIK PEHSON I TlL 
UTI EKE OCH DES H: ANN l/ KA EH IKS DOT: OCll DES Al\
WlNGAR / PEH EHlK ON OCH EHIK EHIKSON. / A0 1742. 210 
x 140 cm. 

7. Gravsten av kalksten, ornerad med en i låg reli ef huggen 
lagerkrans. Inom denna : E[HIK] OLOFSON I IA OLOFSON 
[SUEN] OLOFSON. (Inskriften fullständigad efter lttRFORs). En 
annan inskription döljes av altarringen. C:a 200 x 149 cm. 

http:rektanguli.ir
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VXn .J A. 

P O llTH ;(TT . 

OLJ1rn ,\L
NINGAH. 

Foto . . \!. Olsso n. 1~1 ?. 

Stödd mot vapen
hu sm uren ·ligger en 
granithäll (c:a 150 x 
c:a 75 cm.) med en 
nu fullk omligt oläslig 
in s kription med ver 
saler. 

I-I i r s c h f ä)1 g a r e 
(fig. 257). Jaktvapen . 
Den svagt böjda kling
a n har å s in övre de l 
etsade bancl ornam ent, 
samt in skription en 
»Pro Deo el Pnlria ». 
Fäs tet av mäss ing, 
gjutet och c ise lerat 
med djurbild er och 
jaktscen . Kaveln av 
horn. 1700-talets milt. 

Fig. 258. Lunda . Portriitt i olja av Prosten L. 7 5 cm. - Ett sorgPer Gröndahl. Mitten av 1700-talet. 
Po rt rait cles Pro/>stes Per Grönclahl. fl or bi.inger ännu kvar 

~lille c es 18. Jht. 
vid fäs te t. 

Porträtt , o ljemå lning på duk , av prosten P er Grönclahl ,1 

klädd i svart dräkt, mot s vartgrön grund (fig. 258) . Å baks id an 
iir en papperslapp fäs tad med en ni.i.sta n utpl å nad skrift: »Delta 
Contre fei i.ir Prosten i S keptun a och Luncl a sockn a r Herr P etru · 
Grönclahl af tagen uti s in medelå ld er , och i.i.r de t kj öpt på Auction 
efter Commini s leren Herr Petru s Åsbrink 2 a f undertecknad som 
sedan gaf det till Lunda Kyrka. S igricl sholrn cl. 26 april 1791.. 
Gustaf Adolph Bergenstrå h le.» 3 In fattad i svart och förgy lld ram. 
H. 95 cm. B. 79 cm. 

H e rdarna s tillb e djan , olj emå lning på duk (fig. 259). Förhär
skand e färger äro klarbl å tt och rött mot mörkt brun grund. Kopia, tro
ligen frå n början av 1700-talet, efter nederländ s k 1600-lalsmäslare ur 
Rubens skola. Å baksidan l ~ises i halvt utplånad s krift: »Detta s tycke 
ha r Jungfru Chri s tina Wahlgren ski enckt till Lunda kyrcka den 24 

1 PETEH Gnö:'\ DA H L, kyrkoherde i Skeppluna och Luncla 1732, konlraktspro t 
1749 , t 17 50. 

' PEHH ÅSBH INK, f. 1714, komminister i Skepplu na och Lunda 1751, t 1790. 

" Se nole n s. 287. 
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junij An 1732. » l sam 
tida , förgylld ram. H. 
1:34 cm. B. 104 cm. 

Kristus p å kor se t 
mellan Johannes och 
Maria; oljemålning på 
duk. Johannes i röd , 
l\Iaria i blå man tel. Bak
grnnd en ovädersmörk 
med en ljusnin g över 
korse t. På en s ten vid 
korse ts fot: Så äl s kade 
(iud w erlden, e lc. Jo 
hanis 3 C. v. 16. En 
ke lt arbe te frå n 1/00
lalets början. 1 Förgy lid 
ram. H. 182 cm. B. 
11.9 	 cm. 

Gustaf lll: s tal till 0IVEl\S E . 

s ti.inderna 1/'71 i smal , Fig. 259 . Lunda. Herdarnas tillbedjan . Olje
förgyl ld lis lram . H. 52 m<Hning på duk. l{opia efter en neder

ländsk 1600-talsmlllning, antagligen utförd 
cm. B. 39 cm . (LJndan  i bö1jan av 1700 -talct. 
s ti.illt i sa kri s tian.) Oic Anhc tun g dcr Hirten. Oelmnlcrei aur Lcinwnncl. 

l\op ic, wahrschcinlic h aus dcrn 18..Jht , n :ic: h eine 1n 
På 	predikstolen lig niederliinclischen Meis tcr des 17. Jhts . 

ger en bibel , tryckt 

1764, i pressat läderband. Skänkt 1895 av komminis ter I-I. l\Jorin. 


Ännu 1776 förvarades i kyrkan (en!. vis. -prot.) ett gåvo brev i 
original från 1471, en ligt vilket »Gregers Bengtson, Hiddare uppå 
Beenhambra och Häradsdomhafwande i Sämmingiahundret • skänkte 
en äng i Norrby till kyrkan. 2 

I sakri stian slår bl. a. e tt bord av gammal allmoge typ , ell bl å
må lat skåp för textilierna och en ki s ta av trä, pl å Lb es lagen , med 
å rtalet 1790 i järnbeslag. 

Ett »Refben, circa 2 a lnar lå ngt, förvaras såsom ell märk
värdigt Monument » (Jnv. 1823). Detta revben, som red an på 1600

1 Antagligen identisk med detJ stora >Schilderie med Frälsaren uppå >, Yilket 

upptages i inv. 1752 så om skänkt av commissarien Dahlgren . På ett annat stä ll e 
(>Kyrkiones inv. ulhi min lijd förbättrad! >) äges emellertid >en tafla målad med 

Christi Chrusilin Yara skänkt 1724 av baron Casper Wrede pit Norrby (se noten s. 283). 
' Finnes i avskrift i Skepptunas kyrkobok, märkt L, I. 3 (i Landsarkivet). 

Foto . .\(. Olsson 1912. 
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talet fanns i kyrkan och tydligen betraktades såsom en stor märk
värdighet, efter det avbildats i AFRITNINGAR, förvaras där ännu. 
Liknande förekomrnma i ett flertal Upplandskyrkor. Man kommer 
att Li.inka på krönikans ord :1 

»Tha kom och i roodhen een stoor hwall fiisk 
Thz sägher jak al lom för wiislh 
thz war storth wndher 
böndher huggo honum allan sunder. » 

Vilket skedde år 1490. 

KLocKoR. Klockorna hänga i stapeln. 

Den stora klockan har upptill följande plattyska inskription i 
majuskler: Enrik: De: Stokholm : De: Ghot: Mik: Hevd: 2 (= Enrik 
från Stockholm , han har gju lit mig). Den saknar f. ö. a lla orna
ment. Bokslavsformen är niira överensstämmande med den, som 
förekommer å en klocka från Kila, Sörml. (nu i St. hist. mus.), 
vilken av I-I. Hildebrand just på grund av bokstäverna dateras 
till 1200-talets slut eller 1300-lalets början. Denna klocka är en 
ligt inskriften utförd av ~ magister Hedenricus Stokholmensis » 
månne id entisk med den Enrik de Stokholm , som gjutit Lunda
klockan?3 På Kilaklockan finnes emellertid ett klockgjutarmärke 
- ett kors ovanpå en ring - . som jag ej observerat på mäster 
Enriks klocka. - H. 105 cm. Diam. 95 cm. 

Den mindre klockan är enligt inskrift gjuten första gången 
1725, men rämnade vid dödsringningen över Lovisa Ulrika och 
omgjöts 1784 av G. S. Meyer i Stockholm. Den har bladorna
ment, samt å ena sidan följande vers: 

Församlens Lunda bor, the gamb le med lhe unga 
at höra herrans ord, att bedia och lofsiunga 
Mitt klang påminner er, al fruchta så ehr Gud 
al ingen rädes för Domklåckans sista liud. 

Ach kommer Oitigt hit när milt liud eder kallar 
ach kommer hörer till, hvad Herrans mun befaller 
Then vill igt kommer nu, får sa li gt komma tå 
När Guds basuna liud oss alla kalla må. 

1 Sv. FOH:\SHH -SXLLSK . SA~l l .. , 17: 3, s. 117. 

' Enligt godhelsfulll meddelande av prof. Psilander är ordet >henl » öYerflödigl. 
Det är möjligen en sammansättning av initialerna lill fyra andra ord. 

3 För påpekandet häraY har jag alt tacka kyrkoherden M. Åmark, Lillkyrka. 

Kilaklockan är beskriYen och avb. i HILDEBHAND, Sv. Med., !Il, s. 714, fig. 595 . 
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Runt kanlen s lå r: Kommen I af Iacobs hus . Låt os \rnnd ra 
uli Herrans lius. Es: 2 . V. 5. H. 80 cm. Diam. 80 cm. 

lnv. 1752 omnämner: »En liten handklåcka, beri.illades wara \rid 
. ' igridsholm , borla.» 

S a mmanfattning a v Lunda kyrkas konsthistor ia . 

I. En kyrka i »Lundatolpt» exis terade å l- A 
minslone r edan under förra dele n av 1200
lalet. Om denna kyrka låg å den nuvarande: 
plals e ller annorsli:ides, möj ligen närmare ling
. täll e t Folklandslingstad , är obekant. Bevarade .B 
inventarier: dopfunten, den s törre klockan. 

Il. Elt lile t kapell (= den nuvarande sak
ristian) bygges av gråsten, troligen med ur
s prungligt valv (fig . 260 A). 1400-Lalct. c 

!Il. F'n r ektangulär grås lcnskyrka med slji.im
val v bygges inlill kapelle t, vi lket användes som sak
1·istia (fig. 260B). Troligen 1400-talets senar e hä lft. Fig. 260. Lunda. 

IV. 	 Vapenhus med ursprungligt valv tillbyg l{y rkans pla nut
veckling.crbes (fi ,,cr . 260 C). Troli.,c:ren omkr. 1500. - Klocksta-

Grund rissenlwick ~ 

pc! av okänt utseende finnes i1Lm. under 1600 la let. lung d . l\irchc. 

V. lnbri.idad kl ocks tapel bygges 1701. -
Nyinredning av k yrkan (allarprydnad , bänka r) 174-0. 

1'!. Upphuggning av fö ns ter 1804·. Ny predikstol 180G. 
VII. Kyrkan r epareras 1897, samt erhå ller ny orgel och 

o l'gelläktar-e. 

Fig. 261. Lunda ky rk a 1748 enligt handteckning av 0. Grau 
(i Gymnas iebiblioteket i Viister:is). 
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Zusammenfassung. 

Dic Kirchc in Lunda licgt 'in unmittelbarcr Nähe c ines im ~littc laller bcdculcndcn 

~larktnccken s, Folklandslingstad . In der Bliitezeit desselben (13. und 14. Jht. ) 

hat clie Kirche j ecloch niehl in ihrer jetzigen Gesla lt exis lie rt. Nur zwei Tm·entar· 

s llicke stammen aus dicser Epoche, der Taufstein und cinc Gloeke. Lunda i t 

jelzt ein steinernes Saalgcbäude clcs gewöhn!ichen spälgolischen mitlclschwcdischcn 

T)'pus, mit drci Sterngcwölben aus Backslein . Eine nördliche Sakristei schcin t 
merkwlirdiger Weise der ällesle Tcil der Anlage zu sein. Tm Rech nungsbuche v. 

1766 wird • dcr a lle s tc inernc Tiseh in der Sakrislci> crwähnt, \\·ohl ein ä ltercr 

Altar. Es scheint a ls ob die Sakristei als freist chende kleine Kapellc cine Zeit 

la ng In terimslokal fiir das ~l essamt gewcsen w;irc. Diese Annahme wird durch dic 

ganz analogcn V crh;utnissc bci der linnHindischen Kirche Nykyrko 1 gesliil zt, umso

mohr da die finnlä ndi che Kirchenkunst cti eser Gcgend libcrhaupl mi t dcr uplän · 

d ischcn eng verkn lipft ist. Die Sakrislei in L uncla schcint in dcr c rsten Ifäl flc clcs 
15. Jht.s , die Kirche sclbst in <l er Mittc dcs clbcn Säculums gebaut zu sein. Eine 

s lidli che Vorhallc is t etwas spiller angcbaut, doch immor in gotischer Zcil. 

Dcr hölzcrne Glockenlurm is l 1701 ausserhalb <les Friedhofs gebanl wordcn 

( Fig. 233-235). Ein >Kloekstnpel> hal aber auch frlihe r cxisticrl. Bemerken · 

werL isl e in c milLclallerliche Glocke mit ~l aj uskelinschrifL EK BIK : DE : STOKHOL~I : 

OE: GllOT: )l!K: HEVD : Eine lnschrifl mil ähnlichen Lellern hat dic Glockc <ler 

·ödermanländischen Kirche Kila, jeLzt im Hislorischen ~luseum , Stockholm . Auf dieser 
wird dcr >Magister Hedcnricus Slokholmensis • genannt. Beide Glocken st ammen 

wohl aus derselbcn \Verk tall und - nach der Buchstabenform - aus der Zcit 

um 1300. Im Invcntar isl librigens bcsonders bemcrkungswcrt der schon erw;i,hntc 

Taufslcin , e inc Kalksteinarbeil goWinclichen Ursprungs von c. 1215-50 aus dcr 

Gruppc des Anonymus >Calcarius•.2 

1 	 Vgl. K. K. MEINAKDER n. J. R INNE, Finlands kyrkor I , s. 15. 
Vgl. J . RoosvAL, Die Steinmeister Gotlands, Slockholm 1918, S. 189. 



Foto. Jf. Ols.rnn 1fJ1? . 

Fig. 262. Orkesta kyrka fr;\n nordviist. 

Oie I\irch c von Xo rdwcstcn . 


ORKESTA KYRKA. 

UPPLAND, STOCKHOLMS LÄN , SEMINGHUNDRA HÄRAD. 


UPPSALA ÄRKESTIFT, SEMINGHUNDRA KONTRAKT. 


Tryckta källor : R. STEFFEN, Romanska småkyrkor i Öster jöländerna, 

1901, s. 24. - 0. J AXSE i PPLAND, ! , s. 559, 57 7. - SVEHIGE, IV, s. 638. -
DtPL. SUEC, l!I, nr 2218 (ang. kyrkans ä ldsta omnämnande : >Orcu le> visiteras 

1303 av >irkebiskop Nils Alleson) . - HEHDAM., IT, s. 265; IV, s. 303. - flt LDE

BHAl\D, Sv. led., Ill, s. 703 (paten), 733 (rökelsekar). 

Handskrivna källor och avbildningssamlingar: RAi'>SAKX. I 
(a ng. runstenar; aytryek l i Dybeck, Runa, 1848, s. 21.) - AFHITNINGAH, I 

(exteriör frå n söder , pl. 57 i den tryckta uppi. ). - PEH INGER (exteriör från 
söder, skiss, pi. 73 i den tryckta uppi. ) . - PEHI NGS KIÖLDS MON. , Il, bl. 268 

(k lockgjutarmärke å en fordom bclinll ig klocka); Il l, bl. 104 (runstena r). - 11rn

Fons, Il: 1, s. 98 1 (exteriör frän söder, plan). - A. T. A.: Uppm>itningsrilningar 
(plan, sektioner mol norr och öster, exteriörnr från söder och vlister, 2 bl.). Odal. 

o. osign. Dh·erse fotos o. papper, bl . a. dekoralionsmålarcn E. Nordströms teck
ningar av de 1910 framknackade valvmålningarna, jämte uppgifter om vid rcstau 

rcringen av desamma tillagda partie r ; P. ~I. rörande Orkesta kyrka av 0 . Janse, 

clat. "'/• 1909; samt Inv. 1830. - B. ST.: >Ritn ing till nyll Qrgel\·erk för 
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Orkesla Kyrka af Stockholms U in . Förfaltad 1828 a f J . W. Gcrss• . >Rilning 
enligt Orkcsla Kyrkas nuvarande (cl . v. s . fö re resta ureringen 1910) utseende > 
{plan , sekt ioner mol norr, ös ler och väslcr , 1 bl.). Sign . Olilius Österberg, Sthlm , 

apr. 1908. >Ritning till förä ndring inom Orkcsta kyrka, Upland. I nåder gi llad 

d . 1 okl. 1909 > (pla n; seklioncr mol norr, öster och väs ter ; ri tningar till de nuv. 
<lörrnrna t ill vapenh us och lå nghus; 1 bl. ). S ign. o. dal . som ovan. Diverse till 

ä mbetet inkomna ha ndlinga r, bl. a . rörande rcs la urerinf!c n 1910. - L. A.: A. 

13, s. 11 (karla frå n 1690 över trakten nä rmast kyrkan). - U. B. : N . 39. Upbörd 
1531,1 pag. 2. - DO~IKA P.: Av till Domkap. inkomna ha ndlinga r fö rrnras a lla 

ä ldre ä n 1850 (fr. o. m. I 642) i La ndsa rkivct i Uppsala, de å ters tående i Dom

ka pillels arkiv. - UPl'S. UNI VERS. KONSTHI T . IN ST.: Exk . prot. 1910. 

Kyrkans arkivalier: Konsthis tori skt v iktiga upplysninga r fi nnas i följa nde 
i L ANDSARKI VET I UPPSALA fö rva rade volymer : K. I. 1. Soekensl.-prol. 1828
1862. - L. T. 1. Räkensk . 1800- 1868. - Flera av MARKDIS k1•rkböcker in ne· 

hålla dessutom handlingar rörande Orkesta , nä ml. i : K. I. 1. Sockenst .-prol. 1753 
- 1810; bänkdelning 1763. - L. I. 4 . Vis.-prot. 1751. - L. I. 7. Sockenst.

prol. 1811-1830 ; diverse rä kensk. 1799-1825. - N. 1-4. Vis.·prol. 1732, 1754, 

1757 , 1768. - Övriga ha ndlinga r frå n 1800-la let fö rrnras vid kyrkan. 

( ,(/ 

/~,:;-:.. -n 

T/1 . TJer genl: delen . 1917. 
Fig. 263. Orkesta. Situa tionsplan . 

Lageplan. 

Kyrkogård o ch klocksta p e l. 

l30GÄ n o s)1CJ1 . Bogårdsmure n, uppförd av gråslen med merendels obetyd 
liga rester av bruk, är utvändigt c:a 110-160 cm. hög, invändigt, 

1 Hä rvid lämnades från Orkes fa : 

>Klocka n vogh . . . . . 11 Sk'i]; 

Siil lff V !öde marc 

Penningar . . .. . IllI mare 

kopparslakar Illl linslakar III 

Then mindre klockan 

korn . Il pund 

rogh . . XI I sp. 

a ffra t . . I pund> 
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Upp mätt av Th. Berge11/z 1917 . 
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särskilt mot öster, där kyrkogården är uppterrasserad mot den
samma, avsevärt lägre. B. c:a 120-150 cm. Den är numera obe
täckt. Muren är flera gånger om lagd, så t. ex. 1846, då det be
slöts, att »För att skaffa Socknens fattige någon arbets förtjenst ... 
Ringmuren kring kyrkan åtminstone till någon del skall omläggas » 

D 
./___ 

.Ptg11.Je.u,;,,,__ 

{!X::x-

\) 

.l<' ig. 264 . Orkesta. Sektioner av klockstapeln . 
Vertikal- und Horizon talschnilte des Glockenturmes. 

(Sockenst.-prot. 1846). - Enda ing ången är belägen på södra INGÅNG. 

sidan , där en tegelmurad , vitrappad stiglucka (fig. 265) med tunn
valv och plåttak är uppförd. I murarnas insidor äro s tick
bågiga nischer. Grindar av gj utj ärn. 1 Denna stiglucka uppfördes 
1790, då man beslöt att »af len . å nyo uppbygga den större 

1 I klockslapeln förvaras ett par ä ldre grindar av gulmålat trä, om vilkas 
utförande beslut fattades 1859. H. 235 cm. B. 109 cm. 

http:Ptg11.Je
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ÄLDRE 
INGÅNGAll. 

PLANTERING. 

STAPEi.. 

Stigluckan, hwilken förr af Trä bygd nu är förfallen» (Sockenst.
prot. 1789). 

Fordom hade kyrkan tre stigluckor; men 1817 beslöts alt 
»norra Stigluckan ·kulle , såsom öfwerOödig, nedrifwas och Stenmur 
upsätlas». Även beslöts, alt »den Södra repareras. Den vVästra 
skall äfwen i stånd sältas » (Sockenst.-prot. 1.817). I stället för norra 
stigluckan gjordes en öppning med grind, som dock 1858 igenfylldes. 

Kyrkogården planterades 1.842 med lönnar. 
A kyrkogårdens södra del står den brädfodrade, svartljärade 

kl ockstapeln (fi g. 264-65). Tak och huv äro plåtklädda; flöjeln 
en tupp. Den ursprungliga stapelns å lder ~ir okänd. 1791.--92 
genomgick den en grundlig ombyggnad, och möjligt är, att den 
först då inbrädades1 

- att den tidigare varit öppen framgår av 
spår efter spånslagning å hjärlstockarna; 1.844 undergick den »full
kom Jig reparation>. 

Foto. A. T. A. 11. å. 
Fig. 265. Orkesta. Stiglucka. 

I\irchhofsportal. 

Kyrkobyggnaden. 
PLAN. Orkesta kyrka utgöres (se planen fi g. 266) av rektangulärt lå ng

hus, lill vilket ansluter s ig elL smalare och lägre kor med absid 

1 Redan på. en karta från 1690 (i L. A.; jfr källförleckn.) förekommer cmel· 
lertid en, som det tyckes, inbrädad klockstapel, 
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i öster, sakristia i norr och vapenhus i söder. Långhuset har åt 
väster en tillbyggnad, som i kyrkböckerna kallas »bakkyrkan ». 

Murarna äro uppförda av medelstora, kluvna gråstensblock, ~L,TE 111A1.. 

lagda i jämna skift, med hörnkedjor av fint huggen sandsten i 
långhusets östra del , samt i koret. Tegel förekommer i »bak
kyrkans» och vapenhusets rösten (det förra prytt med blinde
ringar) , i dörr- och fönsteromfattningar, samt i alla valv utom 

Uppmätt uu D. Ulo111quisl o. A . Liljenquist 191:!. 

Pig. 266. Orkesta. Plan. Skala 1 : 300. 
Grundriss. 

korets och absidens. H.ester av en socke l finnas kring koret, Soc1m.. 

absiden och den gamla delen av långhuset. Til l det yttre är YTrnnMunAit


kyrkan spritputsad (sista gången sommaren 1917) med slätputsade NAs BEHA1'u· 


hörn , omfattningar och blinderingar. På 1600-talet voro åtminstone l.!NG. 


hörnkedjorna oputsade (såsom framgår av teckningen i »Afrit
ningar », jfr fig. 275); 1794 rappades och vitlimmades hela kyrkan 

utvändigt. 


Fönstren äro stora, rundbågiga med grönaktiga, blyinfattade Fö:"sTEn . 

rutor. De upphöggos till sin nuvarande storlek 1817 samt för
2 1- 175426. Sveriges kyrkor. Uppland /\ '. Se111 ingh1111dm hör ::id. 

http:IATE111.11
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ändrades ytterligare någo t vid en reparation 1910. Det norra 
fönstret tillkom först 1817. I absiden är ett litet rundfönster, 
upphugget 1752 »för winnande af mera ljus för Predikanten », 
i vilket 1910 insattes en glasmålning (ett Kristushuvud). 

I:-;r; Å:-ir. . Enda ingången är genom vapenhusel. Såväl denna som öpp· 

ningen mellan vapenhus och långhus utvidgades vid restaureringen 

J910 och erhöllo då en bred , rundbågig form. Samtidigt tiJJ. 


GoL\". kommo de nuvarande dörrarna. - Golvet är i långhus, vapen 

hu s och sakristia av tegel, lagt i mönster (i den sistnämnda så sent 


Uppmätt av D. Blomquist oclz il. Liljenquist 1912. 

Fig. 267. Orkesta. Längdsnitt mot norr. 
Liingsschnilt gegen Norden. 

som J861); koret är sedan 1854 lagt med kvadratisk plansten; 
»bakkyrkan » är försedd med brädgolv, beläget ett par trappsteg 
högre än den övriga kyrkans nivå. 

h:-iEnvÄGGAR Koret täckes av ett tunnvalv av gråsten med vederlag i söder 
octt VALV. och norr, absiden av elt hjälmvalv, även av gråsten, båda ur

sprungliga. Långhuset ~ däri icke inräknat »bakkyrkan» - är 
välvt med tvenne sexdelade halvstensvalv av tegel1 med breda ribbor 
av fyrsidig genomskärning. De vila på sköldbågar, som i söder 
och norr äro skarpt spetsbågiga, i öster och väster däremot, i 
likhet med den smala gördelbågen, rundbågiga. Ribborna gå ej 
ned i murpelare, utan utgå direkt från muren. Dessa valv äro 
slagna under 1400-talet - sannolikt kort före deras målande på 
1460- eller 70-talet (jfr nedan s. 317). En 1910 uppdragen målad 
kontur i västra valvets sydvästra hörn visar, var den gamla upp

1 Tegelmått: 30X14-15X8- 9 cm. 
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gången till vinden var belägen. - Triumfbågen är svagt till spetsad 
(jfr noten s. i304.) Den är, såsom synes av plan en, i sin nedre del 
lika vid so m koret. C:a 1 1/1 m. över golvet befinner sig å ömse 
sidor i själva bågen en rektangulär nisch (38 x 37 x 28 cm., resp. 
4·2 x 38 x :n cm. ). Över lribunbågen märk es en djup, cirkelrund 

.5t'..f".TIO"' C.-0 

-·~ 1 -

l'j1p111 ii ll uv /J. Rlo111q11ist och . I. Liljenq11isl 19 1:! . 

.Fig. '.WS. Orkes ta . Tvärsnitt mot öster. 
<)ucrschnitt gcgen Osten . 

.jfH.T•Of'I A -- B 

n ' 
~.-- ··~-- ...--..-----. --r=--:r; r -

l 'pp111iill uv D . Rlomquisl och .I. Liljenquisl 1912. 

Fig. 269 . Orkesta. Tvärsnitt mot väster. 
Querschnitt gcgcn \Vestcn. 

nisch (användning okänd). - Kyrkan är invändigt vitputsad. 
långhusets valv samt här och var å murarnas övre delar finna s 
gamla målningar (se s. 311). 

Samtliga kyrkans yttertak äro sedan 1880 täckta av galvanise- YTTERTAK . 

rad , korrugerad plå t (!); t. o. m. vindskidorna äro överklädda med 
plå t. Förut voro taken belagda med furuspån , men spåntäck
ningen måste ofta förnyas och )) kärstrykas )), vilket väl var orsa
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Foto. A. Uljenq11ist 191?. 

Fig. 270. Orkesta kyrka från sydviist. 
Di c l\irchc von Slidwcstcn . 

ken I.i 11 den rrn varande, vanslLil !ande lakbetLickningens tillkomst. 
Å l:°rnglrusels gavelkrön vLidernöjlar av plåt; den västra bär år
lalel JG87, den östra 1881. 

TAKsrnL. T aks lo I en (se fig. 2G8) - av furn - i gamla l ~rnghuset företer ett 
synnerligen å lderdom li gt utseende. Den Lir ovan ligt smäcker, häri 
erinrande om de tidiga takstolarna i Garde (Cottl.) , Forshem (Vgl.) 
och Kinn (Norge). 1 Inre rems lycke saknas. Tvärbjälkarna, son1 
vila i urtagningar i murens krön, äro samlliga avhuggna för va l
ven , med undantag av de båda, som ligga nLirmas t röst.ena. Å 
dessas undersidor finner man spikar och sp iklr å l - spår efter ett 
före valven befintligt platt tr~itak. Takslolens olika delar äro s[1 
intappade i varandra, alt sparrarnas yla ingen städes skäres helt 
av tvärs över. De runda hanbjälkar, som äro fästa strax ovanför 
högbenens stödpunkt mot sparrarna, förefalla att utgöra en senare 
förstärkning. - Korets takstol är br istfälli gt sammansatt av äldre 

1 Sparrnrnas grndek c: a 10-12 cm., högbenens c:a 8-10 cm. Sparrarnas an

tal ulgör 10 par. Beträffande Kinns kyrka Ee C. BEH'IEH i Forcn. til norske fort. 
mindesm. bevari ng, Aarsbcretn., 1902, s. 220 . 

http:vansli.il
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Foto .- .!. Lilje11 q11ist 1912. 

F ig. 271. Orkesta kyrka från sy dos t. 

Die l\irc h e YOn S Cld os tc n . 


material. Jlögbenen utgöras av fyra mycket grova sloc.: kar med 
sneda, nu ändamåls lösa urtagn ingar å två n~i.rliggande sidor. 
Dessa s tockar mås te här ha sekundär användning - de äro 
grova nog a lt tidigare ha tjti.nslgjort L. ex. i en tornspira 
e ll er kl ockstapel. Dessutom ligga på korvind en ett a nta l s toc
kar av utseend e so m fi g. 272. Flera sådana li.ira tidigare ha 
funnits. Den ursprungliga taks tol ens utseende framgår av de 
i rös tet mell an kor och lå nghu s inba kade 
takslolsbjiilkarna (fig. 273). ~!!I #'Den ursprungliga kyrkan utgjordes av DE N ,\LUSTA 

l\ YHKA '.\.ett rektanguhi.rt lå nghus ( = det nuvarand e, LJI 
utom »bakk yrkan ») med kor och absid. 
Huruvida den var utvändigt putsad eller 
ej är svå rt att avgöra - från sakris tians 
vind synas inga puts res ter , från »bak
kyrkans~ vind däremot tydliga sådan a '-0
med bevarad fogristning (fig. 274). Den 

Th . B ergwt= de/i11 . 1917 . 
var försedd med hörnkedjor av fint hug Fig. 272. Orkcsta. Träfrag· 
gen sandsten och en enkel sockel. På ment å korvinden. 

Tcilstiick ii llc re r Holz. s ydsidan av långhuse t fann s ett högt s ittan - konstruktion . 

http:rektanguhi.rt
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Foto. 1;.,,. slub. tit. a11st . 101 1. 

de fönster. l!:n må lad, rund
bågig kontur (ditsatt 1910) 
å innermuren ovanför nu
varande södra fönstret visar. 
att hi.i.r en fönsteröppning 
igenmurats. Teckningen 
»Afritningar » (jfr fig. 27:)) 
visar ~iven ell rnndbt1gigt 
fönster p:°t denna plats, säk0r
Iigen dock ej det ursprung·
1iga, vars form ri ej hinna.' 
l\oret fi ck ljus fr~m cll helt 
lil el, rundb<°igigt fö nster pa 
siidra s idan, beläget ti.i.tt i11 
ti 11 hörn kedjan, a lltså så 
n~irn altaret som möjlig!. 
Detta fönste1' rnr bibehållet 
tinnu i s lut et av 1GOQ.ta lct 
(se fi g. 275). - Ingången, 
beltip;en pi.'1 samma plats 

Fig. 27;!. Od<es la . Parti av röste t mellan 
I:'1nghus och kor, sett från korv inden, med som den nu varan de Öpp
märken efter d e n ursprungliga takstolen. ningen mellan vapenhus och 

0 0T c il dcs Gichcls zwisch cn l.angh:ius und Chor ]a l)!!])lJS, \ ','ll' ti··o, fl!! OClt t:; 111 _ 
,·om Chorhodcn a11s acsehcn, mil Ahdri.ickcn "-' "'· ""' u. 

dcs ursprOngli chen Dacligcs lC1hls. I igen hög med runclbt'tgigom

falln ing av sand sten. 2 Den gamla clönen av bilade (uruplankor 
med smidda beslag (lig. 2/G) förvaras nu i SL. hisl. mus. (inv.-nr 
14278). Den tir siikerl igen medeltida , men torde knappast vara 
den ursprungliga. - Kyrkan var inviindigt putsad , samt i lil.111.r
huset försedd med platt tak , så om framgår av bevarade puts
restcr på vinden och ar de ovan ornntimnda spikarna pi'.t de be
varade tviirbjiilkarncs 1111dersidor. Det plalla ta ket kan möjligen 

1 EU s lälhugget gran itblock, inmurnt Yid foten a1· lriumfbagcn, visar emelle r

tid ön-e d elen av en run<lbå:rig urtagning (nu igenfylld med cement). Möjligen 

har delta block ul:rjort en de l a1· omramningen till etl föns ter. l så fall m åste 

lriumfbål!cn vara ommurnd, Yilkct i och fii1· s il! ä r mycket troligl pit grund aY 

dess Yida och tillspetsad e fo nn. 

! Bcskri1·cn i P. ~I. rörande Orke><ta kyrka av 0. Jan~e •:· 1909 (A. T. A.) ./ 0 

Innan den 1!!10 utv idgades (jfr s. 300), fotograferades de n (tig. 276. TyYärr lir 

emcllc rlid folografien tagen stt, all bågens övre d e l lir " " skmen . Möjligen ii rn 

bilar ay rl en gamla o mfattningen hevarnrlc i triiskcln . 
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Foto . Ccn. stab. lit. nnst. 1917. 

Fig. 274. Orkcs ta . Fogristning å gamla långhusets vflstni 

röste, sett fr:'l n >ba kkyrka ns • vind . 


T c il ,·om \\'cstgic h c l d cs urspri"inglich c n l.a n ghauscs, \ ' O lll wcstlichen Anhau '" " 

geschcn. 1111 1\lörtc! Quaclcr fiigung imiticrcndc Strichc. 

ha Li 11 komm it nf1gol sena re, så all kyrka11 så! unda urspnrngl igen 

haft öppen La ksto l. l\.or oe:l1 absid voro vti.lvda som nu. 


Av planen med Lrtingrc kor och absid savti.l som av de fiul DATE11 1:<<•. 

huggna ltörnkedjorna och den ursprungliga porta lens form, samt 
av den omsliirnl ighelen, atL in LeL Legel ko mm i L Li ll an viind ni ng, 
framgi'.tr, alt den äldsla kyrknn rn[ts lP vara byggd undPr 1100-lalPl 
ell er senast omkr. 1200. 

Sakristian, vars mu r-ar sLöLa sLuml mol långhus och kor, är SA 1rn1sT1A. 

senare lillbyggd . Den Lii.ckes Li!! de t inre av eLL fyrde lat ribbvah· 
med ribbor av fyr ·idig genomskti.rning (snarl ika dem i lunghuseL). 
Det från vinden synl iga norra rösLeL är rått behandlat, och d~t 

valvet ej lieller vilar p~t sköldbågar annat än mol kormuren, lordc 
del vara msprungligL. Mol öster veLLer elL s lickbågigt fö nster 
(omgjort J817). Den rundbågiga ingången slänges av en plå lbe
s lagcn döIT av bilade plankor med enkla smidda järnbeslag (cLL 
slags ytterligt förenklad lil jeornamenLik ; fi g. 279). Öster om dör
ren befinner sig en fyrkantig nisch (4·0 x 33 x 31 cm.). En annan 
nisch, av ung. samma storlek som den förra, men oregelbunden 
(dj. 29 crn.} , befinner sig snett nedanför denna. - Datering troli 
gen 1400-LaleLs milt, samtidigt med långhusvalvens inslagning. 

»Ba kkyrkan » är , som nämnts, med säkerhet yngre än gamla • BAl(J(rnKA:< 

långhuset, mot vars viis tparLi den sluter sLuml. Den är även 

http:framgi'.tr
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yngre än sakrislian , om man får döma av all legelornering sak
nas i dennas, me n finnes i »bakkyrkans » rösle. Av murarnas 
större tjocklek i förh å llande ti Il ltmgh usets 1 synes framgå, alt den 

utgör boltenvåningen till e lt p lanerat, men aldrig utförl torn. !far
p~l tyder även den omsländigheten, all man lå lit röstet mellan 
gamla lå nghuset och den nya Lillbyggnaden s tå kvar. Av bris t 

på medel eller av andra orsaker knncle lornbyggnaden emellerlid 
Pj avs lutas, utan tillbyggnaden lades under samma tak som lå ng

l1u sel. »Bakkvrkan » öppnar s ig mo l långhusel med en spets-

I 
I II~--....

·-I 
,JIl11 .. 

I =-- 
I ? .._ 

---., ""..........-. 

l·' ig. 275. Orkesta kyrka 1684. E fter konceptritning till • Afrilningar>. 
Die l\irche Orkesta 1681 nach eincr Irandzeirhr111n ~ . 

båge, betydligl lägre än Lriumfbågen. På norra sidan av den na 
båge, c:a 1 1/t m . öve r golvet, befinner s ig en fyrs idig ni . ch (36 x 

~G x 23 cm.); en snarlik finn es troligen även på södra s idan , 
111en dö ljes där av en fastnitad minnestav la över Gus taf Vasa. 
VLis tra rös let prydes av tre kopplade, fönslerlika, svagt spelsbtt
giga blinderingar av ung. en halvs tens djup , saml därovanför av 
en liten c irke lrund blindnisch. Å murarnas ins ida mLirkas ovan

för valven inga spår av pnls (de ovannämnda puls res tern a å ga mla 

vLis lra gavelmuren gå in bakom de n ya stri.i.ckmurarna och visa 
s ig därmed vara Lildre Lin tillbyggel), och då valvet ej hell er vi lar 
på s köldbågar annat i,-in i öster och väster , förefall e r del lroligl, 
a ll del Lir nrsprnngli ~t. Det är e lt å tLade lal ribbvalv av lege l,!! 

• Bakky1·kan > iir inv>i.ncligl c. 35 cm. smala re iin :ramla 1 ::111 ~h11scl. 


' Tc:rc lm:'i.tl : 30 X '! X9- 10 rn1. 


1 
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betyd ligt högre än li'.'mghusels valv och ulan djup i kapporna. 
Hibborna ha fyrsidig genomskärning, men äro betydligt smalare 
i.in i långhuset. »Bakkyrkan s» tegelornering återfinn es å fl era 
vapenhus (t. ex . i Hiala och liärkeberga). Del i.ir a lllså en form , 
::;0111 varil använd gans ka sent. Ili.irm ed s tämmer överens, att del 

Foto . A. T . . I. 


Fig. 276. Orkesta. Gamla ingången m ell an va pe nhu set och 

lunghu set (numera vidgad). 


}dt erc r Eingnng von dcr Vorhalle zur l\irch e. 

ursprungI iga val vet Lro l igen kan dalen:.s Lill förra häl fLen ell er 
mitten av 1400-talel. 1 

Vapenhuset är osedvan li gt litet. Den ursp rungliga ingången~ VAPE:-111i.:s . 

finnes fotograferad i A. T . A. (fig. 280). l klocks lapeln förvaras den 
gamla dönen . Denna iir s li ckbågig (U. 22G cm. B. 108 cm.). Låset 
är på baksidan omgivel av en Yäldig träkloss, såsom är vanligt 

1 Enligt benäget meddelande av fil. li e. (; . Ro i~ Tlll l" " . 
2 Ci'uvarandc in~r1n ~ se s. ilOO. 
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Foto. A. I.iljenq11ist 1912. 

Fig. 277. Orkesta. Interiör av långhuset mot öster. 
Inncres gcgcn Os ten. 

på medeltida dörrar . Dörren , som nu är brunmålad, prydes av 
e tt enkelt järnbeslag kring låset och av en slät porlring. Troligen 
härrör den från medeltid ens slut ell er från 1500-talel. Valvet 
- ett kryssvalv av tegel med smala ribbor av fyrsidig genom 
skärnin g - vilar på sköldbågar (spetsbågiga) blott i söder och 
norr. Huruvida det i.ir ursprungligt kan ej avgöras . Vapen
huset är med säkerhet yngre än gam la långhu set. Dess plats i 
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Foto. A. Uljenq11ist 191?. 

Fig. '.!78. Orkcsta. In teriör av långhuset mot \"ftster. 
Inncrcs gcgcn 'Vcstcn. 

förhål lande till »bakkyrkan ,, framgår av planen; men om del i.ir 
i.ildre eller yngre ~i.n dPnna, kan knappast I est~iml sugas. I varje 
fall måste det vara i.ildrc i.in om kr. 14-70, d~L målningarna i valvet 
troligen utfördes (jfr s. 317). 

Åren 1752-53 undergick kyrkan en större reparation , huvud- SENARE FÖR· 

sakligen nyinredning, så alt hon blev »Salt i det stånd , at hon til ,\N nHiNGAI\. 

inwärtes prydnad föga i orten Il ar sin like» (Vi".-prot. 17f>4·). Vid 
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denna r eparalion bars slörsla Lungan av Baron C. \ \T. Ceder
hielm 1 pi.'t 1.indholmen, vilken hade icke all enast »slorl bekymmer 

0 

\ 

. I. l.iljenq 11isl d e /in . HH:!. 

'..!7!1 . Orkcsta. Dörrin!( och nycke ls kylt å sakris ticlörre n . 
TC1rklo prc r 111111 Schl iissclschild :111 dcr T i"1 r w r Sakristei. 

och oföi-Lrn tc11 mi.ida, u Lan oc:h a nsen 1 ig om kostnad», varför i.iven 
sockn cmiinncrna betyga, all »Å rkesta kyrcka ald r ig b l ifwi t så 

heclc1·l ig om inlel Baronen . .. 
' · T'.' \1·::nit. som både förslod och war 

11·il l ig al förordna och ulrila 
delta prnpra och wi.i.l i nri.ill acl e 
al'IJClC» (Sockensl.-prol. 1757). 
131and dem, som i.iven särsk il t av
tackas rö r liimnad hjälp v id 
kyrk oreparationen, i.ir »Erick 
l•:ricksson i Finbiirga». V. ö. in 
tygas, all fii rsamli ngens »wi.il 
\\'il lja, ij fo·er och flij t Li l arbelz
driffl 11·aril sådan, al man ar 
en .·i\. lijlen fö rsambl. del aldrig 
k11nal förmoda och knapl någor
sl i.ides lina» (Sockenst. -pr ot. 
l7ö3). - Senasl har k yrkan 
r estaurerats 1909-10 under led
ning av arkitekt en 0 . Österberg 
(j fr sammanfattningen s. 335). 

LJppv i.irmnin ge n sk er meU rrvÄRM · Fig. '..!SO. Orkcsta . Ga ml a ingå ngen till 
~r~c . vapenhuset ( nu1ncn1 vidgad). delst en j i.irnkamin i långhusets 

;i.It c r c r Einga n g rnr \'orhallc. sydöstra hörn . 

1 CAR L \V11.11 E u1 CE 1>1m 11 1E u1 , f. 1705, kammarherre, t 1769. j\~dc Lind· 

holmens g>trd i Orke. t a soPkcn. G. m . Anna ~ l ar~arclha Y. Slroki rch . 

Foln. A . T. A . 
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Medeltida kalkmålning. 

Vid restaureringen 191.0 framkallades (av dekorationsmålaren 
E. Nordström) de medeltida målningar, som pryda valven och 
delvis även murarna i kor, långhus och vapenhu s. 1 De tiro ut
förda i kalkfärg på torr 
grund; endast två färger 
- grönt och brunrött 
ha kommit till anvtind
ning. I alla figurframställ
ningar är bottnen mönst 
rad med stjärnor. 

Korets valv täckes av 
en rik slingornamentik (fig. 
284); i mitten en stiliserad 
ros, omgiven av liljelik 
nande blommor. Målning
arna begränsas vid valvets 
anfang av en kanllinje. 
Strax nedanför denna sy
nes i sydvästra hörnet en 
liten rest av en fiolspelan
de ängel. I absid valvet 
finnas reste1· av figurmål Fo/o. Gen. slllb. lit. ansl. 1917. 

ningar: två änglar, spe Fig. 281. Orkesla . Oljem å lning, • Erik Jans
son Wasas afhugg 11 a Hufwud • , en!. inskriftlande harpa och luta, där
kopia efter e n före 1753 i absiden befint

under tre glorior, varav lig ka lkmålning. 
Ölmalcrei, laul Tnschrift l\opie einer l\alkmalerei ,den mittersta synes vara vor 1753 im Absidengewölbe hefindlich . 

en korsgloria. Till denna 

figurkomposition , som tydligen förstördes vid rund fönstrets upptagan

de 1752, hänför sig sannolikt en anteckning å en i kyrkans ägo befint

lig gammal oljemålning, framställande ett avhugget huvud (fig. 281). 

På denna står nämligen: »Före Kiörkians Heparation / 1752 war detta 

Eric Jans.on / Wasas afhuggna Hufwud med Wasan målad på/ wäg

gen öfwer altaret därest nu hålet till Glorian I är. blef Copierat 

af Carl Gustaf Reimers på duk / och sedan hit satt igenom CARJ, 

WILHELM / CEDEHHIELMS 2 försörg 1753. » Med hålet till glorian 


1 I A. T. A. fön·arns en noggrann beskriYning över vad som vid konserve 
ringen tilla des. 

2 Se noten s. 31 O. 
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menas möjligen rund fö nstre t, som omgavs av en kran s av 
änglahuvuden. Om målningens utseend e kan man naturli gtvis 
genom 1700-talskopian omöjligt få någon föreställning. Otroli g är 
onekligen uppgiften, a tt målningen över altaret - kyrkans heli-

Foto . . \. Liljenquisl 1912. 

Fig. 282 . Orkesta . ({a\kmålning i triumfbågens norra bågskiinkcl. 
l\a lkma le r e i an der uö rdli ch e n Scitc <l es Triumphbogcns . Um 1170. 

gaste pl a ts - skulle ha föres tällt Erik Johansson Vasas avhuggna 
huvud. Snarare kan man tänka på ett Petrushuvud eller helt 
enkelt på ett huvud sådant som Gud Faders i triumfbågen (fig. 
282). Ett sådant huvud med dess rödbrun a skägg kan mycket väl , 
särskilt om målningen i övrigt var täm ligen förstörd , ha tagits för 
ett avhugget, bloddrypande huvud . Vasavapn et, som enligt an



313 ORKESTA KYRl<A . 

teckningen på tavlan var måla t där bredvid , anger sannolikt, all 
en Vasa bekostat kyrkans e ll er korets prydande med må lningar. 

I triumfbågens välvning är i rekta ngulära fält skapelsehistorien 
fram ställd (fig. 282 o. 283), nämligen (i numrering från norr till 

Foto. A. T.iljenquisl 1912 . 

Fig. 283 . Orkesta. Kalkmålning i triumfbågens södra bågskänkel. 
l\ a lkmalc rci an der s iiclli ch en Scite clcs Triumphbogcns. Um 1470. 

söder): 1. Jorden s skapelse. Gud Fader sitter med framsträckta 
händer p<°t en dubbel regnbåge. - 2. Växternas skapelse. - 3. 
Djurens skapelse. - 4. Männi skornas skapelse. - 5. Syndafallet. 
- 6. Utdrivandet ur Paradiset. 

På muren ovanför triumfbågen är yttersta domen fram ställd 
(fig. 284'). Något till höger om bågens spets sitter Kristus på en 
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Foto. Ce11. sta b. lit. <111•/ . 1917. 

Fig. 28::i. Orkesta. Kalkmålning å norra llinghusm urcn. 
l\alkmalc rc i an der nörcllkhcn \Vand d cs Langhauscs. Um 1-170. 

dubbel regnbfige . Från hans mun utgå ell svärd och e11 lilja. 
Till höge I' kniiböjer Johannes, till vLinster l\laria ; å ömse sidor om 
dem basunblåsande Linglar. Hun t omkring stå de döda upp ur 
s ina gravar. Till viinstcr synes otydligt ena hälften av en sköld 
med schackbrädesmönster ~L snedbalk ; den krönande hFilmen är 
lllplånad , men elt stycke av hjälmbusken synligt. Därnedanför, bil 
dande en avgr~insad grupp för sig, .·ynes Kristus, tillbedd av en 
biskop. Skölden torde hänsyfta på en donator av målningarna. 

I långhuset liickas såväl va lvkappor som ribbor av en sling
ornamentik, i uet närmaste lik den i koret (synlig å fig. 283-85). 
I det östligaste valvet äro två fi gurer inställda , lvå änglar, spe
lande harpa och luta. Sköldbågarna orneras av stiliserade sex
bladiga rosor. I vLiggfällen inom sköldbågarna finnas på norra sidan 
22- 17542G. Sv er iges kyrkor . l 'ppla11d /\". Se111i11gh1111dra härad. 
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Foto. M. Olsson Hit?. 

Fig. 286. Orkes ta. Kalkmålning {i norra lå nghusmuren. 
J\nlkma lc rc i nn der n ördli chen Wand des Lang hauscs . li m 1470. 

gans ka be tydande res te r a v må lningar: i ös tra fältet (tig. ~86) fy ra 
figurer, varav tre - en manlig och två kvinnliga - med glorio1· ; 
dLirunder övre delen av e tt hus med oxe och åsna vid en krubba 
(?) - en del av en Kris ti-föd else-scen (?) ; i väs tra fälte t (ti g. 285) 
Kris tus i Getsema ne, därunder till väns ter övre delen av en man 
med s värd , till höger ett huvud med gloria och (nu oläs ligt) språ k
ba nd (Kris ti fängslande?'). Unde r sjä lva valva nfanget är må lad ett 
s lags allant: ett miinskligt huvud och a xla r, jämte ett par under 
armar, va rs händer före falla att s tödja va lvribborna (fig. 287). -
Aven å södra muren ha må lningar blivit fram tagna, men över 
ka lkades å ter på grund av sin s tora otydlighe t. 

Vapenhusets valv täckes av samma s lingorna mentik som lå ng
li11sets. 

Denna ornam entik före ter s tor likhe t med målningarna i Strä ng
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Foto. r.en . slnb. /il. ansl. 
Fig. 287. Orkcsta. Kalkm:'llninl( :i norra h\nghusmuren. 

l\alkmalcre i an dcr niirdli chcn W a nd rles L:rnghauscs. U1 11 1470. 

näs domkyrkas kor. Att m~irka i.ir, att yttersta-doms-framstä ll 
ningen å triumfbågen företer direkt likh et med samma ämnes 
fram ställning i Strängnäskoret; särskilt Mariafiguren verkar nästan 
kopierad. Till samma grupp höra bl. a. även målningarna i 
Riddarholmskyrkans södra skepp. 1 Strängnäsmålningarna utfördes 
1462-63; 2 troligen härröra Orkesta-målningarna från tiden kort 
dii.refler, och med nästan fullständig säkerhet kan sägas, att de i 
alla delar av kyrkan ä ro samtid igt utförda. De torde vara utförda 
av någon medhjälpare till mästaren för Strängni.i ·målningarna. 

l~tt undantag gives dock. I absidens fond är målad en i en 
ci rke l inskriven sexb ladig blomma (se fi g. 288). Den är gu l med 
skarpt röda konturer, två färger, som icke i dessa nyanser före
komma i målningarna f. ö. Desssutom måste den, att döma av 
de därovanför befintliga rnå lningsresternll;, ha varit dold aY 1400
talsmålningarna. Den är nämligen målad på ett undre och hår
dare putslager än dessa. 3 Den torde dock vara från go ti sk tid. 

Må lningarna torde. hava överkalkats i samband med reparatio
nen 1752-53. 

1 M. OLSSO:>, Riddarholmsk)'l'kan . Konslhisloriska ludicr. Slhlm 1918, s. 24. 
2 Se S. CUR)I AN, Med ellida kalkmå lningar i Slriingnfis domkyrka (Sv . Dagbl. 

'"!,. 1908). 
3 Enl. uppgift av hr E. NonnSTHÖ)I, som rcstaureral m iilningarna. 
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Foto . .11. O/s.<011 1912. 

Fig. 288. Orkesta. Altare och predikstol. 
Altarnuf'sal1. und l\an,.cl aus d . . J. 1752-5:!. 

Inredning och lösa inventarier. 

ALTARE. Allarel är uppmurat av gråsten i samband med predikslolens 
byggande 1752- 53. Ilalvcirkelformigl allarskrank, må lat i blått 
med förgyllningar. I lela kyrkan" inredning nymålade" 1910 i denna 
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fiirg. Dessförinnan var den vil111å lad med förgy llningar (sedan 18ö1 ); 
e ndasl bänkarn a voro må lade i >Vacker ekförg». 

Ovanfö r a ll a rel s lå r pred ik sto len (fig. 288). en rnl'ker l'11Eo1KsToL 

l;olo. .\/ . ll/sso11 /!!I~ . 

Fig. :!8\J. Orkesta. Triumfkruc ifix. 
ll ii lzcrnes Triumphkruzifix. L' m 1:!00. 

l'Okokoanordning, symmetrisk t uppbyggd med två svängda s ido· 
lrappor, vilkas täcken ä ömse s idor orn altaret avs lutas av 

kannelerad r kolonnPr med korinti s ka knpiti.il. ;, predikstolens 
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TrMGLAS. 

T!\IUMF· 

KHUCIFIX. 

buktade utsida är en oljemålning på duk insatt, »Kristus i Gelse
mane ». 1 de vängda trappräcken i.i.ro likaledes oljemålningar pa 
duk infällda : till vi.insler »Adam och Eva i paradiset», till höge !' 
~den helige Andes utgjutande över apostlarna ». Samtliga mål 
ningar äro enkla, men dekorativa arbeten frrll1 ·1700-la lels milt. 
- Å abs id ens mur ovanför predikstolen äro placerade fem keruh:-:
huvuden av snidat och förgy llt tri.i , samt i sji.ilva absidvalvet tv<t 
basunblåsande änglar i rundskulplur, även de av förgy llt lrii . 
De bära försil vrade språkband med orden: )ira mm:e <Bub i 
f?öjben" Q)d7 ;frib på jorben", ©d7 mennisforna en gob vilja".11 11 

Predikslol sanordningen tillkom vid den slora reparation oclt 
nyinredn ing av kyrkan , som ägde rum 1752-58 (jfr s. BO!:l). 
Ker11bshuvud ena ha antagligen tillhört en gloria , d. v. s. en strå l
krans av skulpterat, förgyllt t1·ä, som, en ligt vanligt bruk undel' 
förra häl flen av 1700-talet, omgav runclfönsleet. l\fastaren okänd. 

Timgla se t på predikstolen, vars sta tiv av blåmålat trä med 
snidade och förgy llda ornament krönes av en '' ingad dödskalle 
med vase, iir liksom pred ik stol en utfört i T'Oko ko och tillkom 
samtidigt med denna. H. 72 cm. 

I kyrkans i.igo Lerinner sig i.in nu ett s tort och vackert triumf
krucifix (fig. 280) , tyvärr senare övermft lal, huvudsakligen i ol ika 
nyanser av brunt, oc;h starkt fern issa t: l(ristusb ild en, som i.ir en 
avkom ling av den franska typ, vars skönaste rep resentant i vårt 
land finnes i Öja kyrka på Golllancl , hLinger pft ett kors med 
gotiska ändplallor, å vilkas konkava fram sid or möjligen relieffram 
ställningar av evangelislsy mbolerna varil fäsla. Numera i.i.ro de 
ö,·ermåladc och försedda med inskriptioner: Joh. 1. 29; Galal. (i. 

14; Rom. 8; Actorum 4·. 12. Korset i.ir nedtill försett med en 
tapp, med vilken det varit intappat i en tvärbjälke (trabes). - All 
kru cifixet är en yngre variation av Öjalypen göres troligt av 
vissa ikonografiska detaljer: Kri stus bi.ir törnekrona; korse ts Lind
plallor företräda en senarn typ. 1 Det torde a lltE[L i anslutning till 

1 I ST. HI ST. ~l t;S. linn es ett kru cifi x fri\11 Öslcrhan in gc i Söde rmanland (inv 

nr 15236). som ;ir så likl Orkesta-krucifixcl , alt de synas ha ul gåll f1ån samma 

Yerkstarl. l\orset kantas ;, detta krn cifix a" en s kulpterad bladba rd . säd an som 

orta förekommer på gotlländ ska kru ci fix fr'1n 1200- och 1300-lalcn . C. H. AF UGGLAS 

har i s in ,l\-lianclling (Goll lancls medeltida tdiskulptur t. o. 111. höggoti kens inbrolt . 

Ak . afh. Ups. Sth lrn 1915 , s. 493) behand lat delta kru cifix. som han all'cr yara 

utfört av en sörmlltndsk lärjunge till Öjamästaren (frå nYaron aY ringen kring kors· 

armarna !alar för, att det ej Yar en go ltl li nding). Delta kru cifix dateras Il\' honom 

ti ll 1200-tal els s is ta i'1r elle r något senare . 
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Ugglas' datering av Öjakrucifixet (omkr. l270) 1 kunna dateras till 
omk r. 1300. Alt döma av korse t ~ir del utfört på fa s tlandet (jfr 
nol å s. 320). Bildens 1-1. HO cm . B. 150 cm. Korset s A. 

A. 	 IL C: . 
Foto . . \. T. .I. 

Fig. 2!JO. Orkesta. S. Sigfrid. S. Anna , S. Erik. llilder ur ett 
altarskåp från 1400-talets slut. 

lleiligenl>ildcr aus einem Schnilzaltarc ans dem Ende des Jj..Jhl. 

315 c;rn. H. 233 cm. Kru c ifixe t har fordom hängt i triumfbåge n, 
där bevarade järnkrarnpor ~1.nnu Yi sa tvärbp.lkens plats. 

Kyrkan liar tidigare ugl tYå altarskå p , av vilka res ter förvara s 

1 C:. H . . \I ' l1GGl.A S, a. a. , s . 473. 

http:LIGGl.AS
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St. hisL mus., dit de sbnkles av församlingen 1871 (inv.-11r 
ALTARSKÅPS · 4601). Av det ena återstå fem helgonbilder - av deras stor

nlLDEll . 
lek alt döma har sk~tpet knappast innehåll it ner; det har då variL 

,\ B Foto . . I. 'f. . I. 

Fig. 2!Jl. Orkesta . S 13otvid. S. Eskil. Ur samma altarskåp 
so m bilderna ii ti g. '.190. 

ll ci li gcnhi ldcr aus d c m sclhcn Schn it,allarc wic dic Bilde r auf Fi g. 2!lO. 

av ungefär samma typ som del kända Salemskt1pel (i . L liis l. 
mus.). Bilderna i.i.ro s knma i ek och visa sp;lr av kredering, för
gyllning och målning. Baksidan rå . De framsli.illa: 

1. S. Botvicl med fisken (fi g. 201 A). Han biir pi lgr imsmössa 
nl'h vii~ka vid sidan . 1lögra handens a ttribut förl orat. men har 



323 
"[ ><0. 

förm odligen utgjorts av en 5-l'&v. Spår av kredering, samt av karn a
ti on i ansiktet, förgyllning på hår, skiigg och mantel. H. 75 cm. 

2. S. Sigfrid (fi g. 290 A) i bi skopsdräkt med lJnamans, Suna 
mans och Vinamans huvucl e'n " på: arm en.1 FLirg och förgyllnin g 
rela ti vt vi.i.I bi behå llna (karnation, grå tt pil håret, guld på mäss
haken och mitran, bl å tt på m~iss hak e n s fod er, skorna röcla). ITögra 
handen avslage n. 11. 86 c111 . 

1:0 10 . . \. T. .\. 

Fig. 292. Ork csta . Triiskulptur fn' n e tt altarskå p. 14-00-tal e ts s lut. 

Holzs kulptur aus c ine m Schnit , alt a r c . Ende d cs 15 . .Jhts. 


3. S. Anna, bärand e Mari a och Kris tu sbarn et pZt arm en (fi g 29U Il). 
1-:l ar förm odli gen utgjort skåpets mittfigur. Ka rn a tionen täml igen bil w
håll en. ~p;°u' av fö rgy llning ptl mant eln och bl <°ttt ptt dess foder, 
samt av fö rgyllning ptt ·Marias l1 å r. Ilcnn es och Kri stu sbarn nts 
högra a rmar a vs lagna . l•'otplatta n trasig. JI. 78 cm. 

-1-. S. Erik (fi g. 290 C). Kredering oc lt fiirg nListan helt bo tla . 
Spå r av förgy llning på ru stning och !tår , sarnt av karnati on 
ansiktet. L-.l ögra hand en avs lage n, vLin stra handens a ttr ibut fö1 ·lo-

Enligt legend en rortsall c dessa t re, den lie li ~e S i ~frid s sys lerööne r , li a n ~ 

mi ssionsverk i Viin•n d o~i1 ledo diir ni arty rd iide11. 

i 

1 

http:rortsal.lc
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rat; tro!igen har den burit svärd 
eller spira. Kronans tinnar av
s lagna. H. 80 cm. 

5. S. Eskil i biskopsdräkt med 
tre stenar i vänster hand (fig. 291 B). 
Högra handen avslagen. Hester 
av kredering och färg (karna
tion , grått på håre t, gu ld på 
manteln , blått på mantelns foder). 
H. 82 cm . 

En karakteristiskt behandlad 
detalj är håret. Det är skuret i 
sli.ila, jämntjocka lockar, liggan
de den ena bredvid den andra.s...; 
De8sa äro sedan förgy lida (eller 

~~ gråmålad e), och i förgyllningsI ;; 
C'I ""C grund en (krederingen) ät'O inristade
"" c:·-..,-( 	 "':::: kurvlinjer, som antyda håret8 
~<I) krus ighet. ~~ 

'"" Bilderna iiro elt vackert ar~ ~ 
:-: c 
~ .~ 

bete av nordtyskt eller svenskt ur
"' ....... "' 8prung från s lutet av 1400-talel. 1 

2~ 

~ ~ Av det andra altarskåpet
5:3 äterstår en relief, framställande 
.;3 .E nallvarden (fig. 292); i en rund 
(.)"' b C 

..:.:: c medaljong nederst till vänster s itter 
0 ~ 

::::: en profet i halvfigur med språk
~~ 
C> 0 	

band. Den är s kuren i ek, i 
:'\I 0.. ganska hög relief. Baksidan är 
.:.c~ 
;.,_ 	 urholkad. Sidorna, av vilka den 

ena är rundad, ha varit synliga, 
såsom framgår av bevarad färg. 

l A. LINDBLOM (Nordtysk skulptur 

och måleri i Srcrige från den senare medel · 

liden, Stillm 1916, s. 24) sätter dem i 
samband med den lybske träsnidaren och 
m[darcn Hcrman Rode , som ulförL ett fler 

tal a ltarskåp och helgonskhp föt• svenska 
kyrkor (bl. a. del ovanniimnda Salem· 

skåpet). Han anser troligt, att de äro ett 
arbete ur dennes yc1·kstacl. 
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Reliefen bär spår av kredering, 
förgyllning och färg (karnation 
i ansiktena, förgyllning på dräk
terna, samt på Johannes' hår , 
grått på de övriga apostlarnas 
skägg och hrtr, blått på fodren, 
bordduken vit) . 

Alt denna skulptur ej hört 
till samma altarskåp som de 
ovan beskrivna helgonbilderna 
är tydligt, dels på grund av pro
portionerna , dels genom figur
stilen, som är avsevärt klumpi
gare. Håret tir också här be
handlat på ett helt annat sätt 
- fullt na turali stiskt. H.eliefen 
synes dock vara ungefär sam· 

Fig :rn4. Orkcsta . Orgelläktaren
tidig med bilderna och liksom före 1910. 
de av nordtyskt e ller svenskt m· lli c E111pore Yor 1!)10. 

sprung. H. 77 cm. l:I. 70 cm. 
Bänkinredn in ge n (se fig. 277) iir s lu ten oc:h sedan HJ10 BÄN 1<1NRE0

blfunålad (tidigare i »ekftirg»). Vid samma tillfi.ille fö t·kortades btin- NJNG . 

karna, så a tt ~ängen blev BO cm. bredare'. Htinkarna til lkomm(I 
troligen vid nvinredningen 1752- 53. Ett par gamla ]Ji.inkdörral', 
höran ~le till den nuvarande btinkinredningen, men av någon an
ledning kasserade, förvaras i klockstapeln . 

Enkel, rr. ktanguhir numm er ta vla av blåmå lat trti, krönt av en NuMMEll· 

gy llene lyra. Pil fot. Nyanskaffades ;"u· 1887. H. (med foten) TAvLon . 

215 cm. 
l~ Ll par gamla n u 111 m e l"ta v lo I" med enkla, rek tangulära list

rarnar av förgy li t trä (72 x 
·~·7 cm.) förvaras i sakristian. 

Orge ln i.ir placerad i OncEJ.
LÄKTARE»bakkyrkan » på en estrad, 

som höjer sig ett par trapp joooo1cql 
: teg Ö\"er långhusets go lY . 

t;===t, 1.. l•:straden avski ljes från föt·
A. Lilje11 q11isl dcli11. "/1112 . samlingsrummet genom e11 

Fig. 295. Orkesla. Skema till brtid:;ktirm , ursprungligen 
lftk larskrankct tig. 293. 

Sch c n1a d c r Ernporl>rClstung. hörande till en liiktare, som 

1-"olo. . I. "J'. •I. 
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uppfördes på 1760-lal et. Skärm en tir indelad i fem fäll, i vilka 
iiro in satta oljemålningar på duk med all egori ska fram s l~illnin gar 

av katekesen: fem huvud stycken (fi g. 293, 29i1) : l. Tio Guds 
bud: Moses slå r med lagens tavl or i sina htincl er ; nedanför honom 
Israels barn , som skyl a sina an sikten. - 2. Trons artikl ar : en 
kvinna med förbundna ögo n fallas av P il hand fri:u1 himmelen ; 
Guds öga kas ta r lju s på hennes hFissa. - :3 . ll errens bön: till 
bedj ande keruber bland moln omgiva ett (1uds-öga. - 4·. Döpel
sens sakram ent: Johann es' döpancl e Kri stu s i Jorcl anen. - n. Alta
rets sakram ent: Kri s tus utdela r nattvard en l.Jl ancl apos tlarna. 

lllå lnin garna ~iro i allm tinh et hå llna i de för rokokon typi ska 
g1·önbl:'t ocli gulaktiga tonerna, »na ltvaru en • dock i en någo t 
mörka re färgskala. So m dekorativ helh et sakna de inga lunda 
konstniirligl vtird e. - Hes ter av en läktare, till vilken delta bröst
värn en Li d hört (;;ann olik t ej den ursprungliga), ligga i kl ocksta
pe ln (fyrkanti ga pelare, vitmt'tl acl e med förgylld kannelering, på vilk a 
läktaren vil at). Alt döma av målningarn as s til härrörd e den ur
sprun g- li ga liikla re rr fr~tn nyinredninge n 1762- 5:3 ; el en had e sin plats 
tviirs örnr lftnghu.-e t fra mför lornb i'tgen. J skilj emu re n mellan lång
hu set och »bakk yrkan » var en öppning, genom vilk en man frå n en 
trappa i »ba kkyrkan » kom in Li Il orge lli.ik ta ren. Denna öppning igen
murad e;; såsom obehövli g Hl10, då den nuvarand e orge les trad en 
byggdes. Dess pla ts l.J elee kn as nu med en rn CLl acl kontur (se fi g. ~78) . 

