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FÖRORD 

Arbe tet med beskrivningen av ky rkorna i Bro och Vä tö skepps

lag på börjades å r 1917 i sam ba nd med föra rbe tena lill utställningen 

a v ä ldre ky rklig konst i Cp psa la och fullföljdes under å ren 191 8 

- 19. D å det efte r lå ng t avbroll å terupplogs 193;) av samma med

a rbeta re i >>Sveriges K y rk on>, fil. ka nd. lngeh01·g Wilcke Lindqv ist, 

hade en gl·nomgripa ndc resta urering av Hoslags-Bro kyrka ägt rum , 

och denna, jämte a ndra omständig he te r, nödvändiggjorde en ny 

bea rbetning av ma leria let. T ryckfä rdig t manuskript lämnades 1936, 

men även srna re ti llkommen li tteratur av intresse för dc berörda 

ky rkornas konsthis toria har i möjligas te må n under korrekturläs

ningen a nvä nts och cite ra ts. Hitningarna till Hoslags-Bro kyrka ä ro 

i huvudsak utförda i sa mband med undertecknad Curma ns res ta u

reringsförslag av å r 1910, vilket lades t ill g rund för E . Fa n ts res

taurering av r 1929. D e ha å r 1936 justerats . Vissa ri tninga r ha 

dessutom utför ts av J. Beck-Frii s 191 8. Hitninga rna till \"ätö kyrka 

av S. E ra ndel tillkomma 191;) och ha kunnat a nvändas i storl sett 

oförä ndrade. Rekons trukti onerna fig. 144 och 172 ä ro u tfö rda av 

J. Anderson i samråd m ed förf. Del fotogra fi ska materia let hä rriir 

frå n fl era h Il ; a Y dc nytagna fotogra fi erna ä ro de v iktigas te ut

förda av K . Livrustkamma rens fotogra f, fil. kand . :\ils Azelius. 

Ti ll ova nnä mnda medarbetare önska undertecknade, utg iva re av 

»Sveriges l<y rkon>, hä rmed fra mföra uttrycken för sin stora tack

samhet. Y i stå även i tacksamhetsskuld t ill elt flerta l pe r ·oner, 

som under den lå nga tid , a rbetet va ra l , med r, el och då d lä mnat 

s itt b istå nd . H ä rvid ä ro frä ms t att nä mna t jä ns temännen v id Sla

tens historiska museum, särskil t a ntikva rien friherre C. R. a f Cgglas 

och a ntikva rien O. Källslröm , vid .:\01·diska museet , framför a ll t 

intendenten S. Wa ll in och a ma nuenserna B . H ellner och G. B ertel, 

samt vidare fru Thim (Kungl. Byggnadsstyrelsen), a rkitekten E rik 



\"l 

Fant, fil. dr Agnes Geij e r, professo r Gerda Bocthius, överinten

denten friherre H. Cederström, fil. dr Ingrid Odels ti erna , fil. dr 

:\la ts Ama rk , professor \ . Friedri chsen, professo r H . Backlund , pro

fe ssor S. Lindq vist, in tendenten lenius, konstnären J. Österlund 

m. fl. Ett va rmt t ack v ilj a utgiva rna ä ven rikta till a lla dem, som 

med vä nlig het och gäs tfrihe t mottagit >>Sveriges Kyrkors>>medarbe

tare v id deras a rbete i ky rkorna och därigenom väsentlig t under

lättat detsa mma . 

Stockh olm i mars 19-W. 

S I GV HD Ccn~I A ~ Jm•~~Y HoosYAL 



F Ö H l~ O H T :\ l :\ G A H A :\ \" Ä :\ D :\ D E T T :\ Il X F T E 

THY C J.i: TA K .:\ LL OH 

:\:-;n EP = SYensk a adel ns iitlar- l af lo r. ulg. a f G. An rep , Sthlm Hi5R- G-I. 
BA UTIL = J . Görnnsso n . Bn ulil , d e l ii r : A ll e Svea ok Göl ha rik ens 

run s t ena r ... Slhlm 17.i0 . 
Co H:"ELL o. \\' ALI.I:" = Il. Corne ll o . S. \\'a llin , Cppsyenska m ;'tlar 

sko lo r p•i 1-100-tal e t. sthlm 19:n. 
ELGE:"STJEH:"A = Den introdu cera d e sYenska nd cln s iitla rl av lo r. utg . 

a\" (;. Elgen sli e rna , Sthlm 1925- :34 . 
1-I ERDA)J. = l ' ppsa ln ii rk es lifl s he rd a minn e . ut g . af .1. E. Fanl u. 

A. Th . l. :is lho m . L' ps. IS-12- 4:). - :-.:~ · fö ljd , ut g. af J.. :\y 
strö m . Cps. 1Sfl:1. 

f~LI :"GSPOH = C. A . l~lin gs po r. Ant ecknin ga r und e r resor i ll ppla nd . 
L' FT l :2. I l-In . 

H AOLOFF = F . \" . Hadloff. lkskr ifnin g ii fy er no rra cfrl en af Slock 
h u lm s liin. 111 , l ' ps. 11-!0-1. 

RH F. Z Eut · s = lo n . H aq uini Hh rze lii :'llo num r nt a uplandiea. H esra ll 
t ecknin ga r från ;'m·n I G3.i , 1G3(i, IG38. C t g a y C. :'11. stenbock 
o. O. Lundberg jefl e r ms i "B , s ig n . F c(i j. l ' pps. 19 1:i- 17 . 
(R il. till l ' FT 7, 19 t:l - 17.) 

HPB = SYensk a Hik s- Arc hi\·e t. s pergamcnlsbrcY [1 35 1- 1-1001. fi ir 
l ccknad c av N . A. l~ullbc rg . Slhlm 11-!GG--n . 

S c HLEG EL-"LJ :-o~Gs PoH = B . Schlcgc l o. C . . -\ . l~lin gs po r, Dt•n m ed 
skö lcl ebref förlä nade, m en ej af ridd a rhu se t. introd uce rade . ycnska 
ade ln s iilla r -taflo r. Slhlm 1875. 

SD = S\·cnskt diplomata rium 1- G (l. o. m . ;'tr 1335) o!' h In~· se r.! 
1- 3 (åre n 140 1- - 20). Slhlm 1829- 1902 . 

SY. " · = Sveriges l;yrl;or. kon sthi stori sk t invent a rium ... 
S\". )lEO. III = J l. J lild cbrnncl. SYeriges m cd cll id , 3 , S lhlm 18911 

-- l fl03. 
l 'P PL.\:"Il = l ' pplnnd . sk ild ring n \· lnnd och fo lk . Llg. a \" Hum n

n islis ka \" (' t enskapssamfund cl i U ppsa la .. S thlm (Cpps.) 1905 
- OK. 

l ' PI'SSITil . = l ' t stii lln ingc n av iildrc ky rklig ko ns t i U pp a ln 19 18. 
st udi e r i l ' pp l:tnds k,\Tidi ga ko ns t.. 1. C pps. 19 18. 

11 .\ :-:DSKH I\· :-: .-\ h: ;\LLOH 

llru >EIIH.\:"Il , O. l ' "" ' " = Il. llild c!Jrand , B eriilt e lsc o m e JJ resa 
iis tra l ' ppl a nd . :'Il s inliimn a t till \"II AA 11:)68 . 

IH HFOns = E . Jlu·fors. l ' p la ndi a sacra. 2 :2 . ( Bro o. \' iil ii ske pps la g 
fii rdigl 11:)!)8 .) :\ Is i \'11:\ A . 

P En. 	 :'Ilo:-;. J Il = J . l' r rin r:{s ki ö ld. :'llo num r nt n suco-guthorum anliq un 
el rere nti n. :'ll on um en la pr r A llundi am . l'. • . :'Il s i KB sig n. 
F h :l. 