Samma ilr (Hl10) an ska ffad es den nu va rande orge ln . Den är 
11tförd av orgelb ygga ren E. Eriksson i Gävle; fasad en iir densamma 
som förut stod på läkt aren (jfr not. 2). 

Först å r 1828 fi ck Orkes ta sin första orge l. Da 1824 för
slag väcktes om inköpand e a v en sttdan, ullnlack Friherrinnan 
lllri ca Cederliielm 1 farh ågo r, a tt med en s tor orge l i el en lilla 
kyrkan »lrnll er och skri.ill and e skulle intri.iffa i ställ et fö r· de 
ljufva Toner, so m möjligtvi s kund e uplyfta and a kten. Ty all en 
Orge!Byggare bi.il ·t bygger ell s törre Orgverk, för hvilk et han kan 
fa mera beta lt , iir icke n11-gon g~tta » (Soc kenst. -prot. 1824) . 
Den gamla or'geln , so m byggdes av · Direcleur ,-\nd ersson ». upp
ställd es »der den gamla Liicta ren [af 17:);{] nu ii n>.2 

1 .\IAHTA ULn l C.\ CEnEH ll lE UI. f. 1758, 'f" 183il . G. m . l :o ii vc rslcn fri h . C. F . 

Lc ijo n hjc lm , f. 17 35, ·i· 1780. 2 :n öve rste Hobcr l ~l o nlgome ry, f. 17 37, -f 17 98. 

' Den i B. ST. fö r rnrndc ri l nin ge n till fasad en ii r s igne ra d a v J. \V. Gerss , 

men Ö\·e rc nssfämme r ej me d de n nu CX is t e rnndc Or~cJfasa den , vil ke n dock o tvivc J

a. kti gl iir de n samma, so m uppsa. t le>< 1828 . 
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Dop f u n l av s len har tidigare funnils. 1 vi s.-pro t. 1751 före- DorFuNT. 

komm er följande: ».. . acktades ock nödigt at Lhe gambl. och grofl 
tillagne Slen-Funtar lyftas borl uli bägge Kyrckorna , ulur Choren ... 
och a t i s lällct tj enl. Funlar gö ras af trä ). 

Dops täll , enkell, av gråmå lal LrLi, på tre fötler . ll. 84,s DOPsTÄLL. 

c m. 
Ka 1k av förgyllt silver (fig. 2ff7 13). Siämplar: kontro ll (2 ggr) ; NATTVARos

KÄRL . 

1-'olo..I. '/' .I. 

Fig. 296. Orkcsta. Pa te n a\' för~yllt s ih·cr . 1:-!0 0-tal c l. 

Pa tcn c aus Ycrgo lrl e tcm Sill>cr. 11. .lhl . 


riksäpp le [=Uppsa la] ; IY-m~ ; li 2 [= 118Hj. Il. 21 cm. 
Palen av förgyllt s ilver med graverad o rn ering (fi g. 29G). 

bollnen Kris tu s, omgiven av e vange lislsy mbol erna. Å brädden libes: 
+ AvE l\]AHIA GHACI A !'LENA 001\I JN \' S TEC\'l\l BENEDICTA T\' 

IN + - 1300-Lale l. Diam. 1;) cm. N'u i St. hi s t. mus. (inv .-nr 
4729), dit den inköptes 1872. 

Palen av förgyllt s ilver. l bottnen ingraveral kors, bok och 
palmkvistal' , saml »Orkes la 1872 ». Stäm pla r: konlro ll ; S t. Eriks 
huvud [= S tockh olm]; ~; S !) [= 1872]. Oiam . 1fi c ni. 
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Sockenbudstyg. Kalk av silver, invändigt förgylld. Enkel 
ornering på foten. Stämplar: kontroll;~; D(?) 4 [= 1834] . 
H. 13,s cm. Paten av förgyllt silver med fastskruvad oblatask. 
Diam. 8 cm. lnköpt 1834·. 

Kanna av silver (fig. 297 C), invändigt förgylld och med för 
gyllda ornament: runt locket en stav av lager med korsade band, 
runt foten en bladbård. St~implar : kontroll ; riksäpple [= Upp
sala]; I YTTB 1Eus I; F 2 [= 1788]. H. 37 cm. 

A n 	 r. 
Foto . .I. Ulj riiquist 1912. 

Fig. 2!l7. Orkesta. A. Oblatask a,· sih·cr från 1705. - B. l{alk 
av förgyllt silver från li89 . - C:. l{anna av silver från 1788. 

A. 	 Hosticnlrnpsel aus Silber \"Om .T. 1700. - Il. l\clch ans Yergolclclem Silbcr 
\'Olll .r. 1789. - C:. Silberne J{anne Yom .J. 1788. 

Oblatask av silver (fig. 297 A) rund , med en graverad ranka 
runt livet. Stämplar: åldermansranka; Stockholmsvapnet; AS 
sammanflätade); R [= 1705]. H. 4,s cm. Diam. 10 cm. 

Vinbehållare av tenn, åttkantig, försedd med skruvlock. Å 
ena sidan ärinristat: E femuddig stjärna ES / 1648. Stämplar: 
orr, inom kartusch två ggr, samt en otydlig. H. 29,5 cm. 

Vinbehållare av tenn med skruvlock. Fyrkantig med en 
sida konvex. Å ena sidan är inristat: ORKESTA KYRKIA / 
TILLHÖRIG I 1703 / :- A: Gahm :- H. 23,5 cm. 

RöKELSEKAR. Rökelsekar av malm (fig. 298), utan kedjor. Romanskt. Skänkt 
1873 till St. hist. mus., där det nu förvaras (inv. -nr 4955). H. 20 cm. 
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Ljuskrona av förnicklad mässing med 8 ljusarmar i en rad. LJusREDSKAP. 

Staven krönes av en dubbelörn och slutar i ett klot med inskrip
tion: »DENNA LIUSKRONA ÄR FÖRÄRAT TJL / ÅRKESTA 
KYRKIO EFTER SALIGE I WÄLACT[ADE] 
BENGT NILSON ECK FORD(OM] BE/F AL[NING]Z 
MAN OF'R LINDHOL GODSEN I OCH HANS 
HUSTHU ÄRB[ARA] GUDF[RUKTIGA) HUST[H.O] 
/ ELIZABET ERICH DOTTER GAMAL / A NO 
1673.» H. 70 cm. B. 76 cm. 

Ljuskrona av förnicklad mässing med fi 

ljusarmar i en rad. Staven krönes av en dubbel 
örn och flankeras av tre delfiner, samt slutar i 
fltt klot med inskription: , Anders Gahm Catha· 
rina Lönberg Anno 1736 d. 18 Maij. » H. 4·fi 
cm. B. 55 cm. 

Ljuskrona av förnicklad mässing med 6 
tiusarmar i en rad. Enkelt 1700-talsarbele. H. 
1:0 cm. B. 35 cm . ,, Foto. A. 1'. A. 

.. . . . . . I• 1g. 298. Orkesta. 
Kronornas forntckhng tillkommen 1 sen ltd. Homanskt rökelstlrnr. 

Li· u sarm av mässinir med pressade och Romanisches Rauch 
<:J gefilss . 

punsade vegetativa ornament. Vanlig 1600-lals
typ. Armen har burit en kartusch, å vilken, enligt inv. 1887, 

fanns följande inskription : A. P. S. S. 1679. L. 25 cm. 


Ljusarm av förnicklad mässing . med drivna och punsade 
geometriska ornament. 1600-talstyp. L. 30 cm. 

Ljusstakar, ett par, av försilvrad mässing med driven tulpan
ornamentik (fig. 299). Spiralvridna skaft. 1600-talstyp. H. 33 cm. 

Ljusstakar, ett par, av malm (fig. 300). Stå på kolonnerna 
å ömse sidor om altaret. Troligen är det dessa, som avses med 
de »2 ne nya Ljusstakar af Malm att nyttja på Pyramiderne» 
som köptes 1799 (Sockenst.-prot.). I-I. 36 cm. 

Ljusstake av förnicklad mässing. Tvåarmad. Vanlig typ 
från omkr. 1700. H. 27,5 cm. 

Ljusstakar, ett par, av tenn, med räfflade skaft och pärl
stavar. Stämplar : C. G. I M. B. inom kartusch; adlig krona i kar
tusch (båda två ggr); M 2 [= 1794); tre kronor. H. 24,5 cm. 

Ljusstakar, ett par, av tenn . Stämplar saknas. Enkel typ 
från 1800-talets början. H. 8,.~ cm. 

Armstakar, ett par, av nysilver. Stämplar: C R C, samt ny
si lverstämpeln. 
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TEXTii.lim. 

Mu1.1.s PA01::. 

Foto. i l. Liljcnquisl 1912. 
Fig. 29!J. Orkcs ta. Ljusstake av för

sih•rad mässing. l 600-tals-typ. 
Lc uchtcr nus v e rs ilbertcrn Mess in g. 

Typus nus dem 17..lht. 

F'ör a llarel hänga tre an Le
pe ndi e r, det i.ildsla undersl: 

1. av grön sammet, orne
rat med en vacker silverspels 
och C: D: L: G1 i zick-zack
lagda si Ivergaloner. Senare de
len av 1600-Lalel. L. 240 cm. 
H. \:JG cm. 

2. av svarl sammet med 
I ll S och ttrlalet 1785 i silvel'
i.mloner. L. 168 cm. B. 93 c111. 

3. av röd sammet med bro
derier i guldtråd och silke. 
Skänkt 1913 av brukspalron 
lonlgomery på Lindhol men . 

Kalkkli.icl e av vill lärft 
med bård av blomrankor, bro
derade med kulörL silke och 
silvertråd. Mill pLL kli.idel l H S 
i silverbroderi. Del vackra a r
belel är tyvärr mycket slitet och 
smutsigL.1700-talet. J 10 x 52 cm. 

Kal kk Iiid e av röll s iden med silverbroderi och silverspels. 
1800-Lalel. 40 X 38 Cl1l . 

i\li.isshake av svart sammel med silvel'galoner. Kol':-; och sol, 
:-;amt ;°trtalet 1837, broderade i si lvet" L. (fri.i.rnre) 
I 03 cm., (bakre) 117 cm. Renoverad 1863. 

1-I å v av svart sammet med silvergaloner och sil
vrrfrans. Srnrlrnålat, svarvat tri.i.sk:-tfl med mi.iss ings
li olk . Mi.irla (ör håvklocka. Omkli.i.ddes 1861. Oj . 
22 cm. Skaftets L. 152 cm. 

A. 	Uljenquist 
de/in . 191'!.ICvrkvaktar e ro c k av svart vllelyg, fodrad med 

Fig. 300.
grön boj. Fodret nf1got trasigt. F. ö. väl bibehållen. Orkcsta. Ljus
Kli.ide och foder till kyrkvaktare- kapprock anskaffa stake av malm. 

Troligen in 
des 1856. köpt 1799. 

I Le u ch ter o.u sMullspad e med svarvat, blåmålat tri.i.skafl. -'· Erz 1 wahrschei11
l ich 17!)993 cm. (!ingelrnurt. 

' ~l ed rlcs"a initialer ar>e' möjligen grc 1· innan CA THAtui\' A nt·: LA G..11<1> 11-: 

(se noten ~. iln3J. 
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Foto . .1!. Olsso n 19 12 . 

Fig. 301 - 302. l\ unstcnar. Obs! l\islningarna fclakligl imå lade. 
Il 11 ncnslc i nc. 

Tva ru ns lenar liigo intil l kyrkans re.- taurering l910som trösklar Hu:<sT1·:"" 11 

vid vapenhusels yllre oeh inre dörrar. Församlingen lovade då 
alt på egen bekoslnad uppresa dem, om den i s lLill et fi ck veder
börandes Lill slå nd alt ul\•icl ga. porlalerna. 1 De stå nu i »bak
kyrkan ». Hislningen är nu im ålad med rödfi.irg, på fl era s lLill en 
fc lakligt. 

Den ena (fi g. 301)2 bLir följande inskriplion: l'lrl'Hl"li- . l'\r 
• ~lri-1:!=1' • l'lr • ~l*l'lll>R. • ~1-1'.f • R.tl~ [.f •] ~1'tl i- • tr1'A-. • ~R.l'lrl.f X 

F'Hl'IR. ~li-. = usnekin . uk . s ikniol. uk . s ihui t>r. lala . l"eis[a .] 
s lein . eftn . bru ·a x fa t> ur sin = Osniken, Signiut och Sigvid 
lå ta resa denna sten efter s in far Druse. - Hislningen i.ir ulförd av 
mästaren VisLile och Li I I hör följaklligen Liden 1060-1075. l\ lalerial: 
granit. H. 155 cm. 

Den andra (fig. 302)5 bär följande in skription: .fl'll>l'I (el. ~ ) 

Hl-11 (?) l>I .. . ~1'1 tll- · IF'1'1A-. · F'.f \?) I> . . . Bl.f ~ R.1- · l'I Y(?) 't'~l>l'IR. 
~ ltl-~ . . . . I~I ~ l.f~l'I . . . . I~ · R.I ~1'1 = auu!Jn (?' - sliain . ifti H 

1 P . !\!. rörande Orkcsla kyrka a Y 0. JAN S E, dal. '% 1909. (A. T. A). 
2 BAUT IL, 6 ; LII.JEG11EN, 500 ; DYBECK, Il . 144. 
9 BAUTIL, 3; LlLJEGHEN . 501 ; DYBEC !{, JI, 143. 

"23-1751i26. Sveriges kyrkor. Uppland /\". Se111i11 gl ll11t<lra liä rad. 
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fa l>[ur . sin. -] biaorn . uk mo 1>ur siena - [ku l> hialbi ?] sialu 
il . risti = Audun ... (reste) stenen ef ler sin far ... Björn och efter 
sin mor ... (Gud hjälpe) själen. (Kiitt)i l ristade . - Senare hiil[Len 
av 1000-talet. Material : gran it. I-I. 14,5 cm. 

En runslen 1, inmurad i sakristimuren, återfanns vid kyrkans 
omrappning sommaren 1917. Inskription: l\l''t'I " 1'11' " R.1'1~ " 

'11'1i- " l>IH X 1\1" " gR_[\ " 1>1'11 " lr1'1A... " IR.I\ X fHl\R. " 'ili- X l\'il"~R.I' 
x f'Jll"R.l\l>~A... = ulmi x lit x ri sa x stin x 1> ina x uk x bru x 1> isi x iftiR 
x iru x fa 1> ur x sin x uskarl x sikru aR = Holm e li.i.t resa denna sten 
och (göra) denna bro till minne av I-liira sin fader , Sigröds huskarl. 
I-I. c. 160 cm. 

Alla tre runstenarna i.iro korsmärkta. 
G11A\' STENA11 . I koret ligger en g ravsten av kalksten med i relief huggen orne

ring: rektanguli.ir ram med cirkelrunda medalj onger i hörnen , inn e
hå llande kerubs huvuden, timglas och dödskalle. På tvenne inskrift
tavlorstå följande in skriptioner: · DENNE STEN OCH LAGER /STADIJ 
HÖH.RER FORDO 1 V AL/ ACHTAD BENGT NILSSON EEK. BE/FAL
NINGSJ\IAN ÖFVER Ll~DIJOL IS / (;ÅHD SAMPT OCH HANS K. 
HVSTFlO / DEN DYGDER!CJ(A l\IATRONA JI. /E LISABET EHJCKS 
DOTTER GAMMAL/ OCH TJmRAS ARl~VINGAR. TIL. » - »HAR 
VNDER LIGIA BEGRAFNA SALinA I HEH/ RANOM AFSOMNADE 
FOHDOM VALACJ-JTADE / BENGT Nl LSON EEK BE l~A LNINGS
MAN ÖFVER / LINDflOLMS GÅRD HVlLKEN HAN Dl!,N 20 
MAl-t / ANNO 1673 SAl\IPT JIANS K. HVSTH.O GVDB /FHVCH
TIGH ÄHHBOH.EN MATRONA HVSTRO / ELISABET ERICKS 
DOTTEH GAMMAL A JNO / 167~ DEN 5 JQVE IJVILKAS SIÄLAH. 
GVDH EVlN EH.LIGEN FRÖGDCIE. » Inom en lagerkrans slår: 
»B. N. S / ECK / E . E . D / GAMMAL ., runt kanten : »MEN THE 
RÄTFÄH.DlGAS SIÄLLAR ÄHHO I GVDHS HAND OCH INTHET 
DÖDSQVAL KOMl\ IER. VlDH THEM. SAP. 3. V. 1. • 193 x 129 cm. 

PonrnÄTT. Porträtt av Gustaf Vasa. Olj emålning på duk . Enkelt arbete 
från 1800-ta let. Skulpterad och förgyl ld ram , krönt av kunglig 
krona. 78 x 70 cm. 

01. J E \IÅL:-11Nc . 0 lj e må In in g på duk, fram ställande Erik Johansson Vasas 
avhuggna huvud och därunder Vasen (ifr s. 311 , där även den å 
bilden befinlliga inskriften är åte rgiven). Utförd 1752. Mörknad 
och sprucken. Enkel listram av brunmålat trii. 92 X 69 cm. 

M1:-1NESTA\"LA. På söd ra sidan i bågen mellan långhuset och »bakkyrkan » iir 

1 BA UTIL, 8 ; LlLJEGREN, 502. 

http:�HHBOH.EN
http:rektanguli.ir
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infälld en rektangulär stentav la (84 x 71 cm.) med förgylld inskrip
tion: »lVlinn e / 18 1-,,2 96 / af / Gustaf Vasa / Fosterlandsvi.innen I 
Befriaren ». 

Gustaf III: s tal 1772 . l enkel, marmorerad lis lram av trä GusTAF Ill:s 

utan glas. 61x54 cm. 
TAL. 

1 sa kri stian stå ett par länsstolar i Queen-Anne-stil av brun- MöBLER. 

målat trä. Den enas s its klädd 
med brunt tyg, den andras med 
svart vaxduk. Förra hälften av 
1700-talet. H. 97 cm. 

F. ö. finnas i sakristian bl. a. 
ett vitmålat fö.llbord, 
träsoffa (möjligen en 

en omålad 
brudbi.ink), Fig. 303. 

A. Lilje11q 11isl de/in. 1912. 

Orkes ta . Straffstock . 
två vitmålade skåp, en grönmålad Fussb lock. 

träkista med järnbeslag (för s ilv
ret). I s il verk i stan förvaras en enkel trälåda för handlingar, 
märkt 1721. 

l klockstapeln slår en kista av ek med svarvade fötter och ji,irn
beslag. Å ett av beslagen är inristat årta let 1680. H. 83 cm. L. 132 
cm . B. 66 cm. - Dtir förvaras även gamla slraffstocken (fig. 303). 

Utom Karl XU:s bibel äger kyrkan även en bibel från 1655. BrnLAn. 

Klockorna hänga i stape ln. Den stora klockan (H 95 cm ., I\LocKon . 

Diam. 102 cm.) är en ligt inskrift skänkt av grev innan Catharina 
De La Gardie till Lindholm 1 år 1681 samt omgjulen hos G. Meijer 
i Stockho lm 17·U på frih. Carl Wilhelm Cederhielms bekostnad. 2 

Den prydes av gjutna bladfriser och kerubshuvud en samt av 
följande vers: 

Nmr so m tu hör mil ljud 
så skynda dig, ia hasta 
al lyfta up till Gud 
thin händer och bortkasta 
alt hwad tig skadligt rer 
att g ifwa Gud sin priis 
ty alt wad iorden brer 
de giör det på sill wiis. 

I Härmed kan endas t avses grevinn an CHR ISTI NA CATHARINA DE LA GARO!E, 

f. 1632, t 1704. G. m. l :o Riksrådet och fältmarskalken greve Gustaf Adolph 
Leijonhuvud, f. 1619, t 1656, 2:o Riksrå det, riksamiralen och fältmarskalken frih., 

Gustaf Otto Stenbock, f. 1614, t 1685. 
2 Se noten s. 310. 
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Dessutom ett bibelspråk: »Blåser med bassun i Zion llelger 
ena faslo. Kaller / men igheten tillhopa Forsambler folckel. Helger 
/ forsamblingena. Hafwcr och unga barn och doc-ggio/barn till 
sammans. . 'å skall Herren ha[wa ni il om I sill folck och skona 
sino !ande. Joel: 2: ». 

Den mindre klockan (H. 75 cm. , Dia111. 80 cm.) liar en likartad 
ornering, samt biir å ena sidan i11skriftcn: 

Om du min ålder Ycta vill 
min syster clerom fråga Lill 
ntir hon ny skapnad undergick 
jag samma· förmi'rn ~fven firk. 

,\ andra sidan siar cll bibelspråk (Ps. 9:): ,.: (\. 7.) samt »(;. 
l\lcijcr fec. fl olmim 11·1·1. » 

Peringskiöld 1 omnitmnc1· en ~Ucfre, trol igen mcdellida klocka 
»Årkesta större oc:h gambla klocka » - med klockgjutarm~trke 
(fig. 304). 

Två klockor lämnades i uppbörd 1531 » t iil1 Hikesi ns geldz 
Bethaling »2 

. 

Fig. 30-! Orkcsta l{lockgjutarmiirkc 

:i e n fordom befin tlig klocka. 

Efter Peringskiölds ~l on. , JI. 


Glockengicsscrmnrkc nuf ciner jctzt nichl 
mehr hefindlichen Glocke. 

1 PERlNGSKlÖLDS MON. !I, bl. 268. 

N. 39 i U. B. (j fr källförtcckn.). 2 
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S a mma nfa ttn ing a v O rkesta kyrkas konsthistoria. 

I . Liten a bsidkyrk a av grås ten med hörnkedj or a v sand sten. 
Kor oc h absid vi.il vel a med g1·ås tensvalv; 
långhuse t pla tt träta k (möj lige n i.ildst en öppen Ji 

lakslol). 1100-la lel. Fig. B05, A. 
Il. Trium fkru(' ifix; ornkr . JöOO. Paten; 1300

lalel. 
lll a) S'a krisli a med sann olik t urspr ungligt 

~. 

valv lillb ygges i norr. llt:OO- La lel. Fig. :305, B. 
Il! b) Tro li gen samti digt hiil'll1 ecl e ll er någo t 

tidiga re planeras en to1·nbyggnad i Ytis ler, men 
C. 

full fö lj es ej. Tillb yggnadens röste, som prydes 
av fönster lika blinderingar, li.igges i ställ et 

.tlb. Flink de/in . 1918 . 
under gemensam t ta k med 1rrnghuse t. Ett F ig. 305. Or kes ta 
vapenh us lill bygges i söder. HOO-ta let. f<'i g. ky rkas pl a nutveddin g. 

Grundrissentw icklun g:305, C: . - U'u1ghu se t vLUves och m:llas tillika <ler l\irch e . 


med vapenhuse ts va lv efter förebild av mål

ningarn a i Stri.ingnLis domk yrk as kor. 1400-lalets tredj e fjärd ede l 


/\!. Tv:1 alta rskåp . Slutet av 1400-talel. 
V. Genomgripa nd e res ta urerin g, huvudsa kligen nyinredning, 

\'a t·v id bl. a . tillk omma a ltare, predikstol, läktare. Ett r und fö nster 
upptogs i absid en. 1752- 53. Troligen samtidi gt hLirmed över
kalkas valvens och vLiggarn as målningar. 

VI. Upphuggnin g av fö nster 1817. 
\!Il. Hes taurer ing 1910 un der ledni ng av arkitekten 0 . Öster 

berg, varvid vapenhuse ts yttre och inre dörröppningar vidgas, 

fön stren repareras, läktaren borlla ges och orgeln fl yttas in i ~ bak

kyrkan », a ll träinredning olj emålas. Sam lid igl framkallas och 
res taureras de gam la murm ålningarna av dekora tionsmålaren 
E. Nord ström. 
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Zusammen fassu ng . 

Die Kirchc Orkcsla war eine granitenc ilusscrli cl1 vcrpulzle (Fi g. 274) Apsis

a nlagc, wio cinmal Skcpptuna, obgleich klcin er und voll slä ndi g rein von Back
steinma teri al. Di c Eckcn sc hei ncn aus geh auencm Sandstein gebaul zu se in . Oas 

Portal ha lte vo1· de m lclzlen Umba u ein e sehr cngc, sand sleincrne, rundbogigc Ein 
fa ssung. Einc urs priingliche Fcnslcrumfass ung (Granit) ist beibeha llen. Vgl. iihrigcns 

Fig. ~7 5. Der Triumphb ogcn ''"a r urspriin glich cnger. Der urspr iin gliche Dach· 

sluhl ist aufb ewah rl und zc igt durch di c auf den unlercn 'cilen dcr Qn crh ölzer 

be findli chen Nagcllöcher, dass das Langh aus ein e flache ll olzrl ecke hattc. Cbor und 
Apsis bewahren noch heule ihre ursprlinglichcn Granitgewölbe. 

Die oben beschri cbene Kirche, wclche den Kern dcr j etz igen ausmachl, sch einl 
spitles tens 11m 1200 gebaut zu sein. Sic wurde im spä leren ~lillelaller erweitert. 

lm Weslcn find~n wir den unleren Tcil eines a ngefan gcncn Turm es, mit dem Lang
hause unlcr gcmeinsamP.m Dache gelcgcn, im Nord en einc Sakri slei, im Sliden einc 

Vorhallc (Fig. 266). Ausserdem sind dic backstcincrn cn Gcwölbe hin zugckornmen , 

wcnigs lcns \" 0 1' 1460 --70 , dem ungefäh rcn Da tum <l er Gewölbcmalcrcicn (Fig. 
282- 287) , wel che sich al s Schularbeite n dem Meisler anschliesscn, dcr das Chor 

des Strä ngnäser Domes ausgemalt hat. 
Von den Inventaren ist vorzugswei sc zu nennen ein grosses Triumphkruziflx 

(Fig. 289), wahrscheinlich um 1300 nach go llä ndi sehcn Vorbild crn au sgeflihrt , und 

Figuren aus zwei Schnitzaltllren vom End e dcs XV. Jhts. Der eine (Fig. 290
91 ) sland dem Liibcckcr Hermann Rocl c na hc. 

Di c Einrichtung is t sonst 1752 - 53 im Bokokoslil e au sgeflihrl. 



Foto. ;L Lilje11quisl 1912. 

Fig. 306. Markims kyrka och klockstapel frå n söder. 
Dic l\irchc ~lnrki111 , ·on Siidcn. 

MARKIMS KYRKA. 
,

UPPLAND, STOCKHOLMS LÄN , SEMINGHUNDRA HÄRAD. 


UPPSALA ÄRKESTIFT, SEMINGHUNDRA KONTRAKT. 


Tryckta källor: R. STEFFE1', Rom a ns ka s må k yrkor i Ö: tcrsjö li:i.nclcrna, 1901, 
s . 24. - 0. JA:\SE i UPPLAN D, I , s. 559, 5i7. - SVERIGE, IV, s . 636. - DIPL. SUEC., 

JJ, nr 949 Ikyrkans illdsta omnämnande 12871. - HEnDA )J. , Il , s . 265; IV. s. 303. 
C. R. AF UG GLAS, J\lii Ler Magnus Granlund, s. 92 (i Ku lt. o. konst , I , 1905). 

Handskrivna källor och avbildningssamlingar : H.Al\SAKN. , I 

(om S. Lars' kä lla på k yrkogården , altr yckt i Dybeck , Huna , 18-18 , s . 20 ). 

AFR IT NI:\GAR, I. (exteriör frå n söde r , pi. 40 i ele n tryckla uppi.) . - PEHINGEH 

(exteriör fri'tn söder , skiss , pi 73 i elen tryckta uppi.). - PEHJ1\GS KI ÖI.D J\1 0 1'. , 

Ilf, bl. 110. (runsten!. - IH HFORS, Il : 1, s . 965 (ex teriör frå n söder, plan). 

A. 'I'. A.: Di\-crse fotos o. papper , bl a. inv. 1830. - B. ST.. ·R itning till nytt 

Orgelverk för J\la rkims Kyrka af Stockholms Uin >, 1828. Diverse till ämbetet 

inkomna handlingar. - L. A. : A !l, s. fi5 (karta frå n 1637 el. 1638 ö\·er trakten 

närmast kyrkan). - U. B.: N. 39, pbörd 1531,1 pa g. 1. - DO)IK AI'.: Av t ill 

1 I lärvid lämnades fr i"lll J\larkim : 


>En klocka milt ann an 


koppa 1· . ..... 11 Sk%' 


S iillfT ..... . lJ![ löde marc 


P e nningar . ... .. XX marc 


P enn ingar fö r t ionden XII marr . 


http:PERJNGSKJ�l.DS
http:1-!EnD.DI
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Domkapillel inkomna handlinga r förvaras a ll a äldre än 1850 (fr. o. m. 1642) i 

Landsa1·kivct, de återståe nde i Domkapitlets ark iv. - UPPS. UN IVEns. KONST

llI ST. l:"ST.: Exk. prol. 1910, 191:d . 

Kyrkans arkivalier: l\onsthistoriskl v iktiga uppgifter finnas i följande i 

LANDSATI.Kl\°ET I UPPSALA förrnradc volymer: I< . I.1. Sockenst-prot. 1752-1809 

(iiv. gilllande Orkcsla). - L. I.1. Räkcnsk. 1720-1727; Kapten P. Elgen:;l icrnas 

>Observationer> och ky1·kohcrden L. Satlhcnii sv•r p[t clcssa (se nedan '); Räkensk. 

1728 - 175l. - L. I. 2. Spec ia lrilkcnsk . 1800- l 8i'>8. - L. l. 3. Gåvor till kyrkan 

åre n 1670-1745 ; !Il\·. 1ö70; G:hor av kyrkoherden El'icus Hcnrici Achrclius 1 
; Be 

rättel se om orgelverkets och prcd iks lolcn s lillkomst 17n8- 175\l; G:hor 17 fi8-1776; 

:\Tyll orgelve1·k 1779; Räkensk. 1670-1719; Sockenst.·prol.1672; Bänkdeln ing 1760. 

- L. I. 4. Rilkcnsk. 1762- 1799 (de 23 fö1·s(a s idorna sa knas) : Jm·. 1751 jlim(<' 

tillägg 1757 ; lnköp och gåvor 1772 -1773; Vi s. prot. 1751. - L. I. 5. Wikcnsl:. 

1801- 1ts58. - L. I. 7. Div. 1·likcnsk. 1799 - 1824 ; Sockenst.-prol. 1811 - 1880. 

:\1. 1-4. Vis. prol. 1732 , 171\4, 1757 , 1768 (samt!. 1·örand c s[l\"iil /l la rkim som Orkcs ta . 

0 . 	Handling rörnnd e inköp av orgel 1757. 

Handlingar av se nare datum än de ovan upprliknad e förvara s vitl ky1·kan. 

I L. l. 1. i1ar kapten Pehr Elgenslicrna2 inskrivil >Observationcl" ö\·e r riike11 

skaperna 1705-1727, cHlr han riktar den ank lagelsen mot pastor, att >kyrekio

mcdlen äro skinnade .> Pastor bcmötCI" anklagelsen med en lång föl'Svarsskl"ift , dal . 

<I. 7 okt. 1728, inneh ållande ett nertal upplysningar av intresse för kyrkans konst 

historia, saml slulligcn följande: >Jag hade lör min dchl giärna önskal alt all bo· 

fälli ghet på kyrckian långt för delta kunnat balas, som ock wii hl skiedl, om icke 

kyrekiornc efTlcr Höga Öfwcrhct ens Nådiga wilja ... 171 0 . till del a llmän na 

wärketz förnödenhet hade måsl giöra så anseenli gil Li"thn till Cronan: Huru med 

delta litlrn iir beskafTal kan ses af 1727 ;'tlirs Kyrckio-Häkning, samt af den menin g, 

Jag näst efter den 16 . ~: i min Förklaring anfört. • Vid undcrskrivandel aY de 

ÖYerklagade räkenskaperna förk larar ha n : >Ehmu Jfr Per eller Pelle r f:lgcnsli crna . 

huru han heta will , af ohörd ondska, hafwer med Suhductcr, Getc Klöfwa r och 

Bocka horn, maculerat före~åcndc Räkningar, så underskrif\\·cr Jag them, med rent 

Samwett hållna ock skr ifwna wara, efter kyrckowärdarnas be1·ällelsc r. Gud, hwilkom 

hemden tilhörer, bete lig. Uphög tig lil wcrldenes domare, wcder:i:iäll them högfiir
digom thet thc förliena r 

Laurcnliu s Sallh eni us" 
Pastor. • 

Kyrkogård och klockstapel. 

Markims kyrka ligger på en kulle, som tämligen tvärt sluttar 
åt norr, mera långsamt däremot å t söder, å t vi lket hå ll kyrko 

1 EHICUS H ENH JCI ACllHEl.IUS [f. 1592 cn l. gravstenen], ·r 1668. G. m. 

J{jerstin Hvijt. 

? PETER El.G, nohi l. ELGENSTIERNA, f. 1681, kapten Yid Dalreg:tcl, t 1733 

Bodde på Husby i i\Iarkims socken . G. m. Catharina Pahl , t 1743. 

" LAR S SALTllENIUS, f. 1657, kyrkoherde i Markim och Orkesta 1704, T 1734. 

Han. får i Herdam . det dåliga bclyget, all >få prcster uti sed narc lider lära kunna 

jcmföras med denne uli ond ska och e lakt uppförande >. 
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gå1·den hat' sin största utstri.ickning (se fi g. 307). Hunt om utbreda 

sig bördiga åkrar och i.ingar. B ogå rdsmuren (H. c:a 100-120 cm. , BoGÅ11os~1un. 


13. c:a 130-150 cm. ), uppförd av gråsten med smärre slenar och 
jord emellan, hiir och var (på öslra sidan) i.iven med .oLetvclliga 
rester av bruk , är nera gånger 
om lagd. Så 1752, cl t't •a lla 
Sochne liinerna låfwade med 
en mun willja i lilkomande 
Somar förfärdiga s ina bogt'u·dz
slycken lil mur och lanb 
(. 'ockenst.-prol. 1752). Senare 
omli.iggningar av muren utför
des a V claJ karlar (18 rn OCh 

1847). \ lt muren fo rdom varit 
läckt merl sadeltak, framg Cu· 
b l. a. av ell anna t sockensl. 
prol. från 1752, där det h e ler, 
all »utan s ijdan pt't Bogtmlz 
lakel skull e ti i.iras i lilkoi"ilan

Ll •1i;de wåhr så långt lii.iran 1·i.ic- 6 
Th . Rer11n1t: de/in. J!)J /.ker, och iiian s ijdan Ctt kyre kjo 

Fig. 307. lllarkim. Situationsplan.
gå r·clen ett anat åhr, ... gif\rer Lagcplan dcr l\irchc. 

Gud oss häl lsan ti I etl anat 

åhr. » Taket var spånat; en spåning av >> boogården » omnämne;:; 1684· 

(Ri.ik.) . Den avli.ickla bogården i.ir synlig på en tec kning av kyrkan 

från 1748 (fig. 340). - På södra s id an av muren finnas jiirn

ringar alt göra fast häs tarna vid. 


Huvudingången i sydöstra hörnet har fyrs idiga, tegelmurade !NGhGAi1. 

och vitrappade grindpelare med plåthuvar, krönta av träklot. De 
tillkommo 1875, de mellan dem hängande järngrindarna 1897. 
På norra s idan ä r en mindre öppn ing i muren med e n enkelgrind 
av samma utseende som de nämnda. - · Fordom ha sligluckor Äwi11-: 

funnits , under 1600-talel förmodligen endast en, och denna av INGÅNr.An. 

trä - 1685 omtalas, alt man »Limbrade och snickrade på Slig-
Juckan» (Räk.). 1752 omnämnas två - »södra stijgluckan . .. 
jämte elen Norra » (Sockenst.-prot.) - och 1789 »föres tälle Pas tor 
nödwändigheten af all å nyo af Sten uppbygga Stigluckorna 
(hwarom äfo·en tillförne warit rådplägat) emedan de förra af trä 
nu i.iro ruttnade » (. ockensl.-prol. ). Delta verkställdes 1791; 1875 
ersattes, som nämnt, s tigluckorna av grinds tolpar. 

http:ING�Nr.An
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Th. Bergen/: clelin. 1917 . 

Fig. 308. Markirn . Sektioner av klockstapeln . 
Grnndrisse nnd Qucrschnitte des Glocke nturmes. 
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Kyrkogården är rikt planterad med lövträd. 1776 lät Kyrko
herden Nils Unander1 »Omkring hela Bogårdz Muren» planlera »74· 
s tycken willa Trän bestående af Lönnar och Hönnar» (L. 1. 3.). Några 
rönnar finnas ej nu , och ~iven de lönnar, som skugga norra s idan 
av kyrkogå rden, kunna knappast vara så gamla. 1843 plantera
des nya träd. Längs östra muren Yi.ixa askar, längs den södra 

c: -- ·· 

Cppmäll au A. Liljenquisl och D. B/0111q11isl 1912. 

Fig. 309. llforkim. Plan. Skala 1 : 300. 

Grundriss d er l\irche. 

och västra lindar. Intill själva kyrkan är på södra s idan plan
terad tuja och rosenbu ·kar, och vapenhusets gavel är alldeles 
övervuxen av vildvin. Li.ings hela bogård smuren löper en granhtick. 

Å kyrkogården stod under 1700-talet en timstolpe (omniimncl 
i Hi.ik. 1792). 

l å kyrkogårdens södra s id a står el en brädfodrade, svarlljäracle ST.\Pllr.. '' 
klo c ks tap e ln. Dess kons truktion framgår av fi g. 308. Del 
karnissvängda taket med lan lern in och huv täckes av svart 

1 NILS U :>AN DE n , f. 1708, kyrkoherd e i Markim och Orkesta 1757, ·j· 178(i. 

G. m. Magda lena Knu lsdoltcr Lcnreus, t 1797. 
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Foto. A. Ulje11quist 1912. 
Fig. 310. M"rkims kyrka frå n söder. 

Dic l\irche ~lnrkim von Sliden. 

tjtirad plå t. Flöjeln bi,ir i'.trla leL 1900. - J\ r 1727, då en 11)' 

klocka inköptes, fö rfärdiga<les »en serde les Stapel Lil henne» 1 

den nuvarande s tapeln . Samtidigt fann s e n gammal s tapel, som 
sedermera blev nedtagen. Den nya s ta peln var till all börja med 
ej inbyggd. Åtmins tone å en av hjtirts tockarna märkas e lt fl ertal små 
runda spikhtli - spttr efter spånklädnad. F örs l 1742-43 kl i.iddes den 
med bri.ider. S törre repara lioner har den undergått 1792 och 1912. 

Kyrkobyggnade n. 

P1.A:< . Kyrkan bes tår av rektangulärt lå nghus med lägre och sma lare 
abs idkor i öster - det ursprungliga partiet - samt senare lill 

!\Ln E111 ,,L. byggt vapenhus i söder och sakris tia i norr. Murarna i.iro 
uppförda av s tora, valda, delvis kluvna gråstensblock, lagda i 
någorlunda jämna skifL. Korets, samt lå nghusets ös tra hörn äro 
försedda med hörnkedjor av huggen sandsten (jämte huggen grå
s ten)2; sands ten är även använd i den ursprungliga ingtrngens 

l\yrkoherdcn althcnii försrnr;;skri ft 1728 (L. I. 1.). Se kiillförtcckn. 
2 Tydligt synliga dels i prå nget m ellan långhus och sakristia, dels från sakl'i · 

stians vind . 

1 
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(d. v. s. in gå nge ns från 
vapenhu s till långhus) om --A 

- /./Jj'_· 'fa llning. Tegel är anv ~in t I/.)  l• 

i övr iga dörr- och fön ster
Dmfallningar samt i a lla l/ JA I

~I .. I;, Ivalv utom korets och absi
I j jf l 

dens, so m ä.ro av grås ten. 
Hunl långhus, kor och a b u J;-J 

·- ; :-:- / 1 •• -~ 
, · 's id liiper en r1°t, ltimligen 

tras ig g r a n i lsoc k e l. Kyr Soci; 1·: 1.. 

kan iir ulv tincli gt spr ilpulsad Y T T E ID I UllA ll S 

Fig . 3 11 . Markims kyrk a JGS·L Efter BE l-I A~l>J. l '.-.:t;.med sliilpulsadc hörn och 
koncepttccknin !( till >Af'ritnin ga r». 

omfat tnin gar. Ursprnngligen Di e l\irc h c ~l arkim 168·1. Nach llanci l.c ichn11n i::. 

v:1r de n tro lige n ora ppad, a ll 
·diima n\· den gaml a yllermur, so m sy nes dels f1· ;°rn sakri sli nns vind , 
dels i pran gC' l mell a n h\ nghu s och sakrist ia. Som del fö refa ll er av 
teck ningen i »Afrilnin gar» , var den emell ertid redan på 168U·la let 
rappad. 1728 medd elas, alt »s ielf\\·a ky rcki o-1\lultren ifrån grun
den och Lill kamm en på taket nymurat och förbiillra l med Skolning 
af s teen och .J ernkihl ar , samt sederm ehra rappacl , klis trad och 
hwillimmad iir ».1 

F ö ns tr e n iit'O slora och ruml b~Lg i ga, försedda med Lriispröj sar. FöNsTr-: n. 

De 11tvidgades samtliga 18 12. ELL lilet rundfönster i absid en 
11 pplogs 1Hö0 »för vinnand e af mera ljus på predik stolen ». Korets 
sydfön ster hade tidigare ulvid gals 1758; redan ell par år tidi gare 
»betarfwades . .. ett nytt fön ster i Chorel, emedan lhet gaml a var 
förfall el och giorde med th e sm ~t rutorna ej Choret fyll es t liust» 
(Vi s. prol. 1751). Långhusets västra fön ster tillkom 1748, del 
norra 17\)1 ; del södra omgjorcles 1670 ell er kort därförut. Und er 
lång lid fi ck kyrkan alllså end as t ljus från söder genom två små 
ltögt s ittande fön ster. Se skissen till »Afrilningar » fr~ n 1li84 (fig. 
:H1), där dock långhu se ts sydfönster redan är utvidga t ; korfönslret 
däremot å terger kanske deltas ursprungliga utseend e. 

In gå n ge n frå n vapenhuse t till långhu set (fig. 317) är nrnd - lNG hc; 

bågig, smal och hög med en omfattning av fint hu gge n sand sten. 
J\lt döma av dörrb eslagens anordning har den ursprungligen varit 

Kyrkoherde Salth cnii fö1·svarsskrift 172 8 (L. I. 1.). Se kii. ll fö 1-leckn. Troli gen 

be ror del på denna reparation, a lt lå nghu srös tcna p:l ins idan vi sa e n så myckcl 

j ämnare murning och rikliga re med bruk lin den från sakri s tians vi nd och i 

prånget mella n långhus och sakri sti a si·nliga gamla yttcrmuren. 

1 
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smalare och förträngd uppåt (B. vid rundbågens anfang c. 75 cm., 
nedtill c. 85 cm.). Framför tröskeln ligga som trappsteg två s ten
hällar, av vilka den undre har en profilerad list (vulst - hå lkäl 
- vulst). Hurnvida denna anordning är ursprunglig, är ovisst. 

Dörren - av bi lade plankor (numera gulmå lad) och prydd med 
smidda järnbeslag (fig. 317) - i.ir beräknad att ses med den oornerade 
plankan närmast gångjärnen dold av södra posten i den ursprung
liga dörröppningen. Av de s tora, ornamentala gångjärnsbeslagen 
bildar endas t det understa gångji.irn, medan det övre gångjärne t 

L'pp111ii tl cw A. Liljen q11ist o. D. Biomquist 1912. 

Fig. ill2. i\larkim. Lä ngcbcktion mot norr. 
Liinge nschnitt gcgen !\orden. 

bi ldas av ett kort, alldeles oornerat beslag. De stora gångjiirns
beslagen måste alltså vara fl yttade från en i.Udre dörr. Av in
tresse i.ir det högstävade skeppet, vars på styrbords sida ni.ira 
aktern fastade roder fullständ igt erinrar om a nordningen på de 
be~anta nors ka vi kingaskeppen från Ose berg och Gokstad. En yngre, 
mer gotisk karakti.ir visa däremot ring· och nyckelskyltarna med s ina 
lilj eartade ornament. Själva dörringen med dess långörade djur
huvuden å terfinner man så tidigt som på Rogslösadörren (1100
tale ts mitt), men denna r ing-typ tyckes ha använts under en 
ganska lång tidrymd, ty den förekommer också på sakristidörren 
i Vidbo och på vapenhusdörren i Markim , a lltså re lativt sent. Av 
de nu bevarade bes lagen har kans ke alltså, utom de stora gång 

http:karakti.ir


MARIUMS KYRKA. 345 

järnsbeslagen, endast skeppet (och möjligen korset) haft sin plats 
på den ursprungliga dörren. 

Go 1 vet är i gångarna lagt med kvadratisk plans ten; i bänk- GoL,.. 

Upp111ält au A. Liljenq11ist o. D. B/0111q11ist 1912 . 

Fig. 313. Markim. Tviirsektion mot öster. 
Querschnitt gegen Osten . 

' "I i I • I ' • I• " • :=J•O::::j!.0::1===='~=n:: • 

Uppmä tt au A. Liljenq11ist o. D. Blo111q1.1ist 1912. 

Fig. 314. Markim. Tviirscktion genom kore t mot väste r. 
Querschnilt dcs Chores gegen Westen. 

kvarteren är på norra sidan tegelgolv, lagt i mönster, på den 
södra trägolv. Koret i.i.r lagt med gravstenar, inom altarringen 
med bräder. I sakrist ian är tegelgolv (inlagt 1857), så ock 
vapenhuset, där dock även plansten kommit till användning. 
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Foto. A. Lilje11q11isf 1i!1 2. 

Fig . 315. Markim . Interi ör m ot öster. 
lnn enhilcl gege n Os ten . 

TRi uMrn,\ GE . Triumfb åge n Lir rundbågig, rnyckeL Yid ocl1 förh ~tll nnde vi s 
låg. Den har i senare Lid blivit utvidgad och aYj ämnnd medelst 
en tegelskonin g, ov iss t när. Åt ltmghuse l Lill blev triumfb <°tgen 
avsned dad i södrn hörn et till förrn ttn fö r den dharand e predik
sLolen ; när denn a borllogs 1/5\) , beslöts, alt »Kyrckio Muren, som 
skilj er Kyrckian och Koret», skull e »i jLimnlikhet snerla s och rappas » 
(Sockenst. -prot. 1159), vilket ocks«i'.\ skedd e. 

På södra sid an av absiden befinn er sig 70 cm. över golvet 
en rektangulär ni sch (30 x 39 x 33 cm.). 

Lu.,·. Koret Läckes av ell tunnvalv av grås ten, å sin övre yta 
synn erligen ojtimnt, med vederl ag i söder och norr, absid en av 
ett hjälmvalv , även av gråsten, båda ursprungliga. Långhu set är 
vLilvt med två sexdelade ribbvalv av tegeJI med djupa kappor och 
tämli gen breda ribbor a v fyrsidig genomskärning, vilka utgå från 
muren utan mark erat anfang. Valven vila pä sköldbågar, som 

1 Tegelmått 29-30 X ?X8-9 r m. 
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i norr och söder ti.ro 
skarpt spetsbågiga, i öster 
och vti.ster däremot, lik
som den ganska smala 
gördelbågen, endast svagt 
tillspetsade. Dessa valv 
äro, som de avhuggna 
tvärbjälkarna visa, icke 
ursprungliga. Av ribbor
nas form att döma kunna 
de vara inslagna undel' 
förra delen ell er vid mit
ten av 1400-talet. Före 
deras tillkomst täcktes 
långhuset av ett platt trä
tak, såsom framgår av 
från vinden sy nliga puts 
rester, vilka kvarsitta å 
s träckmurarna och till 
motsvarand e höjd å rös
tena. Märken efter det Foto . l\f. Olsso n 191?. 

platta trätaket äro även 
de spikar och sp ikhå l, 

Fig. 316. Markim. Interiör mot väster. 
lnncnbild gegcn Wcs ten. 

som anträffas på undersidan av de avhuggna tvärbjälkarna. Några 
: på r av målningar ha ej kunnat upptäckas på den medelt.ida putsen. 

Numera är hela kyrkan invändigt vitmenad (senast 1916). 
Alla yttertak äro sedan 1887 täckta av galvaniserad, korru- YTTEnTAK. 

gerad plåt. Före denna vanprydande åtgärd voro taken klädda 
med tjärad spån. 1728 omtalas, att )) Taket med bri:i.der, Spån 
och Spiik mäst öfwer alt nybygt och till en dehl är förbättrat 
wordet.» 1 Den medeltida tak s tolen tyckes dock till stor de l TAKsTor.. 

vara kvar, ty flera tvärbjälkar äro avhuggna för valven. Det är å 
dessas undersida, som märkena efter det platta trätaket befinna 
sig (jfr ovan). De tvärbjälkar, som äro avsågade, härleda sig tyd 
ligen från den repara tion av kyrkan , om vilken Sallhenius i sin 
ofta anförda försvarsskrift säger: »Takfoten rundt omkring ny giord 
med muhrning af Steen. » Mitt över långhuset befinna sig 8 

kryssen intappade krafti ga vertikala stockar, nu lika ledes 
avhuggna för valven (fig. 318). Dessa mås te ha tjänat till a tt 

Kyrkoherde Salthenii försvarsskrift 1728 (L. I. 1.). Se källförtcckn . 

24-1 751.26. Sveriges kyrkor. Upplu nd /\'. Se111i11g/11111drn /iiirml. 

1 

http:24-1751.26
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Foto. Gen. slab. lit. ans/. t.?f ;. 

Fig. 317. Markim. Portal mellan vapenhus och lil nghus. 
llomanisch cr Eingang "'·ischen \'orhalle und T.anghaus. 
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uppbära en lakryllare ellel' annan liten överbyggnad på lake I. 
Om denna anordning var ursprunglig kan ej med Yisshel si,iga~ . 

varje fall måsle den varil ä ldre än de nuvarande valven. Den 
borllogs lydl iglvis. dä dessa inslogos, varvid dess bärande slackar 
mi'Lsle avhuggas. - ,\ fö;l.ra sidan av röslet mellan kor och litng

- "
J 
~ \ 

: 

-

\\\ 
-

/ ,..--:~ 

~ 

'2. mlr 

T/1. Bergen/: de/in. 1917. 

Fig. 318. ~larkim. Uppmätninl{ av vapenhusportalen. 
l'ortul der Yorhnllc. 

hus äro rännol' för lakslolsbjälka1· (fig. Hl\:l) ; jälva bjälkarna ärn 
dock nu borttagna. Liknande rännor funnos 'ursprungligen på 
v~islra röslels uts ida, men i början av 1700-talel b levo »de gl~. 

rulnn Biälckarna på wäslra gafwelen borllagne ifriin Krå ppen 
till foten, och iile l' med Tegel igen köpt och sli-irckl. »1 Samtidigt 

' Kyrkoherde Sallh cnii fiirsrnr,skri[l 1728 (L. I. 1.). Se killlfiirleck11 . 
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uppsalles »nva kors med 
hakar och Ji.irnslftndare . .. 
wid hwartera gafweleru 
(de nu å gavlarna befinl 
liga bi.irn emellertid Hr
lalel l/38).' 

Knkan visar, for all 
DATE lllNC.. 

vara en absidkyrka, e11 
anmärkningsvärd bredd 
och höjci i såvi.il långlrus 
som kor. Murverket i.i.r av 
11ngefi.ir samma beskaffen
het som i Skeppluna, men 
mindre fint i.i.n i Orkesta. 
l\Iarkims kyrka ger alllsft 
exempel på en sen lyp av 
absidkyrka. Som i denna 
s tort anlagda kyrka intet 
tegel lyckes ha kommit till 
användning, såsom fallet 
var l. ex. i det niirbelägna 
Skeppluna, fitr man emel
lertid ej föra den för 
långt fram i liden; trolige11 

hi.irriir den från omkr. 1200. Kyrkan nii.mnes fö rsta gå ngen 128/, 
då Swen uneson gjorde elt testamente till förmån för densamma 
och ii.\'en ihågkom capellanen och klackaren (campanarius). 2 n c11 
var :annol ikt invigd åt S. Lars. Fordom fa nns på kyrkogården en 
offerki.illa med hans namn ,8 och hans bild i.ir jämte S. l~ri ks ocli 

' I s tnpcln förrnras en gammal s tiillnin :; till !'Il fl iijel , mi tt pa s kafl<'I 

pr)'cld a v e n s tor trilku la. iirnrkläcl rl m ed plåt. L. 9ö em . O>ir fö.rvaras ilnn en 

111 å n guclcl ig sljilrna av .Firnplal (Yarj e strnles L. 28 !'m .), förmodligen en :;ammat 

takpryd n ad. Jfr l. ex. d e a Hhe zclii teck ni ngar ofta förek om mande Yäclcrflöjlarna 

(J. JI. R h e z e I i i ~l onument11 uplandi ca. Hcscan teckn in:rn r fr[u1 [u·en 1635, 1 6~6. 

16~8 . l'.tg. a \· C. M. Stenbock o. O. Lund he r:z . t'ppi;; . 1915- 17). 

D11·1.. Su 1·:c., 11. nr 949. 

3 •Oppa ~larrkin• Kyrc ki oirn rd l "thi e l t Bc r·g befi nnes ren k ;UJa, s..im h å ller 

watn hec la ali rc l , .·an t La 1·s b illa ben~ lrwar u th i illrr ofral penni n gar Sölfwe 1· 

o c h a11nal, man he fa n de1· och wa ra penningar den dage n lnq ,·is ilionen dc r sl iid e,; 

pas lodh nii r rnan diir e1Tte 1· liit pröfwa . > ( P.an s akn. 1667- 1684. 1.). 

Foto . r;rn. stab. lit . ans/. 1fl t i . 

Fig. 319. Markim. Parti av rös tet m e llan 
kor och J ä n~hus. sett från korvinden. 

Teil dcs Gi c hc ls zwischc n Chor und I.nnghnus. 
vom C:horhodcn aus gcschen. 

http:11ngefi.ir
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111adonna ns målad milt emo t den tronande Kri s tu s i vapenhusval 

n~ t (jfr s . i~M). 


Troligen först se na re (i s lutet av 1200-taleL ell er under 130U

lalet) försågs långhu set med en takryttare ell er an nan mindre 

i'iverbyggnad. 


Såvi.U sa kri s ti a soni vapenhus äro senare tillbyggnader, som s .11;111 sT 1A 

ej ligga i förband med den ursprungliga k yrkan. Sakri stian" 
rundbågiga öppning till koret har granitbåge , si.ikerli gen ursprung 
li g, ledsagad av en sannolikt senare , men dock und er medeltiden 
må lad bård (nu överkalkad , men sy nlig vid und ersökningen 191 2). 
Sidorna av ingå ngen äro sedermera lappade med tegel. Dörren 
av bilade plankor prydes av enkla beslag OC;h en vriden dörrini:r 
av järn . Sakri s tians valv är troligen ursprungli gt; det vilar på sköld 
bage (svagt till spe tsad) endas t mot kyrkans nordmur. Det är ett fyr
de la t ribbvalv av tegel t med breda ribbor av fyrs idig genomski.ir 
ning, vilka utan anfang utgå från muren elt s tycke ovanför golvet. 
Sakristian har i ös ter ett litet stickbågigt fönster, som å r 171-3/ 
11tvidgades och då tro ligen fi ck s in nuvarande form. l söd ra 
muren äro fyra små tegelmurade nischer - den s törs ta 12 x 37 x 30 
<:m. , den ,--11---, minsta 19 x 22 x 15 cm. De tre s törre ha 
formen l__J. Även å sakri s tians utsid a linnes i västra muren 
<rn ni sch, rektangulär med något s luttand e nedre kant, sli.itputsad . 
Il . /9 cm., B. 61 cm., Dj. 32 cm. - Om valvet är urspnmgli g- t, 
iir sakri s tian sann olikt tillbyggd und er 1400- tale l. 

Vapen hu se t är s tort och rymligt. Dess ingå ng äl' rundbågig VAl'l·: s11 1 s. 

111 ed en enkelt profi lerad tege lomfattning (fig. 318). Dönen är 
nygjord 1805 efter ett inbrott, men dess portring (fi g. 324) av 
smitt järn, prydd med två djurhuvuden, är överflyttad från en 
äldre dörr. Valvet - e tt sexdelat ribbvalv med breda ribbor av 
fyrsidig genomskärning - är täml igen platt med rätt djupa kappor. 
Det vilar mot kyrkans sydmur på en tryckt spetsbågig sköld båge; 
;i övriga sidor saknas sköldbågar, varför man tord e få antaga, 
a tt valvet är ursprungligt. Å norra väggen märkes en utskjutande 
rnurkant (H. c. 87 cm., B. c. 34 cm , L. c. 232 cm .), vars ändam c°tl 
är ovisst. Mitt på östra väggen befinn e r sig en s tickbågig ni sch 
(132 x 92 x 45 cm.), som möjligen utgjort platsen för en helgonbild. 
I södra väggen är en mindre , rektangulär nisch (50 x 76 x 46 cm.), 

den vi.-i.stra två dylika (nO x 62 x 42, resp. rn x HO x Ml cm. ). 

1 Tegelmå tt 29- 30X"X8- !l e 111 . 

http:genomski.ir
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Foto A. l.i(ie11q11isl 191 2 . 

Fig. 320. Markim . Valvm~ilningar i vapenhuset (norm sidan). 

Mitten ay 1400-talet. 


r.cwölhenrnlereien in dC' r \"o rhallc (niirdliehc Seite). Cm 11:;0. 
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Foto. A . Lilje11q11isl 1!JJ'! . 

Fig. :.121. Markim. Valvmålningar i vapenhuset (södra sidan). 

~titten av 1400- talet. 


Gcwölhcmalercicn in ete r Yorhallc. L'm 1450. 
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Vapenhu se t daleras genom i dess valv befinlliga må lningar lill 
om k r. mi llen av 1400-ta lel (jfr neda n) och till hör troligen samm a 
hyggnadsperiod so m lå nghusets va lv. 

1; pp,·Ä nMN 1:-;1;. Kyrka n up pvärm es mede ls t en jii rnka min i lå ngliusel::i nord 
iis tra hörn . 

n. 	Rlo111quisl 
detin. 1912. 

Fig. :J2:l . Markim . Dörring å dörren 
mellan va penhus oc h lå nghus (fig . 31 i ). 

Tcirldopfc r an d c r Tiir Fi g. 31 7. 

M e d e ltida k a lkmå lning . 

I vapenhusels va lv finnas medellida må lningal' : rank verk, i 
vilk e t s lora, ens laka fi gurer äro ins tällda . Må lningarna i.iro ut förda 
med kalkförg på torr grund. De anvä nda färgerna ä ro rö tt, b l?t 
grönt, blå tt och svart. Må lningarn a fra mstä lla: 

l. Kris tus , s ittande på en tron med händerna lyfla till vä l
s ignelse. Ur hans mun utgå svärd och lilj a . Å ömse s idor 0 111 

honom ä ng lar , som svänga rökelsekar (fi g. B20 ). 
2 . S . Dorotea med blomslerkorg; S. Gertrud med k yrkm ode ll. 
;{ , S. Ba rtolom eus med kni v; S. Andreas med lika rma t kon; 
.'f. . S . Erik med sp ira och r iksäpple; Jungfru Ma ria, unde l' 

vars ma ntel de små mä nniskoba rnen församl a s ig; S . Lars 
kyrka ns skyddshelgon(?) - med ha ls ter (fig. 321 ). 

i'>. S. P a ulu s med svärd ; S . l:'etrus med nyckel. 
6 . S. Kata rina med hjul och svä rd; S. Barbara med tom . 
Figurerna s tå på en sma l r emsa ma rk ; de ä ro lå nga och s te l I 

raka med m ycke t. små huvuden . Veckfall e t är i a llm änhet s te l! 
och vertika lt, men blir om otivera t hos n ågra fi gurer , t. ex. :-: . 
I ;e rtrud , ytte rst oroligt. Någon modellering förekomm er e j. 

Ba kgrund en i.-ir möns trad med schabl onerade rose tter samt vi.ixte r 
med glesa, trådliknande grenar, fint parflikiga blad och trefliki ga 
bl omm or. Å r ibborna äro må lade ra nkbå rder - två dock nn 
helt överka lkade - av v ilk a några på minna om bå rd e r på valv
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Foto. M . Olsson 1fl/2. 

Fig. 323. Markim. Altaruppsats och predikstol av 

Magnus Granlund från 1758-59. 


.\ltaraufsatz u nd l\anzel 17;;8- 5!) YO!l M. r.ran lund YCrfcrti gt. 


1·ibbol' i Orkesta kyrkas lå nghus, ehuru av e tt a lderdomligare 
tycke än dessa, en annan om en bå rd i Skeppluna kyrkas ko1· 
(återfinnes även alldeles snarlik å valvribbor i Norrsunda kyrka). 
Särskilt ornamentiken visar f. ö. på del hela tagel s tor likhet med 
Norrsundas kyrkas målningar, vilka enligt dateringen ä s. 35 an 
lagligen lillkommil före e lJer Omkring mitten av aoo lalet. I 

1 Möjligt ii1· emcllerlid, alt n1:dni.ngarna i J\larkim iiro scna1·e, d;1. de synas pa 

Ji,ngt hå ll sammanhiinga med den ~rupp , från vilken itven Orkcs la -måln ingarna 

stamma, 11 itmligen målningarna i Slritngnii: kor (1462- 146:!\. .Jfr ~. :~ 16. 
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Utom dessa medellidsmålningar syntes vid unde rsökningen 
1912 fragment av en bård runt ingången till sakris tian , samt spår 
av må lningar å korvalvet därova nför. Dessa fragment ä ro nu 
överkalkade. Vid kyrkans inre ommålning 1916 blottades äve n 
mindre fragment av medeltida må lning å kyrkans väggar nLira 
triumfbågen. Att kyrkan till s törre delen varit må lad framgår av 
ett vis. prol. 1865, där det heter, att »i vapenhusets hvalf vor·o 
de gamla takmålningarna bibehållna, men i sjelfva kyrkohvalfven 
äro desse må lningar numera öfverstrukna». Om de överkalkade 
må lningarna voro likartade med vapenhusets kan nu ej avgöras. 
Att döma av valvens utseend e vLilvdes emellertid lå nghus och 
vapenhus samtidigt och målades då förmod ligen Liven samtidigt. 
kort efter det de blivit s lagna. Även väggarna ha i vapenhuset 
varit må lade. Vid vi ·italion 1878 • på minde Visitator att v id 
möjligen blifvande inre reparation dessa [hva lfmålningarna] ic ke• 
fingo överrappas som med de å vapenhusets väggar r edan s ke tt. ,, 

:\. Uljenq11isl 
deli11 . 1012 . 

Fig. 324. Markim. Dörring å. vape11husdörrcn . 
Ti'1rklopfc r an d c r T ii r zur Yo rhallc. 

Inredning och lösa inve nta rier. 

A1.TAnE. Det legelmurade, i hörnen avrundade a ltarbordet uppfördes 
i samband med predikslolsbyggel 1768. Framför altaret löper ell 
altarskrank av i grå tt och vilt målat tri.i , även från 1768 . Delln 
s krank, som Lir utfört av mäster l\Iagnus Granlund (ifr s . ;~58). 

var urs prungligen må lat i »grön !\farmor färg ». F ö rnt ägde kyrkan 
ett »A ltarskrank af galleriwärb frå n 1699 (lnv. 1761 ; möjligen 
menas k01·skranket, jl'r s . 3i1fl). 

Sammanbyggd med altaret och beli.igen ovanför detta iir 

1•1u:o11>sTo1 .. 	 p r e d i k s lo I e n, som fi ck denna plats på grund av all man 
»pröhrnd e lindrigas t blifwa, al P redikstohlen blefwe ::;alter pi'1 
Altaret, då ei så widlyflig J\ltar-Ta na s kull e betarfwns • (Sockens!. 
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Foto. Upps. 11tst. 1918. 

Fig. :i25. Markim. Triumfkrucifix. 1200·talets senare hiilft. 
llölzcrnes Triumphkrucir.x. 2:lc lliilfle d. 1~..Jhls . 
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prol. 175H). Den är sy mm etri skt uppbyggd med lv;1 
.- id olrappor (fi g. H23). Trappräckena äro ind elade 
fäll med snidad e och förgyllda rokokoornament mol 
blå bollen; ramverket är vitmåla t. l samm a färge r 
iir preclikstolskorgen hä ll en. Millföllel, som flank era:
av vo l u ler, prydes av e n framsti.il lning i hög för
gy lld relief av Kri s tus på korse t, omgiven a v Johan 
nes och Maria. Över det ovan om nämnda rund
fönslret är ljudlak el placerat, målat i vill, blått ocl 1 
något rött med förgylln ingar. Tven ne ke rubhuvud en , 
som pryda detsamma, äro naturali s ti skt må lade, men 
med förgy llt hår och vingar. Take t. krönes av en 
förgy ll d Kri stusb ild med korsfa na. 1 Å piedeslale 1· 
vid trappräckenas s lu t 1'.t ömse s idor om altare t s ta 
lva kvinnliga draper ifi gurer , »profi le ure1»i, av skul p
te rat och vitmålat t rä: Hoppet med ankare och duva , 
Tron med kors och kalk. Attributen äro förgy ll da. 
H. c:a Hf> cm. - Pred ik s tolen liksom profilörerna 
är utförd av »Herren och Bi lthuggaren ifrå n S tock
holm Mäster Magnus rrranlund »2 och »blef (1ud i 

Sanclubr. d p g
An fa n g cl. 1s. he lga af aslore l75 » {Vis. prol. 1768). Den va1· 

.Jhts . ursprungligen försedd med »ägta pol erad Förgy llninl.(· 

och ]\farmor må lning» (Sockenst.-prot. 1758), samt betingad e till 
samman s m ed a lta rskra nk et e tt pris a v 1630 daler kmt. 3 

.\ LTAllSl!Å I' . Den förutvarande alta rprydnad en beskrives i inv . 1751 p<t 
följande säll : »Ailarlafla , milt. uti en man med Crona och en 
qwinna med ni.s lag it hi'.1r, hå lland es s ina händ er up , till hw il ke 11 
mannen r iicker en Crona. Om kring pi't båda s idor s lå andra bild er. 
allsammans med ächta fö rgyllning. » Tydligen var denna a ll:ir
tavla e tt a ltarskåp med Maria' krön ing fram s tälld i corp11s. 

1 E nligt sockcnst.-prol. 1758 va r a ritnin gen cll ' lamb• placernl 1iå lakel: 

ined sockncmännerna förbehöllo s ig, innan de underskre \·o kontraktet om den n ya 

pred ikstolens förfärdigande, • al i s tellct . .. of\\·an pft Predikstohl s himelen blifwer 

på sielfwa arbet et salt Frälsarens Bi ld med Scge rfa nan som rep rresc nterar hans 

himels färd frå n Oljoberget och huru en sky tog honom bort ut u l ärj ungarna~ 

åsyn .> (Kri stus med segc rfana symbolisera t· emell el'!irl enlilll m gammal kri s l1' 11 

t radi tion uppståndelsen, ej himmels färden ). 

MAG:\US Gl\ANI.ll :"ID. Trilsku lp lör. Arbetade sä rskilt fö 1· uppländska k yrkor 

under 1740-60-talcn . Se f. ii. C. H. AF lir.GLAS, 1\liis lcr Ma:mus Granlund . En 
svensk k yrkodc koraLör på 1700-lalcl. (i : Kult o. kon ~ I , ft r~. I , l!J05. "· n <:>. följ .. 

" Se f. ii . C. R . a f l l g~ l aR. a . a. '· fl2 . 

Foto . .I. l .i ljenq11ixl 
U/ 12. 

Fig. 326. 
Markim . Tim 

glas. 1700-ta lets 
förra del. 

2 
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KllUCI F IX. 

samma inv. 01nnämn es även 
»li te t [cruc ifix] öfwer Altar (\_ 

ta fl a n i Chore l. ,, Såväl delta l 
1 1 

som a ltarskå pet ha rrå tt helt 

förlorad e. 
Triumfkrn c if ix (fi g. 326) 

il v s11 idad ek. Ko rse t kan tas 
a Y en b ladbå rd och ä t· för
se tt med fyrkantiga ä ndp lat

to r för evangeli s ts ymbo lerna 
,.:amt nedtill me<l en tapp fö r 

all kunna intappas i trabes. 
I korsstammcn sneda urtag

I! . JJ /0 111q11 ist de/in . 1!11 '!. 
ningar, som visa , a tt korset Fig. 327 . ~l arkim . Biinkfasad åt k oret. 
varit omgivet a v en stor r ing. PanceI n. Gestuh ls. 

Själva bilden saknar e tt ben 
och en arm samt s törre delen av töi' nekrona n ; den a nd ra armen ä r 

lös . Alla färgspå r sa kna;; , så niir som på några res te r av röd bemå l
ning ~t korset. Krucifixe t är clt ulmiirkt arbete frå n 1200-tale ts 

senare hälft, tillhörande samma grupp som det berömda krucifixe t 
rrå n Hablingbo k yrka på Gollla nd (nu i Gott!. fo rnsa l), ehuru en 
tiimligen fri kopia av detta. Det hä ngde 175 1 på muren inne i 
kyrkan . Korse ts IL 225 cm ., b ildens H. 140 cm. 

Om den i.i. Idr e pre dik s tol e n ve t ma n föga. Den s tod i lå ng- Ä Lon i-: 

huset vid södra mure n ; 1670 må lades den ; 1751 beskrives den PnEoiKsTo1.. 

som »Prediks tolil af bräder sn ickarwLirk. Sedermera borts kiä nkt 

lil klåckaren Biörkberg » (inv.). 

Tim g la se t fö rvaras numera i sakris tia n: 4 glas i mäss ingssti.ill, T1 M<:1." ' · 

an lm1gl å ett ·nidat träs ta ti v m ed spå r a v fö rgy llning (fig. 326). 
l·:n ligt inv. 1751 »föri.ihrat af Herr Secre terare F ornel ius. »1 H. 78 cm . 

Markims kyrka har fo rdom ägt e tt k o r s k r ank, som ski lde I\011sKRANK . 

koret frå n församl ingshuset. Räk. 1701 upplaga »Arbelz Löön å l 

d r n som lagade fram w id Skrancken eme ll an Chore t och Kyrckia n. » 

Bänkinre dn i n ge n i.ir s luten , m t'Liad i gu lt med brunrött li s t- B ÄN 1<

ve rk ; del mot kore t vellande skranke t i.ir något rika re s irat (fi g. 1
N

11
E u NIN G 

3n). Den förfa1·d igades, de lvis med använda nde av gamla bänkar, 
ar 1726 . - Li.ingst i vi.i..-Le r s tå r en klocka rbä nk med s vi.ingd skärm , 

tro ligen samtidig med allanrnordningen. 

' LA11s Fo n:\ E1.11·s , aktua rie i Kungl. Hon iitlcn , ·r 1736 . G. '" · ~ I agdalcna 

ll r lin , i· 1741 . Ä~dc Wreta i 1\l a rkims socke n . 
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ORGEi. · 

l •. \ J\TAHE. 

A1.a11E 

1_.;\1\TAfiE . 

Nummertavla (fig. 328) fyrs idig, i 
en ke lt s nid ad , förgy ll d ram. A tvenne 
kartuscher fö lj ande in s kripti on: FÖRÄR AD 

AF I Ni..~IDEMANNEN OCH KYRKIOWi..RDEN 

ÄR LIG OC H FÖRSTÅN I DIGE ER ICK JANSON 

I ÖRSTA , H U I STRUN ANNA PÄRS DOTTER 

I ANNO 1759. - MÅGEN f\IAGNUS JANSON 

I HUSTRUN ANNA ERSDOTTER. Tavlan ,som 
Li.r förfärd igad av mäs ter Gran lund (verk 
stadsarbete), skän ktes 1759 av ,, 'fo lf· 
mannen och Gam la Kyrckio Vlärden 
Erik .l ansson i Örs la. » H. rn2 cm ., 

B. 74· cm. 
Numm ertavla av lrä p~t hög fol 

med enk el, oval, snidad och förgylld ram; 
bär å rlalel 1787. Ha mens H. 100 cm . 

Org e ll ä kl a r e n vilar på8 fyrs idiga , 
Foto. l"ws. utst . 1918 · marm orerade pelare. Barriären är vil

Fig. 328. l\larkim. Nummer
tavla från 1759 ur Magnus må lad med elt enke ll förgyllt orn ament 

Granlunds verkstad. lllill und e l' orgelfasa den . - 1694 npp-
Yers ta fe l. 17.>9. 

byggdes en läktare, vilk en i in v. 1751 
0111lalas såso m >Lilchlare m ed wackerL bildlhuggerie•. Men en 
senare lid ansåg den »hvark en öfverensslämmande med nu 
warand e lid s bruk , eller den S ly!, hvari del nya Orgelve 1·ket är 
bygd l», varför den borde beklädas med s lälhyvlade bri.ider, stt a ll 
»Läckla ren s kull e synas utgöra en del a f sjclfva Orgverkel » 

(Sockenst.-prot. 1828). Den gaml a liiklarbarriären med dess »bildl
huggerie » finns e me ll ertid delvi s i behå ll. Det är nämligen sann o
likt elt stycke av densamma, som b livit a nvLi.nt som s krank fö r 
en bänk , s låend e mot norra muren framm e i korel (fi g. 329). T vi'.t 
och en halv fylln in gar, sarnl en he rinpilaster ha på delta vis blivil 
räddad e. Varje fyllning omges av elt ramverk med r ik , snidad 
brosko rnamenlik och maskaroner, samt innehå ll el" en pulto med 
bok ell e1' mn sikins lrum ent, skure n i hög re li ef. Hermpilas le1·n 
ntgöres av en halvfigur med fåg-e l i handen och di.irun der e n 
mas karon , va rs n edre parti upplöses i broskornam enlik . FigureJ'lla 
äro vitmå lad e; de t övriga är mi'.tlat i s li l med bänkinredningcn 
f. ö. Del he la vei·kar, s lilisti skl se ll, be tydligt Lild1·e Lin 1(i94, i 

synn erhet som det knappas t Lir någo t a llm ogea1·bele. 
S kranke t ink öp tes Hi\)4. frå n e ll e r genom en fn1 D1·a kens ki öld . 

http:anvLi.nt
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Foto . . \. Li lje 111111isl 19 12. 

Fi g. 3:.!!J . Markim . Biink i k o r e t. J(i00-ta lc ts mitt. 
Gcs lC1hl im Ch o re . ~lille <l . 17 . . Jhts. 

rne n om dess proveni en ::; i övrigt ha r ingenting kunna t utröna::; . 
F'örmodlige n. ha t· det ha ft s in pl ats i någo n stads kyl'ka, innan del 
ha mnade i Markim . A lt de t fr~tn början va rit a vse tt för en orge l
lä kta r e ä r tydligt - barnen bära ju musikin s tr um ent. I stil en 
s tå r det n ~irn Ari s Cl aeszons a i·be ten (jfr t. ex. den honom till 
::; kri vna pm ta len i T ens ta kyrk a i ,Uppl a nd ), men i ha ns s til 
;ubetade ju så må nga både s te nhuggare och träsnidare frå n denna 
Lid , a tt en a ttribuering ä r vanskli g. Dess utom i.i.ro b roskorna menten 
::; ;l utveckl ade, a tt s krnnk et nog mås te lt ~införas till 1640-ta le t, d i't 
r\ ris Cfaeszon reda n lä mn at Svel'i ge .1 

Den nuva ra nd e orgeln byggdes l82H a v Directeu l' Ande1·sso n ; 011G 1; 1.. 

dess enkla, vitmå lade, med förgyllda o rn a rn ent pryd da fasad ut
fördes e fte r r itning av hovbildhugga re n Fa hl cra ntz i S tockh olm . 

Kyl'kan s fö rs ta känd a orge lve l'k 2 an s ka ffades geno m samma n

1 Enl igt beniiget medde lande av Ama nuensen I. S imo11 :;so11 . 

' Den ovan beskrivna gaml a Hiktnren be höver nalu rligl\°i:; a ld rig i ~lark i ni s 

ky rka ha ntriL a\'sedd fö r e lle r huri l 11 {,~on orge l, churn dess skrnnk urspru ngligen 

t ill\"Nkals fö r en orge lläk tare. 
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DOPF!JNT . 

DO PS l( ÅL. 

NAT'l'\'AllDS · 

l\ÄfiI.. 

skott av församlingen å r 1758 ; d;'t »kiöplPs det lilla 0l'ge Wel'cket 
ell e r Pos itiwet av Da nnwijks Hosp itals Kyrc kian » (L. I. ~)-' 

1779 utbyttes detta m ol •ett pryd e l iga re och Större Orgelwä1·c k ... 
som sederm era a f Orgelbyggaren Jonas l<:kengren i Stockholm 
uppsa ttes» (L: L 3), Yi lk e t, so m ntimnl, 1828 fi c k vika i'öl' de t 
11 uvarande. 

Kyrka n har fordom i.igt e n cl o p f u n l uv s te n. V id visitationen 
1751 »acktades ock nödig t a l Lhe gambl. och gro ft tiltagne S ten
Funtar lyftas bort uti b~igge Kyrckorna utur Choren. » Numera 
finn es e tt enkelt dopbord av vitmålat Lrti . I-I. 8ö c m. 

En gammal dop s k å l av s ilve1· - antagligen lika med den 
»S il fwerskåål o m 17 lodh », som finn es upplagen i inv . 1670 
sfdcl es 1828 (enligt sockenst. beslut delta å r). 

K a lk av förgyllt silver (fig. 330). Å noden en re li efo rn ering, 
imite ra nd e s lipad e s tenar. A foten vackra graverade, vegetativa 
ornament (fi g. 331), samt ett lite t, fastlött krucifix (H. 2 ,5 cm.) . 
Runt foten ä r gravera t : »MARKJM: SO KN: TJL : TH EN: KALK: HÖHER: » 
Os tämpl ad. 1500-ta le t. Upplage n i kyrkan s ä ldsta bevarad e inv . 
(av 1670) . Ar 1714 a ntecknas: »Lå tit å nyo giöra om Messe
kalken, som gick all i krass sö nd er und er twelningen » (Räk.). 

'llp propetlil ldcltasan11nanskoll (fön·arnl i Land sa rki,·c t i llppsa l a under 

s ignaluren 01 lyder in cxtenso sålund a: 

>Marekims Församlings Högtfö rnä me Ch 1·islel ige och I lcdcrn•>irde Herra1· och 

Sockne l\liin : Ti llönskas al lskiön s glädie, F rögd och Nitel i Jesu wårom fräll siu ·c. 

So m wid Sock nest.ämman d. 18 s id st l. Deccmbr: Af Eder Alla Nänrnra nde biet" 

en h>i ll cligcn bcwiljal och faststä ll , ej Allena, all elt li lel orge lwä rck e ll er f' osiliw . 

so m förr wid Danwiken warit. bl'Ukat, nu skulle fö 1· k yrckans pennin ga r inkiöpa><. 

ut.an ock J Siclfwe genom elt fri willigl sarnman skot.L något l hc r t ill bidraga : All s:1 

framle r sig till följe thcraf. elt Papper för Edra blida Ögon, al thcrutjnnan an 

teckna, hwad Edra gifmild a Händer, af friwilli go Hierla meddela liickes: 

~Ian förmoda r och, at l hc flili gc Torpare, Manhaftige Rytta re och So ldale1-. 

The hurl igc drängar, och ärbara Pigo r i Församl:n som wid andra ti llfiillcn icke 

så gicma sparn myntet, al för Jlll edantssen gifwa i Co ll cclcn ål Spelomiinne n, ej 

heller nu liira finn as ni ska , al e fl er Håd och Hl gcnhcl gifwa t il ett Spel , so 111 län · 

der Gudi till ii.hra, Kyrckan till P 1·ydnad, oc h hela Fiirsa ml:n I.il en Uppmunlrin ~ 

i Guds lofs uls iungand c: Fö rsä krnnd cs alt. hwad the a f godo Hi erta gi fwa, skall till 

lhcrns 1\ minne och Heder fiir e fter werldcn hli hrn jemte Nam nen bland l\yrrkan s 

Räknad in fö r! . 

1 Crön: Bok: 29. Cap: \": 9 .. 
Ock fo lckel wa r gladl, at lhc ,;, Fr iwillj oge wOl'o; ty tli c ~ofwo Herran om ar 

Allo ll icrta Friwilljogc. 

den 27 Dcr. 1757 .> 

D;ircfler fö lja 167 namn . 
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Denna lagning giill er med si.ikerhet 
endast cuppan. Il. Hl ,5 cm. 

Tillhörande paten av sil ver, 
ovanpå förgylld. Släl. Osli.implad . 
Diam. 10,5 cm. 

Sockenbudskalk av silver, 
invi.indigt förgylld. Å foten ingra

verade vegetativa ornament. Ostämp
lad. H. 10 cm. - Di.irtill hörand e 
paten av s il ver med fastskruvad 
ob l a la s k. lnskription: »Denna Kalk, 
Till Markims Sokn, är med ny Fot 
lagadar A:o 1764- och wäger nu med 
paten 12 3/ 4 lo .» Sti.impl a r : kon
troll ; S. l•:1·iks liuvud (?); J L i 
karl11 sc li ; F [= l/G'f.]. Diam. 7,5 
C: lll. 

Pat611 av s il ver, ov:rnptt förgylld . 
Sli.i l. Ostämplad. Antagligen dcn
:oam ma , som skiinkles av Rik srE1det 
Cede l'l1i elm 1 å r 172fi. Diam. 7 ,5 cm. 

Kanna av silvel' , invi.incli gt föl'
1\ctch ans , ·crgold c tc m Silhcr. lG. Jhl. 

gy lld och med föl'gyllda ornament: 

rnnl loe;ket en slav av lage r med korsade band, runt foten blad 

bård. Cuslaviansk. Sliimplar : kontroll ; riksi'ipple; I YTTH ,~ ·:~ ; 


F 2 [= 1788]. Ink öpt 1789. 11 . :.rn 
cm. 

Oblatask (fi g. ii32) ay dl'ivet silver, 
ova l. Å locket en ängel med palmkvist 
och bok . l1unt livet akanthusorna 
mentik. I IJO tlen i.ir ingraverat »[,ars 
Fornelius / A:o 1737. Stämplar: ä lder 
mansranka; ett s tadsvapen ; @P . N[= 
1701]. Asken i.irskänktav ,, fru ' Mag
da lena 1-lelin på Wreta cl. 11. Jan: 1737 
efter dess man Actuarien i Kungl: ll olT 
ri.illen IIerr Lars Forneliu s. »2 L. 1.1 cm. 

1 Frih. J OS I,\ S CEDEIUIIEUI till Linrtholmcn i Orkcsla soc ken , f. !6iil, rik s

ritd 1723, ·i· 1729. 
2 Se noten s. 359 . 

25-17542G. Sveriges kyrkor. ['pp /11/lll I\' . Se11 1i11gh11111/ra h ii r(I(/ . 

Foto. 	Cpps. 11/s l. 1!11 8. 

Fig. 	 330 . ~larkim . J{nlk nv för· 
gyllt s il\' cr. 1500-talet. 

il. Lif.ie11q11is l tleli11. 1912. 

F ig. 33 J. Markim . Orna
ment på stora kalkens fot. 
Ornament auf dem Fu ss 
des g rösscrcn l\ elc locs. 
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• Foto. L'pps. 11/sl. 1918. 
I ' 

Fig. 332. ~larkim. 	 Oblatask av förs-Hvrad mfrssing. Sk-&1-1-k-t -68-5~ 

Ohlal1!.ndQ~e 1685~sch~nkt. 

Oblala i:i k av driven , försilvrad mi.i s:;ing, oval. Hu11l livet en 
yppig blomsterranka, i'.t locket tv{t amoriner, som omfamna var
andra. I botten s tår inpun kterat: (i . S. I B. 13. I lG85. Skänkt 
av »Lieutcnanten wid Cavallierie Lif H gimentet Hr Ciustaf Staarc 
på Lunb y. » Asken har troligen, innan den ski.inktes till kyrkan , 
haft profan anvi.indning. L. 11,s cm. 

»L1ökelsckar 1 sl. » finn es upplaget i inv. 1G70. Det sitl · 
dcs 17G1 . 

L.Jt1s11rns"" " · Lju s kr o na av mi.iss ing med 16 lj11sarmar. Staven krönes a,· 
en kvinnlig drapcrifigur och avslutas av ett klot med fö ljande 
inskription: »Gvdhs, nampn, till, ähra, och Markivms, försambling , I 
till, prvdnadt, är, denna, livscrona, af sahli, herr, råd- /mansens, 
iohan, pahls, 1 efterldtne, enckia, den, ehreborne, / och, gvdh frvch 
tige, matrona, hvstrn, brila, olofs / dotter, salenia, förähral, åhr, 
uns, den 1 ilfarti." II. 84· cm. B. 80 cm. 

Lju s kI" o na av mässing med 12 ljusarmar. Staven krönes nv 

1 JOll AN PAlll., f. 1ö38, dtd 111an i Stockholm , l 1677. G. rn . Flril:L Olofs· 

dolle1· Salenia , t 1682. Deras dotte r nr [!. m. kapten El ~ensliern n. p:1 llusby 

,\ln.rkims socken. Jfr noten s . 338. 

i 



365 )JARKl~IS KYRKA. 

--- ..r11 

10 S 0 

/J . B/0111<111isl cleli11. 1912. 

Fil-(. :l:l3. ~larkim . Lj usarm av dri\'en miis~ing, skänkt 1751. 
'\'ancllcw..: hlcr aus gctricbcnc111 ~fcssi11g, 1751 gcschcnk l. 

en dubbelörn ot:h slutar i ett klot med inskription: »(;. S. 13. B. 
lfi84· Lundby. »1 JJ. 81 cm. B. 70 cm. 

Ljuskrona av mässing med 6 armar. Blomforrnade manehellel'. 
Staven slutar i ett klot. Tillkommen ,, 1761 , då nya Liuskrnnan 
kiöptes och effler församlingen: wilja npsalles i Choret» (tillskrivet 
i inv. 17ö1 ), dät· den allljiiml hänger. H. f>O cm. n. GO cm. 

Lj usa rmar , ett par tvåarmade, av miissing (fig. 333) med 
drivna vegetativa ornament (druvklasar oc.;h blommor). Lösa kar
tusd1er utan inskrift. . 'känkta ;\r l /:->1 av herr F'riedrick Schröder 
på Lundby .2 L. 50 cm. 

Lj usarm av mässing, trearmad , med drivna och punsade, vegeta
tiva ornament (fig. 334-). Troligen identisk med ,, liusarm med B 
pipor pi'.t Predikstolen med bokstäfwer K E. B.; i\1. E. D. 1662, delia 
liusarm tir nu [17:J1] transporterad på Liklaren » (lnv. 1751). De 
omnämnda bokstäverna ha i sil fall varit inristade µå ljusarmens 
nu förlorade in: kriflskartuseh. L. 35 cm. 

Tvi't par enkla ljnsarmar av mässing med clri1·na veg-elaliva 
ornament. De ha burit inskriflskarl11s<:he1., av vilka !Jlotl en (u tan 
in kriplion) tir i behåll. Skänkta å r 175 t av herr Frie<.lrick 
Schröder p<°L Lnndby. L. e:a 45 cm. 

Lju ssta ka r, ell par, av driven försilnacl mässing (tulpan
ornamentik) med spiralvridna skaft (fig. :mö). Sktinkta till kyrkan 

c:[ csTA!') S[TAHE)- B[ ... ) B [ ... ). 
? ROLA:->D FHEDRIC SCllHUDEH, f. 1i22, konsul, -r 1770 [cnl. gravstenen 1769]. 

G. m . Ern Beata :\nckars lriim , f. 172G [cnl. granlcncn 17~7 ], ·;· 178:i. 

I 
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».Juledagen Anno 1707» 
tillika med »stool'a skiöna 
waxlius» av auditören Yid 
L'pplands infanterirege
mente Petter Elgh 1 och 
hans hustru Catharina Pahl. 
ll . 37 cm. 

L j u s · tak ar, ell par l \'il.
pi piga, av mäss ing. Van 

lig 1600-Lal ·typ. Sanno
likt idenliska med de i i1w. 
1751 omnämnda . 2 st. liu::;
sta kar på Altaret a[ mi.i · ·ing
J,!'i fne af Eric SkrufochChris!. 
Skruf 1()76.» LI. 33 rm. 

T enn l j usstaka r, tva 
par, i enkel cmp ires til. Il . 
2!~ cm., r es p. U. cm. Stämp
lar i't del högre paret: 
~i~ inom kartusch ; adlig 
krona i kartusch ; l\'l 2 
(frakturstil ); tre kronor i 

~ kartu::;cl1. SWmpla1· i't del 
~ li.igre pal'el: tre kronor i 

""\ kart11 sch ; ad lig krona i 
~ "-~ kartusch; P 2 (frakturstil); 
·''; '"7 - samt tre otydliga. 

t _1_ --- J_ __ L jussta k e av ji.irn p1t 
_'\ ....~ tre föller n1ed lre pipor 

'f'h . 11<'rge11/: de/in. 19/ ;, 

Fig. 334. ~ larkim . Ljusarm a , · dl'i \'cn samt i millcn en pigg. Gam
miissing. 1662 ? mal typ. C'pptagen i inv. 

\\'and lcuchlcr :rns gctrichene m Messing j Q~O lJ ~/. 
aus d . . J. 1GG2·! . >I · · <+ Cl11. 

1 Se notens. 338. l ' nder anteckningen om denna och andra glh·or frå n Husby har i 

kyrkboken (L. I. 3 .) inskri\'il s fö ljande anmiirknin{! (siikerligen av kapten Elgen

s tiernas \'eclerdeloman, kyrkoherden Salthenius): > ~I e n det li r at miirckia al ingen 

kyrekiohyggnad lir giord ifrån bem:te husby i dessa tid, till Datum, ingen skiul z , 

intet gilnglecl . liwarken till kyrckia, klocks tapel , eller bogårznrnr >, saml därnndcr 

med annan s til ett fö rbittrat S\'ar (av kaplc n Elgenslierna ~): >~l ed denna Clandc· 

randc innickacle menin~ är riltla gif1rnrc ns Heder och Tack 11·ana1·ligt förklarad ocl1 

afskurcn; och Lögn i s liillet för Sanning ilr införd. Du liig sorn delta skref. > 
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Antependium av svart sammet med I H., saml 1773 påsytt TExT11.1 E11 

med silvergalon er. L. 238 cm., 11. 85 cm. - Bokd yna av :; \•a rt 
:-;ammet med kors av silvergaloner. 30 x 36 cm. (På allaret.) 

Antepend ium av i·öd samm et med bi°trd er av guldband . 
Möj li ge n detsamma, till vilket material anskaffades 
Ui8\l . Mycket slitet. L. 260. cm. 11. 102 <: 111. 

ELL till synes praktfullt antepend ium upptages i 
inv. 1751 »med röda och gröna rosor bolin lik 
gu ll moir med spetz gammalt. » 

Kalk kl äde av gull sid en med invävda si lk es
blommor, sa mt fö lj ande initialer och årtal brode 
rade 111 ed silvertråd : l l.l S / E 11 S / C E / Hi41. 
Ski.inkt av » Wyrd ige Kyrckioherden Her Eridt 
IJ enrici Achrelio och hans Älskekitira hustru och Foto . .11 01sso11 J!J J?. 

Malrona Ki rsl i n Erichs Dollcr» .1 i\J ycket förstört. Fig 33 .5. Ma rkim . 
L,1usstakc av dn-

Ji) X 4·8 cm. ven, försi lvrad 

Ka lkkltid e av röll s iden hell överbroderat mäss in g. t600 
• 

0 
' • talstyp.

111 ed blommor 1 gu ldtrad . I m1lten en sol med 1.e 11 ch 1ernus!{e lri c 
. d" d ) ] .. J O 1>ene111. "erstlber-i\Iar1a- monogram, samt ar 11n er JO 'slaverna . . 1e111 )J essi11:,:. 

I) . [ I I 01 f D tl S I I . ] SI .. kl T"pus a11s d. 11 . .Jht. . . . = nge JOl'g o s o el' . a 1 en 1a . . 'un · · 
ftr 1712 av i\ladam 111gebo1·<r . 'ahlenia2 »ell kalckkltid e rffter 
Pafwiskl still ». i\Iycket förslörl. 54 x 50 <:m. 

K a 1kk1 ä cl e av röd allas med en bård av blommor, bl'oderad 
i gulcllrilcl och gult silke. Enligt inv . 1751 »förä rat af Il el'rskapel 
på Jl usby. »3 Sönderr ivet , s~t all endast hälften ålerslål'. B. ;{:)cm. 

Kalk k !Ucl e a\· rött s id en 111 ecl applicerade lagerkransar i g1dd
IHod ri; i kanten gu ld spel:; . Tillkommet 1883. 4\Jx4D em. 

i\ltisshake av svat'l sammet med silvergalonel'; å ena sidan 
Cucls namn med hebrei ·ka bobltirer, ~l den andra kors och 
törnekrans, samt årta let 1837. L. 1JA· cm. 

Vi s. pl'Ol. 17:32 omnilmne1· »en i\ltisshaka af BlåLL Rosigt sammet 
med crncifix af Pilrle-Slickare al'bele ur uli inventario upl:örd 
wara Söndrig och obrukelig, lnrnrföre den ock blifwer brukad lil 
lLicke uppi'.'t ett bord i Sacri slian ; men JIi.igvörcl igs le 111· Ark i 
13i:kope n [Johann es Sleuchiu.] fanl del \rnra bi lli gt, al denna 
i\ltisshaka der Li ! icke wiclare brukas. » Denna mus ·ha ke iil' 
ännu up plag-en i inv. 182\J i A. T. ,\ . - Jnv. J761 upplage1· dess· 

1 :c noten s. 338. 

2 Syster lill den fru Brila Sahlenia, som omtala s i noten s. 36~. 


'
1 J\aplcn Elgcnsticrna och han s Jtu,lrn . Jrl' noten s. :!:l8. 
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utom: ,, 1 st: Mässhake af pi.irlfärgat Allask, bolln med gull och 
silf\\'er blommor, på ryggen ell kors af bred tjock gullgalon , på 
bröstet I H S af smal gullgalon, och rundl om i kanten, alltsam 
mans ächta. [ .. :ki.inkt 1697 af Fru Sophin Catharina Lohreman. 1] 

... 1 st: dito med blandat ylle, blå blom rnor, i.ichta spets til 
kor et på ryggen och framman. » 

Håv av rött IJrokadsiden med invi.ivda blommor i silke och 
si lvertråd (fig. 336). Tofs och frans av silvertråd. Å holken slitt' 
inristat: »Anna Berg: Ano 1'127.» Djup 20 cm. Diam. 15 cm. 
Skaftets L. 175 cm. 

Vi.. prot. 17B2 onini.imner ' l!'. tt Brudstols-Kläde bl i'.trosigt, af 

1:010. (;e11. slub. lit. u11sf. 1fl l i. 

Fig. 336. Markim. l\yrkhå\' frå n 1627. 
l\lingclhcutcl ans d . . J. 162i. 

linne oeh ylle wi.ifwil, som ock en Brud-Pell af Siden bast , uli rutor 
eller hwarf, af grönt och gult och i Sömarne oächta galoner. » 

HtJ:-:sTE~ . l sakristimuren finnas fyra delar rtv en runsten »Söndersl: och 
serskilt inmurade, »2 nu överputsade. Inskription (en!. n. 1152, 
jfr L. 4\)2): X ~l~li-lf~ -1'1'\t'' X ~l\ [ R. ?J ... [li J 1'-l'H lf1'1,.I-.X 

f'~-tlli1'-l'li- + f' Hl\R.lili- -1'1\I' l\lf' .. . 't'-ti-lili- = {Jilinifr au k pur 
.. stain x iftin fraistain + fa{rnr sin auk ui f ... man sin = pilinifr 

och Tor(sten? reste) stenen efter Frösten s in far och Vif[rirl (')) 

efter] sin make. 

1 kol'el ligga följande gravstena r : 

1. Gravsten av rödaktig kalksten. Hektanguli.ir ram; mitt pa 

GtlAVSTE~All. 

l SOPH IA CATllAHINA LOllHE~IAN, r. llUS\\'Cflel , r. 1650, t 1701. n. lll. Cal'i 

X l :s lifmcdikus, Gusla[ Lohreman , t 1694. 

' r1rn111GsK1ö1.ns ~J ON .. lll , bl. 11c1. 

http:PEHINGSKI�!.DS
http:Hektanguli.ir
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"tenen en i relief vackert huggen lagerkrans å streckad botten 

med initialerna: »... E B / .. . E / .. . E. E~IP. » Dtir ovanför en 

inskriftslavla med följande inskr iption: » . .. STEEN OCH GRAF / . . . 

CK ERICHSON BHUUN I .. . s K HUSTRO MAR I ... CHS D. DIPORA I .. . 
SAMPT DllERAs / .. . ANNO 1G73. » Halva stenen döljes av altar· 

ringen. 184 x 120 cm. 
2. Gravsten av kalksten med reliefornering. H.eklangu!Lir rarn ; 

hörnen cirkelrunda medaljonger med kerubhuvud en, timglas, 

dödskall e. I mitten lagerkrans med kalk . Inskriptioner: »llIC 

REQIBSCIT DN: ER1c[us] / HENR. ACHRELI [us] ECCL: I ... N: PAST: 

NAT I 1592 ... N ÖSTER ÅKER. I ET BIRG ... ONCION .. AM: TJS I BIEN: 

GABH'. OXENST:/TR!EN: CONIUNCT: CUi.\l VlRG. I CHRISTINA HWIIT. 162;-) 

1 26 rnN. DENAT: 1Gö8. 17 / JUL: RELiNGQu'Es coNrnG: / cuM ;~ 

FILJI S. FILIAB: Q[uej . 5.> - Hunt kanten: »CI-IRISTU[s. Ä]R ~IIT. [LIF. ] 

OCH. DÖDEN. ÄR. MIN. WINNJNG: PHIL: 1: 21. » SI.enen Lir till sin övre 

del tLimligen viltracl. Övre vtinslra hörnet dölj es av altarringen . 

207 x 145 cm. 

3. Grnvsten av rödaktig sandsten. n.ektangulifr, grunt refflacl 

rarn med solfFidersliknande fyllningar i hörnen . lnskriplion: 

•DENNA I STEN OCH GRAV I TILLHÖRIG I IIERR FREDRIC SCHRÖDER' I 
FÖDD ÅR 1722. DÖD 1769. I SAMT DESS K. MAKA I \\'ÄLI30RNE FnU 

EVA BEATA ANKARSTRÖM I FÖDD ÅR 1727, DÖD I LUNDBY. » 

208 x 14·5 cm. 

!L Gravsten av rödaktig kalksten. Milt på stenen en oval 

lagerkrans, lrnggen i relief. Dtirinom: »L: Forne/lius/ 2 M: Helin / 
A~ 1728. • Stenen är tämligen villrad. Oess nedre högra hiil'll 
döljes av altarringen. 204 x 14·3 cm. 

a. (1 ra vslen av kal kslen med tämligen hög reliefornering. 

Grnnt refflad , reklangulti.r ram; i hörnen runda medaljonger rn ed 

k erubhuvuden, timglas och dödskalle. Mitt på stenen en oval 

lagerkrans med inskription: »THENNE / LAGERSTAD oc11 / GRIFT· 

STE;'-1 A:H FACTOHEN I PETTER BILLI1"G I OCH HANS HUSTRU ANNA I 
CATHAH: I-IAAG TIL / HÖI1IGH. • 240 x 152 cm. 

Milt i koret ligger en rektangulär kalkslensplalla (2 16 x 154 

cm.), förmodligen även en gra\'S len, men i så fall med fullkomligt 

ulplånad inskription. 

A k yrkogården märkas: 


Nära södra mmen en liggande reklanguliir gr-a yJii.ill a\' kalk 

1 Se noten s. 365. 

' Se noten s . 35!J. 

http:IJeklanguli.ir
http:Heklanguli.ir
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VAPES 	 OCJ-1 

FA~A. 

~J ÖBLEH )I . ) I . 

sten. 	 Crunt r·cfnad ram med solfji.iclersl iknandc fyllningar i l1ömr11. 
lnsl\ri plinn: 

»l\1arkims I,;:crar Nils Unander1 

Trogen herde utan klander 
ll wilar her sin trötta ben 
l\lcd sin hustrus 11ndt'r sten. » 

samt 	»Ncl1: 1'3 v. 31., » »Esay : 41 v. 10.» 182xl20 cm. 
~ord. mns. iiro nu deponerade ett harne sk och en vi.i 1·ja 
._1 med förgy llt mässingsföste, vilka 1871 ji.imtc en 
~- söndrig fana n1ecl polska inskrifler över1i.i111nades 

/...., till St. hisl. mus. från l\farkims kyr·ka, diir d<' 
0 ; ..,,= fordom var it u ppsalla. 
~- llarneskel (bröst· och ryggsl\'cke) iir av t1111I\ 
1 
t --

ji.irnbleck med tre drivna åsar pa briisls idan. !Ja 
I 

br·öslel ett clubbell C av förgy lld mi.iss ing, krön ta\· 
kunglig krona och omgivet av lvf.t pal lllkvislar 
och lejon. Axelklaffar av förgy lld mi.iss ing. Brösl 
oc:h r·yggslycket sammanhållas av läderremmar, 
kliidda mccl bl fttt kli.ide .. 'Lo lTering saknas. I larneskel 
i.ir icke skollfr-itt, allt. å ett paradharnesk. Det tordP 

Th . llergt11/: 
tfrl i 11 . t!J1 7. liiin·öra f1·;

0 

t11 slutet :w Karl Xl:s rege1·ing. 2 Il. 4-2 crn. 
Fig. ~37 . ~!arkim . De tre förernttlen ni.inrnas fiir·sta g~tngen i irw.

l-!alth5ngarc 
fr:\ n I G93. 1751 ; rnp11e11 uppp: irns ha lillhör"L >Licnl e11:111te11 

llulstiinde r :tus wid Cavalli r r·i e Li f l{<'girnentrt» Gustaf Stare, Yil 11. .I. l li!l:l. 

ken levde 1fi8ö. 
l sakrislinn lti.inga (;n sta f lll: s lal 1711 o<.:1117/:Zinuliimli 

:.('C'n ramponel'ade Förgyllda l'amar On x -H.> cm.). Sbnkta J773 av 
» \\.ijn-Allickc-Hryggaren ifrån . ' tockhol111 ... I lerr Eric. 'nxenberg ... 
al \Yi sa sin unde1·dånig-a \\'ördnad för \r ttr l\Jakalösa Konung- oe;h 
l•: tt Prvclel igit I\minne uti sin Födelse Församling .. . » (L. l. 4.). 

F. ö. Jinnas i sakristian bl. a. en g·ustaviansk länstol av sn idat 
och förgyllt ll'i.i, lyviirr med missprydande 1800-talskliicl sel, en 
annan stol i Janllig empi re, ett vitmålat fallborcl, ell skåp för 
textilierna, en biink (möjl igen den »Rrndslohl gemen », som upp 
tages i inv. 17:->1 ), samt en järnbeslagen kista för silvret. Dii r 
förrnras iiven en gammal svarvad sanddosa samt en fall iglåcla 
av furn med ~u· tal e t 16U8 inskuret fl locket. 

' Se noten s . 3-1- 1. 

0 Enligt benägen uppl y:;ning av lnlcndcn len \' id l.iHLI. !kammaren , Baron 


I: . Ccdcrsl röm . 

http:I\1:<GAT.11
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trappan lill orgelli.iklaren 
siller en hallhi.ingare av 
svarvat lri.i (fig. 337), i°t vi lken 
i.ir inrislal: 1693 / F. I .. JI. 
86 cm. '®

I kloc.:kslapeln slår ell skåp 
av furn med enk la reklangu
li.ira fy lln ingar och ell ulskurel 
ornament å framsidan. Jl. 

j 1 I 

0 

Il I il I I I 
•o 

~ 
'.lO W.L 

125 cm. ~~Di.it· slod också ännu vid 
undersökningen 1912 den 
gamla slrnffbi.inken, troligen 
ell 1800-lalsatbele. Nu söndcl'
huggen. L. 84 cm.1 

[7 
17·4:\J an ·kaffades »el Höör 

till Kyrckiospöd» (Fläk.). 
Pil predik::;lolen ligge l' 

!(ar! Xll: s bibel i pressal 
läderband med beslag, inköpl 
l707. Enligl inv. 1829 fann.· 
då även Ciuslaf Adolfs bibel , 
lr. 1.618. c 

I kloekslapeln kinga kvt'
kans b~tda klo c kor. Fig. :338. 

å 

T/1. /Jergwt: de/in . 1!1/ i. 

Markim. Klockgjularmärkc 
den större klockan. 

Den stora klocka11 hiit' Clot:kcng-icsscrmnrkc :u1f dcr 

riir möjl igen fran medeltiden. 
grl°JSSCl"Cl1 filol'kc. 

Den i.ir oomerad mell undantag av några gju tna ränder kri11g iine 
kanlen och Lvi'.t gj utna mi.irken ft norra och södrn sidorna (fig·. :~'1H). 
Il . 155 cm. Diam. 150 cm. 

Den lilla klockan ha t· gj utna bladfriser, sam l fi.iljande inskrip
tioner: » CA~IPANA THIPLl MARKlMENSIS ANNO 1727 PROPHII SU~l-

1 RctriUTandc dennas e ller riitlarc dess fö1·c;i[rngares anYiindn ing kan an'iirns 

löljandc, ltämtaL ur clt sockcnsl.-prol. d . 9 dcccmb. 175:1: • l :o Frnmkomo Jacoh 

Ers hustru i Ekcby Backstuga ~largela Marlcns doller och Enckjan hust: .i\ na 

Jacobs dott. i Sn>tllstn 13acks lugn för det de slagil z s ins emellan, hwarfifre de 

hlefwo sakfiille al s il tja e n Söndag i s låcken; men som de Ull förene woro fö r· 

lijkla och afbådo, at dena gången blifwa förskonlc, och d e l[,fwadc hiiltring, 

jiimle del al Sorkn e Miinerna fällc förbön fö1· dem, blefwo de denna gången 

förskonle; men skulle de wijdarc sl;lss och olii.ta. , så skull e detta sia t hcm iippcl, 

och sedan efftc 1· omsfändigheterna straffas. » 
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TIBUS », samt: »DENNA KLO CKAN ÄR GUTEN AF KONGL. STYC KGIUTAR EN 
GER HAHDT MEYER I STOC:KHOUI ». I I. 80 <;m. Diam . 80 cm. 

lnv. 17f>1 npplagcr »1 s t. lit en Lid gii.i rdz kl äc ka i kolirel ». 
Såld 1761. 

En klocka liimnadcs i uppbörd 1531. 1 

S a mmanfa ttning av M arkims kyrkas konsthistoria. 

I. Gråslenskyrka 	 med malare kor odi absid, ornnl igl bred 
och hög 	 föi· all vara av denna planfol'm , samt med pelsiga rösten . 

f<.:n takryllare el ler annan överbyggnad på tak et 
..q. -	 dock knappast ursprungliO' - har funnits. 

I !öm kedjor, lnl\'udsak Iige n av ·andsten ; rå lL 

B 

huggen granitsockel. Portal i sydvti s t med rund 
bågig sandstcnson ifallning iinnu bibeMllen Be
slagen till den urspru ngliga dörren bevarade , 
överOyllade till en annan dörr. Kyrkan var 
möjligen utviindigt orappad, inviindigt var den 
putsad oc;h i långhu el för. edtl med platt lrii 
tak , i kor och ab. id viil\'ll med iinnu bernradc 

. I lb. Flink deli11 . t!JIS. 
Fig. 339 . Maritim. g1·å ·tensvalv. Omkr. å r 1200. - Inventarium : 

Planul\·cckli11g. tl'iumfkrucifix från 1200-talets senare hiilft. 
Grnm:1~~s1~~.1~r1i~klnng Il . Sakri st ia och vapenhus till byggas, sanno

likt med ursprungliga valv. Samtidigt välves 
l;"111ghusel och så,·iil dess som rnpenhusels valv förses med mål
ningar, av vilka dock bloll de senare bevarats. l\ litten av 1400
talel. 

lll. 1G9i bygges orgelliiktare; dess skrank inköpes sannolikt 
fr~m någon stadskyrka. - Under 1700-talel upplagas flera fön ler; 
dessutom tillkomma liera inredningsföremål: 172(3 biinkinredning, 
1758 allare och predikstol av l\lag1111s f;1·a1iluncl . - Klockslapel 
1727. 

IV. 1800-talel. Fönsterna förslo1·as 18 12. Ny orgelfasad 1828. 
Taket belägge · ni ed korrugerad, galvaniserad plåt 1887. För ö,-_ 
rigt reparations- och pulsningsarbeten , senas t 101G. 

'. 39 i li. B. (j fr kiillförtcckn. ). 1 
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Zusammenfassung. 

IJic Kircl1c ~larki111 , aus Granit aufgefiih rl, isl wie die in dcr Kiihc gclegc11c 
l\ irchc Orkesla e ine Apsiskirchc. Sic ist aber bedcutend brcilc l' und l1 öher ab 
dicsc. Sie sehcint d111·ch diesc Pl'oporlionen e incn iibcrgang zwi ·ehcn dc r Apsis· 
kirehe und dem spiitcrcn , c infachcn, rcehteckigen, aber weilräumigcn Typu · w bil · 
den. Uic Kirchc wurde wahrsch cinlich um 1200 e rbaut. Aus den zu grossem Teil,• 
licibehallenen milt elaltcrlichen Dachstiihlen gchl c herrnr, dass dic Kirehe frlihel' 
cincn Dachrciler gehabl hal, wclchcr, als die Zicgelgcwölbe dcs Langhauses im 15. 
Jht ci11gesch lagen wurdcn, cnlfernl worden isl. Oh dicscr Daehrciler ursprlinglich 
~cwescn is l, kann jctzt ni hl festgeslellt wcl'dcn . Das Langhaus dcr ursprlingliehcn 
l\irchc w1u mi l cincr llachcn llolz<lccke Yel'sehcn. Chor und Apsis dagegen warcn 
rni t noch bcstehenden Felclstcingewölben c ingcdcckl. Die iiussers lcn Dachsliihlc 
wal'Cll (und Sill(! zum Teil noeh) in dic Giebel der Ki,.che eingemauc1·t (Fig. 319; 
Ygl. Orkcsta). Das hohc, schmale , runduogige Portal dicsc r romanischen Kirchc 
( Fig. 317) mit Einfassung von gehauencm Sandslcin isl noch hcibehaltcn. Dic 'fiir 
ist mit millclallerlichcn eiscrnen Bcsclilägcn gcschm lickl. Unlcr di cscn zu be· 
m~l'kcn is t clas Bild cines SchilTcs (s. Fig. 317), das mit seinem hohcn Slc\·en uncl 
dem am Slcucrbord nahe an dem Ac hte rschi lTe befesligtem Stcuerrudcr an dic 
bckannlen 11 onvcgischcn Wikingc rschiffe von Oseberg und Gokstad völlig c rinncrl. 

lm lö. Jhl wurdcn an der Nordscite de r J\irche e ine Sakrislei , an dcr Slid e ile 
einc Vorha lle zugcbaul. Jn der ~lille cl csselben Jah rhunderf s wurde die Kirche mi l 
l\alkmalcre icn gcschn1lickl, YOn clcnen jclzl aber nur die Malercien in dem Gewölbe 
dcr Vorhalle zu schcn s ind (.Fig. 320-321 ). Sic s inrl 111i t den Malcre icn der l\irchc 
~orrsunda vcrwandl (Ygl. S. 35 I. 

Dcr frc is lchcnde, hölzcrnc Glockenlurm slamml aus dem Jal1rc 1727. 
Unter elen lnvenlarcn isl vor allcm e in grosses, höl zcrnes Triumphkruziti" 

golländischer Arbeil aus dcr lclzten l-lälft.c dcs 13. Jhls zu bemerken (Fig. 32i\). 
Die kombinicrle Allar- und l\anzelanord nung (Fig. 323) is t rnn cinem in Uppland 
um die Millc des 18. Jhts eifrig beliitigten, zicmlich geschicklen, wcnn auch lä nd· 
liehen llolzschnitzcr, ~lagnus Granlund, ausgcfiihrl. Dieser ist e in i\achfolgc1· clcs 
bc rlihmlen Dckornlionskiinsllcrs Burcha rclt Prechl, um 1700 in Stockholm Läti~ . 

Von grösscrcm kii nsllerischcn Wcr l isl die a lte Briislung dcr Orgclemporc , wovo11 
jetzl 1H1t' cin Teil als Brlistung dcr Chorgest lihle aufbewahrt ist (Fig. 329). Diese 
Brlistung, die wahrschcinlich von irgend eincr Stadlkirche nach ~larkim gckommcn 
ist, sehcint mil cler Kunsl des nieclcrlllndischcn, in el en 1620- 1630-Jahren in 
Schwcrlcn tii l ige n ~lci slcrs Aris Clacszons zusammcnzuliilngen . 

Fi;.t. :1~0 . Markims kyrka 1748. Efter en teckning a\· 0 . Grau . 

Die l\irchc ~l arki 1n 17~8. 1\nch ll a11dzcit h1111n g. 




Foto. Il . C.orn r lf Jn f 7. 

Fig. :H I. Sk:l nclla kyrka från sydost. 

Dic l\irehc , ·0 11 Siidos tc n . 


SKÅNELLA KYRKA. 

U PPLAND, STOCKHOLMS LÄN , SEMINGHUNDRA HÄRAD. 

UPPSALA ÄRKESTIFT, SEMINGHUNDRA KONTRAKT. 

Tryckta källor: E. UAJll .B E HG , S ucc ia a ntiq ua cl l1odic rna , s. 1:1'.1 (st ick 

a v Sk:inellaholm; i bakgrnndcn synes Skanclla kyrka friin no rr). - i\. W. L C:\11· 

BEHG i Tidski-. f. hygµ n.·kon ' l 0. ing.·YCI. , .\r~. V , 186:! , ' · 184. - f K1.1:\ GSl'o n l i 
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U. F. 'f., Il, (1877-90), s. 19. - I-!J LDEBRA N 0 1 Sv. med., Il, s. 679--80, 688; llI, s. 
209-10. - R. STEl'FEN, Romanska småkyrkor i Östersjöländerna, 1901, s. 37. 

0. JANSE i UPPLAND, I, s. 557, 581. - SVERIGE, IV, s. 634-35. - DIPL. SUEC., 

ll , nr 989 (ang. kyrkans ä ldsta omnämnande 1289, då en handling bevittnas av 
>Domino Thoma rectorc ccclesie schanald >). - H.. A. PERG. I, nr 736, 1601 ; Il , 

nr 2126 , 2182, 2488 (i samtliga dessa handlingar, daterande sig från åren 1366

90, omnllmnes kyrkoherden i Skånella Gregorius Olofsson Porse - >herr Greghers i 

Skanald• - vilken synes ha åtnjutit stort anseende och förtroende). - HERDAM. 
JTI , s. 26; Suppl. s. 15; IV, s. 392. - C. R. Al' UGGLAS, tlfäster Magnus Gran 
lund, s. 96 (Kul l o. konst, I, 1905.) - J. ROOSVAL, Om altarskåp i svenska kyr

kor och museer ur mäster Jan Bormans verkstad i Bryssel , 1903 , s. 72. 

Handskrivna källor och avbildningssamlingar: RANSAKi'i. I (ang. 
rnnslenar; avtryckt i Dybeck, Runa, 1848, s. 20.) - AFR IT i'i ING.\R, I (exteriör 

från öder, pi. 41 i den tryckta uppi.) - PEHl NGER, (exteriör från söder, skiss , 

pi. 74 i den tryckta uppi.). - PEHINGSKIÖLDS MON., !Il, s. 114-17 (runstenar). 
- NES CllER SKA samlingen, 82 (i K. B.), nr 132 (blyertsteckning av Skånellaholm; 

i bakgrunden synes Skånclla kyrka ; original till sticket i 8UEC1A). - l-fILDEBRAN D, 

Ö. Uppi., s. 30, 151 (ang. altarskåpet). - lHRFORS, II : 1, s. 931 (exteriör från söder 

- ritad före k)'l'kans sista restaurering -, plan, Cecilia Greens gravsten). - R. A.: 
J\I. ASCIIANEUS, Vapna-Book. Sign. Genealogica 63 (vapen på >Biskopz stolen >, m. m. ). 

- A. T. A.: Diverse fotos o, papper, bl. a. lnv. 1829, samt fil. li e. M. Olssons be

rättelse till Riksantikvarien rörande år 1914 företagna provknackningar r, valY 

och murar. - B. ST.: • Ritning till Takllickning å Skånella !\yrka i Stockholms 
Län, Dess Byggnad och utseende bibehållna såsom före Branden. Afmlltt och Bilad 

af G. U. Boman. > Dal. 1806 (exteriör från norr, plan). >Ritning till Taktäckning 
a Skånella Kyrka i Stockholms Liin. Afmält och Ritad af G. U. Boman.» Odal. 

(säkerligen även från 1806). • Dessein till Predikstohl uti Skånhälla Kyrka .> Osign . 
o. odal. Uppmlltningsrilningar av G. Lindgren, dat. 6/ ,, 1912 (plan, exteriörer 

frän öster, norr och söder, ritning till nya bänkar. 3 bl. ). Diverse till ämbetet in · 
komna handlingar, särskilt rörande reslaureringen 1915. - L. A.: A. 9. s. 27 (karta 

fran 1637 el. 1638 över trakten närmast kyrkan). - U. B.: N. 39. Upbörcl 1531.' 
pag. 2. - DoMKAP.: Av till Domkapitlet inkomna handlingar förvaras alla äldre 

än 1850 (fr . o. m. 161 8) i Landsarkivet, de åte rstående i Domkapitlet s arkiv. 
llPPS. UN IV ERS . KONSTHIST. JNST.: Exk. prot. 1912. 

Kyrkans arkivalier: Konsthistoriskt viktiga uppgifter finnas följande i 
LA7"DSARKIVET 1 UPPSALA förvarade volymer: C. I. Innehåller bl. a . en odal. 

1 Härnm säges: 

>Löst 1 Klocka för 

Penningar ...... Il ~- marc 
Sii!llT ...... IllI !öde marc 
Sii!l lT, et Kors och agnus Dci VI lodh 
Penningar för Tionde XXIIII marc 

för affrat 
Penningar .. .... LXVII marc wt.afT Kistorna på gidzsan (h. e. ex conjectura) 

Penningar ...... XXX marc 

VI Kopparst.akar I Kelil 
WtafT samma Kyrkio togh hr Peder Härd IIII pund Korn till sil igit bchofT. > 
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för teckning på kyrkans olika s lag Rv inkomster ; Sockensl. proL. 1687- 1732; Bänk 

dcln ing 1707 ; Räkensk. 1638- 96..- K. I. l. Sockensl. prol. 1738-1802. - L. 

I. 1. Räken k. 1696- 1774; Inv. 1725, 1738, 175 1; Vis. prol. 1751. - L. I. 2. 

Räkcnsk . kladd 1735- 1776. - L. L 3. Räkensk. 1774-1801; Vis. prot. 1789, 180!1 

- jämte forlcckni ng ÖYcr >betydligare reparationer och förbält ringa1·>, som u11 rl c1· 

de s istförnutna åren bliYit l!.iorda -, 1811 , 1814 ; lnv. 1787, 1809, 1821 ; Fiirteck· 

11ing öYer 1821 på a uktion försålda kyrkan t illhöriga förem ål. - L. L 4. Häkcnsk. 

kladd 1776-1801 ; Sockens!. prol. 1803- 1827; • Auclions Protocoll öfYe r dels gamla, 

dels onylliga saker, Skanclla kyrka Lill hiirige, försålda d. 20 Julii 1790 • ; • Pit 

anrtion d. 4 oct. 1802 [förså lda föremål]•. - N . lnv., \·is ilationer, sync1· 1700-1780. 

- O. lnnchiUlcr hl. a. bcrätlc lsc om en reparation av k)'l'kan i'tr 172-k - 18011

ta lc ls arkiYalicr - utom de ovan nämnda - fönarns vid kyrkan. 

Kyrkogå rd, bod. 

' kå nella kyrka ligger på en kulle, som al a lla hftll s luttat· 

nrd mol omgivande slätt, elt li.ige, som gör kyrkan med <les:-; 


Hoc;ÄnnsMrn. 111iiktiga torn synlig v ida omkring. Bo gårdsmur e n, up pförd a\' 


Th . llergc11/: dtli11. 19/i. 

F ig. 3!1. Sk:,nella . Situationsplan . 
l.<tgcplan dcr l\irchc. 

gra lensbl ock i kallmur - sparsa111ma resler av bruk finn as dock 
s tällvi s pu norra och södra s idorna - i.ir c:a 110-140 cm. bred 
och på s ina högs ta s tällen c:a 130 cm. hög, men har nerstiides 
satt sig e ll er alldeles rasat. l\lcst omsorgsfullt lagd i.ir den pa 
norra sidan. l\lure n omlades 174.3 till större delen (88 famnar) 
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och beslut fattades, alt den återstående delen skulle »nästko
mande wåhr af samme dahlkarl förfärdigas i> (Sockenst. prot. 1743). 
Den gamla muren hade varit försedd med avtäckning (vartill 1649 
»sågebräder » inköptes, och som 1652 spånades), och även den nya 
var avsedd att erhålla tak »med resning och kroppås », men blev 
i stället - och detta först 1759 - endast täckt med »leer och 
jordtorf». Av denna täckning finnas nu knappast några spår. 
Kyrkogården var sannolikt ursprungligen mindre. Dess omfattning 
har ej kunnat utrönas. 

Ingå ngarna - i norr och öster - Oankeras av fyrsidiga, INGÅ NGAR. 

rappade tegelpelare, sedan 1915 rödfärgade med målade fogar, 
samt försedda med plåthuvar. De östra grindstolparna uppmura· 
des 1834, de norra, ursprungligen uppförda 1792, ommurades 
1849. Enkla järngrindar från 1860 och 1862. Fordom funnos Ä1.nRE 

l. 1 k Å 1642 t 1 t'·· · t 1 k t INGÅNGAn.s 1g uc or. r om a as iarnmg av »Sen uc opor en » 
(Häk.). 1738 föreslogs uppförande av en ny stiglucka; men det 
»fants bäst wara, att i stället för en Sleglucka skulle en Ordinarie 
kyrkjoport upsältjas, emedan Stegluckan allenast tiente till alt 
sittja och föröfwa sqwaller uti » (Sockenst. prot. 1738). En stig
lucka uppfördes likväl 1740 av trä; 1777 beslöts, att även den 
~östra stegluckan med första läglighet av trä skulle uppföras » 
(Sockenst. prot.). 1792 fick denna lämna plats för de nuvarande 
grindstolparna. - Längs hela bogårdsmuren och utmed alla gångar 
äro lindar, lönnar och kastanjer planterade. 

Å kyrkogården har förr stått en timstock, nyanskaffad 1688 SoLv1sAHE. 

och 1751. 

Alt döma av de bevarade handlingarna har kyrkan aldrig haft STAPEL. 

någon klockstapel. År 1717 beslöts visserligen , alt »en klock
stapul blifwer upsalt, så att klockan kan komma utur tornet, ther 
hon sitter hwalfwet och kyrkan til skada» (Vis. prot.) , elt beslut, 
som upprepades 1728, 1738 och 1751, men som aldrig blev verk
ställt. Då i sockenst. prot. 1778 talas om »en ny stege till klåck
slapeln >, menas för visso till tornet; för alt komma upp i detta 
använde ringaren nämligen stege, såsom framgår av tidigare 1700
tals-protokoll. 

Kyrkans bod, vid södra bogårdsmuren, som här är öppnad Bou. 

på en sträcka av c:a 10 m., är 1913 uppförd av bräder, rödmålad 
och tegeltäckt. Därförut låg å samma plats en bod av liggande 
timmer med brädfodrade knutar. 
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Kyrkobyggnaden. 

P1.A:-;. • kånella kyrka beslår av rektangulärt långhus med smalare 
kor och absid i öster. Över koret reser s ig ett torn. I norr ligga 
tre tillbyggnader: längst i öster sakri stian , invid denna elen i 

1, mJ 

c l§lll 

-~ 

·• ~P' 

/!!1 
Cppmätl au D. Blo111q 11isl o. A. Ulje11q 11isl 191 2. 

Fig. 343. Skånclla. Plan. Skala 1 : 300. 

Grunclriss. 


kyrkoböckerna . k. Nykyrkan, väster chirom det Jenningska grav 
koret. På södra s idan ligger vapenhusel. Västra muren stöttas 
av två kraftiga, i avsatser uppstigande strävpelare med plåtbe
täckning. (Jfr planen fig. 343.) År 1724 blev en strävpelare på 
västgaveln nedbruten och å ter uppbyggd; före 1728 tillbyggdes 
ännu en. 1827 påbyggdes strävpelarna efter ell ras i gaveln till 
s in nuvarande storlek . 
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Kyrkan i.ir huvudsakligen uppfö rd av grås ten med sands ten i r.I Arn111 AL. 

murhörn , sockel och taklist samt i torne ts fö ns teromfa llningar. 
T egel iir a nvänt i öv riga fön s te r- och dörromfa llningar, i tornets 
krön, i lagningar , särskilt av torne t, samt i ~ Il a rnl v, utom korets 
och absiden· . Dessutom Lir J cnningska gr a vkore t he ll uppfört a \· 
trgel. l\'lur"e rke l i de urs pru ngliga de larna - langhu se t, to rnet, 

I 

<,_ 


' 

r11p111 ii ll au Ture r ennerho/1,, 1!11 7. 

Fig. 3-1-1 . Skånella. Längdsektion mot söder. 
Liingsschnill gcgcn Sluten. 

koret och abs i<l en - be ·tå r av smtt, kluvna och i li er a fa ll lill 

huggna E,rrå ·tensblock1 - här och rnr Liven sandsten - med 
medeltida fogs lrykning och kvaderri s tning, som är \'i.il synlig frå n 
vindarna och i prå nget m ella n lå nghuset och J enningska gravkore t. 
S tena rna ligga i mycke t jLimna skift, närmas t på minnande om S. Pe r 
i Sigtuna. 1 lå nghuse ts västra r öste Lir mu1·,·e rke t be tydligt sämre; 

delta rös le är delvis o mmurat 1827 , troligen ock å 16-~-2 efte r 
'26- 175 'i ?G. - Suerigrs /;yr/;or . L'pplc111d I\ '. Srm i11glccc 11clrcc h <i rcccl . 
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Foto. A . T.ilje11q11isl 1fl12. 

Fig. ;34,). Sk;lnella ky rka frå n sydost (före reparation en 1915). 

Dic l\irehc von Siidos lcn ( vor der Hcs tauralion 1915). 


en stor brand. Numera är kyrkan utvändigt spritpulsad - .- ista 
g:°tngen 1915 - med slälpulsade hörn, tak list och omfallningai·. 1 

Rappning a v kyrkan omniimncs handlingama första gangcn 164ii (Riik.i 1 
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Foto. Il. r.or11 ell 19 17 . 

Fig. 341i. Skånella ky rka frå n nordost. 
Die J\irchc ,·on :'\ord oslcn. 

- En skrå kantad oc k e l löper runt koret och absiden saml soc1mL. 

långhuset (ulom i väster). Absiden· sockel är av fin t huggen 
sandsten och oputsad. Å långhusets str~ickmura r samt å absiden 

finnes en profilerad la k 1 i s t av sands len (fig. 3!~9) ; i norr är listen TAKLIST. 

dock endast s kråkanlad (synes oputsad från »nykyrkans » vihd) . 
På kyrkans södra ·icla finnas tre höga, s lickbågiga fönster, FöNsTER. 

vilka, lik som del snarlika fön stret på v~i slgaveln ; få tt sill nuva
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rancle utseende vid en reparation 1827. Av äldre fönster synas 
på grund av murens rappning inga spå r; fönsler- •bygningar » om 
talas dock flera gånger under 1600- och 1700-talen . Av teck 
ningen i »Afritninga1»> (1684) alt döma , rnr korets södra fönster 
ch'i. betydligt mindre än nu samt rundbågigt. Det utvidgad es 
1785. - Absiden har nu ett litet rundbågigt fönster . Såsom 
framgår av teckningen i »Afritningar » {jfr fig. 351), funnos här 
1684 tre (eller å tminstone tv <".t) små rundbågiga fönster, säkerligen 
ursprungliga. Ännu på en odaterad ritning av C. U. Boman i 
13. St. (fig. 350) , säkerligen från 180G, synes ett sådant fönster 

· ::ie. KnOM· A.- B · 

Uppmätt <W D. B/0111q11isl o. A. T.iljenq11i.<I 191'!. 

Fig. 34 7. 	 Skånella. Tvärsektion mot väster. 
Quersch nitl gegen Westen. 

på absidens södra sida. Antagligen igenmurades delta vid 
reparationen 1827, ehuru protokollen icke förmäla något härom . 
Om det nuvarande altarfönstret bibehållit sitt ursprungliga utse 
ende kan icke avgöras. Enligt räk. 1705 »Bygdes det lilla 
fönstret wid altaret i högchoret» ; men det är möjligt , alt denna 
uppgift endast gäller fönsterrutorna. - Den ursprungliga ingången 
är möjligen bevarad (=nuvarande ingången från vapenhuset till 
långhuset), en hög och smal , rundbågig öppning, kring vilken 
sandstenssockeln springer upp (nu dold av puls) , belägen ung. 
mitt på södra lå nghusmuren. 1 

Go 1 vet 	 i.ir i långhuset av plank, 2 i sakri stian av cement {!) ,
GOL\', 

så även 	i »nykyrkaiH, där dock även två sandstenshällar kommit 

1 >Et par gamla Dörcn (den äldsta k)'l'kans 9 !) s»ldcs på auktion 1790 till 

Anders; Ersson i Sälna (L. I. 4 .). 
' Före 1790 fann s • slengolf» ( = fcgclgotr, såsom framgår a\- ;dctre räkensk. ). 
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till a nvändning. koret och vapenhuset Ljäna jäm le planslen 
gravstena r som golvbetäckning. 

r\ bsiden täckes av ell hjälm va lv av s lcn, koret av ell ri bb- \ ' ,1 1,v . 

lö"L k ryss v a lv, även av st.en, båda s~ik erl igen ursp rungliga. ~aY~il 

~ · .,.--,.. . .-.. . -~-

• :c-\" ' • - • 

Foto. Il. Corne// 19 17. 

Fig. 348. Skå nella. ~lurförband å viistra lornmurens inner
s ida , i nivå m ed tredje v:\ ningcns fö ns ter . 

:\lnuervcrhnncl in1 Inneren dcs drill en T11rmges('h osscs. 

L r i umfb~tgen som lribunb~1gen äro rundbågiga med vackert profi 
lerade vederlagslister av huggen sandsten (fig. 349 B), 1111 överpnt
:ade. Profil en är i det n ä rm aste densamma som hos takl isten, 
dock något r ikare. - Övriga valv äro av tegel, slagna på s ti ck . 
Valven v ila på väggpela re av tegel u ta n förband med m nrarna 
och tillhörn ej den ursprungliga a nWggningen . DPt väs tl igaste 
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L 
i.ir ett sljärnrnlvl med ribbor av kvadratisk 

i valve ts övre del femsidig - genomski.irning, 
vilka utgrt från markerat valvanfang. Sluta i 
ltji.issan mol en ring. Det ,·ilar på spets

bågiga s köldbttgar, liksom även görde lbågen är 

spe tsbåg ig, och har av formen alt döma slagits 
prt 1400 tal et. Det östra valvet däremo t ä r e ll 

a ribblös l kryssvalv,2 vilande på rundbågiga s kö ld 
. ,1."/.i1Je11~11is;· det'i;;~;1~. bågar. Delta valv s logs år 1790. Årel förut 

Fig. 349. S kånella. hade ni.imli rrcn det rramla valvet, som lroli{J'en Yar 
Profiler. A. Långhu- " ':' .. !:> 

0 

sets och abs idens tak · av samma kons truktLOn som del vaslra , rasat,da en 
list. - B. List i genomgång från sakristian till prediks tolen skulle 
triu mf- och trilrnn

bågarna. upplagas. Ursprungligen ti.icktes l<°rnghuset sanno

1;~511~~~}1f~~;~,·~~~i~1\·11'1:\~~ likt av elt platl triilak , vil ket platsen för en ornn 
hogens. valven beliigen ingång till lornel synes be lyrka. 