Ö YHI G A F ÖR K OH T:-\1:'\ G A R 

ATA = . nlikva ri skt- topogra fi ska a rki ve t , en sockenvi s ordn ad sa m 
ling i VHAA. 

AT S = Antikva ri sk tidskrift r. Sveri ge, utg. av VHA A. 
B . ST. = K . Byggnadss ty relsens a rkiv , tockh o lm . 

Do~IKA P. = t..: pp a la domk apitels a rki v . 

Fon:-;v;i. N ' EN = f-'o rn vä nn cn. :\1 eddela ndc n frå n VHAA . 

H. h . = ha ns hu tru. 

l !\v. = Invrnta rium . 

KB = Kun gl. B ibli ot eket , Stocld10 lm. 

L. ST. = K . Lantm ä teri t y relsens a rkiv, S tockh olm. 

!'IIBL. = \"H AA:s må nacl sblad. 

:'\o no. ~1 us. = .:-\orcl iska mu see t , Stocl;h olm. 

R A = Rik arki ve t , S tockh olm . 

RI G. = Ri g. l:örcninge ns Jör svensk kulturhi s tori a lidskril"t . Stockh olm . 

R ÄK. = H ~i k c n s k a p c r . 


S:-~ = Socken. 

SsT.PH OT. = Sockens tä mmoprotokoll. 

ST. J r. !\f. = Sl a tens hi stori ska mu seum , Slockh olm . 

STPLH (-o) = t ä mpla r (-d ). 

t..: B = Up p a la universitet sbibliotek. 

l FT = ' ppl a nd s fornminnesförenings Lidskrifl. pp a la . 

t: LA = U ppsa la landsa rki v. 

L" PPL.~I US. = Uppla ndsmu sec t , Upp a la . 

YHA A = K . Vitterhet s His torie o. Antik vit els Akademi en, Slockh olm . 

YIS .PH OT. = Vi sitationsprotoko ll. 


H. = H öjd , B.= Bredd , L. = U in gd, 0IA~ t. = Di a meter, DJ . = Djup . 

N . = norr (norra, nordli g etc.). 
NÖ. = nord ös t. (nordös tra el c.) . 
" ' ·· = nord v}ist (nord vä tra clc.) . 
s . = söder ( ödra et c.). 
s ö. = sydös t ( ydös tra el c.). 
SY. = sydv~i t (sydvä, tra elc.). 
Y. = väs ter (v~is lra etc.). 
ö. = ös t er (ös tra et c.). 

T. Y . = lill v~i n t er. 
T. 11. = Ull höge r. 

Sil ve rs l ä mpl a r tydd a enligt G. t..: pma rk , Guld - och silversmeder i 
Sveri ge 1520- 1850, Sthlm l !J25 . 

Dc i t exten n ~imnda gå rd a rn a Bo ttna, Ek e, H a rii, K oberga (mun. 
Yä rnberg) , K ås tad , Lunda, l\'or, l'\ äs, Plä ng, Sund (nu !\'orrsund och 
Söd ersund), U lå l och Yä rnberg li gga i R os lags-Bro sn , Lidö och 
H å knäs i Yä l ii sn , Ka rl ösa i Söcl erby- K a rl s sn. 
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92. Roslags-Bro . K yrkan från s. Foto Ä Noreen. 
Die Kirch e von Suden The church from the south. 

ROSLAGS-BRO KYRKA 

UPPLAND, STOCKHOLMS LÄN, BRO OCH V ÄTÖ SKEPPSLAG 
UPPSALA ÄRKESTIFT, l YHUNDRA KONTRAKT 

T ryckta k ä llor : RHEZELIUS s. 42 (gravstenar, runsten och vapen avb.) 
147 (kyrkan avb.).- s. 235.- KLINGSPOR S. 9.- CoRNELL O. \VALLIN 
s. 100. 

H a ndskr ivna k ä llor och a v bild n ingssamlingar: K B : Per. Mon. III 
s. 75samt anteckning å de i slutet av volymeninbundnaopag. 8:o-bladen. -A. T. A.: 
HILDEBRAND, Ö. Upp!. S. 12, 57 (med teckn.). - lHRFORS S. 1816 (med teckn.). 
- »Föliande gamble Monumenter finnas i Bro Sokne kyrk a i Roslagen i h as t af-
skrifne af Elia Brenner d. 4 Junij 1715 >>; INV. 1829; tuschteckningar av gravstenar, 
tre utan ursprungsbeteckning, två sign. av C. A. KLINGSPon; tuschteckning av 
ekkanten kring gamla kyrkdörren, sign. av KLINGSPon; blyertsteckningar av valv-
målningarna, varav en med påskrift SoHL~'lAN, tre enl igt uppgift utförda av 
VHAA:s t ecknare, C. F. Lindberg; blyertsskiss av kyrkan, osign . och odat.; hand!. 
rör. en äldre klockas omgjutning, kyrkogårdens utvidgning och gamla bogårds-
murens avsedda rivning m. m.; E. FANT, Roslagsbro kyrka, historik och restau-
rering, 1929. - B. St.: BI. a . hand!. rör. den av E. Fant ledda restaureringen 
1929 (förslag och r itningar omarbetade efter S. Curmans förslag 1911). - L. St.: 
A7, s. 3 (karta från 1640- 42 över trakten närmast kyrkan) . - UB: Palmskiölds

 RADLOFF 
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samlingen 274, s. 629 (avskrift av E. Brenners i ATA förvarade anteckningar 
om kyrkan); Nordinska samlingen, vol. 39 fol., Upbörd 15311, bl. 23.- Av till 
Domkap. inkomna handlingar förvaras alla äldre än 1850 (fr. o. m. 1536) i ULA, 
de återstående i Domkap. - Uppsala universitets konsthistoriska institut: exkur
sionsprotokoll 1910. 

Kyrkans arkivalier: RÄK. fr. 1645, ssT. PROT. fr. 1750 (bådadera delvis jämte 
koncept), vrs. PROT. fr. 1697, INV. fr. 1644 (?), anteckningar om gåvor till kyrkan 
och ökning av inventariet 1678-86, 1749-73 (L I 12), ~Förtekning på de bilder 
och målningar, som wid Bro kyrkas reparation år 1752, blefwo med hwitlim öfwer
strukne», anteckningar fr. 1752 rör. målningarna, valven och de ursprungliga fönst
ren, fr. 1773 ang. korgolvets omläggning, allt av E . B. WESTMAN3 (L I 1), avskrifter 
av inskriptioner å gravstenar, runsten, epitafium, gjorda av WEsTMAN 1752-78 
(L I 1), protokollsutdrag fr. tinget i Bro och Vätö skeppslag 1786 ang. Oxen
stiernska gravfonden (O 1), prosten Alners4 förteckning över vid Bro kyrka och 
prästgård 1811-15 verkställda förbättringar (K I 3), INV. över forntida minnes
märken i kyrka och på kyrkogård 1830 (N 2). 

Kyrkan ligger i en sluttning mot väster ned mot en liten å. Här gick fordom
dags en åtminstone under större delen av medeltiden trafikabel farled, 5 som för
band Brosjön (och Erken?) med Norrteljevilmn. Kyrkan nämnes första gången 
1304 (SD 1432), då Gudmund Botvidsson erhöll fullmakt på Bro pastorat i 0rbo
holm, såsom Bro skeppslag kallades i äldre tider. Den nyutnämnde kyrkoherden 
förständigas där att under sin ämbetstid årligen betala till Uppsala domkyrkas 
byggnadskassa 3 mark silver, en skatt vilken pålagts kyrkan i Bro av »våra 
företrädare•, säger brevntfärdaren, ärkebiskop Nils Allesson (1292-1305). 