YTrnnni;. Valv oc:lt murar i.iro ·edan 1!H5 vitputsade. Alla yt t e rtak 

i.iro klädda med tprad furu spå n . Taks tolen omgjordes och om-

Il 


I 

I 

Fig. 350. Skånella knka efter hrnndcn 180fi. An11ätt och 

ritad av C. U. -Boma n . Efter akrnrcll i B. St. 


Die 1\irchc Sklrnclla nach dc111 g rossen Fcucr ISOG. :\'nch cincr Aqunrcll c. 


1 Tegelmått : 28- 30 X'? X 8-9 cm. 
2 Tegelm:"ttl: 28- 2fl X 14 X 7- 8 cm. 
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~pani11g i.igde 1·um efter en 
eldsvåda 1 OG. 

To1.·nmu1·nr1w bilda en +l 

I 
{ 

ÖSTT O ll N. 

omedelbar fortsättning av 
korets murar. llörnkedjol'lla 
av huggen sandsten synas 
oputsade från långhusets vind. 
Tornets översta del (c:a 2 m.) 

i.ir· av tegel, lagt i munkför- I 
band.1 lrwändigti.iro rnu1·a1'na 
Yiil fogs trukna och fogarna . 
l'iir edda med kvaderrisl ni ng
sa langl gTil ·tenen gar. Cira
slensblockens storlek avlage1· 
srna11ingom upp:°il. Jiimle grn
slcn en har sandsten i stor 
nlslri.iekning kommit till an 
Ytindning i murverk et. I 
l eg<'lp<lmul'llingen finnas blin
dering«t1' - tra ppsle,,sfri · och 
insi.inkt band - utvi ·ande all 
pabyggnaden utan L\'i\·cl i.ir 
l' ran i:ro tisk Lid. Tornet i.i1· 
ovan valvet avdelat med ell 
golv för klockstolarna och 
di.irovanför ett bjälklag. (lol 

:1;;1. Sldlnella kYrka 1684. Ef1C'r konYen ·åvi.il om klock ·tolarna 
ccptteckning. till >Afrilning:u.. . 

lillkommo efter branden 1 'Oli Dic l\irche Skå nclla 168.1. :\ach lland
zcich11 11 n g.(de bärande bji.ilkarna iiro 

alla kringmurade med tegel), 
m n hade förmodligen amma li.ige förut som nu, dtt ii rriga 
bjälkhtt! i murarna synbarli,,en ärn alltför må för all några 
golv bjälkar skulle kunnat vila i dem. . 'å är t. ex. fallet med det 
system av runda bjälkhal (diam. c:a 15 cm.) - vid murhörnen 
med en något sned riktning -, ·om befinner sig ett stycke unde1· 
de ö\·ersta fönstren. De ·sa bjii.lkhi'.t! ha förmodligen endast utgjor t 
ltige för slällningsvirke. 

Torn els tre våningar markera · av gluggar, i fö r ·ta våningen 
IJloll al söder oelt norr, i de övriga våningarna al alla fyra väd er

1 Tc;<e lma ll: 2flX 13X9 cm. 
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Foto. TT. r.orncll /f) I ;. 

Fig. :152. Skånclla. Interiör mot öster. 

Inncnhild gegcn Osten. 


s trecken. Dessa glugga r bl evo mycket fö rs törda Yid den sv;( rn 
r ldsvådan l 80G och i stor ut: träckning ornmurade vid reparationen 
1827 .1 

, i.ikerl igen Il a va de dock a Ila haft rundbågig sanclstens
omfallning (bäst bibehå ll en i första våningens norra fö nster, som 
iiven har kvar hål i posterna för en s ti.ingselbom); i.iven tredj r 
,·åningens fönster ha övre delen av sandstensomfattningen bibe
ltå llen med en ursprunglig rits, följ and e rundbågens fo rm . All a 
våningarnas fönster ha varit uppdelade med kolon11 etter (s;1:0111 
lil. a . framgt1r av C. U. Bomans ritningar från l806 i 11 . , 0 T ., 

se ri g. 350). Ett tiirningskapiliil samt trenne ba er med hömblads 

1 Andra v;•ninge ns ös tra f6 ns ler har h elt och ha llct fö l"lono.L si n gamla form . 

En!. Lcckni1wcn i >.-\fritninga r> hade del tidigare samma fo rm 'om de ön iga fönstre n . 
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liknande prydnader och slumpar av 
kolonnetler (fig. 353- 354), a llt av 
sandsten, finnas i behåll (förvarade i 
sakristian). Den ena basen (fig. 354·) 
iir något mindre Lin de övriga; dess 
kolonnelt är ~ttlkantig. I förs ta vå
ningens norra fönster fan n man vid 
undersökningen 1912 s pår, visande 
kolonnettens plals. 1 Fig. 355 visar en 
då utförd rekonstruktion av delta 
fönsters ursprungliga utseende. Dy
lika av kolonnelter uppdelade lorn 
fönsler å terfinn as i S. Per i Sigtuna 

/J . IJ/0111q11isl de/in. 1912. 
samt i nera väs lgölska absidJ< yl'lrnr. Fig. 353. Sldlnella . !{olonnbas 
Pi'.'t Gotland äro de vanliga . och kapitäl av sandsten från en 

· av tornöppningarna . 
Tornet är lillgiingligt endast från Situlenfragmentc eincr 

Tunn öffnung.lå nghus vinden. In gången därifrån 
iir rundbågig med en fint huggen omfallning av 
sand sten (fi g. 356); den Lir försedd med två bom 

---, / 
\ I

rL,__ __Ll 
' :·--1
\, ...__ ·') 
~---·-T' 

i j 
! : 

' 
' 
' 
' 

: l?-----. 
f~-:::::;C1 

hål (120, resp. 6 cm . 
djupa) , invi.indigt pulsa

n. JJ/omq11i sl <idi11.de för alt bommen s kull e 1912. 

glida liillare. Utom upp Fig. 354. Skånella . 
Kolonnbas frå n engi'.'rngen till tornet över 
av tornöppni.ngarna. 

ltrnglrnsvinden fanns en SiiuJcnhnsis ci ncr 
Tur1n öff11un~.

lid en annan, p1·oviso

risk uppgång. Ar 1863 omlalar A. W. 

Lundberg2 »en sp irallrnppa i en s kröplig 

utb yggnad av bräder vid skeppets syd

östra Linda». Delta trapphu s hade uppförls 


10 t o ><> "'" :ro bo /C, 00 (.I") 1784; det borllogs 1878. 
D. B1011111uist deli11 1912. Tornet Lir numera förse tt med en spå n 

Fig. 3:i5. Skånclla. Rekon

struktion :iv tornöppning 
 klädd huv i form av en låg pyramid. Den 
åt norr (enl. e n undersök uppbyggdes efter eldsvådan 1806 »efler 
ning, verkställd fö re kyr

kans reparation 1915). 
 den ifrån Kgl. Ili'tf lnlendenls ämbetet 
nckonstruktio11 c incr skickad e ritningen ». Tidigare var tornet,

Tur1nöffnung. 

Solbänken ä r numera övcrUickt med plål och fön>lcrsmygen pulsad , \' a ri · 
genom spilrcn dolls. 

' A. W. Ll':\DIJERG , Konslhi sloriska anleckningar rörande nagra äldre kyrko 
byggnader i llp lanrl . (T idskr. f. byggn .- konsl o. inµ". -\'cl., V, Sthlm 1863 , s. 185. 

1 
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Foto. Il . Cornel/ 1rJ17. 

Fig. 356. Sld\nella. Ingång till tornet från långhusvinden. 
Eiugang zu111 Tnnne vom J.anghausbodcn. 

en ligL teckn ingen i »AfriLningar », förselt med hög, spelsig hu,·, 
vilken gav kyrkan en ännu mer himlaslrti.vande resning. Aven 
denna huv var klädd med Ljärad spån (Sockenst. prot. 1753). 
Denna huv torde tidigast hava Lillkommit under gotisk lid, möjligen 
fö1'sl efter branden 1G1·2 (jfr s. 379). Ursprungliga tornavslut
ningen:: utseende obekant. 

DArnn i :-;,;. Den ursprungliga kyrkan företrädde med sin kvaderrio;lning, 
vilken gav den utseende av all vara en huggslenskyrka, sina 
prydligt huggna sandsLenslisLer, sockel och portalomfallning, ina 
kolonnellförsedda fönster en konstnärligt mer genomat·betad typ tin 
fl ertalet uppsvenska landskyrkor. Den egendontlighet i byggnads
·ättet, alt tornet placerats över koret, förekommer i tre andra 
landskyrkor i Uppland, nämligen orrsunda, Husby-Erlinghundra 
och Färcnluna. Detta torde vara en förenkling av den i Gamla 
Upp ala och .. Per i Sigtuna förekomman de, allmänt romanska 
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typen med korsfo1-mig plan och Lom över korsmillen (jfr s. 13, 
11 . Cornelis beskrivning av Husby-Erlingliund ra hrka). Ö\'el' 
hu\'Ud Laget visar Skånella i flera avseenden likhet särskilt rn rd S. 
Per. llusby-Erlinghundra dateras av Cornell till millen av 1100

talel. Om man anvi.i.nder sig av 0. Janses daleringsprincip fiir 
de oornerade gråstenskyrkorna, vilken stöder sig på mul'fö1·bandels 
olika grad av finhet, 1 tvingas man all antaga, all Skånella ät· i.ildre 
iin :amtliga de övriga landskyrkorna med Lom över koret oeh t. 

I 

I' 
- - ,

'i~ 

/ 

'/'11re \"e11nerh o/111 tle/i11 . 1917. 

Fig. 3;;7 _ Skåncl la. Uppmiitning nv muröppningcn tig. 356. 
Au fnahrnc d cs Turincingangcs Fig . 3.Jli. 

o. m. i.ilclre än Gamla Uppsala (som enligt J. Hoosrnls m . fl. un 
cle1·söknin1.mr~ hi.irrö l' från Liden om kr. 1135- 1160). Kanske är den 
ie:ke ens byggd av en uppländsk byggmi.islare, utan av en fri.im 
ling fri1n Götalandskapen eller kanske England 9 Det engelska 
kyrkliga inHytandel gjorde sig ju ännu i början av 1100-talel starkt 
gällande i Mi.ilarlandskapen. 

1 likhet med Siglunakyrkorna har Skånella ansells såsom en 
förs,·arskyi-ka. 3 Som spilr av försvarsanordningat· har man l. ex. 

1 0. JA:\SI·:, Ell biclrng lill de oorncrnrlc granitky1·ko1;nas :"tldcrs beslämmelse. 

(."\'. F. T. 12, 1905, s. 361). 

• J . HoosVAI., Erik elen heliges domkyrka (Sv. Daghl. , " / , 1!l10~. K. 13. WEST

~I.\:\ , Den svenska kyrkans ulveckling friln S:t Bernhards lidernr» till lnnoccnliLh 

lll :s. En undersökning. Sthlm 1915. Jfr H. CO H:\El. I., Siglunakyrkornas och 

(;amla Uppsa la domkyrkas clalcring (Upps. s lucl., I, s. 1). 

• Så rilknar t. ex. 1111.DEBn.\:\D Skånella till de kyrkor, som ha[t rörsnu·s

torn (SY. med. , IT, s. öBO). 0. JANSE påpeka r (Uppland , I, s . 581), alt lornets 

nuYarancle lcgelpåmuming • synes vara j ust så s lor som hiij<lcn på de t rilhuvar 

http:cle1�s�knin1.mr
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SA h'.HJSTIA . 

uppfallat bomhå len i ingå ngen til I 
lomet. Del i.ir tornet, som si.irskil l an
förts s~tsom bevis för försvars leori en. 

Delta kan emellertid lika väl hava varit 

enbart ett klocktorn (jfr Norrsunda , s. 
2U-30). Si.irskilda försvarsanordningar 
kunna i övrigt ej påv isas. 

Vid okänd Lid under medeltiden till

byggdes en s akrist ia - utan sockel 

- på norra sidan av koret. Dennris 
nnvarancie utseende härrör lill största 

. l. l.ilj1•11 q11ist de/in. 1912. delen frun 1707, då den utvidgades fat 
Fig. 358. Skå n ella. Valv norr, åsom varande »mechta lijlen oe:h 

an fnng i >Nykyrkan • . 
tr~u1g » (Sockensl. prol. 1707). Därförul

Cewi>Ihcnnf"ang im nörtl
li chcn Anbnu. täcktes den invändigt av ell legelvah·. 

Vid ombyggandel försågs den med 

e ll lunnvalv av bri.ider, som 1787 ersattes av de l nuvarand e 
platta trälaket. Å vinden kan man följa lunnvalvels kontur 
genom den kvars illande pulsen. - Sakris ti a n har en rund bågig 

ingå ng till långhuset, sliingd av en kopparklädd dörr, samt tYil 
små slickbågiga fönster med ji.irngaller i'.il iis ler._ I öslmuren 

finnes en rektangulär nisch (48 x :~9 x 57 cm.), i väs lmuren LY <°t, 

varav den ena (8Gx61x51 cm.) nu anvi.indes som vi.iggskap : 
den and1·a, vilken går ända ned lill go lve t (195 x 30 x 64), har 
tyd ligen fordom varit s liingd av en dört', ly tjoc ka jii.rnkrampor 

äro inmurade i muren vid s idan av den. 

> :'-ivi,rnKA~- ' Troligen senare än den ursprungliga sakri s tian uppfö rd es den 
chi.rmed sammanbyggda »nykyrkan », varv id sakris tians väslrn11r 

höjdes. 1707, då ju sakristian förli.ingdes, så all dess nordmur kom 
all ligga i fl ykt med nykyrkans, lades förmodl igen de båda tillbygg
naderna under samma tak. Av ta ks lolarna kan man icke s luta n[lgol 

angående delta, Ly de nygjordes e fter branden 1806. Ny kyrkan. vi.islra 

mur stöter stumt mol lå nghusets nordmur och är a ll tså senare än 
denna. Ett litet s tycke av dess yller111ur, uppbyggt i oji.i.mna s ki ft , med 
rester av pub, är synl igt i prånget me llan lå nghaset och J enning,.; lrn 
gravkoret. Nykyrkan öppnar s ig mol lå nghuset med en spetsbåge. 

ofta med skyltegCtng - Yilka hi.i1· och rn1· i utlandet iinnu llnnas i bchiill p[, ky1·k· 

to rn och vilka by:igls för förs•rnrslindam ål >, och förcslå1·, all pi<byggnade n m er! 

tege l falt e rsiUla en sådan trähuv , sedan den na rullnal och e n <l )' lik ej me r an 

Bågs liclscn li(!. 

http:reklanguli.ir
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Fig. 3;,!J. Skånella kyrka från 
Dic l\irc he von :\o rdwcstcn. 

Den tiickes av ett s ljärnvalv, vi lande på spelsbågiga sköldbågar, 
med ribbor · av fyrsidig genomskärning med markerat anfang, 
nedanför vilket ribborna forlsätla. Valvet iir Lydligen en eflel'· 
bildning av långhusets väslra, ehuru någol enklare (ribborna iiro 
ej upplill avfasade ; ringformen i hjässan sakna. ). Ehuru det vilar 
på sköld bågar , i.ir det möjligen urspnrngligt ; inga spår ovan valven 
av en pulsyla, som kunde ha utgjort inre bekliidnad i »nykyrkan », 
linnas nämligen kvar. Ingången är en bred , rundbågig öppning med 
skrånande s myg av putsat tegel, stängd av en brunmålad Lriiporl med 
järnbeslag. Di.i.rovan för befinner sig e tt rundfönsler , som å r 1915 er
satte etl med dörröppningen sammanbyggt större, rundbågigt fönster. 
DeLLa , jiimte själva ingången , hade tillkommit i'.u· 1724, då »ny kyrkan » 
undergick en större reparation på bekoslnad av audilör C. Hökersted l. 1 

Ur dennes egen beskrivning av reparationen 2 må anföras, all jär·n
spröjsarna i fön ·Lret voro rödmå lade och att »Ofwanföre, på s ijdorne 
och in uli F'önslrel • fanns »ett blådt må ladt Slöja t ill z irat». 

' Niimnd i Sk[tnella. församlings husförhörslän~d 1724 (dop·, Yigscl och död · 

böcker saknas från 1700-talels förrn del). 
2 Förvarad i LANDSARKIVET I UPPSALA , sign . 0 . Berättelsen om reparationen 

nYslu ln i soekenst. prot. med orden : • Gud bygge honom I luus igicn. • 
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Möjligen byggdes »nykyrkan » ur
sprungli gen till eLL kapell åt Jungfru 
Maria, av vilken kyrkan äger en så 
vacker bild från 1400-talets slut. 
Troligare ä.r dock , att elen helt en
kelt tillkom i avsikt all göra kyrkan 
rymligare -- man kund e ju på grnncl 
av LerrLingen ej utvidga långhuset 
varken åt öster ell er väster. 

Om valvet är ursprungligt, torde 
man få antaga , att långhu sets rnlv 
slagits före »n ykyrkans» Lillbyggancle 
eller å tmin stone samtidigt hLirm ecl. 
Båda delarna kunna dateras till 1400
talet, troligen dess senare hälft (jfr 
s. 384). Härigenom dateras alltså 
tillbyggnaden till medeltidens slut. 

VAPENJICS . n. fllo111q11ist deli11 . .1912. Vapenhuset är uppbyggt av 
Fig. 3n0. Skånella. Grind av gråsten i ojämna sk ift med sands ten smitt järn till J enningska 

gravkoret. i murhörnen. Sockel sakn as. Öster 
Schmicdccisernes Gillcrlor der om elen stickbågiga ingången, som l!cgriihni sskapcllc dcr Familic 


.lennings. Um 17:,0. 
 s länges av en kopparbeslagen dörr 
(tillkommen 1915), finne s ett litet rekt 

angu lärt fönster , vilket (om ej tec kningen i »Afritningar ,, visar fel ) 
nrsprnngligen varit rundbågigt. Till vinden inkommH' man genom 
en smal, rundbågig öppning i röstels spets. Vapenhuset täckes in 
vi.indigt av ett Lunnvalv av tegel med vederlag i öster och väster. 
Tidigare har det, alt döma av å vinden syn li ga putsrcster, varit 
läckt av ett platt Lriitak. Numer är vapenhuset försett med ell 
litet inbyggt vinclfi'tng. Troligen HOO-talet eller 1500-Lalet. 

.Ji-:NNJNGSKA Anslutande sig till »nykyrkans » vListmur iir Jenning s ka 
ct1AviwnET. 	gravkoret uppfört av putsat lege l med sand stenssocke l. De bi"tda 

s ynliga murarna Liro uppdelade av breda, rusticeracle pilast1·ai· och 
rektangulära nischer. Byggnadens hörn äro rundade. Under tak
foten löper en rikt profilerad li st. Det spån kläclda tak et har formen 
av en låg pyramid . Invändigt täckes koret av ell platt trätak. 
Även i det inre livas murytorna av nischer, Mir målade mörkblå 
med gyllne stjärnor, samt med svartmarmorerad , konkav omfatt
ning, som bryter av mot de i övrigt vitputsade väggarna. Å 
västra väggen ett rund fönster med rött och vilt glas; ett mot 
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svarande blindfönster synes utifrån på norra vi.iggen. Gravkoret 
öppnar sig mol ,nykyrkan • me<l en rundbåge med profilerad om
faltn ing och konsolli knande si u lsten och a vslängcs medelst en vacker 
grind av smilt jiirn (rokokoform). Hela denna vi.igg - nykyrkans 
västra - har i samband med gravkorets tillbyggande erhttlliL en 
i puls utl"önl dekoration av fyllningar med enkelt lislverk . 

J koret är å en marmorerad Lri.ipiedeslal uppställd en gipsbysl av 
IJ ovmarskalken John Jennings t med inskrift å bysten· sockel: 
TE SOCIO OM JIA MlHI J UCUNDA (Med dig [Herre] Lill följe
slagare är allt mig angeni.iml2); å piedestalen: • llOF.MARSKALKEN 
I COM '1END. AF K. N. 0. / l IERH I JOHN JENNINCS I FÖDD 
I GENEVE 1762. I DÖD I STOCKIJOLJ\I 1828. / - / EFTl!:H 
SOLENS I EDEHGANG I GL.ANSl!:H E LJUFLIG / AF"fON
HOD1 AD/ SÅ FÖLJES l!:N ADEL l\IA /AF SITT EFTELrnöAIE / 
WÄLSlGNJ<:LSEHJK WAR I lIA S LEFNAD / SA DANT Ml 
1IA S / .Ml INE. / - Under gravkoret finn es gravkällare. Den 
första, som där är begraven, är Frans Jennings maka, som dog 
1742.3 Säkerligen i.ir koret uppbyggt av honom vid mitten av 
1700-Lalet, en tidpunkt, som även vi.il stämmer med dess utpräglade 
rokokoform i såväl byggnadssält som dekoralion.4 

Två gänger har kyrkan varit ulsalt för förödande eldsvudor. I räk. övn1r." 

164·2 läsa vi: »Samma åhr blef kyrckio tornet effter åsijkio slagez ~"NAHJ·: Fön 
_,:> n H11'GAn. 

fö1·derfl'uelsen reparerat upbygdt spånt och tiärat. » Och sommaren 
1806 slog åskan på nyll ned i det höga tornet och anlände såväl det la, 
som al la laken. Å den förul nämnda teckningen i B. ST. (jfr. s. 382, 
fig. 350) ser man samlliga valv ligga blottade; takslolarna voro tyd
ligen hell och hållet nedbrunna. Klockorna i tornet hade smält av 
hellan . •Hytlmäslaren \Välb. Herr Löfwenslröm i 'J'jursåker»'' 
ri.iddade kyrkans redbarasle egendom i sakri lian; genom samma 
persons bedrivande, delvis på hans bekostnad, blevo också de 

1 J Oll .\ N J .\ COIJ FH.\N S JE NNINGS, f. 1762, hovmarskalk , ilgdc bl. a. Skånclla

hol m, -j- 1828. G. rn. 1. Margare lR Hed\'ig Hamilton av 1-lageby, f. 17ö0, -j- 1800; 

2. 	Sophia Eleonora Hosenhane, f. 1757, t 1837. 

" En l. l\1.1 :<GSPOHS övers. i U. F. T., I l , s. 20. 

• l' nAN S JEN:>J:-:Gs , f. 1692 i Jda nd. Svensk adelsman 1742. Kommersc

råd. Inköpte 1742 Skå nellahol m , som han gjorde lill fideikommiss för s in ätt. 
·r 1 75-~. G. m. Maria Christina Bcdoire, -j- 1742. 

• Första gå ngen gravkoret nilmncs i kyrkans ha n dlingar är 1780 (vis. pl'Ot. 

delta 	å r). 
5 Gi.;STAF ADOJ.P ll LÖWENSTHÖ~l , f. 1764, ryllmäslare vid ade lsfanan , t 1813. 

G. m. Hed\•ig Augusta Olliliana Anckarcrona, f. 1784, ·r 1834. 
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nödvändigaste reparationsarbetena fullbordade redan inom de 
närmaste tre veckorna efter branden, detta utan alt han >för sin 
möda och tidsspillan fordrade ringaste ersällning», som det heter 
i protokollen. Även Hofmarskalken .Jennings bidrog med en 
större summa till kyrkans iståndsättande. Först 1827 verkst~illdes 
emellertid en genomgripande reparation (jfr s. 418). 

I senaste tid har kyrkan restaurerats 1916 efter ritningar av arki
tekten G. Lindgren (jfr s. 418). Den uppvLirmes genom två jtirn 
kaminer, den ena i västligaste traveen, den andra i »nykyrkan ». 

Medeltida kalkmålningar. 

Före den senaste restaureringen företogos provknackningar 
för alt undersöka, om några spår av medeltida kalkmålning funnes 
under pulsen. Fil. lie. M. Olsson, som skötte detta arbete, 
inlämnade i september 1914 till K. Villerh. Hist. o. Ant. Akademien 
följande beskrivning: 1 

» ... Därvid påträffades målningar, tydligen från 1400-talets 
senare del, s på följande ställen : 

På västra sköldbågen i långhuset västligaste travee, gröna och 
röda ornamentslingor samt röda stjärnor. 

På murpelare och gördelbåge mellan traveerna 1 och 2 lika
ledes ornamentslingor dels i röd, dels i grön färg. 

På triumfbågens södra sida gröna ornament. 

På norra väggen blottades ett sammanhängande bälte från 
långhusets västligaste travee över gördelbågen till travee 1 och 
vidare över gördelbågen till »nykyrkan» och ett stycke in uti 
denna, varvid visade sig, att en sammanhängande putsyta utan 
skarv och delvis försedd med målning täcker hela denna yta. En 
yta av samma beskaffenhet påträffades å samtliga ställen, där 
undersökning utfördes. Härav följer , att den medeltida putsytan 
torde finnas bevarad i stora delar av kyrkan, och alt målningar 
även kunna förekomma i större utsträckning än som genom 
undersökningen påvisats, ehuru troligen ganska sparsaml.h 

1915 företogos åter provknackningar, denna gång i absiden . 
Man fann då på absidens norra sida tre, ställvis fyra putsytor, 

1 Förvarad i A. T. A. 
2 Enligt en anteckning i Aschanei Yapenbok (jfr kiillförteckn. ) lir kyrkan 

m ålad i ärkebiskop Jakob t ;Jfssons tid (ärkebiskop 1470-1514). 
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varav två medellida. Den äldsta av dessa utgjordes av en tunn 
slamning direkt på graniten med kvaderristning och figurmålning. 
Här framkom elt ansikte med gloria, väl tecknat. Konturer röda , 
gloria gul. Nästa putslager var detsamma, som förekommer över
allt i kyrkan, med senmedeltida målningar (ornament). På södra 
sidan var understa lagret detsamma som på den norra. . Här 
framkom ett huvud med krona av snarast höggoli sk karaktär. 

Foto. M. Ols.<011 191.;. 

Fig. 361. Skånella . Höggotisk kalkmålning i absiden 
(nu överputsad). 

Fragn1enl e inc r go lischcn \Vandmalerei. 

I absidens valv fann man på norra sidan båda de medeltida 
putslagren med målningsfragment. 1 

Med anledning av det fragmentariska skick, i vilket målningarna 
tydligen befunno sig, tillät Riksantikvarien, att de ånyo övertäcktes, 
dock med villkor att väggarna behandlades så, att ej de under 
putsen gömda gamla målningarna skadades. Första gången över
täcktes dessa gamla målningar i koret någon gång mellan 1712 
och 1726 , i långhuset först betydligt senare; 1780 omtalas ännu 
»flere munkemålningar» där. 

1 Enl. godhetsfullt meddelande av prof. M. OLSS O !". Kalkeringar och plåtar 
förvaras i A. T. A. 

27-1751.26. Sveriges kyrkor. Uppland Il'. Seminglwndra hiirad. 

http:27-1751.26
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Foto. M. Olsson 1912. 

Fig. 362 . Skånella. Altarprydnad . Profilörerna utförda av 

Magnus Granlund 1766-1768. 


Allaraufsatz. llolzstatuen , Spes und Fidcs darstellcncl, von M. Granlund 

in cl . J. 1766-1768 vcrfcrtigt. l\reuz und Tisch , ·om J. 1879. 


Inredning och lösa inventarier. 

ALTAHE. Altarbord av vitmålat trä med bukig fasad; å bordet på en 
hög sockel ett kors av förgyllt trä med törnekrans och palmblad, 
tillkommet 1879. Frå n sam ma år härrör altarskranket av vit
målat och förgyllt lrii, kliitt med röd plysch. 

Allaret flankera. av två profilörer: Tron med kalk och kors, 
lloppel med ankare och duva, båda kvinnliga draperifigurer av 
vitmålat trii, slående på marmorerade postament; attributen för
gyllda. H. 140 cm. Postamentets H. 115 cm. Över altaret 
ovanför absidens fönster - hänger en sol med Gudsöga av skulp
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teral och förgyllt trä. . åväl denna som profilörerna höra till den 
altarprydnad, som ar 1766-68 nygjordes av mi.isler Magnm; ÄLDRE ALTAR

Granlund.1 1765 hade församlingen beslutat alt nedtaga »gam la rnvoNAo. 

Altarlaflan i kyrckan • (=allars k[1pet) jämte altarbord o h disk , 
samt att låta förfi.ird iga ny altaruppsats, vilket arbete anförtroddes 
åt »Bildhuggaren (:ranlund i Läb y Soc kn • mol en sum ma av 
2,000 daler, hi.ilften i förskott. Först efter åtsk illiga kontroverser 
mellan mäster och för amling n 2 kom emellertid den nya allar
uppsat en på sin plats. Enligt beskrifning i vis. prot. 17 0 var 
då i altarprydnaden infattad en trärelief, »Frälsarens bön och 

r 

]L 

- -/ · ..... 
\;'' 

I 
I 

u JI : :XII 

Th. B ergen/: deli11. 1917. 

Fig. 363. Skånclla. Schema av altarsldlpet fig. 364. 

Schc111a <l es Schnilzallares Fig. 3G·l. 


Blodsvelt i Örtagården med Ängelen », varmed utan tvivel förstås 
nedan (s. 402) beskrivna medeltida relief, som av mäster Granlund 
infogats i hans barockuppsal . Därunder stod målat pråket 
Matth. 26: 39. »På sidorna af Taflan äro twänne platta stolpar 
eller Colonner. Öfwersl en gy ld ene So l med ;-;':i' uti, och litet 
nedom, på sidorne cläraf, twå gyldene lampor. Utom taflan på 
hwar s in s ida och hwar sin Piedestal av trä, twänne gipsb ilder 
(!) wicl pass i storlek af 8 a 9 års barn » ; etc. 

År 1791 förändrade:; altarprydnaden, utan tvivel i känsla av 
att den medeltida reliefen ej passade ihop med den modärna 
inramninrren , på följande vis : »l Sliillel för elen pä förra Allar
taflan i bas relief ganska illa föres lälda Figur af Fri.ibarens bön i 
Örtagå rden, uppsattes nu en dylik på duk målad , wi.ilgjord och av 

1 Se noten s. 358. 
2 Se härom C. R. AF GGLAS, Mäslcr ~lagnu s Granlund . En svensk kyrko 

dekoralör på 1700-ttilel. (Kult o. konsl, f , 1905 , s. !!6). 
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fl ere kännare gillad Hollunda, 1 jämte Altarprydnad ens Må lning i 
likhet af Marmor » (L . l. 3.). Den nya altartavlan utfördes, 
enligt prot. av »Må laren l ir Åkerberg• , och hänger nu i en enkel 
förgy lld ram å lå nghuse ts sydmur. H. 160 cm. B. 92 cm. 

ALTARsKÅr. Tidigare utgjordes altarprydnaden av ett i.innu bevarat medeltida 
al tar s k åp. 2 Efter1766 var detta upps tällt vid »nykyrkans » östra vägg; 
1912 inköptes de t av Uppsala domkyrka, i vars s ilverkammare det 
nu står . Skåpet (fi g. 364), som är ett nederlä ndskt arbete av hög 
kons tnärlig kvalite t, består av corpus och ett par dörrar; predella 
sa knas. Del ät' utfört av skulpterad , förgy ll d och må lad ek. 
Corpus' övre kant prydes av ett krön - nu myc ket defekt - av 
masverk med rikt och kraftigt utbildad e akanthu sornam ent, 
må lat i bl å tt med röda hålkälar, saml förgy llning. Krönel avs lutas 
av en konso l, so m säkerligen uppburit en bild .8 Corpus är ind elad 
i sex scener, i vilka en s lark perspektivisk verkan efters tri.i.vats 
och i.iven e rnå tts. dels genom byggnadernas anordning (särskilt i 
mittscenen), dels gcno n1 att bakgrundsfigurerna gjorts myckel små . 
De skulpterade delarnas fargverkan bestämmes huvudsakligen av 
den till såväl bakgrunder som dräkter och byggnader rikt använda 
förgyl lningen. Lokalfärge rna i.i.ro likväl ganska s tarkt framträdande , 
särskilt en meta lli .-kl gfan sand e r öd färg jämte bl å tt, vitt, ka rna
tion ; även grönt och brunt ha kommit till användning. 

Dörrarna iiro ut- och invändigt försedda med målningar på 
kritgrund , tyvärr r i.i ll skadade, särskilt på utsidan. Färgerna äro 
milda och vackra; på insidan är en lju st lilaröd färg mest fra m
trädande jämte lackrött och b lå tt. De små i må lade nischer 
fram ställda scenerna å dörrarnas övre pa rti äro utförda i grisaill e. 

Må lningarna å dörrarnas insidor bilda till samman s med skulp
turerna ett ikonografi skt helt, i det de behandla den heliga Annas 
historia (se skemat fi g. 363). 

S . Anna var Jungfru Mari re moder. Framställningen börjar 
med hennes trol ovning med Joakim (1). Hon och hennes make 
voro båda givm ilda och gudfruktiga människor, och de delade 
hela sin egendom i tre delar och gåvo en del åt de fattiga (2) 
och en del å t templet, samt behöllo endast en de l för sin egen 
räkning. Men likväl ville Gud icke skänka dem några barn , 
ehuru de levd e till sammans i 20 å r. De sörjde bittert häröver , 

1 Tavla n ä r upptill rundad. 
7 Att detta verk lige n stått på högaltaret framgår bl. a. av inv. 1751. 
3 På samma säll som iinnu ii r fall et t. ex. å Villbergaskåpet. 



Foto . E . Finn , Uppsala . 

Fig. 364. Skånella. Nederländskt altarskåp (troligen från Briissel) från bö1jan av 1500·talet. 
Sehnitzaltar. Niederländische Arbeit (wahrschein!ich aus Briissel). Um 1520. 
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Foto. IL T. A. 

Fig. 365 . Skå nella . Altarsk å pet fig. :lG4 med slutna dörrar. 

Ocr Schnilzallnr Fi g. 364 mil :;:cschlossencn Fli'lgcln . 


sy nnerhe L som barnlöshe t anst1gs som en skam , ja, niislan som 
e LL brott b la nd judarna. Av denna anledni ng IJlev J oakim borlvi 
sad m Lemplel e n dag, dtt ha n kom elit för a lL o lTra (;{), och fl yd 
de då, full av blygsel och sorg, ut i marken och var där med s ina 
herda r (4·). l\len en dag kom lill honom (1uds ängel , »li us som 

sol», och bebttdacle honom, aLt hans b lygd s kull e iindas i heder. 

T y en do lter skull e födas hono m, som ~kulle kallas Maria och 
,;om s kull e varda helig. Och till ett tec ken , all detta vai· sant, 
s kull e han möta s in hus tru i den av Jerusalems s tadsportar, som 

kallas de n gy llene . . amtidigL salt Anna sörj a nd e i s in trädgård 
(5), du i.ingelen v isade s ig även rör henne och bad henne vara 
förtröstansfull ,;amt gå all möta s in make i gyll ene porlen. Och 

dä r möttes de bflcla och omfamnade varandra med glädje (6). 
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Maria föddes (7), och 
då hon var lre å r gam
mal , fördes hon till 

templet för alt invi 
gas till Guds tjänst, 

som hennes förii ldra t· 
lovat . Och ehuru hon 
var så !ilen , gick hon 

e nsam upp för de 15 
trapps tegen till temp

lets porl, där övers te
präs ten s tod och vi.in

lade henne (8). lfar
med s lutar el en egent
liga .L\nnalegenden , si'.t

dan den frams tälles i Foto..\. l .iljenq 11ist 1912 . 

[<'o rnsvens kt legendari 

um,1 men S kå ne lla

;J(j(j, Skånella . Träskulptur. Del av a ltarskåp 
fr:"tn senare d elen av 1400-ta let. 

Teil e ines Sch n il , a ll ares aus dem Ende cl. 1 ~..Jhls. 
s kå pet tillfogar i.innu 


några ·cener: H. Kri ·tusbarnel tillsammans 111ed ·in moder och 


mormodef'. - 10. Joakim och Anna pi:t cJcra: ålder dagar, vand


ra11dc fram n1 o t lemple t (?). - 11. Joakims dödsbi.idcl ; en i.inge! 

bär redan ha ns sji.ll som ell lilet barn i s ina armar. - 12. Annas 

likvaka vid J oakims bår. 


De s må gri:aill ebilcle rna hava i:ttmins tone intet hi s toris kt sam 
band med de t övriga. Dr fram Liilla på väns tra fl ygeln Moses 

med Jagens tavlor, på elen högra Abels mord , samt elen egendomliga 
his torien om Aris lote les och heliiren. 

Då dörrarna i.iro s lu tna, bilda clera · må lningar en samman 
hängande framslällning av den heliga s läkten med treenigheten 

s vävande i skyn. De i.iro hå llna i klara färger: ljus t blå tt , ljust 
lilarötL med blåaktiga s kuggor , ol ivgrönt. 

S kå pe t ä r s liimplal med samma s tämpel som del be l'ömda 

»altarskitpr t med gossehufvudel» (från Briisse l) i S trängnäs dom 
kyrka, å samma s lälle som di.ir, nämligen den framspringande lis t , 
på vilken dörrarna vila, cl ~t de äro s lutna. Enligl J. Hoosval är 

denna s ti.im pel emellerlid sannol ikt icke personlig, ula n bloll e tt 
s tad - e ller s kr[uni.irke, och S kå nellaskå pet är väsentligt yngre än 

1 Ett fornsvensk! lc1rnnclarium , ul:;!. av G. STEPH ENS, hd. I 1847, s. a-5 ; 

JII , 1874, "· 1-4. 
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Sträng11ässkåpel, förmod ligen från Liden 
omkr. j 620. Altarskåpet närmar sig
Hrlisselmi.istaren Pasquier Bormans stil , 
utan att med bestämdhet kunn a tillskrivas 
denne. 1 H. rn5 cm ., corpus B. 180 cm . 

I sakri s tian förvaras en Lri.ir e li ef 
(fig. 366), troli gen utgörande en del av 
det altarskåp , som i inv. 1751 si.iges sti1 
under läktaren. Ä reliefen, som nu ii1 · 
i tre s tycken (B . 28 cm.; sammanhöll os 
ursprungligen av triipinnar), fram stä llas 
två scener utan direkt inbördes samman 
hang: l ) Kristus i örtagården µå knä 
framför ka lk en, omgiven av de sovand l' 
lä rjungarna; 2) Kri s tus som »smärtor
nas man », visande på sina så r. Upp till 
och nedti ll begränsas bilden av ett slag: 
s taket av spe tsade s tolpa r. Obetydliga 
rester av kredering och färg: karnation 
i ansiktena , gråsvart ('?) å bakgrunden . 
Även av den senare vitm ålningen finn as 
spår - reliefen var ju und er någon tid 

Foio . .t. 1.iljeuq11is1 t 9 t?. ink omponerad i 1700-talsaltarprydnaden 
Fig. 3H7. Sk:\ nella . ~Iadonn a- (jfr s. 397) . F . ö. ganska illa medfaren . 

bild frå n omkr. 1500. H" } .. d k k 
\I a d o nna a ns I-lol z. ogra 1ornet av et ena styc ·etsa nas,011 1 1500. 

Iikaså Kris ti händer i örtagårdsscenen 
och armarna <~l den andra Kr istus fi guren . Svens kt (nordtyskt?} 
arbete från 1400-talets slut. I-1 . 84 cm. B. 90 cm. Till samma 
s kåp hörde möjligen »E n gamal Bildertafla», så ld på a ukti on 
1790 till Br Widgren på Skånellaholm, samt »2ne andra gam la 
träb ild er», vid sam ma tillfälle sålda till församlingens pastor 
(L. l. 4:.). 

Madonnabild av ek, krederad och målad (fi g. ;3Q/j . Maria 
i.is framställd som »den apokalyptiska kvinnan », ståend e på mån
skäran med barnet på armen. Den gam la färgen är tämligen 
väl bibehållen, särskilt karnationen. Såväl Marias som barnet" 
dräkter äro förgyllda; den förras mantel är fo drad med blått 

1 .J. HOOSVAL, Om altarskåp i svenska kyrkor och museer u1· miister Jan 

lfo rrnans vc1·kstad i H1·ysscl, Slhhn 1903, s. 31, 72 . 
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Foto. A. Liljenquisl 1912. 

Fig 368. Skänella. Timglas från 1720. 
Sancluhr ans d .. J . 1720. 

och har röda bårder, å vilka 
fö ljande inskription med förgy llda 
bokslä ver: [O iater 0 Mater l\1i se
re .. . ] Mis i · ... 1 Hår och krona 
förgyllda. Barnets båda händer 
och högra fot, Marias vänstra fot 
och fingertopparna på hennes 
vänstra hand samt kronans uddar 
och månskäran s spetsar saknas . 
Baksidan rå tt behandlad. Troligen 
har bilden varit placerad i ett skåp. 2 

Den är antagligen utförd av en i 
Sverige verksam mästare omkr. 
1500.8 H. 136 cm. 

Koret har fordom varit avstängt KORSKRANK . 

från församlingens rum genom 
ett kor s krank . År 1706 • Up
saltes el nytt Allarskranck fram 
i högchorel medh twenne dörar 
och gångiern» (Räk. 1706), förfär
digat av »Anders Matsson i qwar
nen ... af egne bräder och wärcke ~ (sockenst. prot. 1707). Det bort
togs redan 1751, då del »achtades tj enligit wara at thet s tora 
Skrancket ifrån Choret borttages, samt thel ther öfwer upres te 
crucifrx sättes på sid om uren » (Vis. prot. 1751). Kroken , vid vilken 
krucifixet varit fäst, sitter ännu kvar i triumfbågen, men krucifixet 
sjLUvt är försvunnet. 

Predikstolen, av enkel, gustaviansk typ, vitmålad med för- PRED1KsToL. 

gyllningar, slår nu på norra sidan av kyrkan. Den förfärdigades 
1789 av snickaren mäster Wid gren enligt •en ifrån Kongl. Målare 
och Bildthuggare Academien i Stockholm författad ritning» . Den 
målades av samme »Hr Åkerberg., som två år senare målad e 
altartavlan. Vid detta tillfäll e bröt man igenom långhusets nordmur 
för alt få direkt uppgång från sakris tian till predikstol en. 

Den äldre predik s tolen, säkert förfärdigad före 1689, ÄLDRE 

PREDIKSTOL. 
1 De inom klammer salta orden i.t ro nu ulplånadc, men li.Lstes av li e. Josephson 

vid hans undersökning 1912. 
2 År 1751 (inv.) var >Jungfru Marim hi ld stillcl i en Tafla [ = dorsalen ?] mitt 

emol Predikostolen•. Denna stod då på södra s idan. 
3 Enl. muntligt meclclela ncle av doc. A. Ll:'\DBLO~I. 
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beskrives å r 1780 på följ ande säll : »Prädik stol en på Manss id an 
[= södra s idan ] frä mst och wid slutet af Choret; upgången på en 
sma l och trång trappa; s ielfwa Präd iksto l ~n af trä, s impelt arbetad 
och ljusblå marmorerad [marmoreringen Mm 1726]. Ziraterne 
bes tå endas t uti 5 s t. smala förgylda Ljuss takar ell er Lampor, i 
äfwen sEt många speglar. . . Ba k wid muren föreställes i Bi ldt
huggeri en sol med ;-; , ;-;, uti , helt förgyldt. Himm elen ofwanpå, 
som Pred ik stol en, blå marm orerad, utan förgyllning, bild eller 
figur.» (Vis. prot. 1780.) Denna pred ik stol >) med dess sol och 
små ornamenter >) så ldes på auktion 1790 till trosskusken J an 
Flinta (auktionsprotokoll i L. J. 4.). 

TrMc.1.As. Tim g las å predikstolen ; 4 glas, monterade i ett s täll av för 
gy lldt järnbleck ; st~i.ll e t ii.r a nbragt på en enkel s tåndare av meta ll , 
krönt av en nr plå t utklippt, må lad kartu sDh med inskription: 
»Carl I Hökerstedl / och / Maria I Th egner / 1720. )) 1 Ståndaren 
har förr hå llits av en iingel av förgyl lt trä (H. 66 cm.; fi g. 368), 
vilk en nu är uppstä ll d på motsatta s idan av pred iks tol en . 

1<or1sTo1. . An nu i början av 1600-ta let fann s i Skånella kyrka en >)B iskopz Stoh 
( = korsto l?) enli gt fö lj ande anteckning i Aschanei Vapenbok :2 »Uti 
S k iinh~i.ll a Kyrkio, på Bi s kopz Sto len, Wtskorna \ 1\Tapner och Må lade. 

l. S ignum Eccles i::.c 
2 . l3iskopz J acob i Örnefotz W apn 
[Här äro avb ildade tvenne vapenskö ldar: ~irk est iftets vape n 

(korset) och J acob Ulfssons örnfo t. ] 
I. S ignum Ecc l ~ i le ffu er brunt fi Li.ld och röll Kors. 
2. Dn. Jacobi Vlphonis Archi . vVapn, örnefoot till knä, Ll ådt 

fiäld , örnefote gull. Biskopzhatten förde lt med blå och röd färga , 
bandet b låll A. 1472.)> 

BÄNKr:-1r1Eo Den nu varande bänkinred 1~ in ge n - öppna bänkar av grön-
NrN G. målat trä - tillkom 191ö och ersatte då öppna bänkar av en klaste 

slag från 1800-talets s lut. Tidigare hade kyrkan slutna bänkar 
frå n 17ö7, d8 på man ss idan och 18 på Qwinssidan, a ll a inbyggda, 
dörarne blå marmorerade med ljusa speglar och gul a li ster, samt 
hwardera num ererad i sin ord ning. >> (V is. prot. 1780.) De voro 
förfärdi gade av en bygdesnickare, »Malts Andersson på kyrckio 
backen i Norrsunda. >) 

NuMMEn- Numme rtavla av trä, oval, inramad av en snid ad och förgyl ld 
TAvwn. lagerstav. 1700-talets s lut. H. 102 cm., B. 70 cm. Tavlan , som 

1 Se noten s. 391. 

2 Jfr kä llförteckn. 


http:TrMc.1.As
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är svängbar, slår på en låg pyramidformig sockel å en av de 
främsta bänkarna. 

Nummertavla av trä, fyrs idig, i en kel, förgylld ram. H. 78 
c m. B. 52 cm . 

Orgelläktaren vilar på 4· pelare ocli 4 pilastrar av vitmå lat 011Gi;1.· 

trä med förgylld kannel ering; skranket av svarvade balus lerdockor 1.ÄKTAR F.. 

och orgelfasaden tivenledes vitmålade med förgyllningar. Orgel 
och läktare tillkomma 1878. 

På samma plats liar en faklare funnits alltsedan 1760. Detta år 
borttog nämligen »den å qwinfolckssidan [= vid nordmurenJwarande 
Lächtaren » och salles »emellan bägge s id-wäggarne neder i kyrckian .» 

Den föregående orgeln - av orgelbyggaren Johan Ekengren iStock
holm - anskaffades 1785. Därförul had e kyrkan en längre tid val'it 
utan orgel; 1751 (inv.) omtalas ett »litet org\\·ärck, aldeles förloradt ». 

KYl'kan har tigt en dop f u n l av sten. l vis. prot. av 1751 DorFul'T. 

finnes följande anteckning: » .. . sammaledes [achtades Ljenligit] 
at then stora S teen-Funlen tages utur Choret, och en tj enl~ af 
Trä i s täll e t förskaffas, som kan frambiiras när Barndop sker, 
och Lhess emellan uti Sacristian sättas , för bättre rum i Chorel.» 
En Lriif u n t, marmorerad och med förgyl lda lister, anskaffades 
emellertid först 1780 (=det lilla gus tavianska bord , som nn :tår 

·i . akristian '? jfr s . 416). 
Dops kål av tenn, oval. Hokoko.. tLimplar: tingel med fran sk Dor~K.l.r.. 

lilja inom kartusch, jämte boks täverna G I B C; krönt ros inom 
kartusch; STOCK ll OI.M; tre kronor i streckad karlursch ; r ; Stock
holms vapen 9 ,,_;- inom kartuch ; J BH över en fågel inom kar
tusch; e9J inom kartusch. Inköpt 1780. L. 44 cm. 

Kyrkans gamla silver bortstals - utom sockenbuds tygen - NATTvA111l'. 

1-841. Del utgjordes av en förgylld kalk med paten, en oblatask KÄn1. . 

av drivet si lver och e n kommunionkanna, även av drivet s ilver. 
;;känkl 177:3 av fru v. P lomgren på S kånellaholm. 1 

Del nuvarande silvret utgöres av: 
I( a l k av drivet s ilver, invändigt förgylld . Inskription: »Gifven 

lill Skåne/la kyrka af Herr .Johan Mellander på Harg. 18/i.7. » 
Sttimplar: kontroll; Stockholms vapen ; ~I; M 4 [ = 1842]. H. 
24,s cm . Tillhörande paten av s ilver, ovanpå förgy lld. Inskrip 
tion som på kalken. Stämplar: kontroll; Stockholms vapen ; 

IEJ; H 4 [= 1847]. Diam. 13 cm. 
1 HEDVIG SOPli lA V. PLOMGREN, f. 1734, t 1786. G. m. ho\·marskalken 


John Jennings till Skånellaholm, f. 1729, t 1773. 
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HöKELSE KA fl . 

LJ t:SREDSKA r . 

Vinkanna av drivet ·ilver. Inskrip
tion: • Skdnel/a Kyrka tillhörig: förfärdiga 
des 1852». Stämplar: kontroll ; Stockholms 
vapen; I c. A. CEDE11<;11EN I; V(?) 4 [=1851]. 
J I. 35 cm. 

Oblalask av s ilver med ciselerad orne
ring. Oval. På locket agnus dei. 1 bollen 
ti.r ingraverat : »Gifven Lill Skånella Kyrka 
af Fru Grefvinnan C. H. Jenning · 1 på 
Skån.ellaholm 1821

/ 6 f>O .» Stämplar: kon
troll; Stockholms vapen ; ~; 0 4 [ = 

)'1 C .11 . 

l844j. L. J() Clll. 

Sockenbudskalk av förgyllt silver, 

sli.i.l. Stämplar: iildermansranka; Stock

holms vapen; C. H. inom kartusch . T [ = 
1707]. H. 9 cm. 

Ti llhörande paten av förgyllt s ilver, 

utan stämplar. Diam. G,s cm.I \ Tillhörande oblatask av förgylll si lver 
----%. 

med enkla, vegetativa ornamen t ingraverade_JJ. lllo111q11ist de/in. 19 1?. 

Fig. 3fi\I. Skånella. Utan sttimplar. Diam. :3.s cm. 
l.y kta frå n 1705. Sockenbudstygen äro s känk ta av Kg!. 

Lcuchle aus d . .I. I70:;. 
Räntmästaren Lagersparre på Limsta. 2 

»E:tl gammalt Hökelse kar af Malm » upptages, eget nog, bland 
»Tillökte Pertzedler• mellan 1700 och 1725. 

Ljuskrona av mti.ssing med 16 Ijusarmar i två rader. Staven , 
krönt av en dubbelörn, s lutar i ell klot med inskription: » GUDJ 

TILL ÄHRA OCH SK1\:>1HEL LA KYRKIAS PRYDNA SAMPT TIL EN ÅMIN

NELSE / AR DHENN A LIUS CRO~A FÖRÄHRAT AF AUDITEUR: WÄLB: H: 

NICLAS BOZ~US / OCH DES SAi-IL: K: MAKA I LIFSTIJDEN VENDELA 

LUNDIA MEDH / DES BARN OCH ERFWINGAR D. 25 DECEMB: A~ 1705. » 

1-:1 . 85 cm. B. 80 cm . 
Lju s krona av mässing med 8 ljusarmar i en rad, samt lika 

många prydnadsarmar. Musselformade ljusmanchetter. Staven 
krönes av en mansbvst och s lutar i ett päronformat klot med 

1 Kan enrhst avse ~rcvinnan EYA MARIA CHARLOTTA JENNINGS, f. P iper, 

f. 18 13, t 189ö, g. m. ryttmästaren Gustaf Adolph Fredric Jennings, f. 1803, 

l 1843. 
• DANIEi. SVENSSO:\ LE FFLEH , nobil. Lagersparre, f. på 1680-ta le l , k. rän t 

mästare, t 1749. G. m. Beata Margaretha Hag, f. 1688, t 1743. 
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inskr iption: » GIFWEN: AF: CARL: 

HÖKERSTEET: OCH: MARIA : TH EG 

NER: 1 DEN 15 : SEPT: I ANNO 

1723. » II. 60cm. B. 72 em. 
Kyrkans övr iga äldre miis

s ingskronor gingo förlorade vid 
branden 1806. 

Lju s kr ona av mässing 
med 8 ljusarmar. Barocktyp. 
Modern imita tion. H. 60 cm. 
B. 58 cm . 

Ljuskrona av slipat och 
gjutet glas med mässingssläll 
ning. Eklövs formade och stjärn
formade prismor, am t pyra
mider. 6 ljusarmar. 1600- el. 
1700-talel. lnkiipt 1830. H. 
107 cm . 13. 60 cm. 

Lju s krona av s lipat och 
gjutet glas på m ~iss in gss tällnin g. 

2 ljusarmar (ha antagligen 
ursprungligen varit 4) . 1700
talet. H. 65 cm. B. 45 cm. 
Hänger i vapenhuset. Fig. 370. Skånella. Ljusphit av driven, 

Lykta (fig. 369) med gam la, försilvrad koppar. 1700-talet. 
\Vandlcuchter a us gctri cbeocm , vcrsil · grönaktiga glas, in fatlade bertem l(upfcr. 18. Jht. 


ornamentalt ställda blyrutor. 

Inköpt 1705, vilket årtal den också bär. H. 71 cm. 


Ljusplåtar, ell par ovala, av driven , försilvrad koppar med 
musselformade, lösa övers tycken. Tulpanornamentik; i millfältet 
en amorin med pi lar och båge, ridande på en örn. H. 66 cm. 

Ljusplåt, lik de föregående, utom alt mittfälte t innehåller en 
am orin med ymnighetshorn . H. 66 cm. 

Dessa ljusplå tar äro upptagna i inv . 1787 såsom skänkta av 
»Håf Camerer Mors lröm i Harg». 

Lju sarmar , ett par, av driven och punsad mässing med tre 
ljushållare vardera . Växtornamentik, Å armarna ha varit fästa 
inskriflkartuscher, som nu förkomm it. Skänkta av a uditör C. 
Hökerstedt 1724. L. 58 cm. 

1 Se noten s. 391. 

Foto. A. Liljen quisl 1912. 
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Lj usarm av driven mäss ing med enkla geometriska ornament. 
1700-tals typ. L. 4:4 cm. 

Lju ss tak e av m~iss ing och malm med tre pipor (fi g. 371). 
Punsad ornering. 1600-talstyp. Upptagen 
i inv. 1700. H. 34 cm. 

Lju ss takar, ett par, av driven, försilv
rad koppar med tulpanornamentik och 
spiralvridna skaft (fig. 372). Upptagna i 
inv. 1700. H. 26 cm. 

Lju ss takar, ett par trearmade, av 
nickel. Skänkta av grevinn an Jennings 
på Skånellaholm1 1865- 79. H. 52 cm. 

2 par enkla ljusstakar av mässing 
stå tillika med de ovannämnda på altaret. 
1800-talets senare hälft. H. 31 cm. 

Ljuss takar, ett par trearmade, av malm_ 
Stämplar: S B, sluten krona, N~ 43. 1800

Lcuchter aus Mess in g 
und Erz. 17. Jht. talet. H. 41 cm. 

T ExT1Lrnn. Antependium av rött kläde med i 
gult broderat kors och orden: »Jag är livet». Modernt. Fram 
för a ltaret. 

An Le p e n di u m (fi g. 373) av cremefärgad sidendamast med appli
kationer av siden, fastsydda med guld-och silvertråd 
samt ol ikfärgat silke ; blommor och fruktknippen 
samt bandornament inrama små kinesiska fi gurer, 
vilkas h~inder och ansikten äro av påklistrat 
papper. Bland fram ställningarna märkas: Dam 
me<l spegel, framför henne en knäböjande kvinna 
med en blomsterkorg, bakom henne en pojke med 
parasoll (fi g. 374). - Man med en stav i handen, 

Foto . i\f. Olsson 1912. knäböjande under en dadelpalm . - Man med en 
Fig. 372. Skånella.

spade i handen, framför honom knäböjer en man Ljusstake av dri
med en bricka. Antependiet, som består av 7 ven , försilvrad kop

par. 1 GOO-talet. sammansydda bå rd er, har säkert ursprungligen Lenchter a us gc
triebcnem, versiltjänat ett profant ändamål och sedermera apterats bcrtem Kupfer . 

Jht.till antependium. Det är tillverkat vid 1700- 17. 


talets mitt och ger uttryck å t rokokotidens för
kärlek för chinoiserie. Nu tyvärr ytterst förstört och möglat. 

Skänkt av arrendatorn Widgren på Skånellaholm (samme 


1 Se noten s . 4011. 

Foto. M . Olsson 1912. 

Fig. 371. Skånella. Ljus
s take av mäss ing och 

malm. 1600·talstyp. 
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Foto. ,1. Liljenqui si 1912. 

Fig. 373. Skånella. Antependium fn\n J 700-talets förra hiilft eller mitt. 
Anlep cndium. 1i25-1750. 

snickarmästare, som förfärdigat pred iks tolen) å r 1796. L. 225 cm. 
IJ. 132 cm. 

Antepend ium av cremefiirgat s iden med invi.i.vda blommor i 
vill, ljusgult och grönt s ilke med guldtråd. Nedtill en mörkröd 
silkesfran s. Tillkommet 1825. S toffe t från 1700-La le t. L. 270 
cm. H. 90 cm. - Hänger und er de t moderna antependiet på 
a ltare t. 

Antependium av vitt s iden med bl omorna ment broderade i 
skärt och grönt s ilke med appl icerade paljelter. Enl igt sockenst. 
prol. 1865 ·ki.i.nkt av grevinnan J ennings pa Skånellaholm. 1 

S kå nella kyrka ägde fordom en sådan rikedom av antependier 
- inv. 1700 uppräknar fem , av vilka inte t nu i.i.r i behåll - att 
någon större aktsamhel på intel vis syntes behöva iakttagas. Ett 

1 Se noten s. 40fl. 
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Foto. ,[. Liljenquisl 1912. 

Fig. 374. Skånclla. Detalj av antependiet fig 373. 
Detail clcs Antependiums Fig. 373. 

antependium av de ovannfrmnda fem, ,, af Violett sammet med 
silfwer galoner och si lfwer ski ldt med inbundet namn A. G. 1 samt 
bred gullspetz» , var redan 1790 förslitet och såld es jämte till
hörande mässhake på auktion . 

Bred, knuten frans av rött si lke, fäst på en bård av ylletyg. 
Skänkt av Secreter Morström från Harg 1783. 1821 »fästad vid 
Altareskranket» enl igt inv. L. 308 cm. 

Förmodli gen ANDERS GIDEO N GYLDEJ\'KLOU till Skåncllaholm, f. 1676, 

generalmajor, t 1736. G. m. Christina Lagercrona. 

1 
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Foto . .lf. O/sso11 19 12. 

Fig. 37i'i. Skå nella. Bokdyna frå n 179:1. 
Rud1kissen aus d . J . 1793. 

Kalkkläd e av svart sammet m ed s ilverbroderi: törnekrans 
med I L-J S; i hörnen palrnkvis ta r . Kantad med silverfran s. Foder 
av svart siden , på vilket i,ir I roderat: S..1., A. J., F.:. A. t 1850. 
41x1!~ cm. 

Mi.iss h ake av urs prungligen laxfä rgad, nu a lldeles urblekt 
sidenbrokad , brocherad med s tora blommor i guld oe;Ji s ilver. 
Ornerad med guldband samt med en smal s ilverfrans i kanten. 
Foder a v grönt s iden. Skänkt av häradshövdingen Carl Stjerne
roos2 på Skå nellaholm mellan 1700 och 1725. L. (främre) 91 cm. , 
(bakre) 119 cm. 

Mäss hak e av svart sammet med silverga loner. Å r yggen 
kors, å frams idan Gudsöga. Inköpt 1848. L. (främre) 100 cm. , 
(bakre) 115 cm. 

l inv. 1700 omnämnas sex mässha kar, av vilka ingen nu är i 
behå ll , samt >1 . gammal Churkåpa af Jrn·ijtgolt blommerat tygh.» 

Bokdyna av vilt siden med ett broderi i silke och s ilvertråd , 
frams tällande Kris ti bön i Getsemane (fi g. 875). Sbnkt av Demoiselle 
Hedvig El eo nora Sparrrn an~ 1793. H x 32 cm. 

1 Antagligen systrarna Sara (f. 1835) och Augusht (f. 1833) J cnnings, samt 

den senares fiistman, Ednud Ancka r·crona (f. 1825). 

° CAl1 L STJEllNEnoos, r. 1689, hiiradshöYcling i Upp la nd, 1' 1746. G. m . Elisa

beth Emcrcntia Hcutercranlz, r. 1692. 
3 HEDVI G ELEOl\O flA S l'AHl1 MAN. dotter Lill Prosten i Skanclla Nils Span man 

2S- 17542G . Sveriges kyrkor. C'ppland I\'. Semi11gh11ndra ll iircul. 
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Bokdyna av grön damast brocherad med silver. 48x29 cm. 
I inv. 1700 upptages: »Brudstols kläde af blåachligl LalTL» och 

»Hrudpäll af blått och rödl Laffl, () wåder, med ·il fwer ga lon 
omkring.• 

H åv av svart sammet med sil vergaloner och si lverfransar. 
Skänkt av grevinnan Charlotta .Jennings t l 8:->3. Diam. 17 cm. 
Skaftets I. 170 cm. 

Ilå v av svart sammet med sil vergaloner och sil verfransar. 
1800-talel. Diam. 15 cm. Skaftets I. 168 cm. 

lnv. 1700 upptager två mer praktfulla håvar, den ena »med 
borderal arbete och twe1ine förgylle kl t1ckor , samt Spijran af 
Silfwer från Harg», den andra »a[ Si!f\\'er kn ytning med sp ijra 
och klocka af silfwer». Senare tillkom en af »blått siden Atlask 
med piisydda (111llblommor» (inv. 1761 ). 

En kyrkvaklarerock. som anskalTades 17()0, n tr av brunt k lädc 
med riida uppslag och röd krage. Den cHirförul anvLinda var 
»Violcl . .. med Höda Op:lag» (in v. 1738). l/80 »Be ·löts all kyrk
waklarcn htidaneffter icke kommer all i kyrkan ga med Spö » 
(Sockensl. prol. ). 

Vi<l Skånella kyrka finnas ell fl ertal runstenar. 
l\t;SSTENAR. 

1. Framför vapenhusclörrcn . (L. !i-HO; 13. B7; D. Il , 126). 
\nse: vara jordfasl och iir lill en del tiickt av vapenhusets östra 

dörrmur. Pa grund av sin plats har den bli vit mycket avnött . 
och runorna ii.ro numer knappt läsliga. Brale2 läser dem sålunda: 
l\ll'"rL~. ~1 (1'] · Li1'..fli- · * [r l\..f..f ]1' · g1~Lil\Lil\i-Lili- · - ~l\R. Lili- . 
= \' ikaiR . liL · stain . h[a]kna al. Bir u sun sin ... [fa]pur sin 
= Viger lät hugga stenen (efter ) Birsa, sin son, (ocli . .. efter) .. . 
sin (fa)cler. 

2. lnmnrad i vii.slra gavelmuren. (L. 4-81 ; B. !i-4; D Il , 13-'i·.) 
Mörkröd sandsten. Korsmti rkl. lnskrifl: li-Vll\..f~1'R. . :fV . 
ni,~ .r I\* . ~ 11' I\ . * rI\ .r . i, 1' .r ri- .r . H' 1' R. . 1 i- r I 't' I\ i-1' . i, I\ i
Li I i-. = Inkiuallr. ok . Ki ·lauh. lilu. h[a]kua. slaina. eflr. Jnkimunt. 
sun sin = lngevald och Gislög lälo hugga stenarna efter Jngemund 
sin son. H. l m. H. nedti ll 73 cm. 

3. Inmurad i södra slräfpelaren. (L 4-82; B 1133.) l två delar. Kors
märkl. l n ·kri[t: 11\gl..fR.i- x R...f P11'I x Li1'..flH x H'1'IÅ-. x LiMl..fR.i

r..f ~I\ R. i, I i- X = lubiarn X rai sli X slaina X eflin X Subiarn fapur 

1 Se noten s. 406. 
2 Ms. i A. T. A. 

http:LiMl..fR
http:11\gl..fR
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sin x = Jobjörn reste stenar 
efter Söbjörn sin fader. 

4. EnligtBure 1 fanns i kyrk
muren ännu ett s tycke med in
skrift: »Esmar lät Stin dinna ... 
Gudz Mudir. Osrnunder gladi 
markadi . . . risa Stin dinaifti . .. 
bring lngridr . . . iur uk Gudz 
Mudir », vilka tydligen förvan s
kade brottstycken snarast sy nas 
tillhöra två run s tenar. 

5. Inmurad ny kyrkans 
nordmur. Ej upptagen hos 
8. , D. eller L. Inskriften utnött. 

6. P;l kyrkogården. (L. 483; 
B. 43.) Korsmärkt. Inskrift: 
p(\R_f\l x f'(1' + R..fl~of X li1'.fl'f. 

x lf'1'1A- + *f'f'1'.fli- + 't'IR.rl /I_	 _+ 't'l\r11' lf'1'1A- x 'r.fi- rl\Hi
= purui x lit x rai sa x s tain x 
iftiR x H[a] lftain + rnirki + mukit 
iftiR x man lrnfJan = Thyrve 

Tli. Bergent: de/in . 191 7. 
lät 	 resa s ten e fte r Halfdan: e tt Fig. 376. Skån e lla. Ceci li a Greens gra,·

s tor t minnesmi.irke e fter en god sten. Mitten av 1400-talet. 
Grahstcin. ~litte d cs 15. Jhts.2man. 

7 . 	 Brate omnämn er i berättelse till Vitt. al<. 1907 toppen av 
e n 	 run s ten, s tåend e på norra kyrkogård smuren , m ed oklar inskrift. 

Gravstenar i kore t :· 

1. Gra vs ten av kalks ten med in skrift i majuskl er längs ramen, 
samt i mitten Greenska och Banerska vapnen i låg relief (fig. 376). 
In s kriften lyder : »Dna Ceci li a vxor dni l!:s killi in Ve[negarn]. »3 

173 x 104 cm. Denn a gravs ten låg före sis ta ärkebis kopsvis ita 
tionen i vapenhuset. 

2. 	 Gravsten av rödaktig kalksten ornerad i låg re lie f: i vart 

1 J. Bu HE , R nna Häfd. Ankrift. ~Is . i K. B. u. il., s ign. F. a. 1. I samma 
ms. iltergivas även inskrifterna il L. 482 och L. 483. 

2 L. 480- 83 äro även upptagna i Peringskiölds J\J on. IIT. 
8 CEC ILI A GnEEN, g. m. riksrådet Eskil Jsaacsson Ban er lill Venngarn i Upp

la nd , t H65. Han var >tven ligare till Lindh olmen i Orkest.a s :n . Cecilia Green 
var mormorsmor till Gustav Vasa. 

GnAVSTRNAn . 
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•@ 
hörn en fembladig 

blomma, i mitten kar

tusch med broskorna-

I~ ment och rnRI (fig-.
I 379). Dessutom initi 

alerna M 0. Il .1 ovan 

för kartu schen och (-; . 

P. D. nedanför den 

samma ; längst ned 

ANNO l\IDCX.XXV. 
Omskrifl: Phil. Cap . I, 
v. 21; Ec:cles. 7 Cap. 

[Salomon. Pred . VII , 
2.). 136 x 223 cm. 

;). Gravsten av röd

aktig kalk sten , endast 

orneracl av inskriptio 
Cc.uTNANTU' ., KoN H M•J5 :! ner. i nom en r ektaug11 
I'ELD T A Tit:Lt:.n..1c [D L[ cc .. J·.)j:u,0 1u-. r.. 

far kartusch: »HERRENllfRll ('A'f! [ !fuF:f;r fff_f}J.J(J/fiJ?,.t./ liLJ:T-: 

CCH DCff ,1Rr1VJ// ((Mi., KlENNEk SINA I 2 THIM 

2 I H. HANS OLA! GESTR. 2 

" 0I AFsoM [nad] 3 MAII 

---------------~ 165ö.» Runt kanten: 

»LÄRARENA SKOLA LYSA 

SÅSOM STJÄRNOR PÅ HIM 

nr. /Jergerr/: del i Il . 191 7. ll!ELEN I EWIGHET. DANI
Fig. 377. Sk:\nella. C. G. Silfwerbrandts ELIS 12 [v. 3j. » 14:) X 

gravsten, 1736 . 200 cm.Grnhstcin aus cl .•J. 1736. 

4. Gravsten av kalk · 

sten. i mitten en kalk , omgiven av lagerkrans, i hörnen ängla 

huvuden , timglas och dödskalle, allt hugget i tämligen hög relief . 

Inskriptioner å tvenne inskrifttavlor: »PETRVs LAVRENTI / 1110ornus :; 

FÖD 1608. 25 AVGs cmsTo DÖDH / Ao 1672 DEN 30 APR. » 

»M . I . D. FÖDD 1609 I 13 DECEMB. I AMEN. IA: KOM. 

HERRE / JESV AP. 22. » Runt kanten: JAGH OSTUNDAR SKILIAS HÄDAN 

OCH WARA NÄR CHRISTO HIELPE ... »(resten utplånad). 1.88 X 90 cm . 

1 Troligen elen kyrkoherde MATHIAS, som i Herd am . uppgives ha dött 1636. 
2 J OHAN NES OLA! GESTRINIU S, kyrkoherde i Skånella och Norrsunda, t 1654 

(enl. gra\·s tenen 1655) . 

• PETR liS LAURENTll ~ I ODl~US , kyrkoh. i Skånella oc h Norrsunda 1656, i" 1672. 

http:l\IDCX.XX
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5. Gravsten av kalks ten. Samma 

Lyp so m föreg. , men buggen i lägre 

re lief. In s kri pt io11 å två i nskri flla vlor: 

» HIC / SEPULTUS EST [vrn ANNJ S ET 

~IERITIS CLARI SS IM. PL. ] I REV. DN. OLAUS 

LINGBERG 1 I PRA". POS IT U. ' ET PASTOR I 
IN I SKAN E LA ET ' ORRSUNDA CUM [ Dl )LEC

TISSIMA CON IUG E BRIGITTA SClllLLING . » 

(In skriften full s ltindigad efter Kling

spor.) Inom kran sen: »ANNO 1723 ». 

130 x 192 cm. 


(;ravsL e nar i vape nhuse L: 
6. (; ra vsLe n a v kal ks Len med in

skription: »AQ 1680(?) DEN 8 APRILIS / 

ÄHR SAL. HER OLOF GÅSE 2 DÖDH », samt 
ett till s törre delen utplc'rnal bibelspråk. 

(Klings por har delvi s ly ckats lyda 

det: »Jagh ligge r och sofver och 

vaknar up ty Herren uppehå ller migh af . . . » 210 x 138 cm. 


1 . Cravsten av kalk s ten med en i reli ef vackert huggen o rne
1·i11g (fi g. 377), Silfverbrancl ts ka vapnet och ins kription: » DEN NA GRAF 

TILLHÖRER I LIEUTENANTEN AF KO NGL. MAIJ~ I FELDTA [R ]T ILLERIE EDLE 

OCH \V ii.LBORNE I HERR CARL GUSTAF SILFW E RIJRANDT 3 I OCll DESS 

A0ARFVINGAR. / 17~6. 

Inv. l 761 upptage r • 1 sl. Standar på söder wtiggen, med Kongl. STA NDAH. 

\l asawapn et och gu ldfranlzar omkring. » (Icke upplage t i senare 
inventarier.) 

Olj e m å lnin g på duk , framställande Kri s tus på korse t, omgiven OLJE-
d I ' MÅLNINGAll.av 	 J l j\Ia ria , l\laria Magdalena och tva

0 

an ra <vmnor.o 1annes, 
11. 	 !)8 cm. B. 68 cm . 

Olj e målning på cluk , fram sltilland e Kris ti törn ekrönin g. H. 
Htl cm. B. 71 cm. 

Båda dessa tavlor, sbnkta 1724: af auditör C. Hö ken; tedt,4 äro 
enkla arbeten frå n början av 1700-talet. De htingcl e förr i koret 

1 01.A l ' S Ll:X GBEHG , f. 1635 , kyrk oherd e i S kånell a och No rr unda 17 00 , kon 

lrak tsprnst 1718, t 172'1 . 
2 OLOF GÅ ,;E , kyrkoherd e i Skånella och Norrsunda 1ti71 , t 1ti8ti (enl. grav 

s tenen 1 ti80 '?). 
' C/\H I. GUSTAF S IL F\'EHBH1\X D, f. 1696, öfvel'-fyrverkare v id arlille1·iet, 't 17 60. 

<;. ni. l :o Anna Ch ri st ina Tegenskölcl , f. l 683 , 2:o Elisabeth Alolnstjerna, ;- 1764. 

' Se noten s. '19 1. 

Fot o. , 1. l.iljei11111isl 191 2. 

Fig. 378. Sk:in clla. Gustavi
ansk liinstol. 

J.ehnstuhl. Ende <l. 18 . . Jhts . 
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å ömse sidor om altaret, men äro nu upphängda i sakri.-Lian , 
båda i enkla, förgyllda r amar. 

MöuLEn M . M. 1 ·akristian stfn· ett gustavianskt bord, vitrnålal med förgyll
ningar (H. 78 cm., den kvadratiska skirnns sida 56 cm.), saml 
Pn gustaviansk länstol , nu omfiirgylld med modern ldi.i.dsel av röd 
sammet (ll. 9B cm.). Stolen ·känktes 1830 av överstlöjtnanl 
Ulfsparre p;°t Skånellaholm. Di.i.I' finnes i.iven en vilmalnd se kre li.i r 
i lanl11g rokoko, •skåpbord • kallan i inv. lHO!J (första gångrn 
ni.imnd 1751 ), sam t tvi1 rokokospeglar a\· slipa! g-las, infi.illda 
i metallfnba1· (ll. :m cm., B. t8 cm.) 

På pl"ed ikstolen ligger Karl Xll:s bi be l. Kyrkan i.igCL" även 
Karl Xl: s I ibrl i vackert band med rni.issingsbcslag. samt Ka1·I 
Xl: s kyrkolag· U\' 1680 (tr. 1G87). Hunden l/62. Bandet r estau
rerat 1917 av ll eclbcq_\". 1 ih enså sven ska psalmbok en av rn 
1730, likaledes nybunden <.n lfecl brrg. 

I<LOc1w11. KloC"korna hänga i torn et odi i.i.ro båda gj utna a 1· K. (;. 
Hergholtz år 1H7G. Kyrkan hade forJom en (medeltictu '>) klocka 
med »påskrift af munkstyl » (Vis. prol. 1780) ; ar· 17GO göls i.i.nn11 
en av Gerh. Meijer i Stockholm. Dessa klockor ncdsmi.ille undel" 
eldsvådan 1806. En liten klocka, ski.inkt 1/·fö »Li! Juhl·helgen» 
av hovriittsrådeL Gyllenbåt på Harg,2 hade förut salts till »heJT
skapel pa Torsåker » (1785). \ren 1806 - 18/ö hade kyrkan L\·enne 
klockor, gjutna av klockgj utaren (~rönwall i Stockholm. 

1 Se härom s,._ bokbindRrelidning 1917 under rubriken \' alenlin Trempcr. 
2 CASPER LA~IPA, nobil. Gl'llcnhåi"tf, f. 1675, hovrällsnid, t 1755. G. 111. 

Catlrnrina Gyllenbåål, f. l 67i\, t 1 i55. 

A. Lilje11qui•I deli11 . 1912. 

Fig 379. Skånella. Detalj av 

gravsten från 1635. 


llctail eines Grahsteincs aus cl. .J. 1635. 


http:kreli.ir
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Sammanfattning av Skånella kyrkas konsthistoria. 

I . Absidkyrka med lorn över korel, vi.il byggd av Lilllrnggna 
slenar (hu\'udsakl igen g r~l sle n , men även sandsten) , ulan och innan 
orappad och kvaderri stau. JI örn kedjor, sockel 
och takli st af sandsLP, n. den senar<' på södra 
s idan försedd med huggen profil. ÄYen i Il . 
t1·ibu n- ocl1 Lri u m l'IJolgarna profi lernde sand
slensl isler. Korel Yi.ilvl med ell l'i!Jblösl 
kry ssva lv, absiden med ett hjälmvalv. båda 13. 

av gråsten. l li'tn gltuse t platt lriitak. Ll ögt 
torn med kolon ettfiin sler i Lrc vaningar. 
Början av 1100-talcl. 

ll. En sakristia, mindre i.in elen nun1 - c 
runde, tillbygges i norr vid okiind tid . 

I Il. Under olika perioder av 14,00. Lalel 
tillkomma: 

a. Ett utbygge p~l kyrkan s norra sida. 
.LJ. 

lläl'vicl höjes sakri s tian s vi.istmur, som blir 
en del av utbyggets öslmu l' . 

b Valv i l ~tngliu se l. Troligen äro dessa 
:-;amtid iga med ell<'I' någol äldre i.in norl'a 
tillhyggets rnlv, vilket i s in lul' srnes vara E 

msprungligL 
<.:. Vapen hu s i söde1" De:ss ursprungliga 

µlalla tri.itak el'si.itles senare a\· ell l11nnrnl\· 
av tegel. 

cl. Förhöjning av Lorncl med tegel (c:a2 m.). E 
I Leglet trappstegsblinderingar. Denna påbygg
nad kan möjligen också vara från 1BOO-LaleL. 

Inventarier: Altarskåp med Kri stu s i Getse A lb . F/i11k llcli11 . 1!!/ i. 

Fig. il80. Skånella.mane. Biskopsslol med Jakob Ulfssons vapen. 
Planutvecling.

l början av 1500-lal el tillkomma del neder Grundrissentwicklung. 

ländska altarskåpet och l\fariabilden. 

IV. Reparation cfle 1' en brand 1642. Troligen ommurade::; 
då väslra gavelrösleL. 

\!. Sakri stian utvidgas ~il non 1707. Den nya ·akrislia11 

erhåll er ell Lunn valv av bri.ider, som 1787 ersättes av plall lriHak. 
\!I. K1·afliga st riiv pelare Lillbyggas i vi.isle t· fö1· all s tött a 
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gaveln. Den ena fanns före 1724,, men ombyggdes detta år, då 
sannoli kt även den andra - ni,imnd l728 - tillkom. 

VII. Jenningska gravkoret till byggdes om kr. 1750. - Inventari er: 
Altarprydnad av Magnus Granlund 1766- 68. Predikstol 1789. 

VIII. 1806 drabbades kyrkan av en förödande e ldsvåda. Den 
reparerades i två repriser: förs t omedelbart, då den överallt erhöll 
nya vallen tak och fön stren nödtorftigt lagades; därefter 1827, då 
bl. a . tommurarna i stor utstrLickning lagades med tegel , de flesta 
tornfönsten ommurades med detta material och kolonetterna bort
togos , fönstren i själva kyrkan Ango s ill nuvarande utseende och 
s trävpelarna i vLi s ler påbyggdes. 1878 tillkommo orgel och 
orgelläktare. 

IX. Stor reparation 1\)15, varvid murarna lagades samt rap
pades utvändigt och \·itkalkacles invändi gt, norra dörröppningen 
omgjordes, nya ytter- och innerdörrar an skaffades , bänkarna för
:<ågos med nya gavlar och a ll inredning målades i s in förut
varande färg . 

Zusamrnenfa,,. sung. 

Ui c Kirchc Sk1uiclla ist cine dcr inleressanleslen Landkirch en Upplands. Sic 

~chörl zu den Kirchcn , dic s ich um di c Grnnilarchitcktur Sigtunas und All·Uppsalas 

;rrnppicrcn lasse n , und darnnlcr zu der ha11plsilchli ch zu Uppland beschrllnklcn 

kleincn Gruppc, wo das Qu c1·schifT wcggefallen ist , der Osll11rm dagegen bcibchallcn 

unrl iibcr dclll Cho1· sla tt iibcr de t· Vicrung angcbracht ist (vgl. S. 21 ). Di e 

urspriinglichc Kirchc , di c aus dem jcl zigc n Langhausc (de,sen nördli ehe Ansba uten 

nicht einbegrifTen). dem Chorc mit sc incm Turme, nebst dcr Aps is bes tand , isl 

hauptsilchlieh au s Grani l in fiir miltclschwedi schc Vcrhällni sse un gc wöhnlich rege l· 

mäss igcm Vcrba nd aufgcfiihrt. Die'se Rcgclmilss i ~ keit wurd c ursp riinglich norh dcut· 

lirhcr h ervorgc hobcn. Die ~a nz c J{irchc hiitle nämli r h urspriinglic h an sscn und innen 

wo hlgestri chcne F11gc11 , in <!en en man rege lmäss igc hori zontal c und verlikiilc Rilzcn 

a 11 sgefiihrl halle. wo,on lrolz mehrcrer vcrwii slendcn Feucrs hriin stc deullirhc Spurcn 

so wohl auf den Böden wie in den Zwischenriiumcn zwischcn dcr ursp1·iin gli chen 

Kirch c 11nd ihrcn Zuhaulcn no r h z11 se hcn s ind. Di e Quaderritzun g ~ab , s ich crli ch 

1tbsichllich, dcr Kirchc das ,\11 sse \1 cn eincr llauslc inkirchc. Dazu kam. dass cinzclnc 

Tcile wirklich in Sandslcin ausgchaucn waren , nii mlich der Socke l, das auf dc r 

si idlichcn Scilc prolil icrt. c IJa chgcsims , c\i e lmposlges imse dcr Triumph · 11nd 

Tribnnbögcn , di c J\lauereeken und dic Umfassun gc n de r TurrnöfTnun gcn . Di c 

lelzleren wurd cn irn Anfan g dcs 1 !'I. Jht s durrh c ine Feucrsbrunst zum g1·össtcn Teile 

zcrstört. Einc alle Zc irhnung (Fig. 350 J nebst aufbewahl'len Resten (Fig. 3ö3-3i\4) 

zc igen aber , dass rl ic TnrmöfTnun iren d11rch Sandslcinkolonnelle geteill warcn. Der 
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Sandslcin is t ausscrdcm auch in grosse r Au sdchnu11g in dem Mau c rwerke d es Turmcs 

angewandl worden. ( Di e Zicgclerhöhung des Turmes ist ni chl ursprlingli e h, sondern in 

goti scher Zeit hi11zugcfiig l. ) Das Chor \\'ar mit e in cm rippe11J ose n K1·euzgewölbe , di e 

.\psis mit e inem H elm ge\\' ölbr hcdcekt ,· he ide aus Fc lds le in u11d noch he ib chalte n. 

Oas Lan ghaus de r Ki1·ehe war mil c i1w1· llaeh c n Il olzd cckc Ye rsehe11, di e im Ende 

dcs J\liltelallcrs d111·ch die jclzige n Backsl c i11 gewölhc e rsetzt w1mlc. 

Dass di cse Kirchc unlcr frc md l' m Einllu ss c nlstandcn isl, un le rliegt k cine m 

Zwcifcl. Diesc r Ei11f luss, desse n hc r vo rragc nds tc E1·zc 11 ~ ni ssc di e Kirchc n zu S igtuna 

sind , wird all ge 111 c i11 fiir c 11 glisc l1 gl' hallc11. lli csc Fragc kn1111 nbcr noch 11i cht a ls 

l'11lschi cden angcschc11 wc rd cn. Jcd enfa.JJ , isl di e Kirc l1 c Skitnclla c in wichliges 

Zeugnis, dass di esc C: cgcnd z u de m am friihcstcn daacrhafl kirchli c h o rga ni s iert c n 

Tcile Upp hrnd s :;e hörl. Sic isl kaurn spiitcr als urn 1125 crbaul word e n . Jlas Bezirk 

hesilzt m chrerc Apsi s kirc he11, d ie n1 c l11· odcr wc 11igc r mil dcr Gruppe Yon Sigtuna 

,·c rwanrll s incl, aber \' 0 11 ihnc11 isl kei11e wcdc 1· b c lrc lTs dcr te chni sc hc n \ 'o llk om · 

m cnh cil noch dcs kiinst le ri sehc n \V c1·tcs der llauarl mi f. der Kirehc Skfrnclla zu 

vc 1·gle ic l1 c n. S ic schc i11 en n che n di c,c r J\ireh c wie man gc lh a fl c \ 'c rs uc hc c in · 

hcirnischer, in di csc 1· S lei11ha11arl \\' Cni gc r gc lihtc r Arbeil e r . 

An di e l\irc hc sind irn La ufc drr Zc it mchrmals Zubaulcn ge rnac hl 11·0l'd~n: 

uoch widHc 11d dcs ~liltelallcrs 11·1 ll'<l cn auf d cr nördli c hc n Se it c di e Sakri s tc i unrl 

c in andc1·c1· grösse rer A11ba11, auf 1lcr siirlli e hcn di e Vorh a ll e h i nzu~efligl; ~litt c dcs 

f 8 . Jht.s kam cinc dc 1· Farnilic Jennin gs zugehifril(c Grnbkapellc hinzu. 

U ntc1· rl cn noch hcwahrte n ln \'Cnlarcn s i11d zu bc mc1·ke n : c in nicdcrl ii ndi sl' l1 c r 

Schnilzallar, Brii ssc lc r Arhe il au ' de r Zc il 11111 1520 (jclzl im Dö rn c zu l ' ppsala 

a ufbewah rl), dessen ~ I ak1·eicn und Scl1 nilzc rc icn dic Lcge nd c de r Il c il. Ann a 

darslcllc11 (Fig. 3ö4-3ö5). und c in scl1ii ne' Hild dc r ~i<nia auf de m ~! o nd e s tchc nd 

I Fig. ilö7), wahrschcinlich 11111 150 0 \'On ci nc ll\ in Sch\\'cde n Uit igc n J\lei slc r aus· 

gc fiihrt. Uc1· Allarnu fsatz ( Fi g. ill.i:2 1 j, f in rll'n Jahren 17öli-li8 \'011 ~Ia g n11 s 

r;ranl1111cl ( ,·g J. S . . 173) vcrfc1·tigl wo1·dcn . l ' 11t r r de n G 1·a hrl c n k n1 iil c rn ist zu hc

mP1·kcn dcr firnbstcin rlcr 1· r ~rnss 11111tl e r rl cs l\iini gs Gusta1· Vasa ( Fi g. 376 ). 

., 

,. 

Fi g. 381 . Skånella kyrka 1748 efter teckning av O. Gran . Teck· 

ningen synnerligen felaktig . 


Dic l\irche Skånclla 1718. :\ach Hnndzekhnun g. 
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Foto . ..!. U/jenq11isl 1912 . 

Fig. 382. Vidbo. Ingå ng till kyrkogihden fnin s tora landsviigen. 
Eingnng dcs l\irc hh ofcs vo n dc r Lnnclstrnsse . 

VIDBO KYRKA. 

UPPLAND, STOCKHOLMS LÄN, SEMINGHUNDRA HÄRAD. 

UPPSALA ÄRKESTIFT, SEMINGHUNDRA KONTRAKT. 

T ryckta källor: A. W . L u :-;n BEHG i Tid sh. r. hyggn. ·konsl o. ing.·'l'c t ., å rg. 

\ ', 1863, s. 18u. - [T\1.1;-;G s Po n ] i l' . F. T. , T, h . l\' , 1875, s. 65. - O. JAN S F. 1 

l lPP!..HiD, l , s . 560 , 572 , 57G- 77 . - S \' El11GE , IV, s . 644. - Dll 'L. SU EC., 111. 

nr 2218 (d el fors la säkra omnä mna nd et av kyrka n 1303, d:l ii rkchi skop i\il s Allc 

so n vi s iterar > 'l'idboha:! rcd >. R edan i ctl bre v av kon. J{nut Eriksso n frå n något 

av å ren 1167-85 (DIPL. S UE C. I , nr 64) nämn es >wilhbo », m en ulan närmare 

bestä mnin g (parochia cl. di·J. ). Det är r. ö. osäkert , om det verkli gen iir Vidbo i 

Uppland, som där avses) . - HEHDA~I., Il!, s. 404; IV , s . 571. 

Handskrivna källor och avbildningssamlingar: RAl\S .\K;>o; ., 1. 1 (A\·· 

I ryckt i DY BECK, Run a , 1848, s. 20). - AFHITNI:\GAH , T(exteriör från söder , pi. 54 i 

d en tryckta uppi.) - PEHI:" GEn , (exteriör från söder , ski ss, pi. 73 i d en lryckla uppi. ). 

- PEHI:\GSKIÖLDS ~loN .. Il , fol. 26 8 (an g. e n klocka) ; IlT , fo l. 123 (rnns lenar' . 

ITIJ.D EBHA:"n, Ö. l l rpl. , s . 38 . - lIIHfOH S, ll: 1, s . 1080 (exteri ör frå n söder , 

1 Här omtala s bl. a.: >Wijdh Boo llölh torp ähr OfTrckä lla, uthi hwilken iihr 

befunnit P enningar och kmtp lå ka r (s ic!) . •' l\ ii llan har förmodlige n , lik som S . Lars' 

kiilla i ~ l arkim och S . Olofs källa i Frösund a, rnril vi gd å t n i1go t helgon . 
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klockstapeln , plan, en runsten). - A. T. A.: Di\'erse fotos o. papper, bl. a. im" 1829. 

- B. ST. · Di\'Crse till ämbelel inkomna handlingar, den scnasl c ang. takets omläg

gande med ski!Tcr 1915. U. B.: N. 39. Upbörd 1531,1 pag. 1. - DO~IKAP.: 

:\y till do111kapille t inkomna handlingar förvaras alla il ldre lin 1850 (fr. o. 111. 1i!1 (i ) 

i Landsarkivct, d e å tcrslående i Do111kapillcls arkiY. 

Kyrkans arkivalier: l\onslhistoriskl viktiga upplysningar linnas i föl · 

jancfo i LA:'\llS .\HKl\' ET I UPP ' ALA fön·aradc volymc1·: I\. I. 1. Sockensl.-prol. 

l 73ö - 1801 ; lm-. 171!7 , 1752, 1787 , 1800 ; Vis.-prot.1752, 1759, 1800, 180ö; Avshifl 

av den av kons istorium förordnade syningsnlimndens berällclse ö\·er • \ ' i<lho k yrkas 

a ngifna brist fiilli ghel», 17ö3; >Paslores (och k omminis trar) uti Widbo och Husby , 

l1wilkas n a mn i kyrkohandlin:wm e kun1rnl igcnlinnas •; (;fr,or och inkiipta före 

111[d 17->4-9'.l. - L. I. 1. Jm-. 1ti82 ; >Om l\yrk ians tagna "karla >; A\'skri[L från 

l öl 9 a\· NiC'i a Joanssons Lcs lamcnlc [rim 1316 ; Gi"rnr t 68G-17 1ö; frlY. 168:~ ; 

Inkomster och ut girtc1· 1683- 1770. - 0. 1 . Il a nd!. rii t". processen mellan prosten 

Erik lljerpc2 och nia jo1· Ga1·dlman" pa Xorrby ang. de n s. k. • Hagni lds sko1?fiäll > (j fr no· 

te n s . 454) ; diverse konlrakl, bl. a . m ed 1n 11 rmfistaren \\'e ijgelt om re paration e n 1753. 

ll andling111· a\· senare datum fö t'\"1na,- ,· id k)'l'kan . 

All ej fl era av k~Tkans ~an1la liancllini:mr ti ro bentrade förklaras av l'l1 antcck· 

11ing orn kyrkoherden .Johan i\l o lsladius' , so n1 sWr att lli>a i de n se ries pas lon1111 , 

\'ilkc n li t' införd i K. I. 1 . •J hans lid>, hete1· del , •skola l\)'l'kans gamla hand 

lin ~m· förkommit, emedan han af wll1111enin f! fii r rnradl de m pil kyrkolnrnlf,1·e n . der 

de förmullnadl. > 

Kyrkogård, stapel, bod, m. m. 

Kyrko gå rd e n (fig. 3 3) ligge r i e n s lullning mo l vi.is le r o<.:1 1 
har ål de lla hå ll sin s lörs la uls tri.ickning, elt ovan ligl förhålland e, 
som Lroligen har s in förklaring i all kyrkogål'den ulvidgals ditå t. 
Skarven synes riilt Lyd ligt på södra muren. Den omges av en 
mur uv gråslen , lagd i bruk (pi'.t väs tra s idan har· dock endas t BoGÅRos~1u R . 

föga bruk använts), c:a 120-160 cm. hög och ungefär lika bred . 

På sydö tra och delvis södra s idan har den ursprungliga mu ren 

1 Hä rYid lämnas fr[lll \. idbo : 

•F.n klocka om - - - Il Sk'ii? 


Sii llff - - - - - - - Il Il !öde marc 


Penningar pro dcc imo - - - XIII m a rc 


Penningar p1·0 agrario - - - - XXII marc 


lt e m IX koppar:;taka1· Il tjerupannor Il rn1ii ki stor I :rrytha I jcrnat kista 


llll hyende • . 

• EHIK llJEHPE, f. 1735, kyrkoherde i Vidbo och 1-lusby-Lå nghundra 1770 , 


kontrnktspros t 1789, l 17!l4. >Uppbygglig i läm och le fnrn e > ( Herda m .). 

8 i\lajor GUSTAF GAllD'DIA :'\, f. 1718. ·j- 1797. G. m. 1. '!. 2. Anna I-la gman , 

f. 1726, t 1805 . 
4 J OIIAN J . .MOLSTADI US , kyrkoherde i \.idbo och Husby· Lå nghunclrn 1718, 


t 1734. 
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bliviL höjd med eLL skikL av mindre slenar »all ifrån Norrby 
Grafkur a lt inLiil l\Iagazins boden . . så al krealur ej kunna 
öfwers tiga densamma » (Soc:kensl. -proL 17\)7). I sydvtist fi nnas 
järnringar a lt binda hti.sta rna vid. Muren har fordom haft bräcl 
ta k. Sålunda heter del i elt sockenst.-prol. från 1736 : »Tii Kyrckio 
r; rtrclz l\lurens consel'vcrande på minles Lhe resterande framskaffa 

~- -

+ 


'/'/r . Ber gen/: de/i 11 . 1917. 

Fig. 383. Vidbo. Situationsplan . 
1.a~eplnn dcr l\irchc. 

~Locka r eller Urtiden Lill hu[\\'ar .. . ,, År 1779 beslöLs emellerLid 
»all takeL på elen gamla 1\luren skull e förstiljas genom auction » 
(Sockensl.-prol.). l\lurcn ä r vid fl era ti llfa llen omlagd, sEt 1780, 
då »bog[lrdsmuren imeiian begge ::; Legluckorna, sPlsorn ganska för
fallen, skull e .. . läggas ny (. ockenst. -prol. 1778) . 

I i<cÅNG. Enda in gå nge n, på vtistra s id an, har fyrsidiga, vitrappadf' 
grindstolpar av tegel med plåthuvar, krönta av stenkl ot, å vi lka 
en krets av siffror är inhuggen. De ommurade · 1912 efter modell 
av. dem, som förnt funni ts och som uppmurals 1800. Mellan 
gl'incls tolparna httnga ännu de gamla, smidda järngrindarna från 
1800. \ven stenkl oten ä ro gamla . Murens utbuktning å ömse 
sid o!' om ingången förlänar denna etl stfttligare utseend e. -- For
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dom reste sig sligluckor ÄLUl!I•: 

INGÅNGAll.över ingångarna. 1684 
omnämnes »den södra 
stegluckan• (Räk.); då 
funnos a lltså minst två. 
1730 uppmurades ännu 
en. En av dessa bör 
ha varit belägen milt för 
vapenhuset, där nu Norr
bys gravkor har sin 
plats; men denna revs 
i så fal l redan 1780 
samma år som den ovan
nämnda omläggningen 
av muren »i mellan begge 
slegluckorna »ägde rum 
- ty detta år uppbygg
des gravkoret. Följande 
ar upptogs en ny ingång 
i södra muren. 1797 
bes löts, »a t a lla tre de 

Fig. 384. Vidbo. mockstapel.gamla slig! uksporlarne t 
Glockenturm. 

skola nedtagas, och öp
ningarne efter dem igenmuras » ( 'ockenst.-prot.), varefter 1800 de 
ovannämnda grin.dstolparna uppmurades. - Å kyrkogården växa PLANrnn1NG . 

flera olika slags lövträd. Längs sydvästra och västra delen av 
muren i.ir dessutom en liten granhäck planterad och å ömse sidor 
om gången upp mot kyrkan syrenhäckar. 

Vid södra bogårdsmuren, milt för vapenhuset, ligger orrbys 2 
GnAvK011 . 

gravkor, en enkel rektangulär tegelbyggnad , rappad och avfärgad 
i blåvitt, prydd med hörnlisener och profilerad taklist. Stickbågig 
portöppning med plåtbeslagen port, å vilken läses årtalet 1780, 
året för gravkorets uppbyggande. Koret täckes av ett valmat 
plåttak med spira och fl öjel, i vilken är utklippt årtalet 1824·. 
Invändigt är gravkoret vitmenat och täckes av platt trätak. 

1 Antagligen voro blott två av dessa verkliga stigluckor, ti• det talas om, att 
man skulle använda teglet i >gl. stigluckan och i pelarne wid den andra> (Socken
st. -prot. 1797). 

2 Egendom i Vidbo socken , sedan l 772 tillhörig familjen Gardtman, i vilken 
familj den sedan 1774 är fideikommiss . 

Foto. M. Olsson 1912. 
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STAPEL. På en höjd strax norr om bogårdsmuren står den brädfodrade 
och rödmålade klockstapeln. Dess konstruktion framgår av fig. 
385- 386. Den karnissvängda, spånklädda huven krönes av en spira 
med flöjel , i vilken är utklippt Af1 1744. Detta årtal syftar på 
en då företagen nybyggnad av klockstapeln. Den nya stapeln var, 

_,_..i 
Q ~ ~Q. f-1 
(il : Cl :FJ 

' .. 

~ pi 
L ~ 

t==l==i==t 
~-. ....: 

Th. Bergen/: deliu. 1917. Th. Bergen/: delin. 1917. 
Fig. 386. Vidbo. Plansektioner m· Fig. 385. Vidbo. Sektion av 

klockstapeln. klockstapeln. 
Verlikalschnitt des Glockenturmes. Horizonlalschnitte cles Glockenturmes . 

liksom den föregående, »oinbygder», d. v. s. den brädfodrades 
icke genast; först 1786 kläddes den med bräder. Hjärtstockarna 
äro i det närmaste kvadratiska. De förete inga spår av en 
tidigare spånklädnad, men ha tydligen varit tjärade och röd
målade. 

BonAr1. Norr om hogårdsmuren ligger kyrkans bod, uppförd av liggande 
timmer, knuttimrad med brädbeslagna knutar, rödfärgad och för
sedd med tegellak. Dessutom finnes en vedbod av bräder i kyrkogår
dens nordöstra hörn. 
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Kyrkobyggnaden . 

Vidbo kyrka består (se planen fig. 387) av rektangulärt långhus PLAN . 

med en smalare och lägre, rakt avs lutad utbyggnad i öster, vars 
östligaste del utgör det nuvarande koret. I norr ligger sakristian, 

söder vapenhuset. Planen är tämligen oregelbunden. Utbygg-

c:i ·  -

Uppmätt av A. Lilje11quisl o. D . Blomquist 1912. 

Fig. 387. Viclbo. Plan. 
Grundriss . 

naden förtränges mot öster, men där det nuvarande koret vid
tager, bli murarna tunnare, så att interiören åter vidgas. 

Murarna äro uppförda av gråsten : medelstora, mestadels kluvna MATERIAL. 

block, ej lagda i skift. Tegel är använt i valv, murpelare och 
omfattningar samt i vapenhusets av blinderingar prydda röste. 
Sockel saknas . Däremot torde hörnkedjor finnas - att döma av 
teckningen i »Afritningar» - i såväl långhusets och korets som vapen
husets hörn. På några ställen , där putsen bortknackats, har detta 
bekräftats, i det murhörnen visat sig vara av huggen gråsten. 
Kyrkan är utvändigt spritputsad . Slätputsade äro endast fönster

http:i'.tvi.il
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Foto. A. Liljenquisl 1912. 

Fig. 388. Vidbo kyrka från söder. 
11ie J\irche von Siiden. 

smygarna, samt vapenhusets blinderingar, som stå vita mot det 
röda teglet i röstet. 

FöNSTEH. Fönstren erhöllo sin nurnrande vida, stickbågiga form 1833, 
då det beslöts om »ett nyll fenslers uphugning på kyrkans norra 
sida », samt jämväl om utvidgning av det västra och de tre södra 
fönstren. Dessa hade redan tidigare vid olika tillfällen utvidgats 
(det västra 1753; södra korfönstret, samt i.iven »fönster i si el fwa 
kyrkan » 174G). F'önstrens utseende på 1600-talet framgår av 
teckningen i d \fritningar». På östgaveln har tydligen aldrig någol 
fönster funnits. Ännu på 1700-talet voro fönsterrutorna helt små och 
blyinfallade; så blev t. ex. 17B2 »förfärdigat ett kyrkiofenster med 

INGÅNG. nyt bly och Hi ruton (Hälc). - Enda ingången är genom vapen
huset (se nedan s. 4.31~). Öppningen mellan vapenhus och långhus 
iir synbarligen senare utvidgad. Den är tegelomfattad, svagt spets
bågig med enkel, tvåspdngig profilering. Dörr från 1800 talet. 

GoLv. Långhus, kor och sakristia äro lagda med brädgo lv, som 
koret är två trappsteg högre. Vapenhuset har ett i mönster lagt 
tegelgolv. Sådant fanns före 1833 i hela kyrkan. 

VALv. Kyrkan i.ir välvd (se nedan s. 432, 434) och invändigt vitmenad. 
lntill c:a 11/J m. över golvet iir den avfi.irgad i grått, vilken bård 

i 



VIDBO KYRKA. 427 

Foto. , l, Liljenquisl 1912 . 

Fig. 389. Vidbo kyrka från nordväst. 
Die l\irche von Norclwcsten. 

upptill begränsas av en rödbrun kant. Korets valv i.ir m[tlat blått 
med förgyllda -stjärnor (sedan 1861). Samtliga yttertak i.iro sedan VATTENTAK. 

1915 klädda med skiffer (tidigare med tjärad furuspån). Västra 
gavelröstet samt sakristians röste krönas av flöjlar, den förra med 
årtalet 1898, den senare med 1753. Långhusets vindskidor äro 
helt enkla, tro ligen ej de ursprungliga. 

Att det nuvarande koret är en senare tillbyggnad inses omedel- DEN 

bart - det gamla östra gavelröstet kvarstår nämligen ovanför unsPtWNGLIGA 
.. - KYRKAN . 

valven. Aven sakristia och vapenhus giva sig tillkänna som till
byggnader. Den ursprungliga kyrkan utgjordes alltså av ett rek
tangulärt långhus (=den nuvarande västliga, bredare delen av 
långhuset) samt ett smalare och lägre kor i öster (=den nu till 
långhuset hörande delen av östra utbygget). Stenarna vid foten 
av den nuvarande triumfbågen - i gamla östra gavelmuren 
visa en svag buktning inåt , som om en absid skulle ha anslutit 
sig till koret. För att utröna, om så varit fallet , lät man vid 
undersökningen 1912 bortbryta några plankor i golvet på dessa 
ställen (fig. 387, punkterna a och b). Det visade sig då , att längs 
linjen ab ingen grundmur kunde påträffas; di.iremot upptäcktes 
29-175426. Sveriges kyrkor. Uppland 11'. Semi11g/111ndra iliirad . 
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vid b början av grundmuren till en absid; bland dessa stenar 
påträffades en av fint huggen sand s ten , något rundad, utan tvivel 
en sockels ten till absiden. 

Den äldsta kyrkans ytterm ur synes dels från vapenhuset, del· 
från nuvarande korets vind . På förra stället bär den spår av all 
ha varit putsad - ehuru intet kan sägas med visshet, då ytskiktet 
är tämligen skadat av brand -, på det senare däremot finnas 
inga spår av puts. 

URsrRuNG- Ett ursprungligt fönster (fig. 396) är bevarat i södra muren 
LJGT FÖNSTER. ovanför valven, vettande å l vapenhusets vind. Fönstret, som är 

'" "Fr=1' ,, • " • p 

Uppmäll av il. Liljenquisl o. D. B/0111q11isl 1912. 

Fig. 390. Vidbo. Längdsnitt mot norr. 
Liingsschnill gegen Norden. 

mycket högt beläget - endast c:a 90 cm. från murens övre kant 
- är rundbågigt med delvis fint huggen gråstensinfattning och 
solbänk även av gråsten . Den såväl utåt som inå t skrånande 
smygen är fint putsad; i den yttre smygens kant synas spår av 
en målad , ljusröd bård (B . 8,s cm.) 1 I fönstret satt ända till 1907 
den gamla träramen (fig. 397) kvar (nu förvarad i St. hist. mus.; 
inv. nr 13159). Den är grovt tillyxad av gran och försedd med 
en smal spetsbågig ljusöppning. Nedre kanten är avfasad. Iågon 
fals för glas finnes ej, men runt lju söppningen äro å ramens ena 
sida spikhål oregelbundet placerade. Själva fönsterrutan har a lltså 
utgjorts av ell på ramen sp ikat föremål, antagligen oljat perga
ment eller dylikt. 2 Ramens H. 105 cm., B. c:a 27 cm., tjock

1 Fönsleröppningens yttre H. o . B. 140 , resp. 73 cm., dess inre H. och B. 

84, resp. 25 cm. 
2 Se 0. JA:'\SE i »Uppland > I, s . 576. 

= • ,, ~ I•• 
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lek c:a 3 cm. Ljusöppningens H. 74,s cm., B. c:a 16 cm. 
Möjligen har ett liknande fönster funnits på västra ga:reln. 

Vid en besiktning av kyrkan år 1753 säges västra gavelfönstret 

Uppmätt av rl. Liljenquisl o. D. Blomquisl 1912. 
Fig. 391. Vidbo Tvärsnitt mot öster. 

Querschnill gegen Osten. 

-,jc:"Tt0 1"1·<.-·D

" " I'• 

Uppmätt av A. Liljenquist o. D. Blomquist 1912. 

Fig. 392. Vidbo. Tvärsnitt mot väster. 
Querschnill gegen \Vesten. 

vara »ej större at anse än en glugg, deraf församlingen ej kan 
hafwa tillräckeligit ljus til läsande och sjungande » (Sockenst. 
prot. 1753). - Ingången var säkerligen belägen pä samma plats 
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Foto. 1\. U/Je11q11is/ 191 2. 

Fig. 393. Vid bo. I Aleriör mot öster. 
lnn cnhild gcgen Osten. 

som den nu varande ingången frå n vape n h use l lill långhusf'l. Dess 
ursprungliga ulseend e iir obekant. 

lllEni-:1.TrnA Lå nghu sels inre beli.ickning ulgjordes under medellid en aY ell 
u1-:TX c i; :-;iNo. högt lriitunnvalv, vars laks lolar och s tomme ännu lill s tor del 

finnas kvar (fig. 398 ; försti.irkta 1915). Tvvärr finnas inga resler 
av trävalvets bri.ider i behål l, men e lt rl erlal s pikh ~tl visa , hur de 
varit fäs tade på lakstolarna. Denna betäckning var dock ej den 
ursprungliga . S lräckmurarnas pulslager i.ir dubbe l! , vilket di.ir
emot ej är fallet med röslenas. Sannolikt var alllså långhusel ur

prungligen läckt med platt tri.ila k, samt invändigt putsat. Senare 
- lroligen under 1300-lalet - erhöll det ett högl lunnYalv av 
brädet', samt omput:::ades. 1 Inga rester av mftlningar ha kunnal 

1 Jfr s . 218-19 . Trolige n skedde detta cflcr de u clrls\'årla, \' lll'a\' spicr synas 

p i't muren frå n vapcnhu s\'inrl en . 
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Foto . , [. Liljwq11ist 1912. 

Fig. 39-l. Vidbo. Inter iör mot väster. 
Innenbild gcgen \\'es ten. 

upptäckas på putsen. Under tunnvalvets tid sammanhöllos sträck
murarna av tre runda ankarstockar, vilka c:a 10 cm. nedanför 
murens överkant sträckte sig tvärs över lå nghu se t. Dessa avhöggos 
serlan för valven. - Hurudan korets ursprungliga betäckning val', 
är ovisst. Sträckmurarna äro put ade intill sin övre kanl, och 
iiven röstena visa tydliga spår av puls, men här så ojämn och 
tunn - ställvis blott den tunnaste slamning - att man tvekar, 
om detta kunnat vara godsida. Kanske har man dock ej varit så 
noga, när det gällde dessa högt belägna delar av muren. I så fall 
har koret haft öppen takstol eller ett mycket högt Lrätunnvalv, ty 
den tunna putsen sträcker sig ända upp i röstets spets. 

Mellan långhuset och gamla koret fanns fordom en triumfbåge. 
L752 proponeras »Om ned tagandet af ett stycke utaf en Qvar
lämnad Mur fram i Kyrkan up inemot hwalfwel: emedan den ej 
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~---------------------~ 

Fig. 395. Vidbo kyrka 1684. Efter lwnceptteckning 

till >Afritningnr>. 


Dic J\irche VidiJo I G.~4. ~nch ll nndzcichnung. 


allenas l på wis. L säLL deformerar kyrkan 11lan ock gör den lung 
at predika uLi , samL hindrar de under GudstiensLen på Läklnren 
s ilLjande al :e oe;h wäl höra Prästen, med mera » (Sockensl. prot. 
1752). Triumfbågen Lyckes sålunda ha variL räLt låg. De ·s borl
lagandc uppdrogs 1753 å t »l\lurmäslaren Weijgell uti "lock holm », 
varvid »del medlel's la lnralfwet i kyrkan [förmodli gen det gamla 
korvalvcL] jämte hwal [bågen och s ido-pelarne Lillika nedtages; hwar 
efter eLL nytt hwalf komm er al upsiillas, och kyrkan in uti al jiimnas ,, 
(Sockens!. proL. l 753). Del nya valvel, varLill anlagl ige 11 teglet 
från del 	 gamla användes,1 slogs :om eLt Lunnvalv med leglen 
lagda i s kikl söder- norr, men spi.inner även någo t mot ösLer od1 
väster. Det förstärkes av Lvå slärkringar på valveLs ovansida. 

DArn1ww . Den ä ldsta kyrkan visar samma smala planform som Orkesta 
och tillhör byggnadsh isloriskl samma grupp av kyrkor, men di! 
fö l'bandet i.ir mer oregelmässigt, och de sulom den bevarade, 
sannolikt ursprungliga fönsterramen i.ir spetsbi°1gig1 lordc Vidbo 
knappast vara äldre i.in från omkr. i'.Lr 1200. 

GAMLA 	 Före den nu varande sa kr-is tian fann s en äldre, beli.igen viislcl' 
sAi<iusTiAN. 	di.i.ro111. HesLer av grundmurarna finnas kvar i marken, efter vilka 

planen ft fi g. 387 i.ir uppgjord. Den iisLt·a muren utgjordes ny nurn
rande sakris Lians Yästmur, vi! keL ii r en fram gttr av byggnadskont rak 
LeL (Sockenst. prol. 1753), som si.igcr : • Den ena lång idan af den 
gamla Sacrislian kommer aL nyLLjas och sti'.t orörd. » Denna öslra 

1 Tegelmåll: 26-27 X6 -7 X 1;1- 14 cm. 
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mur stöter stumt mot gamla korets östmur, vilket dels visar, att 
gamla sakristian var en senare tillbyggnad till den ursprungliga 
kyrkan, dels att den med all sannolikhet tillkom , innan koret 
utvidgades åt öster. I annat fall hade sakristian säkerligen från 
början erhållit den plats, som den sedan fick, längre åt öster. 
Vid en besiktning av kyrkan år 1753 beskrives den gamla sakri 
stian sålunda: •icke allenast djupare än kyrko-golfwet, utan ock 
trång och liten som ett prång, allenast 41/2 aln bred och 5 3/, aln lång, 
mycket fuktigt och osundt rum • (Sockenst. prot. 1753). Det är tro
ligt, att den gamla sakristians material så vitt möjligt använts i 

__ll/4&J .,l,o/. dd,m i -/.>fia D,.,, ""
V.~CnJ. . t'rprm-(y~ 

0 

Th. llerge11t= deli11 . 19ll. 

Fig. 396. Vidbo. Parti a\' södra muren, sedd från vinden, 

med övre delen av ett romanskt fönster. 


Obere1· Teil eines romanischen l'ensters vom Oachboden aus gesehen. 


den nya. Så t. ex. förekomma ojämnt avhuggna Lakstolsbjälkar. 
Förklaringen kan endast vara den , att de tillhört gamla sakristians 
takstol och avhuggit för valv. 

1753 beslöt man alt ombygga den gamla sakristian enligt o~rnYGG t<All .\\' 

följande plan: »nu warande wästra lång-sidan och norra gafwelen 5
"" 

111 
sTiA:-; . 

borttages, samt flyttas öster om nu warande östra långsidan »; 
därigenom »kommer Sacristian icke allenast ifrån sidländtare 
mark högre up, utan ock beqvämligare och närmare in til Predik
stols upgången, då nytt dör-hål Li! Sacristian kommer at uphuggas, 
hwilket alt wi funno nödwändigb (Sockenst. prot. 1753). Allt 
detta utfördes även samma år. Den nya sakristian välvdes; men 
redan 1776 överlades •i anseende dertil att . acrislie hwalfwet 
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O~IBYG G:-.: AD 
A\' KORET. 

VALVSLAG

NING. 

VAPE:-.:Hl ' S. 

wore så bräckligt, all del snart syntes wilja falla 
neder . .. om dess reparerande, och beslöts, all panel 
tak skulle nu i sliillet för hwalf inl äggas» (SockensL 
prot. 1776) ; delta plalla trälak fmnes ännu kvar. 
Ingången Lill sakristian iir st ickbågig. Dörren med 
i s nibb stiil lda hrii.der härrör troligen från nya sak
ri s tians byggande, men elen ringformiga portklappen 
n.v smiLL järn med djurhuvuden (rig. 401) Lir otvivel
aktigt medeltida, överOyLLad frå n en Li.Idre dörr. 

i\lot slutet av medeltiden revs abs iden och koret 
förlängdes å t ös ter. Tillbyggnaden, so m nu kom all 
utgöra koret, vLilvdes omedelbart med eLL fyrdelat 
ribbvalv 1 med ribbor av fyrsidig genomskärn ing 
(helstens bredd), vilka 11Lgå från muren utan mar
kera anfang. Den gamla tribunbågen synes ha , 
lik som triumfbågen, blivit kvarstående ända Lill den 
stora reparationen 175:3. l e tt vis. prot. 1759 be
rättas nämligen , alt »2:ne hwalfbogar, som hängd e 

roto. .I. T . .I. djupt neder i kyrkan , woro borttagne.> Av det ur
Fig. 397 . Vid bo. 

sprungl iga valvet all döma, blev koret tillby~gt under
Fönsterram av 
gran till ett ro förra hälflen av 1400-ta let. 
manskt fönster 

Antagligen samtidigt med det nya korets Lill(nu i St. hist. 
museum). byggande oc h välvning välvdes gam la långhuset med 

l!olzrahmcnmittelalterlicheneines fyrcl I d e ·11 1 ? rnec l n'bbor som k JLva
0 

e a r1) JYa v- orva vets , 
Fensters. vilande på trespr~tngiga murpelarc, 3 samt på breda. 

skarpt spetsbågiga sköldbågar. Även görde lbågen är spetsbågig. 
Vapenhu se t är, so m niimnt, byggt framför ett romanskt fön s ter 

å långhu se t och alltså senare Lin detta. Det iir försett med hörn
kedjor av huggen granit, nu överputsade. Hös tet är tegelmurat 
i munkförba11d ,.i. oputsat från takfots höjd, samt prytt med rika, 
vitputsade blinderingar (fig. 388) Den svagt spetsbågiga, tvåsprångiga 
portalen har en s karpt spetsbågig omfallning, varigenom eLL rätt 
stort, fordom bemålat (9) tympanonfält bildas. Dörren med sina 
i sn ibb ställda brii.de1· härrör förmodligen från 1600- ell er 1700
talet. Vapenhuset fackes av e tl <°tttadelat ribbvalv med ribbor av 

1 Tegelmåtl: 28-29X '!XS - 9 cm. 

' Tegelmålt : 28-29 X., x 8-9 cm. 
3 Dessa lia pa mitten en s \·a~ avsa ls, 1Hmins lone numera utan praktisk 

hclydclsc . 

'T~~elm itlt: .~OX13 -1 4X8 -!l cm . ~luren ä r 4 gg r avtrappad pft in s id an. 
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fyrsidig (halvsten) ge
nomskärning, Yilket vi
lar på murpe lare od i 
på tryckt rundbågiga 
sköld bågar. Av den 
sislniimnda 01nsli.indig
hete n all döma borde 
del vara senare in sla
ge t, men nc1gra sp<°tr 
av en tidigare beläck 
11ing ha ej kunnat upp 
liicka:-:. - Vindsk ido1·- '1'11. B ergeul: de li11. 191i. 

Fig. 398. V idbo . Takstol över lå nghu set. 11 a i.iro profil erade i 
Daeh sluhl i'1her d em J. a n g hause.

kanten (fi g. 4·00). 
Vapenhusels tege l

orn ering tillhör en 
ganska sen grupp, so 111 
på långt hå ll i.i r be 
släktad med lJ ppsala 
domkyrkas gam la lorn. 
Det torde di.irigenorn lkunna dateras lill 14-00
ta lels senare del. 

l nyare lid har J\E~TA C

kyrkan genomgått gan llEHINl; All I 

:\\'ARE TID.Th . Jlergent= deli11. 191 7.ska genomgripande re
Fig. 399. Vidbo. Takstol över det ursprun g

staurer ingar. Synn er liga koret. Tvärsnittet taget mot väs ter. 

ligen ill a däran tycks Oach s luhl iiher dem urs pri'ing li chen Ch ore. 

den ha varil Hi82, då 
enligt en beskrirning »Om ky1·kian s 
tagna . kada » vi.istra gaveln renmat I 
från si'tvi.il södra so m norra slriick
muren - pi'.1 del senare sliill el var 
renrnan upptill »wtil ell godl quar (s)
t.eer breedh • - samt »Kyrkfön stren 

illa sönder mes l alla i hoop » (L. I. 

I .). l753 förelogos i samband med 

nya sa kristians byggande i.iven å t . I. l . iljen11u isl cleli11. 1!1 1:2 . 


skilliga andra reparationer: lrium f Fig 400. V1dbo Vinclskidor. 

\\' indhre ll e r . och tribun bågarnas ned tagande, ni. rn. 

http:si'tvi.il
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Ur rvÄnM Nrn G. Kyrkan uppvärmes medel s t en järnkamin, som s tå r mitl emot 
predikstolen , och vars grova kaminrör iir framdrage l längs hela 
gamla kore ts valv. 

·

.-1. Li(ie11q11ist deli11. 191 2. 

Fig. 401. Vid bo. Dörring å sakristidörrcn. 

Ti-.rklopfer an <ler TC1r dcr Sakris tei. 


Medeltida kalkmå lningar. 

Enligt munllig uppgift, liimnad vid un 
dersökningen 1912 av cl. v. kl oc karen, Jin 
nas å långhu se ls vLiggar und er rappningen· 
må lade fi gurer av kroppss torlek , vilka varit 
delvis synliga vid en repara lion. Långhu sets 
valv ha säkert Liven varit försedda med 
må lningar. Å görd elbåge n, där puls är · 
bortfallen, I iksom ock å tegelslena r , nu 
anvLinda i omfallningen Lill en glugg p<°1 

Th. llergent: de/in . 191 7. 
vinden, men fordom hörand e till det valv,Fig. 402. Vidbo. Tegel· 

. stenar med fragment av som ommurades 1763, synas nämli ge n spår 
gamla m ålningar (nu an av må lade ornament: å de senare fembla vända i en tegelmurning 

på vinden). diga , i brunrött må lade rosor (fig. !~02) , etl 
Fragmente mittclaltcrlicher 
Kalkmalere i auf Ilacksteinen m ycke t vanligt ornament under senare delen ' 
jetzt in eine Maue r auf dem 


Ilorlcn cingc1naucrt. av 1400-la lel. 1 


Inredning och lösa inventarier. 

ALTAnE. Altarbord och allarskrank uppfördes 1862 av viLmålat trLi med 
förgyllt li s tverk. Allaruppsatsen utgöres av ett ramverk med dels 
skurna, dels i gips gjutna förgyllda ornament; vitmålat omkr. 1880 ; 
gammal grågrön och rödbrun ådrad marmorering sk ymlar und er 
den nuvarande färgen. I delta är in sall en naiv oljemålning på 
trä, fram stä lland e Kri s ti uppstånd else. A ram en Lir nu en upp 
höj<l in skrift: »Jag lefver I I s kol en och le fva»; men und er denna 

1 När m;'.dningarna öYcrkalkadcs ii1· obeka nt. E n ,·il!imning a\" hela kyrkan 

inviindigt före togs 175i!. 

11 
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.-könjes otydligt en äldre , med 
frakturstil målad inskription: 
• ... medlare mellan Gudh och 
menniskior . . . » Ramverket är 
uppställt på en bukig predella, 
även av vitmålat tri,i, å vars 
mittparti nattvarden är fram
ställd i hög relief, omgiven av 
i tri:i, skurna, förgy lld a blomster
guirlander i rokoko. Såsom lätt 
. ynes, härrör altarprydnaden 
från olika tider. Sin nuvarande 
sammansättning och utseende 
fi ck den 1862. 

Den äldsta. delen utgöres 
av den i ramen infattade olje
målningen, som härrör från 
1600-talet. Denna har emell er
tid förs t i senare tid apterats 
till a ltartavla. 1787 omtalas 
den nämligen såsom en »TåOa 
på norra muren , som föresti,iller 
J esu upståndel se, gifwen af 
Johan Larsson och Eri c Lars Fig. 403. Vi<lbo. Altaruppsats, hopsatt 

1862 av flera från olika tiderso n, till åminn else efter deras 
härrörande delar: 

föräldrar 1668» (lnv. 1787). Den Allaraufsatz, 1862 aus mehrercn aus 
verschieclencn Zeiten hcrriihrendenvar då inramad i ett •större Teilen vcrrertigt. 

Epitaphium af Träd med svart 
QCh hvit målning • (Inv. 1829). - 1748 talas om »altaretz och thess bo- Ä1.011E ALTAR· 

fälliga ·kranckz förfärdiaande » (Sockenst. prol.), vilket s vnes omedel- l'RYuN,i.u ocH 
I!> • PllEOIKSTOL. 

bart ha satts i verket, ty »Anno 1750 d. 15 Julii Inwigdes det nya Altaret, 
som s tår nedan för Predikstolen » (K. I. 1.). Man hade aIILså här lik
som i flera närliggande kyrkor (t. ex . Markim och Orkesla) kombinerat 
altare och predikstol med varandra. I detta fall fann s predik
s tolen redan förut. Den hade skänkts (och invigts) 1747 »till 
Guds ähra, af Herr Hååf Junckaren Wählborne Herren H.: Claud : 
Buhre, uppå Ned erLingen och Norrby» (K. 1. 1.). 1 Troligen var 
de t jus t denna nya predikstol, som gav anledning till alt man ej 

CLAES J ON AS BUHE, f. 1712. hovj unkare, ·j· 1781. G. m. Brigilla Christina. 

Ulfhjclm , f. 1713. 

Foto. M . Olsson 1912. 

1 
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längre nöjde ::;ig med 
det gamla altaret. -
Till allarprydnaden a ,. 
1.760 hörd e med ::;iiker
het natlvardsreliefe11 , 
med all ::;a nnoli kh et 
även det nuvarand e 
ramverkets sidovol utrr, 
samt de förgyllda rn
kokoguirland erna. Prr 
dik stolens framsida ut
gjordes av en i lrii 
skuren reliel'Lavla (fig. 
4·04·), vilken alllsZt ge
nom sin plats kom all 
utgöra elt slags altar
tavla. Denn a relief,so rn 
nu är upphängd i va

l·olo . .11. Ol8so 11 1f!J 2. penhuset, fram ::; Liill e1· 
Fig. 40!. Vidbo. Triirelief, framstf11lande i{ri s tus 

i Getsemanc. Del av en iildrc, med altaret Kri sti bön i örtagården . 
kombinerad predikstolsanordning. Den var ursprung! igen 

ll olzreli e f, Christus in Getsemane darst ellend . Teil e in er 
ii lleren, mil de n1 Allaraufsa lze kombinie rten l(anze l. 

liksom nallvardstelie

fen vilmålaLl - i ett 

sockensl. prol. af 183;~ Lala :; om »De bii ggc 'fanorna i upphöjt at·betr
af Gips cl. Krita, elen Ene å Predikstolens gafweh,·ii.gg, föresLi.illandr
FriUsarens Bön i Örtagård en, och den andra ofvan AILar-Bordcl ... » 

Nu mera är el en pol ykrom erad och s tarkt fernissad, de in faLLanclr
pilasLrarna bruna. Il . lB~ cm. 13. 118 cm. - Alt döma av stil en 
iiro de båda relieferna ett verk av samm e mästare. De i.iro ut
förda i en lanlli g senbarock, so m egenLligen avviker [rå n altaruppsat
sens rokokostil i övrigt. Del i.ir ej uteslutet alt de äro i.ildre, men 
si.irskilt nallvardsreli efens bukiga form gö r dock troligt, alt de till 
kommit ji.imle del övriga vid miLLen av 1700-talet. 1 Del i.ir ju ej 
hell er sannolikt , all den av herr hovjunkaren Claud: Buhre skiinkta 
predikstolen skull e vara sammansatt av gamla res ter. 

Ännu tidigare utgjordes allarpryclnaclen av cLL altarskåp, aY 
vilket nu endast i·esler finnas i behå ll , ri.icld acl e av kyrkvi.irdeni 

' Delta antaga nde bekt·äftas därnf, all a Stafby k)'rkas prn<liks lol, som ä 1· 

daterad 1748 , finn es en reli ef, som alldeles tydligt i'<tergår på samma mön slerpl a nsrh 

'om Gclsc1nancrclicfen i \'id bo , eh uru el e n iir ulford i mindre skala. 

http:gafweh,�ii.gg
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Foto. ill. Olsson 1912. 

Fig 405. Vidbo. Statyetter av trä ur lYcnn e altarskåp. 

Heiligenbildcr aus zwei Schnit z::i lliircn. 


r\. F. Hyding. De uLgöras av 21 ·LaLyelLer, slående dels (5 st.) 
i elL fack av det ursprungliga altarskåpet (fig. 409), dels (16 st.) 
i eLL senare Lillverkat skåp (fig. 405). Numera iiro de uppställda i 
vapenhuseL; men för icke a lltför Wngesedan (åLminstone så sent 
;;om 1902) lågo de bortkastade i en bod såsom värdelösa. 

Man miirker li.ilt, alt Lre av dem skilj a sig från de övr iga, och 
alt dessa troligen ej tillhörl del ursprungliga kåpeL. De ut
.göra av Krislu · och Maria (siikerligen en Mariro-krönings-scen) 
saml en aposte l (nr 5 , 13, 1(i i'.t fig . !~00). De äro skurna i ett 
mörkare Lriislag (mörk ek) än de övriga. Veckfallet är rikt, 
mjukL och betydligt mer plastiskt än hos dessa , samt saknar 
alldeles de Lvära brytningar, som karakterisera veckbehand lingen 
hos dem. De långa dräkterna bilda släpande veck mellan fötterna. 
Gestalterna iiro långa och slanka, huvudet utgör 1/G av kropps
längden (måltel taget på den slående aposLeln) . AnsikLena iiro 
långlagda och särdele · finL skurn a, hårbeha ndlingen naturalistisk . 
Alla färgspår saknas. 11. ·:a 57 cm. 1 

Det nu försvunna skåp, som dessa bilder tillhört, mås Le ha 

1 Figurerna äro någol skadade. Sålunda saknas fingrama på Kristi högra 
hand, kronomas spetsar, samt apostelns högra hand. Kristusbilden har en större 
'5pricka. 
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Foto. M. Olsson 1912. 

Fig. 406. Vidbo. Kristus· 
bild ur altarskåp fr:'ln 
1400-talets förra hftlft. 

varit av hög konstnärlig kvalitet. Del var 
förmodligen elt tyskt arbete från l400-lalels 
förra häl fl. 

Av de återstående statyetterna fram läIla 
de fem i del gamla skåpet (fig. 409) : 

l. Maria med barnet, ål vilket hon räc
ker ell äpple. 

2. 	 Johannes evangelisten med kalk. 
3. Den s. k. • nå dastolen» (Gud Fader 

med Kristus på korset och andens duva). 
4·. Den hel. Margareta med en bok i ena 

hand en; i den andra har hon håll il elt m1 
förlorat attribut, förmodligen eLL kors. Hon 
trampar p~t en djLivul med horn och spets iga 
öron. 

5. Kvinnligt krönt helgon med en bok 
i handen; i den andra har hon hållit elt nu 
förl orat attribut. 

De l3 i det nya skåpet (fig. 405) fram-
Christushild ans eincm sl;·tlla .· 

Schnilzaltare. Erslc -
Hiilrte d . 15· Jhts. l. Diakon. Allribut förlorat. Troligen 

S. Lars (då S. Staffan finnes); altribulet har i så fall varit 
ett hals ter. 

2. S. Katarina med hjul (sönderbrutet ) ; i andra hand en har 
hon hå llit ett nu förkommet svärd. 

3. 	 S. Barbara med torn. 
4. 	 S. Anna, bärande på armen Maria med Krisl usbarnet. 
6. 	 S. Birgilla, skrivand e i en bok. 
7. S. Olof (troligen), trampande på trollet S kalle. l vänstra 

handen elt riksi.ipple; högra handen avslagen . 
8. 	 S. Staffan i diakondräkt med stenar samt en bok. 

9. S. Petrus med bok och nyckel. 

lO. Apostel? (icke barfota) med en bokpåse. 

1l. S. Jakob d. ä. med pilgrimshalt, slav och bokpåse. 

l2. S. Erik (troligen) med svärd i vänstra handen, den högra 


avslagen. 
14. Paulus med bok och svärd. 

l5. S. Erasmus med gryta; i vänstra handen har han hållit 


ett 	nu förlorat attribut (vindspelet?). 
Samtliga dessa bilder i.iro betydligt mindre plastiskt utförda 
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Foto. M. Olsson 1912 . Foto. ilf. Olsson 1912. 
Fig. 407. Vidbo. Fig. 408 . Vidbo. S. 

Apostlabild ur alta r  Erasmus. Bild ur 
skåp från 1400-talets altarskåp från 1400· 

förra hftl ft. talets slut. 
Statuette aus einem Statuette aus einem 
Schnitzaltare. Erste Schnitzaltare. 
Hälfte cl. 15. Jhts . Ende cl. 15. Jhts. 

än de tre ovan beskrivna. Vecken äro grunda med breda, rundade 
veckryggar och löpa i underdräkten gärna vertikalt. Mantlarnas 
veck bilda skarpa, men grunda brytningar. Figurerna äro satta 
med korta halsar och stora huvuden (utgörande ung. 1/5 av 
kroppslängden). Ansiktena äro breda och platta, hårbehand 
lingen stiliserad. De äro skurna i ljus ek. Färgspår saknas, 
liksom å de förra. H. c:a 57 cm. Man märke, att Gud Fader 
i »nådastolen » sittande är lika hög som de andra stående, vari
genom ernås, att han gör en mäktig verkan utan att störa hel
hetsintrycket. 

Den del av det gamla altarskåpet, i vilket några statyetter äro 
inställda, är ävenledes utförd av ek. Den är försedd med en 
sammanhängande rundbågsbaldakin med enkelt masverk. Röda 
färgspår synas å ramens inre sida. Gångjärnen till de fordom 
befintliga dörrarna sitta ännu kvar. H. 78 cm. B. 143 cm. 
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Fo/o . .\f. Olsson 1f/12. 

Fig. 409. Vidbo. Fack av altarskåp från 1400-talets slut. 
Tcil cines Schnitzaltarcs a11s d e111 Ende cl. 15..Jhts. 