Kyrkogård och klockstapel. 

noaA-RosMuR Bogårdsmuren (yttre H. c. 120-160, B. c. 100-150 cm), upp
förd av kluven gråsten i bruk och täckt med torv, är flera gånger 

l Härvid avlevererades från Raslags-Bro: 
~Tri klockor II Skpd I lispd 
Silff LXVII lott 
och XV marc penninga 
penningar XVIII marc 
penninga för tionde XXXIIII mk II öre 
penningar för affr[ad] och 
utaff kistone XXX mk» 

2 Signum i ULA. 
3 ERIC BENJAMIN \VEsTMAN, f. 1724, adjunkt i Rosl. -Bro 1746, kyrkoherde 

därstädes 1761, prost 1763, t 1782. 
4 MARTIN NICLAS ALNER, f. 1756, kyrkoherde i Rosl.-Bro 1809 (tilltr. 1811), 

prost 1813, t 1821. 
5 Omnämnd i dombrev av kon. Albrekt 1380 och av Karl Knutsson 1457. Den 

senares dombrev, i vilket Albrekts citeras, finnes i gammal avskrift i en av kyrkans 
böcker (P 1) i ULA. Jfr C. M. KJELLBERG i Uppland I s. 427, fig. 159; C. G. 
STYFFE, Skandinavien under unionstiden, Sthlm 1911, s. 334. 
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Fig. 93. Situationsplan. Uppm. av J. 

Beck-Friis 1918. 


Lageplan. Plan of situation. 


Fig. 94. Klockstapeln. Uppm. av J. Beck-Friis 1918. 

Der Glockenturm. The belfry. 


9* 
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Jagad och >>Upmurab> (RXK. och PROT.). Att döma av RHEZELII teck
ning från 1635 (fig. 101) sträckte sig kyrkogården då icke så långt 
åt v. som nu. Murens sö. del torde vara jämnårig med en där belägen 
möjligen medeltida stiglucka, med vilken den ligger i förband. Bo
gårdsmuren hade 1659 spånklädd avtäckning, tydligen redan då 
gammal, ty 1661 omtalas, att >>Bogårdzmuren neder wed klockare
gården ehr förbettrat med ~ya Biälker och tak» (RÄK.). 1754 beslöts 
att muren skulle rappas och Jagas samt omstrykas blågrå med vita 
lister i likhet med kyrkan, vilket beslut sedan ändrades därhän, att 
muren endast skulle strykas med grå kalk. Taket fanns kvar till 
1840-t. - Ehuru man 1812 bestämt, att gravar tills vidare skulle 
öppnas på n. och ö. sidan, i lika ordning som på den s. (ssT. PROT.), 
visade sig kyrkogården redan under loppet av 1800-t. alltför trång. 
Ett nytt kyrkogårdsområde har därför lagts s. om det gamla och 
omgivits med en mur av tuktad sten. :Mitt för vapenhuset är gamla 
muren genombruten, marken är uppterrasserad mot densamma, och 
en stentrappa för ned till det nya området. Numera är även v. delen 
av kyrkogården uppterrasserad mot muren, som här är höjd med 
några skift. 

sTIGLucKA Den nämnda från medeltidens slut eller 1500-t. härrörande stig-
luckan är byggd av gråsten och t egel (teglet troligen i munkförband 
att döma av fogar, som synas genom putsen). Under nuv. vitputs 
spår av gula lister och gråblå fot. Å det mot kyrkan vända röstet 
en korsformad blindering, utgörande en klumpig efterbildning av 
kyrkans tegelornering. Portgång med murade sittbänkar och svart
tjärade dörrar. Tegeltäckt (tidigare spånklätt) yttertak. Invändigt 
brädtak. Reparation omtalas tidigast 1665; 1752 skulle stigluckan 
rappas grå med vita lister; 1754 fick den nya portar, som målades 
blågrå >>efter stigluckans färg >>. - N. ingången har enkla järngrindar 
mellan murade, vitrappade pelare (1871). Usrprungligen låg även här 
en stiglucka, antagligen av trä (jfr SST. PROT. 1786), som revs 1832 
och ersattes av grindstolpar, vilka i sin tur omgjordes 1871. 