Hmu 111a11 hal' all Li.inka sig skåpet i dess ursprungliga ski ck 
kan nu ej med v isshC't avgöras. 1 FI ygelclörrnrna användes 1785 Li Il 
liiktarbrösln ingar (jfr s. 445) 2 och ilro nu förkomna. Corpus, 
so m innehöll korsfästeben, slo<l iinnu 1829 i vapenhuseL (lnv. 
1829). De till delta skttp hö1·ancl<' bildl:'rna iiro nordlvskt ellel' 

T111t:~IF· svenskt arbete fri'u1 aOO-talets sl11t. 
KllUClflX. 

Triu111fkn1cifix, skuret i Lrii (ek?), numeea hell övermålat 
med vit oljefärg. 3 ndel" övermtilningen syntes vid ·krapning 
medellida polykromering. Kru cifixet tillhör samma grupp som 
Dalby-krucifixel, vilket a[ Uggfas·1 karakteriserats :om elt arbete 
av en till pplancl in fl yllad, go ltlii 11dsk hild:n idare, verksam omkr. 

1 Kyrkoherde Andersson i \'id bo piun inn e1· s ig hit scll lin nu elt par liknande 

:; Jat)'etler hos komminister H. ~lorin. Yilka c1 11ell crtid ej sedan kunnat återfinnas. 

' Bilderna storlo då linnu krnr i dem. lm-. 1829 upptager nämligen: >En 

gamal Allar-Tafla, i Bildhugge l'i af fl ere Helgon med hwardcras särskildta namn 

~lunks lil, begagnad till Lllklare p{c hilggc sido1· om Orgelwcrkct. • I material · 

boden förrnrasctt fack(l l.100 cm . B. ia;i cm .), ilYcn a,· ek, med spåra\' krcclcring 

och röd färg, samt med urtagningar för gångjärnen pii kortsidorna. Ä\' mållcn att 

döma kan detta fack dock sd'u·ligen ha hört till samma skftp, som del i Yapen· 

huse t uppslllllda. - In ». 1829 upptager : 1\·iliic gl. Bilder i en Ham, hiingande 

ib(ide]m [i rn1icnhuset]• - troligen en flygeldörr till del bernrade facket. 
3 Detta skedde förmodligen 1702, cla >hans Nåde Grcf Axel Johan Lc\\'enhaupt 

lf. 1660, v. amiral, -;- 1717 ) lålil förny:t och slofTcrn Chrusifixcl> (L. !. 1.), liksom 

även det nuvarande korse t med a ll säkcrhcl tillkom då. 

C. H. AF Uc;r.us. Dalby-miistarnn {ll. F. T., !1d 6 (Hl !0-12), s. 39). 

i 

4 
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Foto. M. Olsson 1912. 
Fig. 410, Vidbo. Triumfkrncifix från 1300-talets förra del (korset från 1702). 


Hölzernes Triumphkruzifix. Ersle lliilfle des 14. Jhts (das l{reuz Yom J. 1702). 


1300. Bildens H. 122 cm., B. 111 cm. Det enkla korset (H. 220 
cm.) härrör från 1702. 

I redikslol e n (se fig. 393) av vitmarmorerad furu med enkla PRl!o1KsToL. 

30-175426. Sveriges kyrkor. Uppla nd I\' . Se111inglwndra härad. 
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förgyllda gip ornament, samt med etl 
försilvrat lamm med segerfana å ljud
taket, utfördes 1862.1 Häkenskapsboken 
upptager »Skjuts å t snickaren G. C. 
Sigfridsson till Knifsta kyrka au såsom 
modell bese dess Predikstol.» Denna 
- numera ersall av en ny - var ut
förd 1779 efter samma »Schaplonn», 
som Als ike kyrkas dåvarande predikstol, 
hvilken i s in lur utfördes ptt 1760-talet 
av ]\faste r Magnus Granlund. 2 Ett ro ligt 
exempel på hantverkstradition, men 
även på tidsstilens ombildande makt, ty 

I Q "~ · , u ~ o 5ac ~ det är ej mycket i mäs ter Sigfridssons 

I>. Blomquisl de/in. 191?. 
rätlinjiga och nyktra arbete, som på

Fig. 411. Vidbo. Bi'tnkdörr minner om den Granlundska senbaroc

Tflr d cs 
från 1687. 

Gcstiihls aus cl. .J. 1687. 
ken. - 1 predikstolens rygg är insatt 
en oljemålning på trä: »Kristus i Getse

mane• · - replik av en målning i Orkesta (d ~ir infälld i predik
stolens framsida), härrörande från 1752-53 (jfr s. 320, fi g. 288). 

Den föregående, med a ltaret sammanbyggda predikstolen har 
ovan (s. 437) beskrivi ts. 

Tn1G1.As . På predikslolen står nu inte t timglas, men lvil illa ram ponerade 
timglasställningar äro unda nställda i boden. Den ena (H. 54 cm.) 
i form av en fyrs idig obelisk, bär spå r av kredering, förgylln ing 
och blå färg. Timglasställning av järnbleck. Antagligen var det 
detla, som inköptes 1797. Det andra (H. 58 cm.), iiven det en 
fyrsidig obelisk, bi.ir spå r av kredering och förgyllning. Timglas
s lällningen har varit dels av järnbleck, dels av snidat och förgy llt 
trä (akanlhusornamentik); några lösa bitar, som finnas i behå ll , 
tyda på, att det varit ett fint utfört arbete från slutet av 1600
eller början av 1700-tale t. Båda stativen ha förlorat sina krö
nande prydnader. Själva Li mglasen äro även förlorade. 

8ÄNK1NREo- Bänkinrednin ge n är sluten, vitmålad. Samlliga dörrar, 
NJNG. 	 utom de lre främsta bänkparens, ha vackra, plattskurna arkad

fyllningar (fig. 411). Dessa dörrar tillhöra utan tvivel den bänk
inredning kyrkan skaffade sig 1687, då däremot bänkinredningen 

1 Lammet med scgerfanan troligen Ö\'ernyttat från den föregående predikstolen, 
som en!. ett sockensl. prot. 1833 pryddes av ett sådant. 

2 Se noten s. 358. 

http:Tn1G1.As
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i övrigt - märk särskilt 
det karn issvängda skrank , 
som avslutar bänkkvarte
ren mot ös ter - tillkom 
1168. 

Nummertavla, oval. 
med snid ad och förgy lld 
ram. Gustavian sk. Ink öpt 
1788. H. 90 crn. B.63cm. 

1 kyrkans västra del 
står orgelläktaren, vi
lande å 4 marmorerade 
pelare. Det vitmå lade 
bröstvärnet har rektangu

Fig. 412 . Vidbo. Träskulpturer frånlära fyllningar med enkla 
orgelfasaden . 1706. 

förgy l Ida li ster. Läktaren Ho lzslrnlplurcn a us d . J . 1706. 

uppförd es 1768. Före 
denna fanns på samm a plats en ä ldre li.iktare, om vars •ned
sänckande » man 1748 fattade beslut. - l/85 försågs kyrkan med 
ännu två läktare (nu nedtagna): en på norra och en på södra 
s id an, »och till skärm ar för dem emploieracles den gamla obruke
liga altaretaflan 1 som då s tod i wapenhuse t• (lnv. l 787). Läktarna · 
anmärkningsvärt låga plats ses av de nu avhuggna bjälkar, som 
äro inmurade c:a 1 1/2 m. över golvet och som tjänat till s töd för 
desamma. 

Orgelns fasad (fig. 394) är vitm ålad med snidad och rikt för 
gylld a kanthu sornam entik. Läktarbröstningens fra msida prydes 
av en i trä skuren, vitmå lad och förgylld bild: konung David , 
speland e harpa (H. 95 cm.) I inv . 178/ står antecknat, att el en 
• fölgde med orgelwärket». Detsamma var fallet med tvenne nu 
i materialbod en undanställda , knubbiga, basunblåsande änglabarn 
av vitmålat och förgyllt trä (fi g. 412; H. 83 cm.). 2 Orgelverket 
med sina fi gurer skaffades till Viclbo år 1785 då det köp tes från 
Nora kyrka i Västmanland för 100 rdr. Figurernas och särskilt 
fasadens stil tyda på, a tt de härröra frå n 1600-talets slut eller 
1700-talets början. Härm ed överensstämmer en uppgift,5 att i 

1 D. v. s. flyge ldörrarn a lill det ovan beskrivna a lta rskåpet (jfr s. 438 o. följ .). 
2 Deras händer, fötter, vingar och basune r delvis avslagna, men bevarade. 
3 W. SöRLJNG , Uppla nd i ä ldre tid er, Upps. 1913 , s. 45 . 

Foto. J\f. Olsson 1912. 

NUMM ER

TAVLA. 

0RGELLÄK

TARE. 
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DOPFUNT. 

1 
l 

Nora kyrka år 1706 skulle ha uppsatts 
ett nytt orgelverk aY en orgelbyggare 
Hisberg, vilket efter 80 år såldes till 
Vidbo. - Orgeln renoverades senast 
1897. 

Fordom ägde kyrkan en m~irklig 

dopfunt (nu i Museet för nordiska 
fornsaker i Uppsala; inv. nr B. 264). 
Av densamma återstår numera endast 
delar av cuppan (2 bitar); foten var 
troligen försvunnen redan vid H. Hilde
brands besök i kyrkan 1868, e ller var 
åtm instone ej särdeles märkvärdig, efter
som elen ej om nämnes i hans beskrivning 
av funten. 1 Cuppan, huggen i kalksten , 
är cylindrisk med skrånande bollen . 
Uttörnningshål finnes. Såväl liv som 
botten srn yckas av reliefornering: å 
livet en fortlöpande figurframställning 
mellan två smala vulster - den nedre 
av dessa en repstav - å bottnen en 
vacker och egenartad rankornering (fig. 
414; obs. kransen av tegellika fjäll 
längst ned). I figurframställningen ur
skilj er man olika scener, som tillsam
mans bilda två händelseförlopp. De 
fyra första scenerna behandla Kristi 
barndomshistoria: 

1. Kristi födelse. Hiirav återstår 
endast barnet - en liten mumieliknan
de figur - vilande i sin krubba, över 
vilken oxens och åsnans till oigenkänn
lighet stiliserade huvuden luta sig. Till 
vänster därom en från cuppans övre 
kant nedflygande ängel, samt (troligen) 
en del av Marias säng. 

2. Konungarnes tillbedjan. Endast 
övre delen bevarad med huvudena av 

l H. HtLDEBRAND, ö. Uppi., s. 39. 
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tre i rad vandrande, 
krönta figurer samt 
klotliknande föremål, 
som de med lyfta hän
der frambära till Maria, 
vilken synes sitta på I 

en stol med Kristu s
barnet på sitt knä. 

T11. Bugentz delin. 191 7. 

Fig. 415. Vidbo. Plan och 
sektion av dopfunten . 

Grundriss und Schnill rles 
Taufstcines. 

3. Konungarna, som 
vila i en gemensam 

.r 
Fig 414. Vidbo. 

Th. Bergentz delin. 1917. 
Mönster å undersidan 

bädd, erhålla en ängla
uppenbarelse, som för

av dopfuntens cuppa. 
Untere Seite der Cuppa des Taufsteines. 

mår dem att taga en annan väg hem (Matth., kap. Il, v. 12.). 
I de återstående scenerna behandlas passionshistorien : 
1. Inridandet i Jerusalem. Kris.tus på en åsna med en palm

kvist i handen. Bakom honom en stående tillbedjande person. 
Två personer komma med uppräckta händer ut ur stadsporten. 

2. Kristus gripes. Framför Kristus, som kännetecknas genom 
gloria, 	 Petrus, vilken lyfter sitt svärd (?) mot en väpnad man i 

normannerhjälm och avlångt trekantig 
skö ld (översteprästens tjänare?), vilken åt
följes av andra dylika. 

3. Jedtagandet från korset. 
Reliefen är hög och kullrig, figurerna , 

som trängas inpå varandra, satta och 
tämligen klumpiga. Funten torde såväl 
genom figurstil som ikonografi kunna 
hänföras till en under förra hälften av 
1200-talet existerande gottländsk sten
mäslarskola, som sammanfattats under 
anonymnamnet »Calcarius». 1 (Jfr s. 282.) 

H. 43 cm. Yttre diam. 64 cm. Inre 
diam. 58 cm. Dj. 30 cm. 

Cuppan , som redan vid Hildebrands 
besök 1868 låg bortkastad i boden, såldes 
1905 Lill St. hist. mus. och kom därifrån 
genom byte 1.910 till Museet för nordiska 
fornsaker i Uppsala. 

1 ROOSVAL, Die Slcinmeister Gotlands, Sthlm 1918, s. 189 o. följ. Vidbofunten 
räknas här för den troligen ä ldshi av de hittills kända Calcarius.funtarna. 
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DorsKÅL. Dopskål av tenn, oval, med musselformade handtag, slående 
på fyra lejonlassar. Stämplar: t. v. en bevingad bild med riks
äpplet i handen , därovanför ett otydligt språkband; till höger elt 
lejon med riksäpplel, därovan för ett språkband med: .. . INT ... ; 
vidare: UPSALA; SCHULT; tre kronor, samt JE S över ett riks
äpple inom kartusch, bokstäverna J, E och S, vardera inom sin 
kartusch, samt S. Jnköpt 1778. L. 30 cm. H. 11 cm. 

NATTVA11os- Kalk av silver, invändigt förgylld. Oornerad. Stämplar: kon-
KÄRL. troll; ett stadsvapen (otydligt); IN wl; X4 [ = 1852]. H. 20,s cm. Till

hörande paten av silver. Stämplad som kalken. Diam. 12,s cm. 
Sockenbudskalk av silver med förgyllda ornament (lagerstav 

på foten), samt invändigt förgylld. Stämplar: kontroll; Uppsala
vapnet; IE FI; X(= 1780]. H. 12,s· cm. Tillhörande paten av för
gyllt silver med fastskruvad, oförgylld oblatask. 

lnv. 1682 upptager tre kalkar, alla nu förlorade: •En alt 
förgyldh. En förgyldh på foten, förgyll handtag och förgyld r ingh 
om kringh. Sedan en Socknebodz Kalk lijten. > Senare är tillagt 
(i en annan uppteckning av samma inv., daterad 1683): »Nu äre 
allenast 2 st. d. 3 afgick till publicum AO 1710• (som krigskontri
bution; jfr noten s. 283). En av de återstående beskrives i inv. 
1737: .. .. med drifwit arbete. Under foten med wapen af oxe
hufwud med dragen wärja öfwer stiernan och bokstäfwer B. K. 
samt med en öfwerskrift Barbara Koszelewska ... • Denna kalk 
är ännu upptagen i inv. 1829. 

Kanna av silver, invändigt förgylld, samt med förgylld orne
ring (runt locket lagerstav, runt foten en bladbård). Gustaviansk. 
Å bottnen är ingraverat årtalet 1796, vi lket år kannan inköptes. 
Stämplar: kontroll; Uppsalavapnet; I E . EHNANDEH I; 0 2 [= 1796]; 
H. 	 38,s cm. 

Oblatask av silver, oval, runt locket en lagerstav.. 'tämplar: 
kontroll; n ; I E. MAHKST11öM I; L 5 [= 1865]. L. 12 cm. H. 7 cm. 

BRUDKRONA. Brudkrona av guld med insatta slipade, färgade glas. Å 
kransen ingraverat: Marta och Kuno 19 28/6 06. Stämplar: kon
troll; Stockholmsvapnet; E. H. ; I E Z (?); D 7 [= 1906] . H. 6,s cm. 
Skänkt 1906 av grosshandlaren J . Hansson , vilken även gjort en 
större penningdonation till kyrkan . 

Ljuskrona av slipat och gjutet glas på mässingsställningLJUSREDSKAP. 

(fig. 416). H. 80 cm. B. 56 cm. 
Ljuskrona av slipat och gjutet glas på mässingsställning. 

Eklövs- och stjärnformade prismor. B.. 58 cm. B. 45 cm . 
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Båda dessa ljuskronor äro 
skänkta av grevinnan Christina 
Catharina De la Gardie 1 på 
Nederäng 1686. 

Lju s krona av mässing 
med 6 ljusarmar och lika många 
prydnadsarmar i form av små 
drakar. Staven krönes av en 
förkrympt dubbelörn och slutar 
i ett klot. Inköpt 1737. H. 62 
cm. B. 62 cm . 

Ljuskrona av mässing med 
12 ljusarmar och lika många 
prydnadsarmar i form av hjälm
prydda, basunblåsande tritoner. 
Musselformade manchetter. Å 
det lilla slutklotet läses: »Gud 
til ära och Wibo Kyrka til 
prydna :- /Är denna lius Krona 
förärad af Erich Persson : I Foto. M. Olsson 1912. 

Jährsta by och Chiftuna socken 
Fig. ·416. Vidbo. J{ristallkrona från 1686. 

Hronleuchter aus I\ristall vom J. 1686. 

Anno 1761 :- • . Enligtinv. 1787 
gavs den »i tacksamhet för åtenvunnen frihet ifrån Bohus fästning, 
dit han blef dömd wid 1756 års Riksdag,• 2 H. 46 cm. B. 60 cm . 

Lju s krona av slipat glas på mässingsställning. Runda och 
droppformiga prismor. Empire~ H. 95 cm. B. 78 cm. 

Ljusarm (fig. 417), trearmad, av driven och punsad mässing 
(stiliserade växtornament). Lös inskriftsköld , å hvilken är graverat: 
HER. E. P . G. B. / F. B. T. 8 / 1. 6. 5. 6. L. 35 cm. 

CHRISTINA CATHAR INA DE LA GARDIE, f. 1632, -i- 1704. G. m. 1:o Riks
rådet och fältmarskalken greve Gustaf Adolph Leijonbufvud, f. 1619, t 1656. 2:o 
Riksrådet , riksamiralen och fältmarskalken greYe Gustaf Otto Stenbock, f. 1614 , 

t 1685. 
2 Troligen den Erik Persson i Herr sta, som dellog i elt upplopp i bondeståndet 

vid riksdagen 1755-56, tillställt med an ledn ing av det s. k. stora depulationens 
betänkande, vilket skulle föreläggas konun gen . Erik Persson skall ha utbrustit lill 
talmannen: >Konungen klagar, och ingen rält får han; vi klaga, och ingen rätt få 

vi; det våller du, din skälm, du skall icke längre vara vår taleman.> Som en av de 
ledande orosstiflarna dömdes han till tre års stra ffarb ete. (MALMSTRÖM, Sveriges 
politiska historia 1718-1772. 2:a uppi. D. IV. Sthlm 1899. S. 162 o. 243.) 

s H err Eric l 'l1wling-Gyllen lJåga, (f. 1603, generalmajor, t 1679) - F ru B rita Tott. 
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Foto. JJ. Olsson 1912. 

Fig. 417. Vidbo. Ljusarm av driven mässing med årtalet 1656. 
'Vandarm aus gctricbcncm :\lessing, 1656 gcschcnkt. 

Ljus p tå tar (fig. 418), ett par, av driven och punsad mässing (rika 
frukt- och blomornamenL; även två kvinnohuvuden). Å reflex
ytan är inristat: ANDREAS BECKMAN/ ÅLHEIT VON Vi!ERDT / 
1687. H. 81 cm . 

Ljusstakar, ett par, av tenn , pä hög trefot (fig. 419). Å 
foten är inri stat: AMBIÖRN ULFF. MERTA : KAFLE. 1 Afl 1713. 
Stämplar: öppen krona; sköld med tre tulpaner och bokstäverna 
M. B. (sllimplad två gånger). Dessutom i.ir den ena staken stämplad 
med bokstaven Z (på foten) och T (på mancheLLen), den andra 
med R (på foten) och V (på manchetten). Skänkta 1713 av 
majoren Ambjörn Ul[ och hans maka . H. 67 cm. 

Lj uss Lakar, ett par, av tenn , enk la, med ringat skaft. Den 
ena i.ir sli.implad med öppen krona samt med I S över en spring
ande häst inom kartusch. Skiinkta 174-9 av tri.idgårdsmästare
i.inkan Catharina Törn. I-1. 20 cm. 

Lju ss take av mi.iss ing med I pipor. Modern. Il. G8 cm. 

Bland förlorade ljusredskap märkes »1 st. Liuskrnna mäd G 
Pipor so mt av Trä och so mt aY Jiirn », vi lken »Skogwachlaren 
Anders Olsson J LaggartorpeL föriirnL till Kyrckian och Tac:k
säyelse e ffler sin hus tru s förlossning Jfrån hårt barn ::; i.inge . .. 
Anno 1696» (L. l. 1.). 

A~ll3JÖH:" ULr, nobil. U1.rHJEUI, f. 1680, major Yid Upl. reg:lc, t 17iil. 

(;, m. ~!ärla J\aflc , f. 1691, t 1740. 

1 
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TEXTILIER-Antependium avröttklädemed 
bladranka och kors broderade i gult 
silke. Jämte tillhörande bokdyna 
förfärdigad och skänkt 1905 av fru 
H. 	 Gardtman på Norrby. (Å altaret.) 

Kalkkläde av röd sammet, 
broderat med guldsniljor och med 
guldspets i kanten. . 'känkt av arren
datorskan Boding på Åsby år 1757. 
50 x 50 cm. 

l\Iässha k e av :;val"l sammet med 
breda ·ilverbårder. Å framsidan 
Guds-öga i silverbroderi, å ryggsidan 
kors av si lvergaloner. Inköpt 1871. 
L. 	 (fri.i.mre) 102 cm. , (bakre) 116 cm. 

Bokdyna av grön sammet. Mitt 
på I. H. S. i :ilverbroderi ; i hörnen 
korsade palmkvistar, broderade med 
vilt si lke. 1800-talet. 31 x 31 cm . 

Håv av ursprungligen :;vart (?) 
:;ammet med silvergaloner och silver
tofs. Fäste för två, nu förkomna 
håvklockor. Dj. 19 cm . Diam. 14,5 cm. Skaft av svarvat trä 
(L. 	166 cm.). 

Kyrkvaktarerock av :vart yll etyg med röda yll eganser. 

Bland nu förlorade textilier märkas: 

En »Kuurkåpa af Rödt damask gammal och något söndrigh », 
upptagen i 1682 års inv. (enl. inv. 1752 omgjord till antependium). 

En »Mässhake aff Hödh gylldh dukh, ähr borderadt i gröön 
bottn och med ächta borderingh», samt ett >Kalckekli.i.de, insänkt 
medh guldh och sölfwertrådh giordl :;om blommor, sampt sprijt
silke all' åthskillighe färgor », båda skänkta av grevinnan Christina 
Catharina De la Gardie till ederi.i.ng (jfr s. 449, not. 1) år 1686 
(L. 	 I. 1.). 

»Ell kalckkläde aff fijnaste lerfft, Borderadt aff Gu ldh medh 
wackre Roossor» (L. I. 1.). Skänkt 1.714 av be[allningsmann en 
Bengt Saklingh . 

Utom de ovannämnda upptager 1752 års inv. följande nu 
förlorade textilier: 

Foto. , l. Liljenquist 1912. 
Fig. 418. Vidbo. Ljusplåt av 

driven mässing med årtalet 1687. 
\Vandleuchler aus ge triebcnem 

Messing, 1687 geschenkt. 

http:ederi.i.ng
http:Kalckekli.i.de
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» 1 st. dito [Mässhake] af blekrödt Atlask med 
sydt Korss [ »Christi Chrusifix sömad > en!. inv. 
1737) på Ryggen af Silcke fodrad med swart 
Lärfft. - 1 st. dito af hwitt och grönt rosigt Siden
tyg, med Kors af Moir ... - 1 st. Anlipendium 
af gult Damast . . . med Kappa dertil och smala 
gullspetzar uppå. - 1 sl. gammalt söndrigt dito 
med hwita wådor och sydt emellan. - 1 st. gam
malt dito af grönt och hwitt Sidentyg med Frants. » 

»Alla dessa Altar-Kläden>, säges vidare i samma 
inv., »brukas numera intet på Altaret, sedan det är 
wordet nytt och måladt, ulan kunna amYändas til 
någon Kyrckians inkomst efter beslut i allmänna 
Sochne-stämman. » 1 

Strax utanför bogårdsmuren stå två runstenar 
RuNSTE1'AR. 

uppresta. Den ena (Lilj. 526, B. 33, D. 11. 
162) låg ännu vid Klingspors besök vid kyrkan 

Foto. M. Olsson 
191 2. 1869 som tröskel vid rnagasinsboden. Den har 

Fig. 419. Vidbo. en rncker djurslinga och är korsmärkt. Inskrip 
Ljusstake av 


·
tenn med år tion (enl. Brates läsning)2 : 11'.f x l't1' x r!.fU x gR_~ 
talet 1713 . w X ~1'.fli- X R.11'.f tr1'1A.. X R..f*H X ~I\!- ~Il- w )(X X 

Leuchler aus Zinn , 
1713 gcschenk I. Ri-*l-1~1'R. X W1'1R. X g~.fl-1'.f X ~Il- X ~1.fli- I 1$ [1~-!-1] 

= ika x Jet x kiara x bro x ok x stain x rita 
efliR x rahna x sun sin x ok x rahnillr x iflir x boanta x sin x 
stain I r[isli] = Inga lät göra bron och resa stenen efter sin son 
Ragne, och Ragnhild efter sin make. Sten ristade (runorna). H. 
längs mitten 139 cm. B. vid foten 100 cm. 

Den andra stenen (Lilj. 527, B. 36, D. Il. 163) låg 1673 
på kyrkogården (Ransakn. I); senare var den använd »till täck 
ning öfwer Watten Truman som går ifrån kyrkogården » (l!w. 
1829). Den orneras, utom av två inskriftsdjur, av en ryttare med 
en fågel över. In skription (enl. Brates~ läsning): (högra slingan) 
~ll'F11rl1'R. 1 11\t'll-~1i\* P11\*M1'f\ R.11'1 rl-1'111- PIH (vänstra slingan) 
1F11'1A..l'\ll-~'t'11- rll\1- rlll- Il- *~I- l\1R.P 1'11\PR. I gMI (I- ?) = (högra 

slingan) sikfastr auk inlauh pauh litu rita stain pin~ (vänstra 

1 Detta beslut salles emellerlid ej - åtmins tone \'ad beträffar mii.ssklii.dc.rna 
- i verket. De försåldes först 1870, men då till en prirntperson, utan att först 
hembjudas till K. Vilt .. , hist. - o. ant. akademien . Bland de försålda sakerna be 
fann sig även korkåpan. 

2 Ms i A. T. A. 
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slingan) aftiR uin~man sun sin in h~n uarp taupr i buhi = Sigfast och 
Ginlög, dessa makar läto resa denna sten till minne av Vinoman sin 
son. Men han dog i buhi ( = ?) . H. 182 cm. B. vid foten 110 cm. 

På kyrkogården ligga två enkla, rektangulära gravhällar med GRAVSTENAR. 

till större delen utplånade inskriptioner, den ena från 1762 (över 
A. A. S. i Rickeby enl. inv. 1829), den andra från 1775 (över 
Gustaf Persson i Krogsta enl. samma inv.). 

Gustaf IIl:s tal till Riksens Ständer 1771 och 1772 i förgyllda , I<uNGATAL. 

gustavianska ramar. 67 x 46 cm. 
Carl Xll:s tal till Riksens Ständer 1810 i enkel, förgylld ram. 

52 x44 cm. 
Kongl. Maj :ts tal till Riksens Ständer 1817 i enkel, förgylld 

ram. 58 x 44 cm. 
Samtliga dessa tal hänga i långhuset. 
Bland Uppsala domkapitels handlingar (nu i Landsarkivet) för- AvsKRIFT Av 

varas ett par avskrifter (varibland den här återgivna är utförd 1619) MEDELTIDA 
HANDLl~G . 

av en medellidshandling: ett donationsbrev från 1315 (ännu en 
avskrift finnes i L. I. 1.) Originalet förvarades ännu 1827 vid Norrby 
gård. 1 En latinsk version i Registr. Eccles. Upsal. (fol. 58, pag. 
71) finnes avtryckt i Dipl. suec. (Ill, nr 2045). Handlingen för
tjänar avtryckas in extenso: 

»Allom them thetta bref warda sende, Nicla Joanzon och 
hanz hustrus Christina i Rickeby E-wärdeliga hälzo medh Gudh. 

Thet skall allom wppenbarligen wilterligit wara, att wij häl
brägda till sinne, och ena åstundande omsorge, förese wåro siäla 
hälzo af wåra wndfångne godze til wåra synda förlåtelze, gifwom 
i Testament Widebo herede Kyrkio präste enom efter them androm 
Ewärdeliga fiorton öredz land jord i Biast~m med husom och allom 
tillägom i Åkrom, ängiom, innan gårdh och uthan, när heller fiärre 
och alla urfiälla dher sammastädez, som äre innan Råå och Röör, 
och en urfiälla som hether Ragnetegher, liggiandez emillan Owij
kiom och Karbo skogh. Medh sådana wilkor, att samme kyrkio 
herre skall plichtiger wara til att säija ene messo hwarie wiku så 
att han skall böria säija messone nästa måndagen efter Annaz wår 
Fru dödh, för alla Christna siäla och skal hafwa wåra och wåra 
närskylda Fruz (» fränders> en!. afskriften i L. I. 1.] åminnelze . 
Andra wekuna messo om torzdagen af then Heligha Anda, tridie 
wekuna skall han siunga messone om Lögerdagen efter Wår Fru , 
uthan at någhen helgone högtijdh kan komma i förnämbda dagar 

1 Se noten s. 423. 
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[tha ?] skall the i nästa daghorn förr heller efter wpfyllas. Och framde
lez williom wij att han skall hålla högtidenna Wår Fru högtijd som 
kallas Conseptionis hwart åhr åtta dagar omkring, och till för
benembda hålla skullande högtijd , tå gifwom wij twå öredz 
land jord i samma by medh al lom tillägom nähr och fi erre, för
wthan de förblle fiorton öredz Land jord. Framdelez tilägne wij 
andra twå öredz Land jord i samma förne:cla by, så al hwad aff 
them åhrligen uthgår del skall kyrkioherren gifwa fattiga folke 
om Skärlorzdagh och ant,rnrda dhen kyrkiohcrren macht med 
thetta bref skicka och ulhsältia, så wäl lhenne twå öreäz Land 
som dhe andra försagda, och gifwom wij förb:<le kyrkioherra lijo 
mark till att kiöpa fä mädh åt för:dc goclz med som för:dc fiorton 
öreclz Land tilhöra, hwilka tijo mark wärde han skall plichtiger 
wara alt giöma oförm inskomskacle (8 : oförminskade) med förde uorton 
öredz Landom, som annat prästeborclz inventarium. \ i\Tore och så at 
kyrkioherren i thenna wårom jord giorde skickelz e, i messone 
eller androm styckiom eij hålla heller giörna wille, lå antwardom 
wij wördugom fader i gudhi Erchiebiskop i Upsala och wårom 
nästom arwingom fulla macht att uthfå och anlwarda så wäl clhe 
fiorton öredz Land som dhe andra fyra öredz land som förra 
wore åthskillige salta, med hwariom lherom tilcghom them som 
thenna försagda stycki o giärna halla willia och fullfölia wårom 
willia i them . Och ähre lhesse witlne til lhenna wår skickelse; 
som ähr heclerligh man hLirrän Nilz Chrislineson('J) Canik Upsala, 
herren Lauridz i Widbo heredhe [elen lat. versionen har Hingbo 
hrered], herren Nicolauz wår prreste, Erick Christianson, Hagner 
Stallari , Peder Sigfridzon, Ha•vald Päderson , Ener Håkenson , 
Nielz Upfanningh, Tiälfwe och Magno (?) hans broder i Krogs lom. 
Ingemar och Jönz clhär sammastädez, Nielz Järmundson , Nilz 
Swarle i Biastom, Elof, Karl, Ingemar i Karleby, Päder i Bärby (?), 
Hagwald Hemingzon, Järwcld (?) i Asby; til hwilkaz "·ittnezbördb 
wördigom fader hr: Olof med guclz nåde Archiebiskop i Upsalom 
tillijka rnedh wårorn inseglorn hengt wnder thella bref. Och med 
hederlige manne insegle som iför förnemcle herren Niclas Erson, Harald 
Lauridtzson i Rimbo herede, Kitil Joenzon, Erick Christianson, Hagner 
Stallari, Elof Ilaqvinson hängiancle för detla bref. Skri fwit i Hickeby 
åh r efter Guclz börd h tusende tryhundradhe och pft lhel sextonde. » 1 

1 Donationen hlev sedermera i slutet på 1700-talet förcmal för en \'idlyflig process 
mellan prosten Eric Hjerpe och major Gard lman på Norrby, vari den förre, efter 
a lt ha förlorat vid alla nnderriHterna, slutligen hembar seger. Hand!. rör. denna process 
äro saml ade i en a\' kyrkböckerna, milrkl O. 1. (i Landsarkivet). Jfr källförleckn. 
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I stapeln hänga tvenne klockor. Den större (H. 95 cm. Diam. 
103 cm.) bär å ena sidan följande inskription: >Skänkt till Widbo 
kyrka af Andreas Bure / till N orrby och Randen, 1 Christina Krabbe / 
lill Norrby , samt Johannes Bureus 2 år 1633. / Omgjuten i Stock
holm på kyrkans bekostnad år 1825, I ... å nyo omgjuten år 
1907 af Joh. A. Beckman & co i Stockholm,» 3 å andra sidan ett 
bibelspråk (5 Mos. B. Kap. 4. V. 10.) och en psalmvers (Sv. ps. 
323. V. 1.) 

Den mindre klockan (H. 80 cm., Diam. 86 cm.) med vacker I\Locl(on. 

gjuten bladfris upptill och nedtill bär å ena sidan en versifierad 
from inskrift. Å den andra sidan är en inskription , enligt vilken 
klockan är gjuten 1759 av G. Meyer på församlingens bekostnad , 
delvis med användande av två små klockor (den ena av dessa 
kallas i inv. 1737 »1 st. liten skriflklåcka fram uti Choret» ). 

En klocka lämnades i uppbörd 1531. 

S ammanfattning av Vidbo kyrkas konsthistoria. 

I. Oputsad, fogstruken gråstenskyrka med smalare kor och 
- nu riven - absid. Det gamla triumfbågsröstet och östra 
gavelröstet kvarstå ännu på vinden. Hörn av huggen gråsten . 
På södra - kanske också på västra - sidan tämligen små, 
rundbågiga, gråstensomfattade fönster (ett mot vapenhusvinden 
vättande ännu bevarat). I långhuset platt trätak; i koret möjligen 
öppen takstol. Omkr. 1200. - Inventarium: dopfunten, omkr. 1225. 

Il. Kyrkan brinner, varvid trätaket förstöres. 1 stället spän
ner man nu över långhuset ett trätunnvalv (vars stomme ännu är 

I ANDREAS ENGELBRECHTSSON BUREUS, nobiJ. BURE, till Norrby i Husby· 

Långhundra s: n (Uppi. ) och Randen i Dorpts s:n (Li ffland ), f. 1ö71 , >öfverste
Architecht och General-Mathematikus>; krigsåcl, t 1646. G. m. Kjers tin Krabbc. 

2 JOHANNES BUREUS, son till föreg. Levde utan tjänst. t 1644 . G. m . 
Brigitta Thott (sedan omgift; jfr s. 449, not. 3) . 

9 Före omgjutningen 1825 bar klockan följande inskription (en!. Peringskiölds 
.Mon. !I, bl. 268): 

>Daniel Gregorij Andreas Bure til 
pastor Widboensis Norby och Randen 
Birgitta Erici Christina Krabbe 
Ericus Erici til Norby 

Johannes Bureus 


Fusa sum 1633.> 

Kyrkoherden i Vidbo och Husby-Långhundra DANIEL GREGORll dog 1650. 
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bevarad ovanför de nuvarande valven). Förra delen av 1300
talet. Inventarium: triumfkrucifixet. 

Il/. Liten sakristia tillhygges i norr vid 
okänd tidpunkt under medeltiden. 

IV. Absiden rives, och koret förlänges 
åt öster. Tillbyggnaden erhåller ett ursprung
ligt valv, och antagligen samtidigt välves.B~·'~·::.i 	 gamla långhuset. 1400-talets förra hälft. 
Inventarium: altarskåpet med Marire kröning. 

V. Vapenhus med tegelornerat röste till

bp 
c~ hygges i söder. 1400-talets slut. - Inventarium: 

altarskåpet med nådastolen. 
VI. Kyrkan genomgår 1753 en grundlig 

reparation. Sakristian rives med undantag 
av östra muren, som får kvarstå och bilda 
västra muren i den nya, större sakristia, som 
nu uppföres. Denna välves (valvet nedtages 
emellertid redan 1776 och ersättes av platt 
trätak). Den gamla triumfbågen rives, valvet 
i gamla koret nedtages och ommuras. Kyrkan 
vitlimmas invändigt. - Inventarier: predikstol 
1747, altare 1750 (nu fullständigt omgjorda); 

EpE 
. .\lb. Flink de/in . 1918. läktare och bänkinredning 1768 (den senare 
Fig. 420. Vidbo kyr· 
kas planutveckling. med användning av 1600-tals-bänkdörrar). En 

Grundrissentwicklung gammal orgel från 1706 inköpes 1785. 
der l{irche. 

Ny klockstapel bygges 1744 och inbrädas 1786. 
VII. Utvidgning och nyupptagning av fönster 1833. - In

ventarier: ny altarprydnad och predikstol 1862. 
VIII. Det förutvarande spåntaket ersättes av skiffertak 1915; 

samtidigt förstärkas de gamla takstolarna. 
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Zusan1menfassung. 

Die aus Granit gebaule Kirche war urspriinglich .eine romanische Anlage mit 
balbrunder Apsis von derselben Art wie die Kirche Orkesta (S. 336), um 1200 
aufgeföhrl. Ein rundbogiges Fenster der ältesten Kirche (Fig. 396) mit Einfassung 
aus gehauenem Granit isl noch da, obgleich binler der vorgebaulen Vorhalle versteckt. 
Der hölzerne Fensterrahmen (Fig. 397) wird im Historischen Museum zu Stockholm 
aufbewahrt. Die Kirchc hatte eine llache I-Iolzdecke, welche jedoch durch cine 
Feuerbrunst, wahrscheinlich in der ersten Hälfte dcs 14. Jhts, zerstört und mil 
eincr hölzernen Tonne erselzt wurde. Die Gurlbogen derselben sind noch immer 
oberhalb der im 15. Jht gebauten Gewölbe zu seben. Die Apsis wurde wahrscheinlich 
im 15. Jhl. abgerissen , als eine rektanguläre Verlängerung des alten Chores aufge
fiihrl wurde (Fig. 387). Eine kleine Sak.rislei war schon friiher dem alten Cbore 
angegliedert worden, welche aber später - Mitte des 18. Jhts - nach Osten hin 
versetzt und dabei vergrössert wurde. Eine Vorhalle wurde Ende des 15. Jbts 
gebaut, dessen Giebeldreieck mil backsteinernem Dekor versehen ist (Fig. 388). 

Der 1744 erbaule freistehende hölzcrne Glockenturm wurde 1786 mil Brettern 
verschlagen . 

Der Taufstein mil figiirlichen und ornamenlalen Reliefs isl einc golländische 
Arbeit etwa um 1225 ausgcflihrt (Fig. 413-415). 

Das Triumphkruzifix (Fig. 410) gehört zu den Werken eines in Uppland in 
der crsten Hälfte des 14. Jhls fleissig lätigen Bildhauers. 

Mehrere aufbewahrte hölzerne Statuelten sind Reste zweier Schnilzaltäre (15 . 
Jht), wovon der ältere deulschc (Fig. 406, 407), der jiingere norddeutsche oder 
schwedische Arbeit ist (Fig. 405, 408 , 409). 



Foto . Gen. stab. lit. cmst. 1918. 

Fig. 421. Frösunda . Ingång till kyrk ogården från l a ndsvägen . 
Ei ngang <l es J{irchhofes von der Lan dslrasse. Gitter wahrscheinlich ans d. 17 ..Jh t. 

FRÖSUNDA KYRKA. 

UPPLAND, STOCKHOLMS LÄN , SEMINGHUNDRA HÄRAD. 


UPPSALA ÄRKESTIFT, SEMINGHUNDRA KONTRAKT. 


Tryckta källor : SALV IUS, Beskrifn ing öfve r S\·ci· igcl. T. 1. Om Upland. 

1741 , s. 143. - 0. JAl\"SE i UPPLAND, I , s . 57ö. - SVERIGE, IV, s. 639. 

D 1PL. SUEC., ll , nr 1032 (kyrkans första omnämnande: en kyrkoherclC' - clominus 

andrcas in frosvnclj - omtalas 1291). - HERDAM ., I, s. 407 ; s uppl. s . 9; IV, s. 

158. 

Handskrivna källor och avbildningssamlmgar: RAl\"SAK l\"., 1. 

(Avlryckt i Dybeck, Runa, 1848, s. 21.) - AFRlTNlNGAR, I (exteriör frå n 

söder, pi. 40 i elen tryckta uppi. ). - PERINGER (exteriör från söder, skiss, pi. 

73 i elen tryckta uppi. ) . - PER l l\"GSK JÖLDS MON., 111, s. 100. - IHRFORS, Il: 

1, s. 990 (exteriör från söder, plan, dopfunt, medeltida graYSten). - A. T. A. 

Diverse fotos o. papper, bl. a. Inv. 1829. - B. ST.: Ritningar till restaurerin g, 

i nåde r gillade 1900 (förslag till bänkar; förs lag t ill dekorering av kyrkan; rök· 

rörens anordning; förslag till ombyggnad av orgell ä ktaren; plan. 5 bl.). Diverse 

till ö verin lendentsämbetet inkomna handlingar, bl. a. rörande restaureringen 1900. 
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U. B.: N. 39. Upbörd153 1,' pag. 2. - DO~IKAP.: Av till Domkap. inkomna hand

lingar 	 förvaras alla illdre än 1850 (fr. o. m. Hi39) i Landsarkivel, de återstående 
Domkapitlets arkiv. - UPPS. t;NIVERS. KONSTI-llST. 11'ST.: Exk. prol. 1912. 

Kyrkans arkivalier: Konsthistoriskt viktiga upplysningar finnas i följande: 
LA'."DSARKIVET I PPSALA förvarade volymer : K. I. 1. Sockensl.-prol. 1789

1831; Vis.-prot. 18 13. - L. I. 1. Inv. 1636, 1654, 1684, samt ell odal. (tro!. senare 

än 1654) med tillägg; Ulgifle.r 1625-1650, 1654-1660 ; Inkomster och utgifter 1662 
-1711. - L. I. 2. Räkensk. 1765-1791. - L. I. 3. Konceplräkensk.1741-1751 , 
1766-1767, 1769-1770, 1774-1775, 1778-1779, 1780-1781, 1783-1784. - N. 1. 

Vis. -prol. 1732, 1751 , 1789, 1799, 1804, 1837, 1847, 1852, 1876, 1889 ; lnv. 1751, 

1866, 1886; Räkensk. 1754-1801 ; Förteckning på dem, som sammanskjuli t lill 
ny altartavla, 1760. - 0. 1. lnv. 171(2'?) i avskrift ; en series pastorum, upp · 

rättad 1713; Inv. 1789; Inv.-prot. 1791 ; >Frösunda och Kårsta Församlingars Be· 
swilrs puncter emot vice Pastor Holmen > ; 2 >Vice Pastor Holmens Förklaring öfwer 

Församlingarnes Beswiirs Puncler» ; Series pastorum (å etl löst blad). - Dessutom 
Innehå ller annexförsamlingen Kårstas protokollsbok (i Landsarkivet, sign. K. I. 1.) 
sockenst.·prol. frå n Frösunda 1754-1789. 

Handlingar från 1800-lalet - utom dem som ingå i ovanstående volymer 
förvaras vid kyrkan. 

Kyrkogård och klockstapel. 

Frösunda kyrka omges av en vidslriickt kyrkogård med vackra 
gräsplaner och längs bogårdsmuren planterade almar, askar och 
lönnar. Bogå rdsmuren (Il. c. 90- 130 cm., B. c. 120 cm.) är BoGÅ 1ws~11 · 11. 

uppförd av ohuggna grås tensblock med rester av bruk emell an. 
På norra och viislra sidorna finnas i muren jiirnkrampor med 
ringar alt binda hiislarna vid . Muren har fordom hafl spånad 
och ljiirad avliickning - » boogårs spening» omtalas förs la gången 
1636-1637 -, men denna har sedermera borllagits, i sam
band varmed muren avplanals. norr och viisler finnas 

1 	 Härvid lilmnar Frösunda : 

>Klockan . . . Il Sk'li: lI lispund 

Siillff . . . . . . 1111 !öde marc 
P enningar . .... r0 XL marc 

kopparstakar III och I linstaktl 

och thin mindre klockan 
Tionde . ..... I lcsth 24 mk 
affral . .. . .. I !est 42 mk> 

• ABRAHAM HODIE1' (f. 1737). Tjänstgjorde endast 1789 - 179 1 i Frösunda, 

Ya rcfter han på grund av församlingens klagomål flyttades till Enköping. under 
sin korta tjän lelid hann han likYi st bränna upp triumfkrncifixct och antagligen 

också den siikcrl märkliga S. Olovsbild, som kyrkan fordom ägt. 

31-175426. Sveriges kyrkor. Uppla11cl Il'. Se111i11glw11dra h ä r ad. 
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INcÅNGAH. 	 in gå n ga r med tegel murade, vitrappade grindstolpar med plå l
huvar (från 1810). Grindarna inköptes samma år från en 
guldsmecl i Uppsala, men i.iro uta n tvive l väsentligt ä ldre (snar
lika, som bära å r tale t 1667, finnas i annexk yrkan Kårs la). 
De äro nu a nvända som enkelgrindar, men utgöra tillsammans 
ett pa r. Den västra iir försedd med slaglis t. Grindarna utgöras 
av r utgaller av smitt ji.irn med ribbornas skärningspunkter prydda 

IOmi,.0 

Th . B erge11t: deli11. 1017. 

Fig. 422. Frösunda. Situationsplan . 
Lageplan <ler J(irche. 

av rosetter . Å den västra en stämpel G B. H. 165 cm. B. (den 
ÄLonE 1x- norra) 185 cm., (den väs tra) 200 cm. 

GÅNGAI\ . 

Fordom ha s ti g lu c k o r funnits . 1789 voro dessa tre. 1 Då 
beslöts fram föra nde »genom gångleds skjuls » av »fyrka ntiga grå 
s tenar ... till underbyggnad å t de trenne bristfälliga Stegluckor 
som nästa Wår komma at å nyo ommuras» (Sockenst.-prot.). 
Ommurade blevo verkligen »stora S legluckan wid Klåckstapelen 
och den lilla wid Klåckaregården » (Sockenst. -prot. 1791).2 Dessa 
hade fö rut varit vi.ilvda, men nu »pröfwade Socknemännen en så

1 1688 fanns enligt Räk . • Wlislra Sleglu ka n >. Även dä rförut om nämnes här 
och •ar i handlinga rna en s liglucka, men a ll tid utan t il lägg av väderstreck , var

fö r då endast en synes ha funni ts. 
• Den tredje stigluckan var möj ligen belägen i nordYäslra hörnet av kyrkogår 

den a ll döma av murens utseende dä r. 
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dan öfwerbyggnad med Bjälckar och brädtak, som nu är öfwer 
stora Stegluckan, för säkrast och warackligas t» (Sockenst. prot. 
1791). År 1809 beslöt man uppförandet av en ny stiglucka, »så 
framt en önskad frid erhålles » (=den nuvarande ingången i väster) . 
Man var mycket noga med alt hålla grindarna slängda; 1791 sti

6 

~-·~~-!-/~~~-~ 
'W 

l:UC 

.· ··.. 
·......' 

rr.,!;o ' o 

Th. Bergenlz delin."': ·1917. 
Fig. 423. Frösunda . Sektioner av klockstapeln. 

Grnndrisse und Qucrschnill des Glockenturmes. 

pulerades: »Till förekommande deraf, at Swinkreatur måga in
komma på kyrkogården och ofreda en helgad jord och de dödas 
ben, blef et wite af 16 sk. till kyrkan utsatt för den som ensam 
eller sist går igenom kyrkoportarne, utan at låta dem igen efter 
sig» (Sockenst. prot. 1791). 
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l\LoCKSTAPEL Klo c k s tapeln , vars konstruktion framgår av fi g. 423, är belä
gen i kyrkogårdens nordös tra hörn ; den är brädfodrad , tjärad och 
täckt av e tt karnissvängt, spånklätt tak med spetsig huv och flöj el 
i form av ett djurhuvud. Stapeln nämn es fö rs ta gången 1631 ;1 

den reparerades 1693, varvid bl. a. anskaffades »6 s t. bräder til 
klockstapelspetsen » (Häk. ), vilken troligen då fick sitt nuvarande 
utseende. Då å hjärtstockarna fl ers täd es finnas små runda hål, 
tydande på en tidigare befintli g spånkl ädnad, kan man antaga, 
att den ursprungl igen varit öppen. - Klockstapelns bottenvåning 
användes till ma terialbod . , 

1 

Foto . l'vf. Olsson 1912. 

Fig. 42-1 . Frösunda. Klockstapel. 
Glockcn turm. 

Kyrkobyggna den. 

PLAN. Frösunda kyrka består av rektangulärt långhus med vapen

hus i söder och sakristia i norr (fig. 425), båda senare tillbyggda. 


MATERIAL. Murarna äro uppförda av kluven gråsten, tämligen oregelbun· 

det lagd, jämnast i östra röstet samt i sakristian. Sandsten är 


1 >Till Bygningen på Stapu len Malt 1 sk. där lill Humbla för pengr 2 mkr .> 

(Räk . 1631) 
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använd endast i vapenhusets murhörn, som äro försedda med ett 
slags hörnkedjor. Tegel förekommer i fönster- och dörromfatt
ningar, blinderingar, igenmurningar och valv, samt i översta delen 
av samtliga rösten. Murarna äro orappade med cementerade fogar 
och vitpursade fönsteromfattningar. 1 Långhusets gavlar. äro högst 

Ol'</9~md;. 

/>~,., ot!Jn· 

-·- ·· ··-------------------, 

\ 

Uppmätt au il. Liljenquisl och /) . Blomquisl 1912. 

Fig. 425. Frösunda. Plan. Skala 1 : 300. 


Grundriss. 


upp prydda med en cirkelrund blindering. Den östra i;ir oputsad; 
den västra överputsades 1900 och försågs med en handtverks
mässig målning, föreställande ett vikingaskepp, jämte A. D. 1216. 
Vad skeppet beträffar, finnes verkligen under den nya putsen en 
äldre, kanske med kyrkan jämnårig målning av ett skepp, som 
1900 fotograferades av 0. Janse, medan ännu byggnadsställnin

1 I vis. prot. 1754 framh iUles, att kyrkan >behövde rappas utantill >. Den var 
allls!'t då troli gen rappad , ehuru dåligt. Om någon ny rappning verks tälldes, är ej känt. 
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Foto. A. l.ilje11q11isl 1912. 

Fig. 426. Frösunda kyrka från söder. 
Die I\irche von Sliden. 

garna kvarstodo (fig. 431). Årtalet däremot mås te nog, som dr 
Janse påpekar, 1 anses apokryfiskt. Dels är det skrivet med ara
biska siffror (som ej blevo vanl iga i Sverige förrän vid mitten av 
1400-talet), dels strider en datering till 1200-talet mot kyrkans 
hela karaktär. I varje fall är intet årtal synligt på fotograOen. 2 

FöNSTEn. Fönstren äro rundbågiga med stickbågiga smygar och försedda 
med träspröjsar. Av de båda fönstren på nordsidan tillkom det 
ena 1851, det andra redan 1810.3 Detta år erhöllo även fönstren 
på sydsidan sin nuvarande form , med undantag av det östligaste, 
vars rikt profilerade omfattning redan förekommer på Helgonius' 
skiss till »Afritningar ». (Om delta fönsters ålder se nedan s. 471.) 

1 0. JANSE, Om Olofskult i Up pland. (Studier tillägnade 0. Montelius 1903 
0/9, s. 160.) 

• En!. vis. prot. 1902 skulle på samma ställe •en gamrnnl inskription , nu all
deles oläs lig>, anträffats. Troligen var även å rta let så pass oläs ligt, att det blivit 

fe laktigt återgivet. 
3 Redan 171i4 hade beslut fattats om fön sters upptagande på norra sidan (vis. 

prot.) , men som 1809 •ett nytt fenster å norra sida n av kyrkan • beslöls (soekenst. 
prot.) , och 1852 omta las att >ett fönster blifvit öppnadt nära predikstolen förledet 
år > (vis. prot.), t ord e det första beslutet aldrig ha satts i verket. 
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Fo to . 1\. Lilje11q11isl 1912. 

Fig. 427. Frösunda kyrka från nordväst. 
Die l\irche von Norclwesten. 

Det igenmurade östfönstret fick sin nuvarande storlek 1876, men 
blev vid reparationen 1900 igenmurat och ersatt av ett rund-
fönster med färgade glas (kompon erat av dekorationsmålaren E. 
Bergh). På västra gaveln finnes ett långsmalt, spetsbågigt fönster, 
vars smyg bildar rät vinkel mot muren. - 1 vardera av lång
husets rösten finnes en säkerligen ursprunglig öppning, varigenom 
vinden erhåller ljus. Den östra öppningen är stickbågig, invän
digt omfattad av en likaledes stickbågig nisch , samt numera igen-
satt med en lucka; den västra, betydligt mindre och smalare, är 
rektangulär. - In gången - genom vapenhuset - är stickbågig ING ÅNG. 

(något utvidgad å r 1900), men har en skarpt spetsbågig tegelom
fattning. Dörren, av ek, gulmålad , har smidda järnbeslag (ett 
stort gångjärnsbeslag, en nyckelskylt med korsblommor och en 
ringformig portklapp, vilka jämte den stora träklossen över låset 
flyttats från en medeltida dörr, som före 1900 sutt it mellan vapen
huset och långhuset. Även denna ingång utvidgades nämligen 
1900 och erhöll då moderna cl ubbelclörrar. 

Golvet i långhusgången är sedan 1769 lagt med kvadratisk GoLv. 

plansten (förut tegelgolf, omnämnt i räk. 1667). År 1810 lades 
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brädgolv inom altarringen samt i bänkkvarleren . Samma år in
flytlad es »de numera onödiga Likstenar, so m ligga på kyrkogården, 
4 till antalet » (Sockenst. prot.) och lades i koret, jämte kvadra
tisk plansten. Sakristian har brädgolv med tegel framför spisen, 
samt i ingången till långhuset, vapenhuset i mönster lagt tegel
golv (inlagt 1769). 

VALv. Långhuset täckes av fyra valv: 1 de tre östra stjärnvalv av 
sinsemellan något olika typ, 2 det vä tligasLe ett fyrdelat ribbvalv 

Uppmäll av A. Lilje11q11ist o. D. B/0111q11ist 1912. 

Fig. 428 . Frösunda. Längdsektion m ot norr. 
L ii ngsschnitt gegen Norden. 

med djupare kappor än de övriga valven. Ribborna äro av den 
smalare fyrsidiga typen (utom i det västligaste valvet, där de 
äro breda), i sin nedersta del avfasade; de framgå ur muren utan 
markerat anfang. Sköldbågar saknas. Gördelbågarna, som bilda 
tämligen tryckta rundbågar, sluta tvärt mot muren utan konsoler; 
den mellers ta, som är något bredare än de övriga, nedgår dock 
i tvenne pi lastrar, uppmurade vid reparationen 1900 för kamin
rörens skull. Valven äro säkert ursprung! iga. Utom frånvaron 
av sköldbågar talar härför den omständigheten, att den nuvarande 
takstolen är avpassad efter dem, och alt inga spår av äldre be
täckning kunnat kons tateras. - Kyrkan är invändigt putsad, samt 
avfärgad i en ·vagt gulaktig ton. Den försågs 1900 med mål

1 Tegelmålt 28-30X?X7-9 cm. 
2 Det mell ersta är ett åttadelat ribbvalv. Möjligen beror denna olikhet på alt 

det rasat och ombyggts. 
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ningar av dekorationsmå laren Edward Bergh (schablonerade medel - M ODERNA 

M URMÅLtidsmönster å r ibbor och gördelbågar, änglar med språkband i 
;\ INGAH. 

koret, bibelspråk över lre fönster och över ingången från vapenhuset). 

Upp111ätt au ;I. Liljenquist o. D. H/0111q11ist 1912. 

Fig. 429. Frösunda. Tvärscktion mot öster. 
Querschnitt gegen Osten. 

·~~KT IQN-C.. - D 

>--1 • I 

Uppmätt au A . Uljenq11ist o. D. Blomquist 1912. 

Fig. 430. Frösunda . Tvärsektion mot våster. 
Querschnitt gegen Westen . 

Kyrkans alla ylterla k äro spånklädda med rektangulära spån YTTEnTAK . 

samt tjärade. Vindskidorna äro enkla. Takstolen förbättrades 
1682, enl igt räk. detta år , som tala om »biellkarnes uprältande i 
hwalfwet.> 
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SPÅR 	EFTER A lå nghusets sydmur, strax öster om vapenhuset, är ett 
ÄLDRE stort parti igenmurat med tegel i munkförband. 1 Det avslutas 

BYGGNAD. 

Fig. 431. Frösunda. Nu överputsad, möjligen ursprunglig m ålning i västra 
röstets blindering. Efter 0. J A ' SE, Om Olofskult i Uppland, fig. 2. 

Gernallcs SchifT an ciner Blende des \ Vcstgichels. 

upptill genom en rundbåge. Det kan emellertid konstateras, att 
motsvarande parti på <len inå t kyrkan vellande sidan beistår av 
gråsten. I gråstenspartiet befinner sig en smal, rektangulär glugg 
(33 x 12,s cm.; se fi g. 425), vars in mot teglet s ig vidgande grå-

r---
1 

Fig. 432. Frösunda ky rka 1684. Efter konceptteckning till • Afritningan . 

Die l\irche Frösunda 1684. Kach I!a ndzeichnung. 


stenssmyg bär spår av fin puts . Det är troligt, att gråstenspartiet 
utgör elt stycke äldre mur, inbyggt i den nuvarande kyrkan. 2 

1 Tcgclmåtl: 29- 30X8 - 9X 14 cm. 
" En annan förk laring är, alt en ursprnnglig tillbyggnad här anslutit sig till kyrkan 

rnrs mur därför varit tu nnare på denna punkt.Det är ju cmellerlicl rätt underligt, alt 
denna tillbyggnad i så fall endast genom en glugg kommunicerat med kyrkan. 
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Foto. A . Liljenq11isl 1912. 

Fig. -!33. F rösunda kyrka från sydost. 
Die mrcbe von S(idosten. 
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Foto. A. Liljenquist 1912. 
Fig. 43!. Frösunda. Interiör mot ös ter . 

lnncnl.iild gcgcn Osten . 

Sannolikt har man alt fanka s ig saken så, att en liten byggnad 
funnits på p la tsen Dess uls trilckning angives på planen, fi g. 425. 
Ell par utskjutande stenar visa, var dess östmur utgick från nu
va ra nde lå nghusmuren. l\'låtten hava erhå llits dels genom bågens 
form , dels med ledning av iakttagelser , som under torra somrar 
gjorts a v skolläraren Z. Carlsson på grund av gräsmattans för
torkning. Han har kommit till det resultat, att östmuren va r 
6 ,20 m. lå ng, och alt södra muren, som var 8,s o m. lång, sträckte 
s ig parallellt med den norra. Byggnaden va r alltså helt liten. 
Den hade troligen hörnkedjor av sandsten, vilka, då den revs, 
kommo till anvilndning i del samtidigt under byggnad stående 
vapenhuset. Förmodligen var den lilla byggnaden ett kapell , 
ka nske helgat å t S. Olof, som av å tskilliga tecken a lt döma varit 
cl yrkad i orten. 1 

1 I Ra nsakn. omtalas: >U!hi Thorsholma giiirde finnes en källa Sant: Olofs 

kä lla >\'idh nam pn, widh hwilken skolat myckeL a fguderi warit och många hafwa 
der ulhi ofral Penn ingar och annat. > Denna kiilla ka llas iinnu all miinnt >Santols

killla n• (enl. ett bref i A. T. A. från skolläraren Z. Carlsson). Kyrkan har fordom 

ägt en bild av S. Olof (se nedan s. 480), och på altarskåpsdörrarnas utsida ä r 
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Foto. A. Li/je11q11ist 1912. 

Fig. 435. Frösu nda. In teriör mot Yästcr. 
lnnenhild gegen \\'esten. 

Då den nuvarande kyrkan byggde., infogades i densamma det 
lilla kapel lel. 1 Dess mur var emellertid tunnare i.in kyrkans i 
övrigt och måsle därför sedermera, när kapellet revs, förtjockas 
med tegel. 

Den kyrka, som nu tillkom, utgjordes av del nuvarande lång- Di-::-i ÄLDSTA 

huset med ovan beskrivna utbygge i söder. Den var från början l{YIH~A~ . 

ulvi.ind igt orappad - medeltida fogslrykning synes från vapenhu
sels och sakris tians vindar - med den förut beskrivna tege lorne
ringen å rös lena. Del sydöslligasle fönstret med dess rikt profi
lerade omfallning är möj ligen ursprungligt. Det var till en början 
kyrkans enda fönster på sydsidan, ly framför de andra sydfönsl
rens plals låg ju då ännu kapellet. Ingången var belägen på 
samma plats som den nuvarande. Valven slogos möj ligen i 

jiimle S. Mikael S. Olof aYbildad. 0. Janse prtpckar liYen (se s 464, nol. 1), all 

också det i vilslra gavc lröslel blindnisch målade skeppet kan ha någol med Olofs· 

kull alt göra. I så fall skulle hela kyrkan rnrit helgad ål. S. Olof. - Rätl in

tressant är uppgiften, alt S. Olofs källa är belilgcn i Thorsholma gärde. Del ger 
slöd ål antagandet, all S. Olof i medeltidens folkmeclYelande kom all inlaga Tors 

plats. 
1 Jfr s. 274. 
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repriser. l\lan har annars svårt att förklara den bredare görde l
bågen mellau andra och Lreclje Lraveen (om den ej beror på om
byggning av andra travcen). 

DArn111;-;G. På grund av valven torde man kunna datera kyrkan till 
1400-talet. Att en kyrka långt des::;förinnan funnits i Frösunda 
är emellertid dokumentariskt känt. En kyrkoherde i Frösuncla 
nämnes redan 1291 - »dominus andreas in frosvndj »1 

- , 1314 
dellar församlingen i den s. k . sexårsgäl'den/ 1318 bevittnar 

Th . Bergen /: de/in. 1918. 

Fig. 43G. Frösunda . Tegelparti :'I lå nghusets södra sida. 
Dctail der Stidfassade. 

»dominus J ohannes philippusson curatu. in frosundum » ett gåvo
brev,3 och 1319 visiteras kyrkan av ärkebi kop Olof.4 Men var 
denna kyrka var belägen, därom veta vi in te t bes tämt. 

SAK111sT1A. Sakris ti a n, vars murar sluta s tumt mot långhuset, har gavel 
rös tels spels murad av tege l i munkförband samt prydd med 
en liten cirkelrund, putsad blindering likasom långhuse ts rösten . 
Ingå ngen till lå nghuset iir rundbågig med en avtrappning på elen 
s ida, som ve tter å t sakris tian . Den är omformad 1769, då ma n 
»ned rifwit gamla och upsatt nya hwalfwet öfwer Sacris ti::c dören »5 

(Räk . 1768). Dörren är plå tbeslagen och har en präktig, vriden 

1 Dipl. Suee. Il, nr 1032. 

2 Ibid. JJT, nr 1946. 

3 l bid JIJ , nr 21 4 1. 

4 Ibid. 111 , nr 2218. 

6 Härmed avses nämligen utan lviYel val\'bågen i sjlilva dörröppningen. 
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järnring till portklapp. Sakristian täckes av ett ursprungligt, fyr
delat ribbvalv med ribbor av fyrsidig genomskärning, vilka 
utgå från muren nästan vid golvet utan förmedling. Valvet stöder 
med en rundbågig sköldbåge mot långhusets mur. Takstolen är 
till stor del nygjord 1828. Det stickbågiga fönstret upptogs 
1769, då man »huggit ho! på norra Gafwelen af muren och fen
sterbogen inmurat» (Häk. 1768). Därförut har troligen funnits 
ett mindre fönster. I nordvästra hörnet är en murad, öppen 
spis (tillkommen 1791). Sakristians byggnadssätt är så besläktat 
med kyrkans, att den måste tillkommit icke långt efter denna, 
troligen på 1400-talet eller under en tidig del av 1500-talet. 1 

Detsamma gäller vapenhuset, som också har en cirkelrund , VAPENnus. 

putsad blindering överst i rös tet. Dess hörnkedjor av sandsten, 
som skulle kunna lala för en tidigare datering, utgöras ·iiker
ligen av material från det gamla kapellet. Det täckes av ett 
ovanligt högt, ursprungligt valv, fyrdelat, med ribbor av fyrsidig 
genomskärning, vilka utan förmed ling utgå från muren c. 1 m. 
ovanför golvet. Valvet stöder mot långhusets mur med en rund
bågig sköldbåge, vilken avskär portalens krön. 

1900 genomgick kyrkan en grundlig reparation (ifr s. 501). UPPVÄRMNING. 

Den uppviirmes sedan dess av två järnkaminer, en på var sida 
av långhuset. 

Inrednin·g och lösa inve nta rier. 

Altarbordet, av trä, uppfördes 1810, altarskranket, lika- ALTARE. 

ledes av trä, med enkla, rektangulära fyllningar , kort före 1789. 
Båda målades i ekfärg med förgyllningar 1900. Före det nuva
rande altarskranket fanns ett »skrank kringh om altaret» , som 
nämnes 16{35 (Häk.). 

Över altaret är sedan 1900 uppställt ett medeltida altarskåp ALTAnsKÅP. 

av baltisk typ, bestående av corpus och ett par dörrar (fig. 437-lO). 
Skåpet blev, innan det uppställdes, väl starkt restaurerat av deko
rationsmålaren E. Bergh. I corpus iir en kulpterad och målad 
framställning av korsfästelsen (i allmänhet något över 50 cm. 
höga fi gurer). Figurerna iiro huvudsakligen samlade i två grupper, 

1 Då teglet i såvill vapenhusets som sakristians röste ligger i (ganska oregel
bundet) munkförband, tör i a lla hiinclelser ingendera av dessa tillbyggnader vara 
yngre än 1500-talet 



Foto. Gen. stab. lil. anst. 1918. 
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Fig. 43 7 . Frösunda. Altarskåp fdn 1400-talets förra h älft eller mitt. 
Scbnilzallar aus der ersten Hälfte oder cler Mille cl . 15. Jhts. 
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F oto . Gen . s ta b. lit . a 11s l. 1918. 

Fig. 438. Frösunda. Målning å altarskåpsdörnirna s uts idor. 

Auswendige Malercicn a uf d en Flii gelliiren <l es Scbnitzaltars Fi g..1:l7. 


en å vardera s idan om korse t ; varje gru pp är utskuren ur ett 
enda stycke. Färgerna, som å tmin stone delvis torde motsvara de 
ursprungliga, äro: guld , s ilver, bl ått, rött, grönt, vitt. Korse t är 
måla t i ekfärg. Bakgrunden ä r fö rgylld . Vid r es taureringen ha 
några smärre fel begåtts. Sålund a har Longinus gjorts seende 
och håll er en spikklubba i s täll et för en lans; lansen håll es av 
mannen med svampstången. 

Flygeldörrarna äro ut- och invändigt må lade. På utsidan 
framstä llas två stora, slående fi gurer: till vänster S. Mikael med 
gärningarnas vågskå l ; till höger S. Olof, ståend e på trollet Skalle 
med yxa och riksäpple i händerna . Huvudfärger äro rött och 
grönt ; bakgrunden ä r röd, s trödd med svarta s tj ärnor. Dessa 
båda fi gurer ii.ro nästan helt ommålade 1900. På dörrarnas in 
sidor fram ställ as kvinnli ga helgon mot guldgrund med pressat 
mönster. Huvudfärger äro grönt och rött. Å varj e gloria är 
32- 1751,26. S veriges kyrkor. Upp lan d I\ ' . Se111i11glw11<ira liiira <i . 
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Fo/o_ Gen . s/nb. /il . n nsl. 1918. 

Fig. 439. Frösunda. M:'t lnin g å altarskåpet. Vii nst ra Oygenls in sida. 
Gem altc f'liige lt C1r d es Schni tza lt a rs f'ig. 437. 
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Foto . Gen. stab. lit. ansl. 1918. 

Fig. 440 . Frösunda. Målning å altarskåpet. Högra flygelns insida. 
Gemalte Fliigeltiir des Schnitzaltars Fig. <137. 



478 SEMINGHUNDRA HÅRAD. 

anbragt en minuskelinskrift, angivande helgonets eget och det 
närstående helgonets namn, sålunda: 1 

Sancla Maria och Birgitta )
l övre registret ti Il vänster 

» 	 Birgitta och Maria f
Katheryna och Barbara } 

nedre registret till vänster
Barbara och Katheryna 

» Margareta och rsula )
I övre registret till höger 

» 	 Ursu la och l\Iargarela J 
Dorolhea och Agnete )

l nedre registret till hö.,O"er
Agnete och Dorothea f 

Samtliga bära s ina gängse attribut. Att märka är, att det 
svenska helgonet BirgilLa placerats på hedersplatsen tillsammans 
med madonnan. 

Om målningarnas teknik är på grund av restaureringen svårt 
att yttra sig. Troligen äro de utförda på kritgrund. Av samma 
skäl är deras kvalitet svår all bedöma. I sti len synas de ansluta 
sig till det äldre, ännu gotiska 1400-talsmåleriet, exempelvis dör
rarnas och predellans målningar i det 1415-25 förfärdigade 
altarskåpet till högaltaret i S. Maria i Llibeck (dörrarna nu för
varade i kullurhist. museet därsli.ides). 2 Skåpets skulpterade delar 
förefalla yngre, knappast äldre ~in 1400-talets mitt. Man kan då 
antingen tänka sig, att hela skåpet är utfört på en gång, men att 
dörrmålningarna äro retarderade i stilen, eller också - och delLa 
synes på grund av målningarnas goda kvalitet, som trots restau
reringen är tydlig, ej omöjligt - att dörrarna härröra från ett 
äldre skåp än corpus. 

Predellan är modern. - H. 170 cm. (utan predella). Cor
pus' B. 144 cm. 

Skåpet, som säkert ursprungligen haft sin plats, där det nu 
står, har under lång tid s tått i vapenhuset. År 1797 frågas på 
sockenstämma, »Om icke den i Wapenhusel stående gamla Altare
taflan kunde i allmänna Tidningen utbjudas till salu? hwilket 
enhälligt bifölls ». Någon försäljning blev dock ej av. 

1700-TALS-AL- Kyrkan hade under denna lid en annan altarprydnad, av 
TAI\rnvoNAD . vilken följande delar ännu äro bevarade: 

1 Slavningen är möjligen förvanskad vid reslaureringen. 
2 Avbildade i A. GOLDSCHMIDT, Llibecker Malerei u. Plastik, Liibeck 1 890, 

Taf. 3. 
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Foto. lll. Olsson 1912. 
Fig. 441. Frösunda. Del av altarprydnad från 1760. 

Nu placerad invid orgelläktaren. 
Teil eines älteren Altaraufsatzes vom J. 1760. Aus <ler 

Werkstalt Magnus Granlunds. 

1. Krucifix i kroppsstorlek av vitmålat trä, hängande på 
ett i ekfärg målat kors. Hänger numera över ingången till 
sakristian. 

2. Två skulpterade, ornamentala sidostyc ken med kerub
huvuden (fig. 441). Numera målade i ekfärg och förgyllda samt 
fästade ett på var sida om orgelläktaren. H. 205 cm. 

3. Ett krön av skulpterat trä, bestående av en förgylld tri. 
angelsol med Elohim i hebreiska bokstäver. Fästat över rund
fönstret i koret. 
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4. Tre ornaments tycken av skulpterat trä 
- änglahuvuden på moln - målade och förgy llda. 
Fästa på muren över orgell äktaren. 

Denna altarprydnad anskaffades genom sub
skription av försam lingens medl emmar 1760 och 
är utan tvivel ett arbete ur Magnus Granlunds 1 

verkstad. Jfr särskilt krucifixet med ung. samtida 
krucifix av Granlund i Sigtuna och Vänge. Han 
had e f. ö. haft arbete å t kyrkan s trax förut (i fr 
nedan). 

I inv. 171(2?) omnämnes »1 litet kyrkogångs 
Altar». 

I inv. 1789 få r man följande upplysning omTRIUMF

KRUCIFIX M. M. kyrkan s gamla triumfkrucifix: »Crucifix sitter 
på norra kyrkowäggen. [Senare till skrivet:] up
brändt ». Samma inv. slutar med följand e för 
tiden karakteristiska uttalande: »Om något skräp 

Foto. Upps. 11tst. 1918. och trädsaker skulle finnas i boden, dit man 
Fig.442 . Frösunda. nu icke kom , bör sådant sälj as, till någon för
Timglas frå n 1700· 
talels förra del. mon för kyrkan. [Senare tillskrivet:] Är efter 
Sanduhr. Ersle kommit 1789 ». 

I-lälfte d. 18. Jhts . 

Kan ske befann s ig bland delta försålda »skräp » 
den »Santi Olais bildh medh Crona och Bijla », som 1673 fanns 
i kyrkan. 2 

PREDIKSTOL. Predikstol e n (se fi g. 434) utfördes 1759 av mäster Magnus 
Granlund (å tminstone är ett kontrakt undertecknat av försam
lingens representanter i j~nuari detta år). Den är utförd av sku lp
terat trä i rik rokokostil och må lades 1900 i ek färg med förgy Il
ningar, med fonden och ljudtakets undersida blå. Den ovanligt 
stora korgen är bruten i fem buktade fält. Ljudtaket krönes av 
en ängel med lagens tavlor. Till predikstolen leder en trappa, 
vilken förr s tängdes av en hög dörr, som emell ertid 1900 bort
togs och nu är förkommen. 

TmaLAs. Å predikstol en står ett timglas (fi g. 442). Tre glas (ursprung
ligen 4; ett var »Ofärdigt » 1789), anbragta på ett stativ av snidat 
och förgyllt trä i tidig rokoko: en refilad , fyrsidig obelisk, stödd 
av fyra voluter och krönt av släkterna Gjerttas och Ceder

1 Se noten s. 358. 
• Ransakn. I. 
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Foto . M. Olsson 1912. 

Fig. 443. Frösunda. Pyramider frän mitten av 1700.talet. 

Lykta , skänkt 1819. 


Pyr amiden, friiher an dem Choreingang aufgeslellt. 

Lalerne, 1819 geschenkt. 


marcks1 vapensköldar, målade i de heraldiska färgerna . Skänkt 
något av åren 1720-46. 2 H. 85 cm. 

Före den nuvarande predikstolen ägde kyrkan en annan, 
vilken stod vid södra sidan av muren och var sammanbyggd med 
ett korskrank. Inv. 1751 upptar · 1 st. gl. Predikstol, med skrank KonsKRANK. 

1 Åsyfta CHRISTIAN GJERTTA, f. 1671 , adlad 1710, ÖYerste för Björneborgs 
regemente, -j- 1746, samt ha ns maka (sedan 1720) Charlotta Catharina Sternell, 

nobil. Cedermarck, f. 1703 . Hennes clöd sår ä r ej upptaget i Anrep; möjligen dog 

hon 1736. Jfr minn estavlan s. 496. Om överste Gjertta säger Anrep: >Ha n be
vistade, såsom en behjertad soldat, fältslagen vid Narva, DUnaströmmen, Clissow, 

Holofzin och Pullava>. 
• Kanske 1731, då samma personer skänkte en nummertavla (j fr s. 

482). 
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PYRAMIDER. 

BÄNKINREO· 

2

emellan Choret».1 Korskranket beslöt 
man 1751 alt borttaga och försälja 
(ett beslut, som upprepades 1754). 
Som ersällning skulle »af några stolpar 
[tillhörande korskranket] giöras 2nc 

dörar till högChoret, till högden lika 
med sielfwa bänckarna och sedan 

11<: tjenliga pyramider förskaffas 
på främsta Bänckarne» (vis. prot. 1751). 
Dessa pyramider äro ännu bibehållna 
och nu uppstäl lda i vapenhuset (fig. 
443). De äro förfärdigade av vitmålat 
trä (H. utan postament 225 cm.); den 
lilla parasoll-liknande, gulmålade pryd
naden i loppen är ett lantligt exempel 
på tidens förkärlek för »Chinoiserie ,. 

De nuvarande bänkarna, anskaf
NING. 

Fo10. 	 e1ips. utst . 191s. fade 1900, äro öppna, brunmålade. 
444. 	 Frösunda. Nummer- Den äldre bänkinredningen, som till-

tavla från 1731. kom något å r före 1751, var sluten;Verstafcl. 1731. 
dörrarna hade rektangulära fyllningar 

med kvartcirk lar urtagna i hörnen. Dessa dörrar kom mo vid repara
tionen 1900 till användning som bröstningspanel i långhuset. Ett 
annat stycke av den gamla bänkinredningen (c. 110 cm. långt) 
förvaras i skollärarens vedbod. Det är grönmarmorerat, som 
kyrkans inredning under 1700-talet var (vis. prot. 1789); 1824 
målades den i pärlfärg. 

NuMMER- Nummertavla (fig. 444) av snidat och förgyllt trä, stående på 
TAVLA. ett (senare i ekfärg målat) postament. Tavlan krönes av samma 

två vapensköldar som timglaset - givarnes vapen - , målade i 
de heraldiska färgerna och omgivna av akanthus- och palmblads
ornament. Enligt inv. 1866 har den burit årtalet 1731. Tavlans 
H. 118 cm. Postamentets H. 140 cm. 

O RGELLÄK· Orgelläktaren uppbäres av kannelerade pelare. Läktarbröst-
TARE. ningen prydes av enkla fyllningar med tre förgyllda änglahuvuden 

i, samt krönes av fyra rökfat. Ursprungligen byggdes läktaren 

1 Under medeltiden hände ibland, alt predikstolen utgjordes av elt utsprång å 
korskrankel eller läktaren mellan kor och långhus (H. HILDEBRAND, Sveriges 
medeltid, IJI, s. 337.) J\låhända var Frösunda gamla predikstol ett exempel på 
denna å lderdomlign. typ. 

• 
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Foto. A. Li lje11quist 1912. 

Fig. 445. Frösunda. Dopfunt av sandsten från 1100-talets senare del. 

Sandsteinerner Taufstein a us <ler lelzten Hiil fte d. 12. Jhls. 


vid mitten av 1700-talet; den är sedan 1900 frambyggd för skol
kören - förut var den rak. Orgelfasaden dekoreras av festoner 
och en sol. Såväl den som läktarbröstningen målades 1900 brun 
med förgyllda lister och ornament. 

Kyrkan äger en särdeles märklig dopfunt, huggen av uppsvensk DOPFUNT. 

sandsten i två block. Uttömningshål finnes, men blev, då funten 
lagades, med cement igensatt. Den cylindriska cuppans liv indelas 
genom arkader, som tyckas ha ut~jorts av flätverk - nu blott 
på vissa ställen synligt, på funten förefaller att ha varit utsatt för 
släthuggning. Även svicklarna fyllas av flätverk. Under arka
derna äro reliefframställningar, också de nu mycket otydliga: 
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DOPFAT. 

DOPSKÅL. 

NATTVARDS

KÄRL. 

"' Q. 
T Q. 

:: 
" 

"' ..... ..... 

1. Till vLinsler en ängel en face. 
Till höger en sillande figur i folsid dräkt 
med ell slags slav i handen; denna 
figur vänder kroppen i profil åt höger, 
men huvudet åt vänster mot ängeln. 
Föreställer säkerligen bebådelsen. »Sta
ven » i l\larias hand Lir väl den ofta 
förekommande sländtenen. 1 

2. Två figurer vända i profil mot 
varandra. l\larias och Elisabets möte? 
Denna relief är mycket otydlig. 

3. Fabeldjur. 
4. Aspis. 
5. Två sillande figurer med upp

räckla händer, vända mol vandra i halv
profil. Möjligen oranter? 

Den halvkoniska foten orneras av 
lre djurhuvuden med tassar, samt av en 
fjLirde figur, mesl liknande en groda. -
Funlen är ell uppländskt arbete från 
1.100-lalels senare hälfl, anslutande sig 
til l de gollli:indska funlmäslarnes arbeten. 
I-1. 72 cm. Yllre diam. 66 cm. 

Dopfat av tenn. I bollen är in
graverat Örnehufvudska vapnet, omgivet 
av en lagerkrans, samt inilialerna A Ö 2 

och årtalet 1649. Stämplar : en krönt 
ros och boksta'ven I-I. Diam. 46 cm. 

Dopskål av tenn, c irkelrund, slät. 
enare påsalla handtag av förlent gips. 

Stämplar saknas. Diam. 24 cm. 1-J. 12 cm. 
Kalk (fig. 448 A)avförgylltsilver med 

enkel reliefornering å noden. Å foten är 
graverat e ll sammanOälat monogram, inne
hållande bokstLiverna A. T. B. Ö., krönt 

1 Enligt en version av ~larialcgcnden mottog 

Maria bcbftdclscn spinnande. 
• AXEL ÖnNEll U FVUD till Hclgö i Frösunda 

socken, kaptenlöjtnant, "j" ogift 1670. Son till Olof 
Örnehufvud (jfr noten s. 486). 
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uncl Schnitt des Taufst~~ner av dopfunten . d'· tn~:gentz delin. 1918G••od•i"' · o·o••odo. Soi<t · TI /nes ; Reliefdarslellu' e a Jer å dess fot .ngen auf cl •essen Fullstiick. 
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A B c D 
Foto. A. Lilje11q11isl 1912. 

Fig. 448. Frösunda. A. l{alk av förgyllt silver, skänkt l 6:!5 eller 1636. 
B. 	Sockenbudskalk av silver fr:'ln 1807. - C. Oblatask av silver, omgjord 

troligen vid mitten av 1600-talet. - D. Kanna av si lver från 1789. 
A. 	 Silberncr Kelch, 1635 odcr 1636 geschenkt. - B. J{elch fiir Gemeinde

besucbe 	vom .J. 1807. - C. Hostienknpsel aus Silber, wabrscheinlich 
nus der ~lille cl. 17. Jhts. - Silbernc Kanne vom J. 1789. 

1av friherrlig krona. Å cuppan Tungelska och Örnehufvudska 
vapnen med ad lig krona. På foten två otyd liga stämplar. Kalken 
är möjligen skänkt av generalkvarlermästaren Olof Örnehufvud! 
1635 eller 1636, vilket sistnämnda å r den finnes upptagen i inv. 
Monogrammet och vapnen kunna dock ha tillkommit först efter 
1687 och hänföra s ig troligen till någon reparation, utförd på be
kostnad av givarens dotter och svärson. H. 21 cm. 

Paten av förgyllt silver med samma vapen och monogram 
som på kalken, samt friherrlig krona ingraverade. Ostämplad. 
Diam. 14,s cm. 

Sockenbudskalk av silver, invändigt förgylld. Liten pärlstaf 

1 Adolf Tunge) - Brila Örnehufrud. Se nedanstående not. 
2 OLOF HANSSON SVART, nobil. Örnehufvud, f. 1600, General-Qvartcrmästare 

över all fortifikationen 1635, adlad samma år, t 1644. Utmärkt forlifikations

officer och stadsplaneingcnjör. G. m . Anna Larsdotlcr Sncckcnfelt, sedermera om

gift med Nils Nilsson Tunge! i hans andra gifte. Hans son i första giftet med 

Brita Karlsdolter Rosensljelke, Adolf Tunge!, s tå thållare i Reva!, t 1690, gifte sig 

1687 med sin slyvsysler Brita Örnehufvud. 



487 FRÖSUNDA l{YRl{A. 

Foto. A. Ulje11q11ist 1912. 

Fig. 449. Frösunda. Bottnen av oblatasken, förfärdigad av 
en paten från omkring 1500. 

Boden dcr Hosticokapscl Fig. -MS, C, aus e inem l-los tieotcller von 
dc r Zcit um 1500 herges tclll. 

runt noden, f. ö. slät. Stämplar : kontroll ; Stockholms vapen; 
@:Il; A 3 [=1807]. H. 14,5 cm. - Tillhörande pa te n av silver, 
ovanpå förgylld, försedd med samma stämplar som kalken (D. 7,s 
cm.), samt liten rund , oförgylld ob lata s k (D. 4 cm.). 

Kanna (fig. 448, D) av silver, päronformad, med ciselerade och 
förgyllda ornament. Å livet är graverat ö H N E I-I u FW u o samt denna 
s läkts vapen (å ena sidan), »Förnyad Och Tillökter Med 42 Lod / På 
Frösunda Kyrkas Bekostnad I År 1789» (å den andra). 1 Stämplar : 
kontroll; Uppsala vapen; I YTTn A,u s I; G 2 [= 1789] . H. 33 cm. 

Oblatask av förgyllt silver, åttkantig, vilande på 4 kulfötter 
(fig. 448, C). Lammet på locket är en senare tillsats . 2 Å sidorna äro 
ingraverade ett monogram (detsamma som på kalken och patenen) 

1 Den ursprungliga kannan upplages i inv. 1654 såsom ny >gifwen ifrå Helgöö> 
(troligen av Axel Örnehufrud; jfr noten s. 484). Förut användes enl. inv. 1636 

blott en tennkanna till naltvardsvinel. 
2 Tidigare var locket prylt av en iingel. År 1789 omtalas nämligen, att 

oblatasken iir sönder i >iingeln som sitter genom locket>. 
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Foto. M. Olsson 1912. 

Fig. 450. Frösunda. Sengotisk ljuskrona av mässing. 
Spiitgotischer Kronlcuchler aus Messing. 

och Örnehufvudska vapnet, krönl. Askens bollen iir äldre 
utgör förmodligen en rest av en äldre oblatask elle r paten. Å 
dess insida är graverad en bild av Jesu uppståndelse (fig. 449); 
han visar på sitt sidosår och omges av pinoredskapen - alltså 
en bild av >Kristus som smärtornas man •. Denna cl.el av asken 
torde härröra från liden omkr. 1500. 

Oblatasken i.ir ski.inkt av fru Anna Sneckenfelt1 (eller omgjord 
på hennes bekostnad) något av åren 1654-1663. · 

S il sked av förgyllt silver. Stämplar: kontroll; Uppsala vapen;
I E. EHICsoN I; 0 2 [ = 1796]. L. 16 cm. 

lnv. 1686 upptager » fonstrans kaar förgy ll och af koppar 
1 st.» Detsamma i.ir upptaget i inv. t. o. m. 1751; sedan näm
nes det ej mer. 

D EL Av rRo- Del av ett processionsredskap (?). Spira lvriden slav av ek 
cEssioNSREo- med spår av kritgrund och röd fara. I båda ändar snidade vulster,

Sl<AP. t> 

imiterande OLilverk. Strax ovanför dessa vu lster är slaven såväl 

' Jfr note n s. 486. 
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D. Blomqui•t de/in. 1912. 
Fig. 	451. Frösunda. Ljusarm av driven mässing. 

\Vandleuchter aus getriebenem Messing. 

upptill som nedtill avbruten. Det bevarade styckets I. 150 cm. 
Ljuskrona av mässing med 6 armar, prydda med gotiskt blad- LJUsREDSKAP. 

verk (fig. 450). Staven krönes av en bild av madonnan med barnet, 
omgiven av strålglor ia. Senmedeltida typ. Upptages såsom »gamal ~ 
i inv. 1654·. H. 45 cm., B. 54 cm. 

Ljuskrona av mässing med 12 ljusarmar i två rader. Staven 
krönes av en dubbelörn och s lutar i ett klot. 1654 (inv.) säges 
denna ljuskrona vara ny. Den skänktes något av de närmast 
föregående åren av fru Anna Sneckenfelt till _Helgö. H. 88 cm. 
B. 	 78 cm. 

Ljuskrona av mässing med 16 ljusarmar i två rader. Sta
ven krönes av en ståtlig dubbelörn och slutar i ett klot. Skänkt 
av överste Johan Drake på Billsta1 år 1654. H. 100 cm. 
B. 	 100 cm. 

Ljuskrona av mässing med 8 ljusarmar; blomformade man
chetter; staven slutar i e tt klot. Skänkt av befallningsmannen 
Joh. Bovallius på Byle år 1735. H. 47 cm., B. 55 cm. 

Ljusarmar, 4 st., av driven och punsad mässing med stili
serade växtornament (fig. 451). Tvenne bära inskriftsköldar, dock 
utan inskription. Skänkta 1664 från Billsta av överste Johan 
Drake. L. 28 cm. 

1 JOHAN CHRISTETlSSON DRAKE till Torp och Hamra, m. m., överste 1672, 

t 1677 . G. m . Margaretha ]{lings por, doller av generalmajor Staffan Klingspor lill 

Bellslad (Billsta) m. m. 
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Foto . A. Liljenquist 1912. 
Fig. 452. Frösunda. Ljusstake av mässing, skänkt 1661. 


Leuchter aus Messing, 1661 geschenkt. 


Ljusstake av graverad och punsad mässing med fem ljus
pipor (fig. 452). Å den krönta dubbelörnen en kartusch med ANNO 

1661 ingraverat. Den kvadratiska foten, som vilar på fyra kul
fötter, har graverade ornament: en krans och fyra maskaroner. 
»Anno 1661 den 28 Septemb. förährades aff Edle och Wälb:ne Her 
Axell Örnehufwud Herre til Hälgöhö tå han sin resa till fremmandhe 
landh witogh en hederlig liusastake beståendhe aff 5 pipor etc. och 
skall blifwa ståendhe till ett ornament på Altarett» (L. I. 1.). Där står 
den fortfarande till åminnelse av givaren. H. 77 cm. B. 95 cm. 

Ljusstakar, ett par fyrarmade, av förgylld mässing. Staven 
vid vilken ljusarmarna äro fästa, krönes av en örn med utbredda 
vingar. Sengustaviansk eller empire-form. Skänkta av prosten 
E. J. Alner.1 H. 42 cm. 

1 ERIC JACOB AL!\ER, f. 1798, kyrkoherde i Frösunda och Kårsta 1835, prost 

1848, t 1864. 
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Folo. Upps. 11/st. 1918. 

Fig. 45:l . Frösunda. Mässhake. Stoff från J.lOO-talets milt. 
l\nsel. Sloll' aus dcr Mittc d. I ~. Jhts. 

Ljusstakar, ett par, av ,·it marmor med ljuspipor och ring 
kring s kaftet av metall. Vid en platta under lju spipan ha kedjor 
varit fästa. E1n pi re . I-:1. 24·,5 cm. 

Ljusstakar, ell par femp ipi ga , av förgyllt trti. Placerade å 
ömse sidor om allarringen. H. 96 cm. B. 86 cm. 

Lykta i vapenhuse t med blyinfattade rutor av grön- och röd
målade glas, vilka bilda låga pyramider (fig. 443). Skänkt 1819 
33- 175'12G. Sveriges ky r kor. l'pp/c1111l I\' . Sen1i11g/11111dra hiirwl. 
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av J oh . Eriksson i Hill sta. H. 
47 c m. 

J\nte1 end ium avröltkli:ide 
med broderat kors och r 11 s. 
Hän ger på a ltaret. Ji,imte till
hörande altardyna ski.inkt år 
1900 av ungdomsföreningen<;::::!;:> 

i il. 	 D. I<. R. 
() 

~ :1751 ägde kyrkan ej mindre 
©: 

iin 	 fyra antepend ier, varav etl ~ ~ 
0 () »a[ 	grönt sidentyg med s ilfwer 
§ . brodering och Örnhufwud \\·apn,g 
= boksläl\v'er 0: H: i\: L : Örn·
0 <> 

© liufwud »1 och clt »af violct 
~ 

~- ros igt s id en! yg med gu ld brode 
~ 

ring of \\·an till » (lnv. 175J). 
KalkkUd e av svart sam

met, garnerat med si lverpa lj etter 
och s ilverhand. 1800-talet. 45 

x 45 cm. 
Mi.isshake av grön, sk uren 

sammet med granati.ipp lernöns
ter. A rygge n cll kors av app· 
Jiccrad e s ilverband. l·'odrad 

Fig. 	4:i.J,. Frösunda . O tto Ingessons 
med li irf L. Stoff från rnill en avgrante n från omkrin g 1500. 

Grabste in cines Gcistlichcn um 1500. 1400-ta leL. L. (fri.imre) 80 cm., 
(bakre) 117 cm. 

l\Iässhake av röd samm et med gu lclga loner . Å r yggen kors, 
å framsidan sol. Upptage n i inv. 1866. Troligen iden ti sk med 
den mi,is ha ke från 1700-talet, som 1837 erhö ll nya guldgaloner. 
L. 	(främre) 4 c m. , (bakre) 114: cm . 

Utom elen gröna mässhaken upptager inv. 1636 ,, J<oorkåpa 
halfn ö ll af Gyl lendok l st. », samt tre miisshakar, varav en "hwiclh 
mz s må bruna liljor insi.ingt». 

H åv av msprungligen röd , nu a lld e les gu l sammet med s il ver
fransar och -tofs. S kaft av S\'arvat lri.i, målat i svart och röll , 
med mäss in gsholk . L. 187 cm. Dj. 1\) cm. Diam. 15 cm. 

1 Olof H ansson (Ö rnchufvud) - Anna Larsdottcr (S neckenfelt). Jfr nolcn s. 486. 

Delta anlependium såldes ko1t därefter pi't a ukti on >förutan silfwerspelsen >. 

http:lkkli.id
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En runsten i kyrkdörren omtalas av Peringskiöld (Mon. III, RUNSTEN. 

s. 100) och i Ransakn. I, samt finnes avbildad i Bautil (nr. 51). 
lnskription (en!. Bautil): R:t*i-rl~HR:. · ~11' R:.+~1'.flHIH 1 .tr1'1,.i... 
g1 l'\R:.H ~ M 1>.r1,.1....r r11'Wt'l'\i-1'-t,.1..., *ti- , r1 ~ -tl'\R:. ~-t1'1 , rn1> *1Hg1 
*~!-~ .fi-1'.f l'\l'l'\I>~ 'fl'\l>l,.I... I ~~'ff\i-f<:.'f.ff<:. I l'-11>1 f<:.f\i-t,.I... f<:.11'.ff<:. = 
Rahnfripr. lit r[isa] slain I) i n~ · aftiR biurn~ sun IJaiRa Kitilmuntan 
. hf!:n · fi l a u(i)rlati - kup hialbi h~ns anta uk [k]ups mupiR - ~smun(t)r 
mar-kapi runan ritar = Ragnfrid lät resa denna sten efter sin och . 
Ketilmunds son Björn. Han stupade i Virland. Gud och Guds 
moder hjälpe hans själ. Asmund ristade rätta runor. - En i 
det närmaste lika lydande inskrift finns vid Ängeby i Lunda sn. 

I koret ligga följande gravstenar: GRAVSTENA n . 

1. Gravsten av kalksten med delvis ristad, delvis i relief 
huggen ornering: avlångt fyrkantig , nedtill något smalare ram med 
minuskelinskrift; i hörnen runda medaljonger med evangelistsymbo
lerna; mitt på stenen en kalk och ett vapen (fig. 454). Inskrift: Bedhen 
godt ... för her : otthe : innghesz[ons] si el : och : alla : crist[n]a : 
siel(e?). 1 L. HJO cm. Största B. c. 105 cm. 

2. Gravsten av kalk Len med ristad ornering: rektangulär 
ram med cirklar i hörnen. Inskription: HÄR: VNDER I DENNA . STEN/ 
LIGER : BEGR/AFVEN. SALT/GE. HOS. GVDH / KARIN. MAS-/DÅTER. ANN/O 
1653. DEN / 5. APRILTS: 83 x 43 cm . 

3. Gravsten av kalksten med reliefornering: rektangulär ram; 
i hörnen cirkelformiga medaljonger med timglas, dödskalle, kerubs
huvuden; mitt på stenen en lagerkrans, inom vilken en kalk. 
Ovanför kalken följande inskription: HÄR. VNDER. LIGGER BEGRAFWEN / 
FORDOM. HEDJ<:RLIGH. OCH. WÄLLÄRDH I H: LARS. ERIC!. TIBELIUS. 
KYRCKIO- I HERDE l FRÖSUNDA. OCH KÅRSTA I FÖRSAMBLINGAR. HUIL
KEN. AFSOMNADE I I HERRANOM. ANNO. 1660. I SÅ. OCH. HANS. KIÄRE. 
HVSTRV. BRITA. ERICHZ I DÅTTER. HVILKEN. I HERRANO~I. AFSOM- I NADE. 
ANNO 1679. GVDH. FÖRLÄNE. DEM I EN FRÖGDEFVL VPSTÅNDELSE. -
Omskrift: SÅ. ELSKADHE. GVDH. WÄRDEN. AT. HAN. VTHGAF. SIN. ENDA. 
SON. PÅ. THET. AT. HWAR. OCH. EN. SOM. TROR. PÅ. HONOM. SKALL. 
ICKE. FÖRGÅS. VTAN. FÅ. EVINERLIGIT. LIJF. IOH. 3. 227 X 143 cm. 

4. Gravsten av kalksten med reliefornering: i hörnen cirkel

runda medaljonger med tirngla , dödskalle, kerubshuvuden; milt på 


1 Olto Ingcsson eller Ingelsson, som han kallas i Herdam. ISuppl. s. 9) levde 

1497 enligt ett .detta år dalcrat brev av ärkebiskop Jacob Ulfsson . Se Hand!. 

rör. Skand. hist. XVIII, s. 147, 16ö. Gravstenens inskrifl är nåj!;ot felaktigl åter

given å avbildningen fig. 454. Så t. ex. saknas h i Olthe. 
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stenen en lagerkrans, i Yilken en arm, hållande en kalle Ovan

för denna följande inskriplion: HER. VNDER. LIGGER. / BEGRAFVEN. 

WYRDIGE / OCH WÄLLÄRDE. HERR. ANDREAS / LEUl\IAN. FORDOl\1. 1 PASTOR. 

WIDII I FRÖSUNDA. OCH . KORSTA. FÖRSA~lBLIN/GAR. l\IEDH. SINA. KIÄRE. 

HUSTRUR. CHRISTINA. 111: D: / Il: GULT. FRONDINA. OCll H: MARGARETA. 

ELISABETH I \VOLLRATH. TILL. LIIKA. 11\EDll. SINA I LIFSARFWINGAR. -

LJnder lagerkransen: sr. llÄR AR. TAGII. OCH. / BARNEN. soM. HERREN. 

1111GH / GIFWIT. I HAFWER. I EsA: 8 C:AP. v. 18. 205 x 132 cm. 

5. Gravsten av kalk sten med ristad ornering: rektangulär ram , i 

hörnen ci rid ar. Milt på slenen inom en oval ring initialerna: TI: L: S / 

1\1: A: D: / 0: H: S: / E: H: S: Diirovanför följande inskription: 

DENNA STEN OCH LÄGER I STAD IIÖRER FORDOM ERLIGE I OCH BESKEDELIG 

DANNE~1AN HANS LARS/ SON I SKRAESTA OCH DES KIERE HUSTRUS / BARN 

OCH ARFWINGAR; ANNO 1706. -· Om skrift: ll!EN THE RÄTFERDIGAS 

SJALAR ÄRO I GUDZ HAND OCH INTET DÖDSQUAL KOMMER \VID THEM. 

APC: 14: SALTGE ÄRO THE SOM I HERRANOM DÖÖ TY [ANDEN] SÄYER THE 

SKOLA JIUILA SIG IFRÅN SITT ARBETE. SAP: 3. C: 160x1l7 cm. 

G. Ci ra v s ten av rödaklig kalksten rned låg relieforneri ng. 

1 mitLen kartusch med broskornamentik; i kartuschen en kalle 

Ovanför och nedanför densamma rektangulära inskrifltavlor. Å 
den övre följande inskription: DENNA STEN OCH LEGERSTAD / HÖRER 

[11]ANS IÖRANSON I I ÅTESTA OCII HANS I HUSTRO MARETA I IANS

DÅTTER DES BARN / ocn ARFWINGAR jTIL synes vara överhoppatf . 

/ AMNO 1732. - Den undre inskrifttavlan tycks sakna inskription , 

men är :;å villrad , att man intet med säkerhet kan si,iga. Aven 

omskriften (Iesa. 57 cap. v. 2) i,ir till större delen utplånad. 1732 
är ju elt ovanligt senl årlal för en slen med broskornamentik. 

Saken får emellertid sin förklaring därigenom, alt den nuvarande 

inskriptionen tl elen övre inskrifll.av lan tydligen i.ir senare anbragt 

ovanpå en äldre inskrift, av vilken nu endast en och annan bok

stav otydligt skönjes. Kalken angiver en pri:i.stgravsten. 195 x 120 cm. 

7. Gravsten av kalksten. Hektangufar, ristad ram med cirklar 

i hörnen. Å stenen äro Ömehufvudska och Sneckenfeltska vapnen 

huggna i hög relief jämte inilialerna 0. Ö. - 1\. S 2 . F. ö. ingen 

inskription. 195 x 120 cm. 

8. Gravsten av kalksten med omering i hög relief: rektan

gulär ram; i hörnen cirkelrunda medaljonger med dödskalle, tim 

glas och kerubshuvuden; mitt på stenen en lagerkrans, inom 
1 ANoErlS LEUMAN, komminister i Frösunda 1664, kyrkoh erd e 1682, i' 1709 
1 Olof Ornehufvud - Anna Sneckcnfcll. Se noten s. 486. 

.. 
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Foto. Gen. stab. lit . ans/. 1918. 
Fig. 455. Frösunda. Minnestavla från år 1i35, troligen över 


Charlotta Catlrnrina Cedermnrck . 

Ilölze rncs Epitaph aus d . J . 1735. 


vi lken initialerna : E AS I 0 R D J LES. Ovanför och under den
samma slarkt vittrade inskrifter. Omskrift: ett bibelspråk, av 
vilket man endast ka n läsa » . .. INTET DÖDS QVAL KOMM ER VID 

THEM. » (Vish . bok, kap. 3, V. 1.) 138 X 102 cm. 

Enligt lhrfors låg ännu på 1890-lalet utanför vapenhuset elt 
fragment av en rnedellida gravsten, av vars inskrift endast 
.. . OBIJT: ... OR ... kunde urskiljas. 

Minnes ta v I a av målat, förgy lit och skul plerat trä (fig. 455). Själva M1NNESTAVLA. 

tavlan är rektangulär och uppdelad i tre fält med svart botten. 
Å de två övre äro målade Gjerltaska och Cedermarckska vapen

http:r�eklanguli.ir
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sköldarna, å del undre ~i,r anbragt en 
längre tysk inskriplion, delvis versifie
rad , som dock icke innehåll er några 
namn,1 ulan endasl en bön. Å en 
karlusch under inskrifllavlan står: ANNO 

/ 1735. Tavlan omgives av en ram 
med rika akanthusornament och voluter, 
samt krönes av en ad lig krona. H. 165 
cm . B. 115 cm . 

Huvudbaner över »Olof Örnht.ifBEGRAVNINGS

VAPEN. wud, Gen. Qwarlermiistare död i läg
ret för Malmö d. 28 Augu~ti 1644., 
samma år begrafwen, lefwat 44 år• 
(in v. 171[2 ?]).. kul plerat, målat och för
gyllt trä . Färger: gråblåLL, svart, rött, 
guld och silver (senare övermålning) . 
Med bärstång. Jnskrifllavla saknas. 
H. 89 cm. 

Huvudbaner över »bemälle Örn
hufwuds lill a Son, död [1641 överskri
vet ] i Stockholm » (inv. 171[2?]). Skulp
terat, målat oc h förgyllt trä (broskorna 
mentik). Färger: gråblått, svart, röll, 
gu ld (senare övermålning). Med bärstång. 
Inskriftlavla saknas. H. 64 cm. 

Huvudbaner över »Joh. Silfwer
sparre, död 1648 l å sill 5. år », son Lill 
Eric Si lfversparre 2 och hans huslru 
Elisabelh Geel (inv. 171 [2?]). Skulpterat, 
målat och förgyllt lrä. Färger: guld , 

silver, svarl, någol rött (senare överm:"tlning). Å den kartu sch
formade inskrifttavlan följande genom övermålningen otvivelaktigt 
synnerligen förvanskade inskription : 

I-lie iacet Iobiliss Johannes silfrsparre magnre ac bon::c spei 
adolescens u ·o(?). ron minus placidus, quam Genie: or ibus char

1 Troligen lir tavlan uppsatt över CHARLOTTA CATHARINA CEDER ~IA RCK , g. 

m. översten Christian Gjcrlta (j fr nolcn s. 48 1). 
2 Enrc SrLFVERSPARRE till Hamra och Billsta i Frösunda s:n, överste 'l'id 

Västerbottens fotfo lk, t 1671. G. m. Elisabeth Cecil ia Gecte. Någon deras son 

Johan finnes ej upplagen hos Anrcp . 

Foto. M. Olsson 1912. 

Fig. 456. Frösunda. Begra\· 

ningsvapen över .Jolrnn Silfvcr


spane, t 1648. 

Funcralwappen aus d. J. 1G~I S. 
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natUs . Est palre illu tre nob: ac 
forli viro dn Erico SilfverSparre 
Vnobilis et honestis dn elisabelha 
ghet qui cum anniss vixiss et. 
placide cum pieque ultimum diern 
opiit. ano MD CXXXXVIII 
28 iunii. Dux pielas mihi crux 
comes et patiintta cUrsi an 
chora spes. portus vila scata 
mihi est. 

Bärslång finnes. H. 110 cm. 
Huvudbaner över »Pehr Ber

til ·son Huul,1 född 1655, död 
1656» (inv. 1716). Sköld en av 
snidat, förgyllt och målat trii 
(broskornamenlik); lövverket ut· 
klippt i plå t, förgyllt och målat 
(någo t skadat på ena sidan) . Färger: 
guld , silver, rölt, blå tt (senare 
övermålning). Bärslång finn es med 
spikhål efter en nu förlorad in
skrifltavla. H. 100 cm. 

Värja (fig. 457). Kavle av lrä. 
Fiislels metalldelar inlagda med 
s ilver. A båda sid or av klingan 
ingraverat : Jan Tesche Wirsbergh. 
Trettioåriga krige ts tid . L. 100 
cm. 

Värja (fig. 457). Kavlen om
virad med guldtråd. klingan 
på fyra ställ en ingraverat; INTr 

ooMINr, samt å båda sidor oling
ens ulfmärke. 1600-lalels milt. 
L. 117 cm. 

\ ' ÄH.lO H. 

--""'illiollllllll'::ll 

Foto. 1lf. Olsson 191 2. 

Fig. 457. Frösunda . 

Värjor. 1600-talets 


förra hälft och 

mitt . 


OegPn. Ers te Hä lft c 

und ~lille d . 17. Jhts. 


Oljem å lning på duk, framställande Kristus på korse t, jämte OLJEMÅLNING . 

Johannes och kvinnorna. Mycket mörknad . 1700-talets slut. 

Skänkt 1847 av fabrikör C. Dimander på Berg. I samtida, bred, 

Sannolikt den i Anreps iillarla l upptagne PETER RUUTH, f. 1653, t 1656. 

son till kammarrådet Bartholcl Ruulh , t 170 7, och Anna Rosenblad, "t 1707, dotte r 

t ill majo1· Simon Rosenhlacl till Hclgö i Frösunda socken. 

1 
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förgy lld ram. H. 111 cm. B. 
84 cm . 

4· konunga ta l i en kla för
gyl ld a ramar, nämligen: Gustaf 
lll :s tal lill Hiksens Ständ er 
1771 (:)B x 4·0 cm.) och 1772 
(4\J x !i·i"J cm.) , Carl :Xlll:s tal till 
l{ikse ns Stiincler 1810 (61x5;) 
cm .) och Kongl. l\ laj :ts tal till 
l{iksens Sti.inder 1817 (68 x 53 
cm.). Förvaras i sakristian. 

Uedengrans-tav la, » äker 
Wi.ig- och Himmels-Stega til 
th en ewiga .Jubel-F'rögden ... » 
(utgiven med anledning avj ubel
festen 1721 ). Upp kli strad J å 
trä, utan ram. 92 x 69 cm. I 
sakristian. 

Ekkista med sm idda järn-

J{ 1.or.1wn. 

Foto . Upp.~. utsl. 1918. 
Fig. 458. F rösunda . l 65;, å r~ bibel, beslag och n yckelskyllar i rokoko 

bunden 1656. (fig. 450). Övermålad med grå 
l3ibet , rnsu ge1>un<1cn. olj efärg. Troligen id entisk med 

den kis ta , som inköptes 1788. lL 6!) cm. L. 109 cm. I sakristi an. 
I sakri s tian finnas f. ö. två s k åp, två bänkar, ett bord och 

två sto lar av gammal typ, allt brunmålaL. 
På predikstolen ligger 1655 års bibelupplaga , tryckt i Stockholm 

av lgnatiusMeurer. Utomo rdentli gt vackert band av grön sammet med 
rikt graverade silverbeslag och silverknäppen (fig. 4-58). l\litt på pär
men en sköld med, neckenfeltska vapnet och »A S 1656 » ingraverat. 
Skänkt av frn Anna Sneckenfe lt på I-IE.lgö (jft· s. 4:86 , nol. 2). 

Till år 1700 förvarades i kyrkan » Helationes 
(s ic!) S. Brigill<e in folio » (Hansakn . l). Delta ~) rrår Eöt'cles elen, en li gt »gamla Kyrkj oHoken » (an
fört efter inv . 171 [2')]) av sekreteraren l,cjo n ~) lu· 
marck till »Hik · \ rchivum ». i:I I· 

En ligt inv. 171(2?) fanns då i kyrkans i.igo 1J " 
•Cl I. Kongl. Bref och Privilegier på farleden .1. Wje11 ?:1 ist 1~e1'." nm. 

1, . Ål S f .. I. l' .. d I t'll F1g. 4.i.J. l·rusuncla . cme11 an un a 1 -:er '2 or ) 1 'rosun a oc 1 1 Beslag på ek kista , 

Ni.irtuna». inköpt 1788. 
l\i s tenhc>chliigc.

I stape n l Iiänga tre klocrnr:1 1s ..1111. 
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1. Klocka med rysk inskription (fig. 460). Enligt ett inv. (troligen 
från 1712) skänkt av Carl Böllja på Bilsta 1521..1 Denna uppgift iir 
emellertid oriktig. Enligt en av prof. Glubokowski efter ärkeb.-visila
tionen 1918 verkställd undersökning lyder inskriften i översättning 
sålunda: »År 7067 månad maj den 31:a dagen gjuten blev klockan 
denna i Obdorskis di triklet vid Kamenska bukten på Kozlovs strand 
i Uppståndelse(?) byn , för Jikolaus Undergöraren på befallning av 
Domatovystjeny (?) under regeringen lsarens och härskarens Stor· 
fursten Ivan Vasiljevitsch hela Hyssland» , eller mer populärt av
fattat: »Denna klocka göls den 31 maj 1559 e. Kr. under tsar 
Ivan den Förskräckliges regering för den helige Nikolaus Under
görarens kyrka, belägen på stranden av Karnenskbukten vid Norra 
Ishavets kust i distriktet Obdorski och guvernernentet Tobolsk. »2 

Klockan hör sannolikt till dem, vilka av svenskarna som krigs byte 
hemfördes under Gustaf Adolfs ryska kr ig, och som nu påträffas 
i en och annan svensk landskyrka.s 

2. Klocka med gjutna rankornament. Hunt nedre kanten 
läses: DURCH GOTTES HYLF GOS r.IICH GERDT MEYER IN STOK HOLM 

ANNO 1647, runt den övre: GLORIA IN EXCELSIS DEO ET IN TERRA 

PAX HOMINIBUS ANNO 1647. På ena s idan är en bröstbild av 
Gustaf Il Adolf samt Silfversparreska vapnet och ERIK SYLVER

SPAilE TIL BILESTA.4 H. 46 cm. Diam. 63 cm. 

3 . Klocka, en!. inskription [omjgj ulen 1861 av Joh. A Beck
man i Stockholm. Å klockan är ingjuten fö lj ande vers: 

»0 mänska gif akt när mitt manande ljud 
högtidligt och mäktigt kring nejderna höres 
och skynda till templet att lofva d in Gud 
i hvilken allena du lefver och röres. 
Och var icke sj i.ilf blott en ljudande malm; 

' Samma uppgi ft har varit antecknad å fö rsta sidan av en 1625 påbörjad 
k yrkbok (L. I. 1.), men ät· nu - efler en ombindning av boken - till slörre delen 

oläsbar. Om mn.n får anlaga, att 1521 LL1· en fo lläsning för 1621, skulle med Carl 

Bölljn. på Bilsta möjligen kunna avses en Kcttil e ller Kecl Böllja li ll 'fäby, Brnnna 

och Köl'lingc, ryllmästare, '!" 1657. Dennes fa rmors far, Nils Thomasson av den 
gamla Bölljeiillcn, ägde bl. a . Bi lleslad. 

2 ~J s. i Domkapillets arkiv. Jfr en upp als av S[tanny] v. E[ngeslröm] i >Jul· 
hälsning ti ll församlingarna i ärkestiflet 1919 >. 

8 e T. J. AR:-IE, Det slora Sviljod , Sthlm 1917, s. 82 o. följ. 
4 Inv. 171(2?) uppgiver felak tigt, att klockan är skänkl av >Generalen Örnhufvud 

i Helgöö.> ( c nol s. 486 o. 496. ) 
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det är icke nog för dill lugn och ditt bLisla 
alt fa a din bön och alt sjunga din psalm, 
men göra Guds vilja och älska din niisla. » 

H. 118 cm. Diam. 128 cm. 
lnv. 1636 upplnger »klocka vppe i hwalfuet obrukeligh 1 sl.» 

och »en lilhen kl ocka inne i kyrckan brukeligh ». Om den s ist
nämnda säges i e ll odal. inv., antagligen från 1712: »klämtas 
uti, nLie presten går för Altaret, e ll er begynner Ciudsljensteni' , e lt 
sent exempel på ett katolskt bruks kvarlevand e i vårt land. 1 

<..=-. ' .. 

1'/i. llerge11/: de/i11. 1017. 

Fig. 460. Friisunda . Hysk kyrkklocka fn'n 15:i!l. 

Hussischc Glockc \'Olll .]. l ::i5V. 


S a mmanfattning av Frösunda kyrkas .konsthistoria. 

,~:; I. J.<:n kyrka i Frösunda existerade ·an
/!_ ,,__ . 	 nol ikt redan på 1100-talel och dokumenta

riskt 1291. Om dess belii.genhet är emeller

8 
tid ingenting känl. Vid okänd lid byggdes 
ett lite t kapell, be!Liget söder om den nuva
rande kyrkan . Detta kapells nordmur - den 
enda bevarade delen av byggnaden - är 
inbyggd i nuvarande långhusets sydmur. En 
liten rektangulLir, endast inåt skrånande 

. fönsterg lugg är Linnu b ibehållen. Kapellet 
hade förmodligen hörn kedjor av andslen, 

Alb. Flink deli11. 1918. 

Fig. 4(il. Frösunda 
kyrkas planutveckling. 

Grund rissen l wick l ung 
cler Kirc hc. 

1 Jfr s. 261. 

vilka sedermera kommit till användning i 
vapenhusets hörn. - Inventarium i 1100
tals-kyrkan: dopfunten. 

Il. Till delta kapell byggdes en rek
tangu!i:i.r, orappad grås lenskyrka med runda 
tegelnischer i röslenas spels. Den var säkert 
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ursprungligen avsedd att välvas, men valven slogos antagligen 
repriser (eller är en travee senare omslagen). Förra delen av 
1400-talet. - Inventarium: allarskåpet (åtminstone corpus dock ej 
äldre än 1400-talets mitt). 

III. Sakristia och vapenhus tillbyggdes, kanske vid olika till
fällen. Samtidigt med vapenhusets byggande revs kapellet, och 
dess hörnkedjor av sandsten överflyttades till vapenhuset. Den 
tunna muren mellan kapellet och kyrkan erhöll genom påmur
ning med tegel samma tjocklek som långhusets murar i övrigt. 
Senare delen av 1400-talet eller början av 1500-talet. - Inven
tarier: den sengotiska ljuskronan; bottnen i den nuvarande oblat
asken. 

IV. Under 1700-talet erhöll kyrkan större delen av sin nu
varande inredning: altarprydnad (1760; nu undanflyttad för det 
medeltida altarskåpet) och predikstol (1759) ur Magnus Granlunds 
verkstad, bänkinredning (1751), nummertavla (1731), m. m. 

V. 1900 genomgick kyrkan en . grundlig reparation, varvid 
följande arbeten utfördes : fogstrykning utvändigt, förankring av 
muren på grund av dess sprickor, skrapning och vallrivning av 
kyrkans valv invändigt (några rester av gamla målningar om
nämnas ej}, upptagande av nya rökgångar i gråstensmuren å ömse 
sidor av långhuset, sam t deras uppdragning över kyrkans valv 
med skorsten över taket, upphuggning av portöppningarna, såväl 
den inre som den yttre, omändring av orgelläktaren, m. m. Nya 
dörrar och nya, öppna bänkar tillkommo; allt innanrede målades. 
Korfönstret igenmurades och ersattes av ett rundfönster. Valv 
och väggar dekorerades. 
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Zusamrr1enfassung. 

IJi c l\i l"Chc Friis 1111da i>t c in Fe lcl , t e ingebäude dcs wilhrencl der le lzlcn ll illflc 

d cs :\litlclallc rs gchriiu<"hlichc n L a ndkirr henlypus n1i l e infachcm , rcch tcckigcm 

(:rnnd ri ss . !'; ic is t mil backs tc incrnen S l c rn ~c wii l bcn i"1bcrdeckl, clic gl c ich zeit il! mi l 

d en :\l1u1crn :wf~eflihrl \\·o rde n sc in miisscn. Die E n lslch u ngszcil d cr Kirchc isl 

dahcr warschci nlic h in cl c r r rs le n I liilflc dcs I i\ . .lahrh . anzu c t zc n. da Zll de1· 7.c it 

cli c Stc rn~cwiilbc in d icsc n Gcgcndc n aufz11trclcn hcg in n cn. !'akri, t c i 11nd \"or ha ll c 

wurdc n ctwas s piitc r a ngc hau l. Von de n u r,;prli11gl irhe n F ens tcrn ist noc h das 

iis tli chs t c Fc ns tc r dcr Siidfassadc crhal tc n (siehr Fig. 4:1 .1). Dic sp ilzhiigigen. hack

s lc ine rn cn Por la lc der l\irrhc und de1· Vorhall c siml in s piile re r 7.c il e rweilc rt 

word cn. Das Uac h is! " ·ie ~cwiihnlich mi l Schindeln bccl cckt. Ein in t c ressant cs 

Oclail \\"urcl e be i c ine r Reslaural ion ,·om Jahrc 1900 in e incr Biende de. \\"Csl

li ch en Giehc ls ;:rc funrl c n. Da war c in Sc hilT gcmall (Fig. 4.11 ), das Yi ell e ich l darnuf 

hind cule l, dass di c Kirch e dem hei ligc n Olaf gc\\·idm cl \\·o rde n \\"ar. In der Gegcnd 

li egl auc h c ine Q11 elle di c noeh di e • Q11 e ll e rl es Hc iligc n Olaf• genannl wircl . 

Oic j clz i ~c s piltmitlela ll c rli che Kirc h e kann a be r ni ehl cli e 111·spr li ngliche l\ireh c 

diescr C: em e indc sc in. Aus m c hrerc n m ilte la llcrli c he n Dokumenten gehl es deul

l ic h he n ·o r , dass man h ic r schon im 1 ~. Jahrh . cine l\irchc gehabl ha be. l)i c 

j e lzigc l\irc hc birgt auc h einen l"bcrres t cin cs illl ercn Gcbiiudcs, das zu c inc r iillcrcn 

Kirch e orl c r l\apc lle gehiirl hahcn kann. In der Slidmauer dcr I\irchc is t nämlich e in 

Sliick de1· :.\'ordmauc r e ines illtc rcn Gebäudcs c ingcbaut WOl"d c n (auf Fig. 425 sch warz 

bczcich n el). Die Ausdchnung rl ieser l{apc ll c gehL aus noch crha ltencn Grundmauc rn 

hcrYor. Oh rliesc · Gcbilucle cin Te il e incr iillercn l\irc hcnan la ge is t, liis "l s ich j et zt 

ni c ht enlsch eide n. Diese ällc rc Kapcllc is t j cdoch cinmal in der siirlli c hcn 

~lauer dcr j c l zigcn J<irc l1 c c ingchrnt worde n . E rs l beim AulTiih ren dc r \"od1all c 

wurdc s ic wal11·scheinlic h abgchroch en . 

\'on den !1n-cn ta1·cn cl cr ällc rc n, j elzl vcrschwundcne n l\ irchc is l noeh e in 

s:tnds lcinerner Taufs lc in (Fig. 445-447) m il Hclie fdars lclh,tnge n , eine uplilnd ischc 

Arbcit aus cle r lclzlcn llillftc dcs 12. Jahrhs ., aufbcwa hrt " ·o rde n. An m ill ela lle r

li chc n In \"Cnfarcn hes ilzl dic !{irchc ausse rd em c inc n Schnilza llar (Fig. 437-.~0) 

mil inl c1·cssan tc n - le idc r stark rcs laurie rtc n - Fliigelmalcrc ien im Sli lc des 

friihen 15. Jht . \"gl. di c Fliigclmalcrie n d es Schnitzalta rcs d cr Llibe~ k c 1· .\laric n

k irc hc . Zu bcm e rkc n isl, dass d ie nordische n Hc iligc n S. Olaf und . Rirgilla an 

hervorlret c nden S tollen a bgcbildc l s ind . Dic geschnil zle n Tc il c des Alla r5 sche ine n 

s pille r als di c Fl ii gclmalerc ic n zu scin. Ein sellc ncs S t iic k isl dcr s piilmi t lc lallcr

li chc l\ronlc uchter au- Bro nzc (Fig. 450). Bemc rkens werl is l auch eine I los lien

ka pscl , dercn Boden a us einer grn,· ic r t c n Pa lcnc aus de r Zc il u m 11\00 gemach t 

\\"Ord e n isl Yi g. 450). 
Dic Glocke n hil ngc n wi c gc wöh nli ch in c ine m fre is teh enden hölzcrnc n Tun11c 

(L' iµ; . 42~-24 .l aus d em 17. Ja h rh . Unler d en Glocke n befindc l s ich cinc rnss isch e 

Glockc, di c laut Jn schrift im Jnhrc 1559 fii r c ine Nikolaikirche am Ufe r de r 

Kamcnskbucht dcs s ihirischen Eis m eeres (Gou,·ern. Tobols k) gegosscn worden i I. 

Dic Glock c wurdc wahr-·r h cinlic h al s Kric:rsbculc \\"ilhrcnd cles rnssisch en l\ri eges 

f:us la.1· Il. Adolfs nach Sc h wedcn gefiihrt. 
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Er I i n g hu n d r a härad. Se min g hund r a härad. 


SiITrn med ''' betecknar avbildning. 


Ortsregister. 

Alsike ka, U ppi. , kalkmålning l:'ll 

168; 225. 
Altmark , Tyskland , ösltornskyrkor 12. 
Attundaland , Uppi. , tingsliil le 266. 
Bootlöth, Vidbo sn, Uppi. , offerkälla 420 
Bro ka, Uppi. , kalkmå lnin gar 11.i . 
Edshults ka, Små!., m ålning 226. 
Folklandstingstad, Uppi., 266. 
Frösunda ka , Uppi., 458-5(\2. 
Färentuna ka, Uppi. , 12 ; torn 388. 
Gamla Uppsala ka , Uppi. , 13; da te 

ring 389. 
Hablingbo ka, Gott!., krucifix 359. 
Haga ka , Uppi. , 185- 202. 
Himmeta ka , Vstml. , kalkm åln . 226. 
Huddin ge sn, Sdml. , spå n 31. 
Husby-Erlinghundra ka, Uppi., 1- 22; 

torn 388 ; datering 389. 
Husby-Sjutolft ka , Uppi. , kalkmåln. 71. 
Härkeberga ka , Uppi., tegclornering 307. 
Jäders ka , Sdml. , altarskåp 234. 
Kila ka, Sdml., klocka 292 . 
Knifs ta ka , Uppi , 105- 130 ; predikstol 

444 . 
Kumla ka , Vstml. , kalkmålninga r 7 1 ,~ 114 . 

Kvis tbro ka , Närke, orgelfasad 153. 
Lunda ka, Uppi., 265-294. 
Liibeck, ky rkan S. Maria, altai·skåp 478. 
Markim ka, Uppi., 337-373. 
Nacka k a, Sdml. , klockstapel 25. 
Nora ka, Vstml. , orgel H5. 
Norrsunda ka , Uppi. , 23-53; kalk 283; 

kalkmåln . 355 ; torn 388. 
Obdorski, distrikt i guv. Tobolsk, Sibi 

rien, kyrkklocka 499 . 
Odensala ka , Uppi., 54-104. 
Orkesta ka, Uppi., 295-336; murför

band 350. 

Othem ka, Gott!., ka lkm åln . 2~5. 


Hiala ka , Uppi. , tegelorncring 307. 

Higa , krigsbyte 122. 

Hogslösa ka, Östg., kyrkdö rr 344 . 

Hosersbergs slott, Uppi. , altarp rydnad 40. 

Sigtun a: 


S. Pas kyrka 13, 38!.I; murförband 
379: i\la ri aky rkan , portal G2, 139 ; 
gravsten 16.i; stadens hundelsYälde 
266. 

Skepptuna ka , Uppi., 205-264; mur-
förband 350; kalkmåln. 355. 

Skokloster ka , U ppl. , portal 62, 139. 
Skånella ka, Uppi., 374- 41!.I. 
Stafby ka, U ppl. , p redikstol 438 . 
Steninge slott, Uppi. , inventari e r 17. 
Steycrm ark , Österrikc,östtorn sky rkor 12 
Stockholm: 

Hiddarholmskyrlrnn , kall\ måln 3 17. 
Vasakyrkan , a ltarprydnad 239. 

Strängnäs domkyrka, por ta l 62 ; kalk
måln . 317, 355; al tarskåp 401. 

Tensta ka , Uppi., kalkm ål ningar 146 , 
227. 

Tidö s lott, Vst ml., 33. 
Torsholma gärde, F rösunda sn, Uppi., 

offerkäll a 471 . 
Uppsala domkyrka, va pensköld 75, 115: 

a lta rskå p 87, 398; tegelornering 435 . 
\Vall stanäs gå rd , Uppi. , gåva 47 . 
Vang ka, Norge, målning 226 , 
Vassunda ka, Uppi., 169- 184. 
Vidbo ka , Uppi., 420-.i57; kyrkdörr 344. 
Villberga ka , Up pi. , alta rskåp 398. 
Viister-Åker ka , Uppi., rnlv 62 : kruci

fix 120. 
Öja ka, Gott!. , krucifix 320. 
Österhaninge ka , Sdml. , krucifix 320. 
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Personregister. 

Achrelius, Ericu s Henrici , kyrkoherde, 

gåva 3:l8, :'16 7 ; g ra\"Sten 369. 
Adlersköld , Ann a Cath:irina, g. m. Johan 

Thegner, ii:h-a 161 , 162. 

Ahlrot, Gabriel , porträltm:11are, a rbete 

180. 

Albert, målare, piirls t ickare 71. 

Allesson, Ni ls, ärkebiskop, testamente 
131. 

Al ner , E rik Jakob, kyrkoh erde, gåva 490. 

Alsi nius, Christiernus, magiste r , gåva 

162. 

Amcen, G., arki tekt, ritn. 20:i , 239; 

restaurering 223 . 

Anckarcron a, Edvanl, gåva 411. 

Andersdolter, Brita , g. m. Johan An
dersson i Östad, gåva 2.i 1 ; gravsten 

2iiG. 

Andersson , 'directeur', orgelbyggare, 

a rbete 326, 36 l . 

Andersson, Malts (Norrsunda), snickare, 

arbete 404. 

Andersson, Mårten (Lunda), gravsten 289. 

Andasson i Berga, Ni ls, gåva 199. 

Andersson i Broby, Anders, gåva 18. 

Andersson i Br oby, Johan, gåva 18. 
Andersson Gader sta, Erick, grav· 

s te n 256. 

Andersson i Ostad, Johan , kyrkov:ird , 

gåva 240; gravsten 256. 

1dre:-e, Nicolaus, målare, a rbete 92. 

Angulinus, .Johan Mich ., gå,·a 12.i. 

Ankarström, Eva Beata, g m. H.. Fredric 

Schröder, gravsten 369. 

Anvind , rest runsten 253. 

Arnhel, rest runsten 253. 

Arosenius, K., färgskisser 55. 

Asmund, runris tare, a r bete *49, 493. 

Audun, rest runsten 332. 

Aurenius, E rland, kyrkoherde, inskrift 
261. 

Baner, vapensköld 114. 


Baner, Ch risti na Dorothea, friherinna, 


g. m. Eric Leijonhufvud, gåva 246. 

Beckman, Andreas, gåva .iso. 

Beckman , Joh. A. , klockgjutare, arbete 

3, 455, 499. 

Bedoire, Maria Christi na , g. m . Frans 

J e nnings, gravplats 393. 

Bengtsdotter , Cr istina, g. m. Anders 
Erickso n , gravsten 256. 

Bengtson, Gregers, riddare å Beenhambra, 

häradsdomhavande, g:ha 291. 

Berg, Andreas, snickare, schalull m akare, 

arbete 118. 

Bergenstråle, Gustaf Adolph , kornett, 
hovj flgmiistare, gårn 287, 290. 

Bergh , Anders, komm endör, gåva 120. 

122. 

Uergh, Edvard, dekoralionsmålare, ar

bete 465 , 4G7, 4 73. 

Bergholtz & Co, I{. G., kloekgju tarfirma, 

arbete, 26 1, 4 16. 
Bierman, J , klockgjutare, arbete 57. 

Billing, Petter, faktor, gravsten 369. 

Birsa, runsten över 412. 

Biören, se Ka rin Hansdotter. 
Biörk, bildhuggare, a rbe te 193. 

Björck, Jacob, portriittmålare, arl>ctc 

'1'258, 'i'259. 

Bj örn , r est runsten 51 ; runsten över 332, 
493. 

Blume, He inrich, bildhuggare, arbete 33. 

Boding, arrendatorska (Åsby), gåva 451. 

Boman, G. U., ritn . 375. 382, *384. 

Bond e, runsten över 288. 

Borman, Jan, l>ildhugga re *227 f. 
Borman, Pasquier, bildhuggare, arbete 

402. 

Bosson , Magn us, ii rkebiskop, t esta
mente 131. 

Bovallius. Joh., befallningsman , gåva 489. 

Boz::cus , Niclas, auditör, gilva 406. 
Brand, Geriko och hustru Greta, grav· 

sten 165, 166. 

Bruce, run sten över 331. 

Bruun, (Eri)ck Eriehson , gravsten 369. 
Bu(h)r e, Claes J onas, h ovjunkare, gåva 

437. 



505 PERSONREGISTER. 

Bureus (Bure), Andreas Engelbrec.hts
son, generalmatematikus, gåva 455; 
inskrift l 55. 

Böcker, Michel, guldsmed, arbete 44, *45. 
Böllja, Carl 499. 
Böllja, Kettil (Keel), ryttmästare, gåva 499. 

Calcarius, anonym stenmästarskola, ar· 
bete 282, '''446, *447. 

Cederberg, orgcli1 ist, orgelbyggare, ar
bete 179. 

Cedergren, G. A., guldsmed, arbete 406 
Cerlerhielm, Carl \Vilhelm, kammar

herre, byggnadsledare 310; in skrift 
'''311; gåva 333. 

Cederhielm, Josias , friherre, riksråd, 
gåva 363. 

Cederhielm, Märta Ulrica, g. m. 1. C. 
F. Leijonhjelm, 2. Robert Montgomery, 
ang. orgel 326. 

Cedermarck (Sternell), Charlotta Catha
rina , g. m . Chr. Giertta, gåva 480; 
gravsten 496. 

Cederström, C. G. H., friherre, gåva 
148, 156. 

Cederström, Emanuel, friherre, ågare av 
kyrkinventarier 125, 165, 180, 182; 
avskriftsaml. 132; hyggnadsundersökn. 
136; anmålan av fornvårdsårende 150; 
gåva 157. 

Cederström, Rudolf, friherre, intendent, 
ritn. 131, *144, *145; byggnadsun
dersökn. 1~6, 137 . 