GnAvKon Två gravkor av putsat tegel under t egeltak, det s. tillhörande 
en gren av släkten Mörner, det n., kallat det Westmanska, Söder
sunds gård, byggdes 1732- 33. Det n. gravkoret har två flöjlar, den 

1ena med bokstäverna ~1~ , den andra med årtalet 1733. 1732 

1 B[cnjamin) O. W[estman]- C. ÅB[crgJ. B. O. Westman, Lyrkohcrde i RosL
Bro t 728 t 1759, var g. m. företrädarens, Olof Å bergs, dotter. 
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Fig. 96. Värnbergska gravkoret. 

Foto Å. Noreen. 


Fig. 95. Vapenhuset. Foto N. Åzelius 1936. 

Die Vorha lle. The porch. 


Die Värnbergsche Be The Värnberg mor Spätmittelal  L ate m ed iooval 
gräbniskapelle. tuary cha pel. terlicher gat eway. 

Torweg. 

Fig. 97. Senmedeltida stig
lucka. Foto Ä . Noreen. 
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Fig. 98. P lan. Uppm. 19 10, kompletterad efter ritn. av E . Fant 1927. 
Grundriss der Kirche . P lan of the ch urch . 
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Fig. 99. Längdsektion mot söder. Uppmätt 1910, kompletterad efter ritn . av E. Fant 1927. 


Längsselmil t gegen Stiden . Longitudinal section towards the south. 
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Fig. 100. Tvärsektion genom långhuset mot ö. (ovan) och v . 

(nedan). Uppmätt 1910, kompletterad efter ritning av 


E. F ant 1927. 


Querschnitt durch das Langschiff Section through the nave towards 
gegen Osten (oben) und gegen the east (above) and towards the 

Westen (unten) . west (below). 
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erhöllo häradshövding Linderstedtl och kyrkoherde Westman till
stånd att bygga gravar på kyrkogården: »en sådan sänckiegraf med 
kur öfwer, som flerestädes på kyrckiogårdarna i Stockholm nu byg
gas>> (vrs. PROT.). 

Den numera brädklädda klockstapeln, belägen på en höjd no. KLocKsTAPEL 
om kyrkogårdsmuren, är uppbyggd kring tre spånklädda rundstolpar, 
rester av en äldre, oinbyggd stapel. Denna byggdes 1727 (vrs. PROT. 
1728). 1754 omtalas, att >>hjertstockarne behöfde spånas, och tjär
ning sedan war nödig, at regn och sniö i dessa fall ej måtte widare 
skada gjöra>> (ssT. PROT.). 1755 lades brädgolv över svillarna, och 
stapeln försågs med dörr. Först 1773 tycks den emellertid ha blivit 
fullständigt inbyggd. - En äldre klockstapel tjärades 1659. 

Kyrkobyggnaden. 

Kyrkan utgöres av rektangulärt långhus från 1200-ts senare hälft2 PLAN OCH 
med ett tillagt kor i ö. från omkr. 1400; sakristia i n. tillbyggdes på MATERIAL 

1300-t., vapenhus i s. antagligen samtidigt med koret, men har senare 
(på 1460-t.) utvidgats; i v. är ett gravkapell, tillhörigt familjen Oxen
stierna på Värnberg, byggt 1738---41. 

Materialet i de medeltida delarna är kluven gråsten; tegel i valv, 
murpelare och omfattningar, samt i övre delen av korets och sakri
stians rösten. Sockel saknas. Långhus och kor ha oregelbundna hörn
kedjor av huggen sten (mest sandsten). Kyrkan är orappad med put
sade fönster- och dörromfattningar, men har tidigare varit rappad 
(1752 grå med vita lister enl. ssT. PROT.). Ursprungligen var den 
orappad med rikligt bruk i fogarna (gammal yttermur synlig från 
sakristians och korets vindar). 

Fönstren ha flera gånger ommurats: det s. korfönstret utvidga- FöNsTEn 
des 1720, de båda fönstren på långhusets s. sida 1752; det n. fönstret 
tillkom troligen 1822. Sin nuv. form erhöllo dessa fönster i huvud
sak 1834, men ha 1929 något förminskats genom att undre kanten 
höjts. Samtidigt insattes nya karmar och blyspröjsar (som tidigare 
funnits till 1880-t.). Det ö. fönstret är sedan 1929 ett rundfönster. 

1 JOHAN LINDERSTEDT, f. 1685, häradshövding i Väddö och Bro skeppslag 
m. m., t 1764, bodde på Lunda. »Begrafven i egen byggd graf vid Roslags-Bro 
kyrka, hvilken graf sedermera försåldes till Friherrinnan Fredrica Mörner, f. 
Duwall, på Eke•> (ANnEP). 

2 Den rektangulära planen är ursprunglig. Då vid kyrkans restaurering år 
1929 den Wernstedtska graven i koret utgrävdes, framkom ingenting, som tydde 
på att kyrkan ursprungligen haft ett mindre korutsprång. 
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Fig. 101. Roslags-Bro kyrka efter Rr-mzELIUs. 
Roslags-Bro Kirche nach Roslags-Bro church by 

RHEZEL1Us. RnEZELIUS. 

Förut fanns här ett stort, stickbågigt fönster, upptaget 1752, då det 
ersatte den ursprungliga fönsteranordningen: tre kopplade, helt 
smala, sannolikt ej särdeles höga fönster (de måste ha rymts inom 
det c. 3 m breda spår, som är markerat å ö. muren). Jfr fig. 101. De två 
fönstren på långhusets s. sida upptogas ursprungligen, då valven 
inslogos på 1400-t. Då blevo nämligen tre smala fönster på samma 
mur delvis förbyggda och igensattes. Det yttre livet av de två öst
ligaste har framtagits 1929 (fig. 103- 04 ), av det västligaste har spåret 
i görlig mån markerats.1 Omfattningen av huggen sandsten visar 
ovanliga, i dessa trakter enastående former. Den ena, spetsvinkliga 
betäckningen förekommer eljest över nischer och någon gång över 
torngluggar (Gotland), den andra är hälften av ett gotiskt fyrpass 
(ett verkstycke av en fyrpassformad fönsteromfattning?). Till pro
portionerna erinra fönstren om vissa trepasstäckta fönster på Gotland, 
t. ex. i Klinte.2 

I spetsen av ö. röstet finnes en numera tegelskodd glugg. Som 
ursprunglig omramning till denna var använd en itusprucken dop
funtscuppa från c. 1250 (se s. 176). 

I NGÅNG Ingången från vapenhuset tilllånghuset återställdes 1929 i möj
ligaste mån i ursprungligt skick. Den gamla rundbågiga sandstens

1 \VESTMAN berättar (1752 i L. l. 1.), att man vid utvidgningen 1752 av det 
v. fönstret på sydmuren träffade på v. smygen av ett äldre fönster med ett in
murat förmultnat bräde, »hwaruti til äfwentyrs de äldsta fönstren sutit fästa>>. 
Jfr Sv. K. Upp!. bd IV, fig. 397. Vid samma tillfälle syntes tydligt, att vägg

målningarna voro avpassade efter 1400-talsfönstren. 
2 RoosvAL, Die Kirchen Gotlands, Sthlm 1911, Taf. 88. 
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Fig. 102. Korets gavelröst e. Foto N. Åzelius 1936. 
Die Giebelspitze des The gable-truss of the 


Chores. choir. 