Chreijman, Elias, kyrkoherde, prost, 
uppbörd av silver 283. 

Claeszon, Aris, bildhuggare, arbete 361. 
Clerck, Ulrica Eleonora, g. m. Casper 

Wrede, gåva 283. 
Coninxloo, Cornelis van, målare, ar

bete 235. 
Curman, Sigurd, professor, kyrkorestan

rering 146 f. 

Dahl, G. J., målare 151. 
Dahlberg, Anna Greta, g. m. (?) Lars 

Ström, gåva 201 . 
Dahlgren, Bengt, kommissarie, gåva 

284, 291. 

Dant, i\1arten, klockgjutare, arbete 260. 
De la Gardie, Christina Catharina, g. 

m . 1. G. A. Leijonhuvud, 2. G. 0. 
Stenbock, gåva 333, 449, 451. 

Dimander, C., fabrikör, gåva 497. 
Domatovystjeny (?) 499. 
Drake, Johan Christersson, överste, 

gåvn 489. 
Dnfwa, klockare, arbete 215. 

Edberg, Carl, gelbgjutare (?), arbete 
199. 

Eek, Bengt Nilson, befallningsman , gåva 
32\J; gravsten 332. 

Ehrenkrook, Olof, protokollssekreterare, 
gåva 284. 

Ehrenstrahl, David Klöcker, hovmålare, 
arbete 258 . 

Ekengren, Jonas (Johan), orgelbyggare, 
arbete 362, 405 . 

Ekholm , C. A., arkitekt, ritn. 170. 
Elfstrand, byggmästare, arbete 67. 
Elgenstierna (Elg), Peter, kapten, obser

vationer 338; gåva 366, 36 7. 
Em pora, Mar(gareta Eri)chsdotter, g. 

m . (Eri)ck Erichson l:lruun, gravsten 
369. 

Enbom, Axel, tombyggare från Rö sn, 
Uppi. , arbete 3 l. 

Enebom, Margareta, g. m. L. I. \Valle
nius, gravsten 164. 

Enqvist, klockare, gåva 244. 
Enrik, klockgjutare, arbete 292. 
Erici , Birgitta, inskrift 455. 
Erici, Ericus, in skrift 455. 
Eriksdotter, Annika, g. m . Erik Person 

i Eke, gravsten 289 . 
Erichz-dåtter, Brita, g. m. Lars Erici 

Tibelius, gravsten 493 . 
Erickdolter, Elizabet, g. m. Bengt Nil

son Eek, gå va 329; gravsten 332. 
Erickson , Anders, gravsten 256. 
Ericson, E., guldsmed, arbete 198, 488. 
Eriksson, E., orgelbyggare, arbete 326. 
Eriksson i Billsta , Joh ., gåva 492. 
Ericksson i Finbärga, Erick, arbete 310. 
Ernander, E., guldsmed, arbete 154, 

*282, 448. 
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Ersdolter, Anna, g. m. Magnus Janson , 
gåva 360. 

Ersdotter, Anna, g. m. Eric Larson i 
\\lå lsta, gravsten 254. 

Ersdotter, Anna Christ. , g. m . Jan Jans
so n i Slåsta, gåva 99. 

Er~dotter, Brita, g. m. J. M. Angulinus, 
gåva 124. 

Erson i Nöreby, Erik, gravsten 289. 
Ersson i Lilla Söd erby, Eric, gåva 269. 
Ersson i Skoby, l\las , gåva 260. 
Erson i Sälna, Anders, auktionsköp 382. 
Eugenie, prinsessa av Sverige, gåva 116. 

Fahlcrantz, Axel Magnus, hovbildhu g
gar e, a rbete 361. 

Fahlsten, Joh ., klockgjutare, arbete 108. 
Falken berg, Carl, övers telöjtnant, fri

h erre, gåva 285, 286 . 
Fl eming, 'Vendela , Magnona, grevinna, 

g. m . Carl Oxenstierna, gårn 181. 
.Flinta, Jan, trossku ,k , a uklion sköp 404 . 

Forn elius, Lars, aktuarie, gåva 1:!59, 
363; gravsten 369 

Fornholm, A., guldsmed, arbete '''46. 
.Fredrik 1, besök i Lunda ka 1720 266. 
Frök~nberg, B., arbete 195. 
Frösten, runsten över 368. 

Gahm, Anders , gåva 328, 329. 
Gardtman , Gustaf, major , process421, 454 . 
Gardtman, H., fru , gåva 451. 

Gerner, Charlotta Johanna, g. m . kan
slirådet Johan lhre, gå va 199. 

Gerss, J. ,V., arkitekt. ritn. 296 , 326. 
Gestrinius, Johannes Olai, kyrkoherde, 

gravsten 414. 
Gislög, res t runsten 412. 
Ginlög, r es t runsten 453. 
Gjertta, Christian, överste, gåva 480; 

gravsten 496. 
Granlund, Magnus, bildhuggare, arbete 

17, 150, 151 , 179, 194, '''355, 356, 358, 
*39~ 397, *479, 480. 

Grau, Olof, saltpetersjuderidirektör, hand
teckn. *293, '''373, '''4 19. 

Green, Cecilia , g. m. riksrådet Eskil 
Jsaacsson Baner, gravsten '''413. 

Gregorii, Daniel , kyrkoh erde, inskrift 

455. 
Greij, Anna, g. m. Anders Bergh , gåva 

120, 122. 
Gröndahl, Peter, kyrkoh erde, prnst, 

por triitt *290. 
Grönwall, C. F. , klockgjutare, arbete 

261, 416. 
Gudrik i Myrby, runsten sinskrift 288. 
Gunnar, runsten över 49. 
Gustav Vasa. minnestavla 306, 332; 

porträtt 332. 
Gyldenklou, Anders Gideon, genera l

major, gåva 410. 
Gyllenbååt, Casper (Lampa), hovrätts

råd , gåva 416. 
Gyllenstjerna, Carl Eriksson , greve, gå \'a 

17 , 91, 97, 99. 100. 
Gyllenstjerna, Erik, friherre, gåva 17, 95. 
Gyllenstierna, vapensköld 90. 
G:'lse, Olof, kyrkoherd e, grn\'s ten 415 . 

Haag, Anna Catharina, g. m . Petter 
Billing, gravsten 369. 

Halfdan, run s ten över 413 . 
Hallberg, Jons Håkansso n, gravs ten 255. 
Halls tröm, Gunnar, artist, arbete 148. 
Hansdotter, Biören, l<arin , gravsten 164. 
Han sson, J , grosshandlare, gåva 448. 
Haqvonsson, Guntrud Germundi, gåva 

180. 
Harthin, J. C., handelsman, gå\'a 97. 
Hartman, Maria, gåva 49. 
Hedberg, Gustaf, bokbindare, arbete 416 . 
Hedenricus, Stockholmensis, klockgju

tare, arbete 292. 
Hedvig Eleonora, porträtt *257. 
Hclin, Magdalena, g. m. Lars Forne-

Jius, gåva 363; gravsten 369. 
Hellman. A. F., guldsmed, arbete 99. 
Hemmig, rest run sten 49. 
Hildebrancl , Hans, riksantikvarie, forn

vårclsärencle 150 ; om gravsten 164. 
Hjerpe, Erik, kyrkoherde, process 421 , 

454. 
Holm, Per Persson, byggmästare, arbete 

107. 
Holma, rest runsten 287. 
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Holme, runsten över 253; rest runsten 
332. 

Holmen , Abraham, vice pastor, förlda
ring över besvär 450. 

Holmfast, rest runsten 288 . 
Holmfrid, rest runsten 288. 
Holst, von, se Horst. 
Horner, Gerhard, klockgjutare, arbete 

108. 
Horst, Beata von, fru, kornettska, gåva 

238. 
Huswedel , se Lohreman . 
Hwiit. Erich Mathson , kyrkoherde, grav

s ten 253. 
Hvijt, ){irstin Erichsdotter, g. m. E. H. 

Achrelius, gåva 367; gravsten 369. 
Hård, Peder, uppbörd 375. 
Håra, runsten över 332, 
Hökerstedt, Carl, auditör, gåva 301, 

404, 407, 415. 

fö!ström, llrita, g. m . Nils Sjöberg, 

gåva :.!51. 
Inga, rest runsten 452. 
Ingemund, runsten över 412. 
Jngesson (Ingelsso n), Otto, gravsten '''402, 

493. 
In gevald , rest runsten 412. 
han den förskräcklige, rysk tsar, in

skrift å kyrkklocka 409. 

Jansdåltcr, Mareta, g. m. Hans .Jöran· 
son i Åtesta, gravsten 404. 

Janson, Magnus, gåva 360. 
Jansson i Slåsta, Jan, kyrkvärd, gåva 09. 
Janson i Örsta, Erik, nämdeman , kyrk

värd , gåva 360. 
Jenuings, Augusta, g. m . Edvard Anckar

crona, gåva 411. 
•Jenning,, Eva Maria Charlotta, f. Piper, 

g. m. ryttm. G. A. F. Jcnnings, gåva 
406, 408, 400, 412. 

Jennings, Johan Jacob Frans, hovmar
skalk, gravko1·1 byst 303; gåva 394. 

Jennings, Sara, hovfröken , gåva 4 11. 

Jorund, runsten övrr 51. 

Jöranson i Åtesta, Hans, gravsten 40.t. 


i{afle, Erland, vicepresident, epitafium 
*126; gravsten 127 ; huvudbaner 128. 

Kafle, Märta, g. m . Ambjörn Ulf, gåva 
450. 

Karl XII!, gåva 44. 
l{arlsson, l\nut, kiörkioprester i Fielle

sta 206. 
i{assiopmus, Petrus Thomre, kyrkoherde, 

gravsten 254. 
Koszelewska, Barbara, inskrift 448. 
l{rabbe, l{ristina, g. m . Andreas llureus 

(l3ure), gåva 455; inskrift 455. 
i{ruus, Brita, friherrinna, g. m. Jacob 

Lilliehöök, bänkrum 152; gåva 154. 
Kruus, Johan Jespersson , kammarråd, 

gilva 160. 
Kumlin , J . P., snickare, arbete 151. 
Kättilög, rest runsten 287. 
Kökeritz, Anna Christina, gå va 160. 
Köster, Johan Henric, kyrkohe1·de, 

memorial 175. 

Lagersparre, Daniel Svensson (Lefller), 
räntmästare, gåva 406. 

Lancemannus, Laurentius, in skrift 8. 
Lange, Hedvig Sophia, g. m. Gustaf 

Adolph Liljehorn , gårn 251, 287. 
Larsdåtter, Cl1erstin, g. 111. Erich Jan s

son Lund, gravsten 280. 
Larsson, Eric (Vidbo), gåva 437. 
Larsson, Johan (Vidbo), gåva 437. 
Larsson, Per, löjtnant, lån av textilier 

170. 
Larsson i Litselby, L., ·gåva 244. 
Larson i Löfhambre, l\Jats, gravsten 256 . 
Larsson i Skräesta, Hans, gravsten 494. 
Larso n i Wålsta, Eric, gravsten 253 . 
Laurentz, Johan, arkitekt, ritn. 265, 

266. 
Leffler, se Lagersparre. 
Lcijonhufvud , Beata, g. 111. Thure Oxen. 

stierna, gåva 283 , 284. 
J oanzon i Rickeby, Nicla , testam ente, Leijonhufvud, Catharina Sigrid, fri · 

453. herrinn a, g. m. Gustaf Lade, i;åva 243, 
Jobjörn , res t ruu sten 413. 2.J.4, 245, 251; grav~ten ''':.!55, 256 

3 1- 175426. S 11eriges kyrkor. Uppland IV. Se111i11gl11u1dra härad. 
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Leijonhufvud, Ebba, grevinna, gåva 243. 
Leijonhufvud, Eric, överste, gåva 246. 
Leijonmarck, (S. A.), sekreterare 498. 
Lemon, Charles, guldsmed, arbete 155. 
Lewenhaupt, Axel Johan, amiral, gåva 

-142. 
Leliman, Andreas, kyrkoherde, grav· 

sten 49.J.. 
Lindegren, Agi, arkitekt, ritn. 55, 56, 

87, 92; restaurering 65. 
Lindgren G., arkitekt, !'itn. 375. 
Lingberg, Olaus, kyrkoherde, gravsten 

415. 
Lode, Gustaf von, ryttmästare, grav 

sten ';'255, 256. 
Lohreman, 	 Sophia Catharina, f. Hus

wedel , g. m. Gustaf Lohreman, gåva 

368. 
Lovisa Ulrika, porträtt ';'258. 
Lund , Eriek lanson, gravsten 289. 
Lundberg, A. W., konsthist. antcckn. 

rör. flldre k :obyggn. i Uppi. 387. 
Lundberg, Gustav, porträttmålare, ar

bete 258, 259. 
Lundia, Vendela, g. m. auditör Niclas 

Bozrcus, gåva 406. 
Lundin, A. L., målningskonservator, 

arbete 144. 
Lutken Schvager, Jochim, bildhuggare, 

arbete 179. 
Lön berg, Catharina, g. m. Anders Gahn, 

gåva 329. 
Löthström, Joh., ·Snickare, arbete 152. 
Löwenström, Gustaf Adolph, ryttmäs 

mästare, kyrkorep., gåva 393. 

Markström, E., guldsmed, arbete 448. 
Matsdotter, Karin (Frösu nda), graYsten 

493. 
Matson i Söderby, Piir, gravsten 289. 
Matthire, Henricus, pastor, gåva 151, 

152, 162. 
Mattsson, A., antikvitetshandlare, köp 91. 
Matsson i kvarnen (Skånella), Anders, 

snickeriarbete 403. 
Meijtens, Abraham, guld smed, arbete 97. 
Melander, Peter, kyrkoherde, inskrift 8. 
Mellander på Harg, Johan, gåva 405. 

i\1erckel, Joh. Vallcnt., kyrkoherde, 
gravsten 165. 

Meurer, Jgnalius , boktryckare, arbete 
498. 

Meyer, Gerhard, klockgjutare, arbete 57. 
142, 333, 33.J., 372, 416, 455. 

Meyer, Gerdt, klockgjutare, arbete 4!l!l. 
Meyer, G. S., kloclq!jutare, arbete 292. 
Meyer, Johan, klockgjutare, arbete 261. 
Modinus, Petrus Laurentii, kyrkoherde, 

gravsten 414. 
Molstadius, Johan .J., kyrkoherde, för

s törelse av arkivalier 421. 
Montgomery, 'Villiam C., brukspatron, 

gåva 330. 
Morin, 1-1 ., komminister, g:'lva 291. 
Morström (i Harg), hovkamrer, g:'lva 407. 
M:'lnesköld, Brita, g. m. Erland Kane, 

epitafium *126; gravsten 127. 
M:'lnsson, Filip , dekorationsm:ilare, ar

bete 146, 151, 152. 
Mälkers Doter, Catrina, gårn 18. 

Nicolaus, ärkebisko p, ämbetsbrev 267. 
Nisbeth, i\lauritz " ' ilhelm, överstelöjt 

nant, g:'lva 212. 
Nordstedt, Gust, kyrkoherde, anteck

ningar 1, 2; inskrift 90. 
Nordström, E., dekorationsmålare, ritn. 

295; arbete 311. 
Norcn, H., l<yrkoherde, kyrkobeskri\' 

ning 24. 
Norreus , Johan, kyrkoherde, gåva 238, 

242, 252; gravsten 256. 
Normelin, fänrik, byggnadsfråga 142. 
Notke, Bernt, bildhuggare, arbete "'237, 

238. 
Nygren, A. G., orgelbyggare, arbe te 152. 
NålT, Maria, g. m. Johan Skytte, gåva 

170. 

Olof, ärkeb iskop, visitation 4 72. 
Olofsdotter, Lisbetta, g. m. A. E . Äman, 

gravsten 254. 
Olofson, Erik, Jan och s ,·en (Lunda), 

gravsten 289. 
Olofsson, Abraham, provinsialskrivare. 

gåva 119 ; gravsten 127. 
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Olsson i Laggartorpet, Anders, skogvak
tare, gåva .J.50. 

Osniken, rest runsten 33.J. 

Oxenstierna, Ebba, g. 111 . Johan Sparre, 
gravkor 33; gåva 4.J., .J.!J. 

Oxenstierna, Gabriel Chri;ljernsson, fri 

herre, gåva !)5. 
Oxenstierna, Gabriel Gabrielsson, grev<', 

president, byggnadsverksa mhet 43. 
Oxenstierna, Jöns Bengtson, ärkebiskop, 

173. 
Oxenstierna, 	 Karin Axelsdotter, g. m. 

Johan Jespcrsson Kruus, g:iva 160, 

162. 
Oxenstierna, Thure, landshö\rd ing, greve, 

gåva 283, 28.J.. 
Oxenstierna , vapensköld 63, 114. 

Palmrolh, P. '""arkitekt, ritn . 106, 118, 
131, 133, 205, 265. 

l'edersdotter, Margrete, g. m. ~Jats La r
son i Löjhambre, grnvsten 256. 

Pederson, i\få ns, litnsman, epitafium 
* J!J. 

Persdotter, Beata Brigitta, g. m . E. E. 
Thaddams, gravsten 254. 

Persson, .J . E., kyrkoherde, gåva 2.J..J. 
Persson i Eka, Erich, gåva 285, 28!J. 
Persson i Herrsta (Jährsta), Erich, riks

dagsman, gåva 2.J.6, 44!J. 
Persson i Krogsta, Gustaf, gravsten .J.53. 
Pehrsson i St. Söderby, Anders, gåva 

283. 
Pctri, Andreas, inskrift 92 . 
Petri, Laurentius, inskrift !J2. 
Pettersson, A. R., kondnktör, ritn. 131, 

152. 
Pettersson, G., arkitekt , ritn . 2.J., 106, 

112, 115, 118. 

Pettersson, C. \Vilh ., artist, konservering 
av m1ll11 . 227. 

Phal, Catharina, g. m. Peter Elgenstierna 
(Elg), gå\•a 366, 367. 

Phal, .Johan , rådman , gåva 36.J.. 
Philippusson, .Johannes, kyrkoherde 

472. 
Planting-Gyllenbåga, 	Eric, generalmajor, 

gåva 449. 

Plomgren, Hedvig Sophia Yon, g. 111. 

hovmarskalken John Jennings, gåYa 
405. 

Porse, Gregorius Olofsson, kyrkoherd e i 
Skå nella, omnämnd 375. 

Prccht, 13urchardt, bildhuggare,a rbete 13. 
Piirsdottcr, Anna, g. m . Erik Janson i 

Örsta, gåva 360. 

Pärsdotter, l<arin, g. m . Mårten Anders
son (Lund) gravsten 28!J. 

Piirsdotter, Kierstin, g. m. Pär Matson 
i Söderby, gravsten 28!). 

Pi1rsdoltcr, Maria, g. m. Erik Erson 
Nöreby, gravsten 28!J. 

Pährson i Sätuna, Olof, gåva 18. 

Hagne, runsten över 452. 

Hagnfrid, rest runsten 493. 

Bagnhild, rest runsten 452. 

Rahm , Catharina, g. m. Joachim ~lure


lius, gravsten 165. 

Hegen sdorph , Anna ~lagdalena, g. m. 
Johan Norrcus, gravsten 256. 

Reimers, Carl Gustaf, målare, arbete '''3 11. 
Hisberg, orgelbyggare, arbete 4.J.6. 
Hode, Herman , bildhuggarc, arbete 3:2.J.. 
Rodiilf, rest runsten 253. 
Rogberg, Carl Georg, professor , kyrko

herd e, gåva 180. 

Rolamb, Anna, gåva l!J9, 200. 
Runt ( Huuth), Per 13ertilsson, huntd

baner .J.97. 
Ryding, A. F., kyrkvärd, tillvaratagande 

av m edeltida skulpturer 439. 
Hörik, rest runsten 51. 

Sach, Fredrik Ulric, friherre, gårn 150. 
Saklingh, Bengt, befallningsman , gån1 

451. 
Salenia, Brita Olofsdotter, g. m. J ohan 

Phal, gåva 3G.J.. 
Salenia, Ingeborg Olofsdotter, gåva 367. 
Salthenius. Lars, kyrkoherde, försvars

skrift 338. 
Saxenberg, Eric, vinättiksbryggarc, gåva 

370. 

Schcnier, 	Cornelis, nui lare, s ignatur 231, 
232; arbete 227 f. 



510 PERSON REGISTER. 

Schinkel, J3. von, övers te, g:"tva 47. 

Schinkel, Joh. Fr. von , b rukspatron 

gilva 47. 

Schröder, Holand F1·edric, k onsul, gåva 

3(ij: gravsten 369. 

Schutes, E lisabeth Nilsdo tte r , g. m . J . 

E . Vidman, g:ha 158 ; gravsten 164. 

Se ipel & Liljendah l, klockgjutarf:irma 3 
Sigbj örn , runsten över 287. 

Sigfast, r est runsten 453. 

Sigfrid sson, G. C., s nickare, arbete 4H. 
Signiut, res t runsten 331. 

Sigröd , runsten s ins krift :132. 

S igvid , r est runsten 3:-11. 

Silfverbrand, Carl Gus taf, öfverfyrver

kare, gravsten '''4 I.i, 415. 

Silfversparrc, E r ic, öve1:ste, gåva 4!)9. 

Silfvcrsparrc, J oh., huvudbaner '''496. 

Sjöberg, Nils, kyrko h erde, pros t , in

skrift 282. 

Skjöldcbrand, Anna Charlotta, g. m. C. 

G. 11. Ced erströ m , gåva 148. 

S kjöldebrand, J ca nne, fröken, gåva 156. 

S kruf, E ri c och Christina. gåva 366. 

Sky tte, J ohan , riks rå d , gärn 170. 

Skytte, Wendela, g. m . landshönl. H ans 

J\y le, g:h-a 160. 

Sneckenfclt, Anna Larsd otter , g. m . Olo f 

Hansson Örnehufvud, gåva 488, 48!l, 

492, 4!l8; g ravsten 494. 

Soop, Anna ~( aria, g. m . Carl Eriksson , 

Gyllenstierna, gåva 17, 5 7, !l!l. 

Sophia Albertin a, prinsessa av Sverige, 

p ortriHt * 25!l. 

Sparre, Joha n Ericsson, l::q.pnan , st:'tt

h å llare , gravkor 33; g:\va 44, 4!l. 

Spa rrc, J ohan J ohan sson, assessor, hu

vudbaner '''.;O, 5 1. 
Sparrman, H edvig Eleonora , grtva 411. 

Spcns, vapens köld 170. 

Staare, Gustaf, löjtnant, gåYa :lG4 ; har

nesk, viirja o. fann 370. 

Stafhc ll , gulds m ed, nrbete 241 . 

Sten, runristare, arbet e 452. 

S terne ll , se Ccdcrmarck. 

Steuchius, .Jo h annes, iirkebiskop, ang. 

mässhake :!67. 

Stjernroos, Carl. hiirarlshö \·ding, gilrn 411. 

Strå ltle, S. W., guldsmed, arbe te !l7. 

Ström, Lars, r ådm an, gårn 200, 201. 

Sture, Sten cl . ä., vapenskö ld 63, 11 5. 

Slöör , Hindrich , kammarjunkare, p ro· 

cess 11 !l; huvudbaner *128. 

Sundström , Anders Andersson, arkitekt, 

ritn . 170, 173, 175. 

Sune, runris ta re, a rbete 287. 

Sune, r es t runs ten 287 . 

Suneson , Swen , testamente 350. 

Swan, direktör . orgelbyggare, arbete 239. 

Svart, se Örnehufvud, Olof Ha nsson . 
Sven, runste n över 287. 

Söbjörn , runs ten över 4 1 :l. 

Sö ding, m r1ster , arbete 40. 

T egensköld , Carl F redric, generalmajor , 

gilva 285. 

Tempelma n , 0. S., a rkitekt, rit n. 43. 

T esch c, J an (.Joha nnes) k lingsmed, So

lingen , arbete '''4!l7. 

Thadd::cus, Ericus Erici , kyrkoher de 

gravsten 254. 

Thegn cr, .Jo h a n, fr iherr e, president, l rt k 

larc 152 ; g:ha Hil. 
Thegncr , Maria, g . m . auditör C. Hö ker

stcdt, gåva 404, 407. 

Thcgncr, O lov Arvidsson , friherre, lands

h övding, gåYa 157. 

Thiiign , runs ten över 287. 

Thyrve, rest runsten 41 :L 

Tibelius, La rs Eric i, kyrkoherde, grav

s ten 493. 

Ti bel i us, Ola us, kyrkoherde, porträtt 

180, l !J7 ; gåva 200. 

Tof,·a , rest r unsten 4!l. 

T o rs ten , rest runsten 368. 

To tt, Urita , g. m . E ri c Planting-Gyllen

b:,ga, g:hoa 44!l . 

Tott, llletta Tönncsclotter, g. m ..Jöran 

H anson, gravsten ''' 127. 

Trollc, Beata Eriksdotter, g. m . Gab. 

f.hristjc rnsson Oxensticrna, gåva 95. 

Tungcl , A do lf, s tå thå llare, gåya 486. 

Törn , Ca tharina, trf1dg:,rds111iis taränka, 

g:\ya 45 0. 

Ul f(f), Ambjö rn , mnjor, g:'\rn '150. 
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Ulfhjelm, se Ulf, Ambjörn. 
Ulfsson, Jakob, ärkebiskop, vapensköld 

63, 75, 115, 404. 
Unander, 1 ils, kyrkoherde, pla ntering 

3-11; gravsten 370. 
Upstedt, Nils, uppbörd 283 . 
Utter, Daniel Bengtsson, se Uttermarck. 
Uttermarck, Daniel, st:ithållare, gårn 

24i. 

Wahlgren, Ch ristina, jungfru , gåva 290. 
Vakres(-as), runstcnsinskrift 287. 
\Vallcn ius, Laur. I., kyrkoherde, grav

sten 164. 
\Vallenstjerna , Anna i\largarelha, g. m. 

C. G. v. Danckwardt, gåva 280. 
\Vallerstedt, Margareta, g. m. riksrådet 

Matthias Björnklon, bänkrum 151 . 
Vargas, r est runsten 253. 
\Vasa, Eric Johansson 311, 312, 332. 
Vasa, vapenbild 31 1, 312. 
\Veijgelt, murmiistare, Stockholm , kon

trakt 421; arbete 432. 
\Verdt , Alheit von , g. m . Andreas Beck

man (?), gåva 450. 
Widgren, arrendator, Skånellaholm, auk

tionsköp 402; gåva 408. 
Widgren , snickare, arbete -103. 
Widman, Christina, gravsten 201. 
Vidman, Johann es Erici, kyrkoherde. 

gåva, 158; gravsten 164. 
Vifrid, rest runsten 368. 
Vig, rest run sten 51. 
Viger, rest run sten 412. 
Wiholm, !{. arbete 40. 

Willems, .Johann, klingsmed, Solin gen, 
arbete *51. 

Vinoman, runsten över 453. 
\Vitten, Maria Cath. vo n, g. m. Nils 

Lagerstolpe, gravsten 201. 
Wollrath, Margareta Elisabeth, g. m . 

Andreas Leiiman , gravs ten 494. 

Vos, i\lartin de, målare, arbete '''-12 , 
*43, 44. 

\Vrede, Casper, major, gårn 283, 291. 

Yttrreus, 0, guldsmed, arbete 155, 3'.17, 
328, 363. 

Yxkull, Beata, g. m. Erik Gyllenstjerna, 
gåva 17, 95. 

Zelterstrand, inspektor vid Vallstaniis, 
Uppi., gåva 48. 

Zithelbergh, Carl Gabriel, fänrik , hun1d · 
baner 129. 

Zithelbergh, Gunnar, överstelöjtnant, hu 
vudbaner 129. 

Åkerberg, målai;e, arbete 398, 403. 

Åkerlind, L. E., gåva 101. 

Åkerman & Lund , orgelbyggare, arbete 


92. 
Ålander, Georg, gästgivare, gåva 154. 
Åman, Andreas Erici, kyrkoherde grav

sten 254. 
Årman, fru , gåva 18 1. 
Ås brink, Petrus, komminister, auktion 

efte1· 290. 

Öhrman, Andreas, guldsmed , arbete 

198. 
Öhrman, And., inspektor, g:ha 180. 
Öhrn, I{. A., prost, gåva 159. 
Örn, Matz, kapten, epitafium *19; vä1:ja 

19, *20. 
Örnehuvud , Axel, kapten löjtnant, gårn 

484, 48 7, 490. 
Örnehufvud, Brita , g. m. Adolf Tunge! , 

gåva 486. 
Örnehufvud, Olof Hansson (Svart), gene

ralkvartermästare, gåva 486, 492, graY
sten 494 ; huvudbaner 496. 

Österberg, Otilius, arkitekt, ritn . 296 ; 

restaurering 310. 
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Sakreg i s te r. 

Ab el , 0 1Trn1· 7;;.; d ödas 401. 

Abner dödas av Joab 77. 
Absid 4, 2G, 21G, 298 f, 3-12 f, 378 f. 

Adam och E\'a 120, '''3 13. 320; synda . 

fall e t '''3 13 ; u ldrivande t ur paradiset 

*313. 

Adonis död 121. 

S. Agnes (Agnete) *477, 478. 


Alta rbryn 48 


Altanly na, se h okdyna. 


Altare: 


Hun1daltare. allarring 13, 40 ,_87, 11 ;;, 

149, 179, 193, 227, 278, ''':118•.'''355, 

:l'1G, ''':i96, 436, * 437, 47:!. 

l{yrkogilngsallare 480. 

Olforaltare 8!). 


Sidoa ltare 63, 87, 89. 


S. Petri altare G2 . 

Altare i s akris tian , 89, 276. 

Altarkläde 132, 160, lGl , 170, 452. 

Altarlist 170. 

Altarprydnnd, -tavla, -uppsats 13, 40, 

88, '''89, 11.>, 116, 1 ·19, 150, 179, l 93, 

''''.27!J. ~3 18 , ''':l96- :l98, '''4:l7, 478, *479. 

Altarsld p, medellida "'87, 88, 1 Hi , ''' 11 7, 

118, 150, 193, *194, '''227 r.. 279, 

'''320 f., 3;;s, '''397- 402, 438- '''H 2, 

-173- ''478. 

Ambros ius 82, 114 , 116, *117. 


Am o r ''' l'.22. ''' 12:i. 


Andreas 88, 116, '' 117, :J.i4. 


Andrnmeda vid klippan 121, " 123. 

Ankare, se murankare 


S. Anna '''87, 88, 24!1, *25:1, *:121, 323, 

*4:l9, 440. 
Trolorn i ng 398, *39!). 

Delar sin egendom 3!J8, :l!J!). 

~l otlager ä ngelcns budskap *3!HJ, 400. 

~ l ö l er Joakim '''3!J!J , 400. 

Åldrad m ed Joakim pil \'and ring *'399, 

40 I. 

Vakar vid .Joakims hå r '''399 , 401. 

Antependium 48, 101 , 12;;, lj9, 160, 

1Gl , 170, JSl , 246- *2-19, 285, :130, 

:lG7, 408-*410. 45 1, -152, 492. 

Apollo 282. 

S. Apollonia 37. 


Apostlarna (se ih·en namnen) 225. 


Aristote les och h elft r e n 4O1. 


Arons grönskande sia\' 86. 


Augus linus 84, 114, 11 6 , ''' 117, '''230, 

231. 

A ul• lian :l kyrkoi n \'e n tarie r , el. försäljning 

123, l!JG, 376, 402, 404,410,4:"i2,.J78, 
482. 

S 13arhara 3!J, '''87, 88, 11 5 , 11 6, ''' 11 7, 
1!JG, ''' 1 !J7, 2.rn, '''25:1 , 3;;4, '''439, 440, 

'''476, :n8. 

11ar tolomeus 88, 11 G, ''' 11 7, 354. 
Begravningsvapen *50, 5 1, 128, 129, '''49G. 

S. Birgitta 37, 11;; , 1 16, :;: 117, ''' l 94, '''43!J, 

44 0, *476, 478. 

fli skopssto l 375, 404. 
Blinderin g, se t egclorncring. 

Bod 3, 67, 68, 108, 171 , 186, 209, 377 , 

424 

Bogä rdsmur, se kyrkogårds mur. 

13ogårds lak 2, 57, 107, 133, 171 , 207 , 

270, 339, 377, 422, :15!J. 

llokha nd, 49, 2!Jl , '''·l!l8. 

llokclyn a, ·kudde 49, 101 , 12G, 162, 200, 

25 1, '.28.;, 287, :rn7. '''4 11, 4;,1. 

Boksto l !)2, 151. 

Bord 2GO, 291, 3:1:l, 370, 416, 498. 

Bonlolon 24:! . 

13ordtiicke (-duk) 367. 

S. Bol\·id ''':!22. 


Brudbänk, -s tol :l33, il70 . 


13ruclkro na 121 , 198, '''24:l , 448. 

13rndpäll , lOG, 126, 132, 1G3, 170, 2;; 1, 


:lGs, 412. 

ll r uds krud 243 . 

Brucls to lskl iidse l 243, :lG8, 4 12. 
Bänkar, bfinkinred ning 14, 44, 91, 118, 

1;; 1, 152, 179, 1!J4 , '''1 n.; , nn, 2so, 

325, :1.;n, ''':w1. 404 , '''444, 482. 
Böcker: 

13ihcl 132, 29 1, :1:13, :n 1, 41H, 4!J8. 

Biblia Pauperum 71, 72. 
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Handbok 132, 170. 


Itinerarium Sanctre scripturre 132. 

l\yrkolag, J\arl XI:s 416. 


~lissale Upsalense 49. 


Psalmbok av år 1730 416. 

Tlevelationer S. Birgittas 498. 


S. 	 Catharin::c gille, Skepptuna 206, 235. 

S. Cecilia 24-7 , '''25 1. 

Dalkarlar bygga kyrkogårdsmur 171, 339. 


Dalmatika, 1 iO. 


Daniel , få r mat 81; befrias 81. 


David 4-15 ; Goliat slagen 81 ; triumferar 

öv. fi enderna 82; för befalln . att draga 
t. Hebron 86. 

Dekorationsmålning, modärn 13, 34, 40, 

146, '''147. 
Diakon 439, 440 . 
Dopdräkt (Christningskliider) 243. 

Dopfunt H , ·U, 93, 119, '''120. '''121, 
153, '''196, '''240, 268, '''28 1, 327, 362, 

405, '''446 , '''447, '''483-'''485. 
Dopfuntskläcle 153 . 
Dopfun tlock , -tak 93. 

Dopskål , -fat, -bäcken 17, 47, 97, 123, 

153 , 196, 2+0, '''282, 362, 405 , 448, 484. 
Dopsliill, · bord 2+0, 282, 327, 362, 405 

S. Dorotea , 115, 354, '''477, 478 . 

Durdumdy 133. 

Durlek 132. 


Dörr, medeltida och dörrbC"slag '''9, :;:10, 

11, :;:63, '''215, 27.:i , '''277 , '''278, 304, 
'''307, :;:310, 344, '''3-18, 351, :;:33.1, '''356, 

+3-1 , '''436, 465 , + 72. 

Eldkar 170, 20 I. 

Eldkättil 170. 


Eldsvåda 58, 177, 393, 430 . 

Elias, hånas 81. 

S. 	 Eligius 37. 


S. Elisabet 115. 


Epitafium '''18, ''' 126, '''182. 


S. Erasmus '''16, '''87, 88, ++O, '''4-11. 

S. 	 El'ik 88, 116, 117, 150, '''321, 323, 

350, 351. '''439, +40; kröning 87; sjö 

färd t. Finland 87; låter predika för 
finnarna 8(i. 

S. Eskil '''322, 324. 

Ester, inför Ahasverus 75. 


Eva , se Adam . 


Evangelisterna 39, 81, 114. 


l<'ana, standar, kompanifana för Uppl:s 

reg·te 287 ; polsk 370; standar 415. 
Fasaddekorering, målad 463 , *469. 

J<'altiglåcla 370. 
Filippus 88, llli, *117. 
Fiol, medeltida kalkmåln . 311. 

Flöjel 3, 57. 59, 110. 177, 193, 273 , 342 

350, 424, 427. 
Fortifikatoriska anordningar 176, 177, 

Fotekliid c 170. 

FraHsysk spets 243. 
Funt-, se dopfunt. 

Funtkättil 170, 196. 
Fönster 5, 6, 26 f, *60, 61, 6-1, 6f>, 110, 

138, 139, 192, 212-214, 272, 299, 

300, 343 , 381, 382, 426, 428, '''433, 

464. 
Fönsterram, mcdellida 428, *43+. 
Försftljning av kyrkoinventarier, se auk

tion. 

S. Ger trnd 37, 35-1. 


Gidcon , undret med ullen 86. 

Gille, se S. Catharina o. Helge 1\orss. 


Glasmålning G3, 65, '' '148, '''149 , 165. 


Golv, 3, 26, 31, 65, 111, 138, 215, 272, 

300, 345, 382, 42G, 465 . 

Golvur 260 . 

Gravkor '''33, '''391-393, 423. 
Gravkors av jiirn 165. 

Gravsten 101, 126, *127, 163-165, 182, 
201, 253 -*256, 332, 368-370, '''413
415, :;:492 , 493-495. 

Gregorius den store 82, '''ll3, 114, 116, 
:;:117. 

Gregorii miissa 8G, 234. 

Gustaf Jll:s tal 183, 198, 291 , 333, 370, 

453, 498 
Gyllenduk (gylldh dukk) 431, 492 . 

Gå ngled G7. 
Gå\'obrev 243, 291. 

S. 	 Göran Hi , '''180-182, 
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Handklocka 132, 170, 293. 

Handkl:-tde 132, 170. 

Harnesk, bröst- och rygg- 370. 


Harpa, medeltida kalkmilln . 311. 


Hatthängare '''370, 371. 

Hcdengrans stick, se minncstaYla. 

S. Helena 115. 


Helge l\:orss gille i Skcpptuna 206. 

Helgonbild , skulptur, hclgonsk:\p '''I+, 


15, '''16, ''' 120, J!J6 , * 197, 236, '''23 7, 
402, 45!l, 480, se iivl'n under h elgon
namnen. 

Helgonrelik 4 73 . 


S. Henrik 116, ''' 117. 

Hieronymus 82, *83, 11 4, 116, '''117. 

Huvudbaner '''50, !\I, '''1 28, 129, 496 , 


497. 

Huvudlin (HofTwuuds lincr) 170. 
Hyende 170, 421. 

Håv 18, 49, 101, 126. 163, 182, 200, 

252, 287, 330, '''368, 412, 451, 492 . 
Hörnkedja av huggen sten 425, 463. 

fnbrotlsstölcl, se kyrk- . 

I nskri ptionstavla öv. byggnadsh ist oria 
''' l(i8 . 

lnvigningskors, målat 136, *144, 145. 

. Jakob (apostel ) 88. 


.Jakob d . ii. 116, * 117, 146, 150, '''230. 


231 , '''439, 440. 

.Jakob d. y . JIG, ''' 117 . 
Joah, se Abner. 
.Joakim, ofTrar 86 ; bort\"isas '''399, 400, 

lly r '''39!J, 400 ; mollngcr engclns bud · 
skap 86, '''399, 400; möter Anna 86; 

dödshiidd '''39!) , 401 . 
Johannes döparen .i3, '''194, 247, ''' 2i\ l. 

:115, '''324, 326 ; halshugges 233; Sa
lome inför Herodes 23-L 

J ohann es evangelis ten '''l -1, 16, 88, 94, 14 Ci, 
'''19.i, 24 7, 24!), '''232, '''2;,3, 440, '''442. 

Jonas, kastas i havet 7.i ; utspys ;w Yal 

fi skcn 77, '''80 
,Jordfiis tningsspadc 330. 
J osef: 

f{ommer till sina bröder 7.-,. 


[{astas i brunnen 7'1. 


Säljes till de miclianitiska köpmän
nen 8 1. 

Siiljcs till Potifar 81 . 
Huben söker vid brunne n 77, '''80. 

Den blodiga r ocken framliimna s t ill 
Jakob 81. 

.Jubeltavla, se minncstavla. 

Judas 88. 
.Judas Taddeus l i(i , ''' 111 . 

.Järngrind 1, 2, 2.i , 57, l Oli , 133, 186, 

'''20.i, 208, 270. 297 , 339, 377, ''':l!l2, 
422, '''458, 460. 

Jätteben, se revben . 

l{ains ofTer 75. 
[{alk, nattvards-, messe- 17, 44, *-1.5, 

'''!J6, 97, '''121 , 13'.!, 15-1, 170, 198, '''241 , 

266, '''282, 283, 327, '''328, 362, *3H3, 
405, 448, -184. 

f{alkkliide, l!J , 101, 125, 12H, 132, lli l , 

* 162 . 170, 200, 24 7, 286, :130, 3(i"i ' 
411, 4;;1 , 492. 

l\alkmå lni ng, m edeltida 34 f, 63, 69 f, 

ll2f, l:l7. *144f, 173, 175, *223f, 
301 , '''3 11 f, '''352 - 3.i6, 3!J4, '''39.) , *436 ; 
se iivcn överkalkning, och rcstaure 

ring. 
Kanna 17, 4 -~. '''-Hi, '''9:i, 97 , '''121 ,''' 122, 

''' t 23, 154, *242, 23:i, '''328, 40<i, 44 8 . 
'''48G, 487 . 

l\arl XIII :s tal 183, 198, 4:i3, 498 . 

S. l\atarina 88. 
S. 	 l\atarina av Alexandrin, JIG, ''' 11 7, 

J9G, '''197, 2.i7, '''2'11 , 354, '''439, 44 0, 

'''47G, 478 . 
1S. l{alarina av Vadst ena, :n , ' '87, 88, 

116, ''' 117. 
l{is ta , kyrk- JG5, l!J8 , 20 1, 260, 291, 

333, 370, 421 , '''4!"J8. 
!\locka 3, 25, 29, ,-, 7, 108, 132, 142, l /!"J, 

187, 206, 2GO, 2G6, 292, 2!lli, 337, 371 , 
375, 4Hi, 4'.H , 4:>5, 4,-,9 , 4!19, '''500. 

l\lockgjutarmiirke '''334, ''':171. 
l\locks lapcl 3, 2.-,, '''5.), 5 7, ''' 107, I :l4, 

171, ''' J8G. 209, *268-'''2 70, '''2!J7, *298, 
'''337, '''340, 341 , :l 77, '''42:l, '''424, '''4Gl, 

'''4Ci2. 
l\liiclskå p , se sk:i p. 

http:352-3.36


SAh'.REGISTER. 	 515 

Kolerafarsot 25, I 07. 

Kollekt 24. 

Konservering av m ft lnin ga 1·, se restau


rering. 

Korkåpa 247, *250-'''252, 411, 451, 1rn2, 

Korskrank 63, 64, 92, 119, 152, 238, 


280, 359, 403, 481. 

l\orstol 91, '0'92, 404. 

Kl'istus: 


Födelse 316, '''HG. 

Herdarna mottaga änglabudskapet 228, 


230. 

Herdarnas tillbedjan '0'228, '0'230, 290, 


*291. 

Frambärandet i templet , Omskärelsen 


*228, 230. 
Konungarna mottaga änglabudskapet 

119. 
Konungarnas tillbedjan 86, '''228, '''446. 
Änglauppenbarelsen för konungarna 

*446, 447. 

Flykten till Egypten 232, '''23 3. 

Lärer i templet 232, '''233. 

Döpes 76, 91, '''324, 326. 

Frestas av djävulen 80. 

Det stora fiskafän ge t 82. 

Samtalar med den samariti ska kvin 


nan 86. 
Fottvagningen 43, '''228 , 2:J4. 
Maria Magdalena smörjer Kl'isti hu · 

vud 234. 

Sove1· i skeppet 84. 

Bespisar femtusen män 82. 

Förklaring 82, '''83. 


Utdriver djävulen från en dövstum 84. 

Botar den blinde Uartimeus 84. 

Lazarus' uppväckelse '''7!, 75. 

Liknelsen om vi ngårdsmannen 82. 

Inridandet i Jerusalem '''229, 233, 247, 


'''250, '''!46, 447. 

Utdriver växlarna ur templet '''229, 
233. 


Nattvarden 40, 229, *231, 27!J, '''323, 

324, 438. 


Getsemane 86, '' '228, 229, '''315, 316, 

397, '''40 1, 402, '''41 1, '''!38. 

Förrådes, fängslas 39, '''233, 31 G, '''HG, 
447. 

Inför Pilatus *38, 3(), 86, '''233 . 

Gisslas 39. 

l\indpustas 39. 

TörnC'krönes 39, 415. 

J{orsbärni11gen 8G, 233. 

Golga ta, (korsfäst) 17, 39, 84, 11 G. 


196, '''228, 229, 27(), 291, 358, 4Li, 

473, '''474, 497. Se iiven Krucifix . 


Nedtages från korset 154, '''446, 44 7. 

Begraves 84. 

Predikar fö1· andarna i fängelset 84. 

Up ps tår från det döda 84, 436, 488. 

Vandringen till Emaus 84. 

Till bords m ed liirjungarna i Emaus 84 . 

Går genom lyckta dörrar 8G. 

Tomas tvivlar 84. 

Himmelsfärd '0'78, '' '79, 80, 2i!J. 

Den helige Ancles utgjutande :"120. 


Symboliska bilder: 

Passionsverktygen 37. 

Veronikas svetteduk 196, 251. 


Som smärtornas man '''401, 402, '''487 , 

488. 


Som örtagårdsmiistare 84. 

Som förbedjare inför Gud fader 234. 

Nådastol 39, 75, l!J3, ''' 194, 440, 442. 

Världsdomare 39. 


Tronande och välsignande '''352. :J.iL 

Pieta 84, 233. 

Den heliga släkten 86. 


Krucifix , 	 skulpterat tni ''' 15 , '0'93, '''94, 

120, 153, '''154, 180, 238, "'239, '''3 19, 

320, *35 7, 31>9, 442, '''H:l, 459, 479, 

480. 


Krucifix, mMni11g. se !{ristus. 

J{rucifix, si Iver ''' 155, 156. 

J{vaderristning, se murförhand. 

l{yrkkista , se kis tn. 

Kyrkklocka, se klocka. 

Kyrkofiiderna , se under namnen . 

Kyrkogård 1, 25, 57, 106, 133, 134, lSG, 


207-209, 270, 296, 338, 376, 421. 

Kyrkogårdsmur 2, 25 , 57, lOG, 107, 132, 


I:l3, 171 , 186, 207, 270, 296, 3:J!J, :l76, 

421, 459, (jfr bog:irdstak). 


Kyrkog:irdsport, (ingång) 2, 23 , 57, 133, 

171, 208, 37 7, '''420, 422, '' '4 58, 460, 

(jfr stiglucka). 
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I\yrkohi'u·berge 209, 223, 278. 

I\yrksp<i 37 1. 


l\yrkstöld 2-1, I 7.i, 180, .tO;;. 

I\yrktupp 222. 

l\yrln·ak tardriikt 101 , 201, 252, :1:30, 


-112 , 451. 

S. Laurentius (Lars) :;'87, 88. :;: u1.i , 350. 
:IH, :;:-139, 440. 

Likkista 2-1 , 3:!. 

I.ikpiil l 1:12, 170. 
Ljusann :;' 18, 47, 101, 1:,8, ';' lliO, 180, 

199, ';'201 , 2.i;;, 21H, :i2n, :;::165, :;'3Gfi, 
407, 4-19, :;:450, :;:-189. 

Ljush: llare. m edel tida , \'iiggfast 1.1;,, 
Ljuskro na 18, :;:47, ';'!17, ';'98, !19, 12:1. 

124 , 12;;, ';'J5G, J57, ';' 178, 1ao, ';' 1!12 . 

Hl!J, 24:l - ';'2-l .i, :rn.i, 3'..!!I, :rn.i, -IOG, 
407, 448, :;:44!), -188, 48!1. 

Ljusp!H 18, 48, ';'HJO, 101 , 1;,7 , :;' 1.i8, 
';' I:i !I , ';'199, ';'200, :i.i.i, ';'24G, ';'28-1, 
';'28:;, ';'-107, 4.>o, :;•.i.-,1. 

Ljusstake 17, ';'18, ';'-18, ';'9!1, 100, :;' 124 , 

I:!;; , l:l2, 1::>8 -';'IGI, '..!00, 20!i, 245 
:;'2-I 7, 2ti6, 28;; , :;'28G, 2!Jli, 32!l, :;•3:1Q, 

:IG.i-';':IG7, :J7!', :;'-108, -121. 4;,o, * -152, 

.i:rn. *490. 
Ljusstav )(j, 19(;, ';' 198, 488 (?) . 

Lukas 401 se även e\'angelister11a . 
Luta, mcdelticla kalkm~ln. 311. 
Lykta ';'-IOG, -107 , rn1. 
Lystring :mo. 
Us 12;;. 

l.f1ktare 14. !l2, I 18, l.'i2, l 7!l, 1!1.), 2:J!J, 
2so, :;•:12.i , •;•:i25, 326, 360, 4o;;, .t4 ;;, 

482. 

;\lado11na , se i\larin. 
S. i\lagdnlena 115. 

i\la11ipulus 200 

S. i\laq~areta , 37, 440, 4.J.2, *477, 478. 
i\laria ; ';' 14 , 16, 249, :;:2:i:i 

Födelse, ';'229, 232, :;: :iU!I, .J. 0 I. 

Tempelgång, 86.. ';'22!), 2:12, *3!l!l, 401. 
Fö rmiilning, :;'228 

;\!liter Elisabet, 8G, ';'228, :l2!J, 2-17. 
:;:25:! , 48-1. 

lleh:1tklsc. 86, 111;, :;'2:!8, 22fl , .J.8.J. . 

;\led barnet (;\laclonna), :;' IG, I IG, ';' l 17, 
l I!l, 150, 180. l!l6, ';'J!J7, :;'-102 , 4-10. 

';'-1-12, ';'47G, 478 ; medeltida skulpt., 
* IG, l!l3, :;' l!H, l !lli, :;' 197, :;'402. 

Enhörningen söker skydd, 82, ';'87. 
l\rönes till himmelens drottning, ';'l!l4, 

:158, *.J.3!l 

50111 den :1po!rnlyptisk:1 k\'innan 3!1, 
:;:87, 88, 234 , 35-1 . 

;\!aria ;\ladalcna, 234. 

Markus, se ernngelisterna. 
S. i\lartin, ';'87, 88 ; llG, ';' 117. 


;\laterialbod. se hod. 


i\latteus, 40, 88, !13, 116, ';' 11/. 


se ii\'c11 crnngelisterna. 
s. 	 i\Iikael , ';'14, 15, 3!l, ';' 180, ';' 18 1, 182, 

:H7, :;'-175. 

;\linnes ta\'la , l!i3 , 18:!, 183, 30G, :;•:i10, 
:132, :;'.!!I.i , 4!18. 

;\lonstrans-kar 488. 
;\loses: 

Yandringen genom l\iida ha,·et, 76. 

Farao och han s hä1· drunkna, 7G. 

;\lecl Israels barn p:'t stranden, :;:76, 77. 


Sl:"tr \':llten ur klippan , i l. 


l\opparormen, 77 . 

i\lan11aregnct, 82. 


J\l ed lagens la\'lor .J.01. 

Spejarna :iter\'ii11da

1 
77. 


i\lullspadc, se jordfiislningss pade. 
Mura11kare, GG, 138, +:11 , :;:.rn;1 
Murförband, gråste ns-, .J. , :;:5, 28, tiO. 

:in9, :;:30+, :;:30;;, :i42, :;•:1 .;o, 379, ';'383, 

385. 
i\lurförband, tegel-, 1:1;;, J :rn. 
;\lusikinstrumcnt. se sträng-. 
i\lässhakc, 48, 101 , 106, 12;;, 13:!. 1;;9, 

170, 180, 200. :l.J.8, 2-19, :;:2;,3, 286, 
330. 367, .J.11 , -151, -152, :;:491. 492. 

Mässkjorta , -särk, 101 , 13:! , 170. :!00. 

Nallrnrdskärl , 17, -1 -1 f .. l:lt , 1;,4, 180. 
l!J8 , 241 f., 282 - :!8-1, 327, 328. 3G2 
-364 , 403, .J.48, .J.8.J., :;'-186-- 488. 

:\oak, blygd, 81. 

Num111erta\'la, 1-1. 4-1. !Jl. 118, 153. 23!1, 


280. 32::>. :;'3!i0. 40-1. ·1-15. :;:48:!. 

Nyckelbeslag. 16.->. 
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Nyckelskylt , 1 !)3, '''202. 

Nödmynt, 2-! . 

Ohlatask, ''' 17, .J,.J, , '''46, !)7 , 121 , 154 , 

I !l8, '''2-12, 284, '''328, 363, *364, 406, 

448, '''+86, '"487 . 
OfferkiUla , 350, +20, +70. 

S. 	 Olov, 88, 150, l!J3 , '''l!H, +39 , 440 , 
459, 470, '''-!75, 480. 

01·gel , 	 14, 33, 4:l, 118, 152, 17!! , 195, 
23!), 32.J, :l61, 405 , 4-15, 48:l . 

Paten 97 , 15+, 170, 1!J8 , 241, 242, 283 , 

''':-!27 ' 363 . 
Paulus, '''87, 88, 116, '''1 17 , 1!!3 , '''l!J+, 

354, '''43!! , -!rn, 
Petrus 62, '''87, 88, 116, '''1 17, ll!J , 2+7 , 

''' 252, 2-1!), '''25 3, 35-1. '''+:J!J , 440. 
Pigbiink 152. 

Plan av ky rka , ''' -1, '''26, '''5 6, ''' 108, '''13+, 
''' 17 .i , :;: 188, '''212 . '''271, '''2!)!J, 3-11 , 

'''378 , '' '425, ''' -163 . 
Plantering, 57, 207, 270 , 2!)8, 341 , 377 , 

423 , +5!.l. 
Porslin, kin es iskt, ljusstake, 159, '''IG I. 

Portal, '''60, *61 , '''62, 69, 111 , 1 38 , 139, 

l!JO, 214 , 215 , '''217 , 272, 343, '''349, 
382, 42li , +34, 465. 

Portriitt , 95, 180, 197, '''257 f, '''290 . 
Predikstol, 13 , *41 , 42 , '''!JO, '''!) 1, 11 8, 

151, 17!), '''192, l!J-1, 238, 27!J, 280, 

'''318, 31 !l , '''355, 356, 358, 3.3!), 403, 
443, 480. 

Primklocka, se handklocka . 


Pung, se håY. 


Pyramider, 14. 92, 1 l!J, 151, l!J.i, 329, 


'''+81, 482. 
Päl l (se ii ,·en hrud piill ), 2 +6 . 

Hask, 252. 

Relik, se helgonrelik. 


Hestaurering av altarsldp, 4 73. 


Hestaurering (konservering) av kalkm:H

ning, 34, 70, 71, 113, 144, 311, 395. 
Restaurering av kyrkobyggnad m . m ., 

65, 223, 310. 

Hevben, •jätte·>, 2!)1. 
Hiksvap act, se tre kron or. 

Hingstol, 29 . 

Hunstcn, 20, '''4!J, 51, 101, 252-'''2.3+, 

271, 287 , 288, '''331 , 368, 412, 413, 
452, 493. 

Hyssewerk , 106, 170. 

Hökelsekar, '''12:i , 201, 328, '''32!), :l64, 4('6 . 

Sakristia, 9, 32, 67, 68 , 109, 14 3, 17 .i, 
18!), 21 !), 273 f, 305, 351 , 390, .:1.32 
43+, 472. 

Salomc, 233, 234 . 
Salomo, upphöj er nersabe 75 ; besökes 

av drottn av Saha 86 
Sanddosa, -mått, 370. 

S. Sebas tian, 11 5. 


Segelled genom sydöstra Uppland, 23.i, 


266, 498. 
Sekretär, 416 . 

Sidenzarce, 10 I. 

S. Sigfrid, '''321 , 323 . 


Simon , 88 , 116, '''117 . 

Simson, slår filisteerna 39 ; riYer lejo net 


77 ; biir Gazas portar 77. 

Skapelsen, *312, '''313. 
Skriftklocka 455. 
Sk:\p, 201, 2.i!J, *260, 333, 370, a71, 416, +98. 

Skåpbord, 416 . 

Skf1rp, 163 . 
Sockel , 211 , '''216. 299, 3-13, 381, 428, 

Sockenbudstyg, 155, 241 , '''242, *283, 
328, 363, 406, 448, 486. 

Sockenmagas in, 3, 186 . 

Sockenskatt, 267 . 
Sockenstuga, 2, l:l3 . 

Solur, -Yi ssire, timsten, -stock, 14, 101, 

'''209, 377 . 
Spansk wiifT, 170. 

Spegel, 163, 416 . 
Spritsilke (spr ijt-) -!:il. 
Spö, se l1yrkspö. 
Standar, se fana. 
S. Stefan (Staffan), 37 , 116, "'117, '''120, 

43!), 4-10. 

Stege, 27. 
Stenika, se Then -. 
Stigluclrn, 3, 57, 106, 13-1, '''16!), 171 , 

186, 208 , 269, 270, 2!)7, '''2!)8 , 33!), 

:l77, +23 , 460, Ufr kyrkogårdsport). 
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StoekstrafT, 24, 133, 371. 

Stol, 20, 101 , 165, 260, 333, 370, 416, 498. 


Stola , 170, 200 . 

StrafT, se stockstraff. 

Stra ffstock, 371 , se äYen s tockstrafT. 


Str:"tnginst.rument, 37. 


Stöld, se kyrk-. 

Symboliska bild er, all egorier: 


Abrahams sköte, 11 !J . 


Altarets sakrament, 32G. 


Aspis, 484. 

Den heliga släkten 40 !. 


Djävul , 11 5. 


Döpelsens sa krament, *32-i, :326 . 


Fa ntas idjur (fa bel ), 37, 484. 


Fåfängligheten , 158 , 

Fågel Fenix, 39 , 82. 


H erre ns bö n, '''32 4, :!26 . 


Hoppet, 17 , 3:! , 179, '0'396. 

Kii rl eken (Caritas) , 42 


Lam med kors fana, :rn. 

P elikanen, il!J. 


Hiittfärdighet en (Justitia) 246. 


Trnn , 17, 33, 179, '''3 96. 

Trons artiklar, '''324 , 326. 


Yttersta dom en, '''42, 3 I :i. ''':114. 

Ängel, 37 , :rn, 7;,, 114, 3 11. 


Sånghe·chor, 239 . 

Tak, medeltida innert a k av trii. platt 
el. välvt, 112, 302 , 384, 4:l0, 4:! .) . 

Ta k över kyrkogårdsmur, se bogå rdstak. 
Tak, se yttertak . 

Ta ks tol , ''' I I, *32, ''' I 12, 139, 17'! , 188, 

'''I 89, 21.i , 302, 30:3, 347-'''il50, 4:l5. 
Taktegel, medeltida , '''57, 59. 

Tegelornering, '''220, 221, '''26.i, 271 , 306 , 
:307, *426, 434, 46:3, 473. 

T ennflaskn , 201. 
Textilier, l!J , 48, 101 , 1:12 , 1;,9 f, 180

182, 200, 247 f, 28.i-287, :l30, :167 , 
368, 408 f., 45 1, 492. 

Th e nstenikn , 170 . 

Tho m as n Becket , 236, '''237. 
Tidgi ii rds kl oc ka 372. 

Timgl as, 4:l , 91, 1 7fl , 194, 238 , ';'280. ''' :11 8, 

320, '''3.i8, :159, '''403 , 404 , '''444 , '''48ll. 

Timstcn, se solur. 

Tingsiing, 267. 


Tionde, 267. 


Tisbes ~jiih•m o rd , 121 , ''' 122. 

Tjiirblandning, 13!l. 


Tjiirpann a, -kittel, l:l2 , 170, 421 . 

To m as, 88, 116, ''' 117. 


Torn, -1 , 5, '''27 f., 65 f., 141 , l/j-177, 

187, 220-222, 38.i f. 

Trappa, 4, 62, 11 I. 

Tre kronor, ,·apens köld , 173 . 
Triumfln,ge, 4, 26. 

Trådplantering, se planterin g. 
Tiick e, 246. 
Tälgs ten , 6-1. 

Upplands in f.- reg:tc, se fana. 

UppYiirmning, l :1, 40, G!J , 1 I .i, 14 :1, 17!), 

193, 223, 218, :llo, :154 1 43 6, 41:1. 

Ur , 271 

S. Ur sula, 115, '''477 , 478. 

Vah', 4 f, 26 f, 59 f, 1I1 f, 137, 17'2, 
187 f, 2 I 5 f, 272 f, 300 f, :!46 f, 38:! f, 

426 f, 4G6 f. 
Va penhu s, 9, 32, 68, 69 , 111 , 143, 190, 

219, 277, 307 , 308, :1.-i1, :rn2, 4:14. 47:1. 

Vax, -ljus, 89, 196. 
Vepa, 170. 

Vindfl öjel, se fl öj el. 

Vindskidor, *2 15, '''2 74. 
Vinflaska, -behå llare, :128. 

Vo tivskepp , 182. 
Viid erk varn, 89. 

Vä1ja, 18, '''19, *:i l , 236, '''288, 370 . 

Yttertak , 3, 26, 31 , 58, 110, 132, 1:l!J, 
19:! , 273, 301, :147, 384, 427 , 467. 

Åminncl seskrift, se minncsta\'l a. 


Äril stcn, 138. 


Ölandssten, G4. 


Örn cgå t, 170. 

ÖYerkalkning av m edellidsm[tlning 6!J, 


3 17, 436 . 



RÄTTELSER OCH TILLÄGG 
TILL 

SVERIGES KYRKOR 

UPPLAND, BAND IV. 

S. 15, rad. 2: S. Mikaelsbilden (fig. ~~r.,,~·~ 

15) tilll1ör 1300-tale1s början ~~~~~w~ 
och är troligen utförd av 
Etienne de Bonneuils skola. 

S. 	 1G, fig. 19: Den avbildade figu 
ren iir icke den i texten be
handlade bilden , utan fram
ställer en helgonbild frå n J um 
kils kyrka . 

S . 	 16, rad. 5 n edifrån : Johannes 
och Maria torde icke, såsom 
uppgives, hava hört samman 
vare sig inbördes eller med kru
cifixet. 

S . 	75, rad 9 nedifrån sldr Låtom 
oss nu gå, läs Kommen. 

S. 	 76, rad 2: efter >Höga visan 
5: 2> tillägges B. p. XXVII. 

S. 	 77, rad 3: efter • (Luc. 7: 3G fT. )> 
tillägges B. p. XIII: 2. 

S . 77, rad 3ft.; ordet »det> utgår. 
S. 81, rad 23 : hela raden 11lgår. 

S. 	 97, fig . 87, . i bildunderskriflen 
slår Foto. S. Wallin 19 l I , läs 
Foto. H. Cornell 1909. 

S. 	 99, rad 22 tillägges : En fullt 
liknande silverljuskrona med 
samma inskrift finnes i Västra 
Ny kyrka, Östergötland (med·
delande av fil. kand. Gustaf 
Munlh e). 

S. 101, rad 17 slår 1731, läs 1713. 
S. 	 173, rad 1G tillägges: För an· '' A 

läggande av en värmekammare 
under korets golv i Vassunda 

F ig. 46 2. Vassunda. Plan utvisa nde grund
kyrka gjordes år 1912 grä v murar till det , ursprungliga koret. Efter 

ninga r , som blottade det ä ldsta uppm ätn. av ark. G. Stendahl 1912. 

kore ts grundmurar. Pil Riks Grund ri ss, die 19•2 blossgeleglen Grund


nuu1ern des ursprli.nglichen ro1nanische11 
a ntikvariens föranstaltande un- Chores zeigend. 



RÄTTELSER OCH TILLÄGG. 

dersöktes dessa och uppmiittes av ark. G. Stendahl (fig. 462). Det visade 
sig därvid , att ~len äldsta ky rkan haft ett rektangulärt kor, smalare än 
långhuset (jfr fig. 149). l(o ret har i öster avslutats med en halYrund 
apsid. Även Vassunda kyrka har sålunda ursprungligen haft en typisk 
romansk planform. 

Tillägg till Vassunda, I-laga eller /l11sby-Er/ingh1111dra kurka: S:t Göransbild , 
triiskulptur, ryttare oeh häst (f1g . 463). Ryttaren , barhunid med e tt band 
kring håret, är iklädd harnesk och bälte. Spetsarna av en ringbrynja 
synliga under harnesket. Ansikte, armar och fötter avslagna. Hästen 
saknar nos och svans. - Små rester av kredering och färg. Å hästens 
bringa färgspår, som visa , alt häst en rnrit apelkastad, gn. 1400-talets 
mitt. H. 118 cm. L. 96 cm. Nu i Statens Hist . Mus. (inv. nr 14726). 
Dit övernyttad från Nord. Mus., till vilket bilden skän l;tcs 1891 av fri 
herrinn an E. Hudbeck. Bilden , som en tid anvf111ts som docka i den 
Hudbeckska familjen, har kommit från gården Ekhamn i Vassunda SIL 

Sannolikt har bilden kommit dit från n:'lgon kyrka i nftrheten av denna 
gård: Vassunda ell er Haga eller möjligen Husby-~rlinghundra (jfr s. 16'. 

S. 274. rad 2 nedifrån slår s. 216, läs s. 276. 
S. 	 373, fig. 340, s. li19, fig. 381: Originalen förvaras i Gymnasiebiblioteket i 

Västerås. 
S. 	375: Sedan beskri\'ningen över Skåne Ila kyrka tryckts, har utkommit H. 

COHNELL, Sigtuna och Gamla Uppsala, Sthlm Hl20, behandlande bl. a. 
den byggnadstyp, till vilken Skånelin hör. 

S. 395, (ig . 36 1: Klichen oriktigt placerad . Skall vridas ' / , rnrv ~it vänster. 
s. 	397, fig. 363: Å skemat, som ej är fullt korrekt tecknat , skola numren 

VII-XII iindras till IX, VII, VIII, XII, X, XI. 
S . 439, rad 9 uppifrån slår f1g. 400, läs fi g. 405. 
S. 453, rad 10 uppifrån stär Carl XI!:s , läs Carl XIII:s. 

Fig. 463 . S. Göransbild från Vassunda , Haga eller Rusby-Erling

hundra kyrka. Nu i Stat. I-list. l\Iuseum. 


S. Georgssta tue ans llolz. )lille cl. 15. Jhts. 
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