Fig. 103. Långhusets sydfasad med de igen
murade 1200-talsfönstren. Foto S. Lindqvist 

1936. 
Die Siidfassade des L ang The south fa<;ade of the 
sehitfes mit den verma u nave with the wallcd-up 
ertcn Penstern des 13. windows from the 13th 

Jhds. cent. 
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omfattningen är framtagen och lagad. Den hade på 1880-t. vidgats 
något ochgjorts rektangulär. Ettpar omfattningsstenar (fig. 105--06) äro 
ornerade, den nedre i tämligen låg relief med ett mönster, påminnande 
om de västgötska liljestenarna, men även om gotländsk växtorna
mentik i trä och sten från mitten av 1200-t. den övre med ett fabel
djur i ännu lägre relief, delvis blott ristning (ofullbordat arbete). 
Mönstret och stilen finna sina närmaste motsvarigheter på Gotland i 
arbeten, som tillskrivas mäster Botvid och mäster Lafrans och deras 
krets. Ex. Eskelhems korportal, en korbänk från Sanda.l A v någon 
anledning har arbetet avbrutits, innan ens de första stenarna huggits 
fullt färdiga. För återstoden har man nöjt sig med en vanlig slät
huggen sandstensomfattning, sådan som finnes på många håll i Upp
land. 

Den ursprungliga dörren· är numera även insatt på sin plats. 
Den är av bilade svarttjärade furuplankor med samtida beslag (fig. 
105). Dörren är nu skarvad nedtill och upptill; den var avsågad för att 
tjäna något främmande ändamål. En bård med uddar - något slags 
tätlist - hade varit spikad utanpå (över nyckelbeslaget) runt hela 
dörren med undantag av dess nedre kant. Det framgick av märket 
efter denna bård, som var otjärat, att dörren varit rundbågig. Kling
spor, som besökte kyrkan omkr. 1870, beskriver den sålunda: >>Kyrka
porten är gammal med jernbeslag, omgifven af en tjock kant af ek, 
skuren i uddar, liknande murarna i Possevapnet». Det spår, som vid 
undersökningen l 917 och restaureringen l 929 iakttogs, gav dock 
snarare anledning att rekonstruera tätlisten såsom fig. 105 visar.2 

Möjligen har den varit dubbel. Den ursprungliga nyckeln är återläm
nad som gåva av konstnären Genberg. - Vindfång från 1929. 

En rakt under s. korfönstret framstickande tröskelsten tyder på 
att även där en ingång funnits. Spår av denna skola ha varit synliga 
vid restaureringen 1929. Den torde ha upptagits 1720, då >>mure
mästarem betalas för >>fönster och döruthuggningen i Choret». Vidare 

1 RoosvAL a. a. Taf. 76, samt Medeltida skulptur i Gotlands fornsal, Sthlm 
1925, p!. XLVIII, s. 68 f. - För liljestenarna se Sv. K. Vgl. bd l, fi g. 74, 137 
m. fl. Jfr Sv. K. Got!. bd II, fig. 187 (gravsten från 1243). - Motivet: ett fabel
djur (ofta ett lejon som i Roslags-Bro) över en växt, eller r ättare en sådan dörr
vaktare å ömse sidor om ingången, är l ångt äldre. Se RoosvAL, studier i Dan
mark, Sthlm 1918, s. 74 ff., särskilt fig. 60. F rån början uttryck för en symbol, 
har motivet senare övergått till att bli ett konventionellt mönster. 

2 Ornerad tätlist finns på dörren i en mäster Botvid tillskriven portal i Vam
lingbo, Got!. (RoosVAL, Die Kirchen Gotlands, s. 155), samt på flera andra dörrar, 
av Roosval numera daterade till 1200-ts förra hälft. 
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Fig. 104. Igenmurade 1200-tals-fönster på långhusets s. mur. Uppmätn. 
av E. Fant 1929. 

Vcrmauerte Penster des 13. Jhds. a u[ der \Vnlled-up windows from the 13th cent. on 
sudlichen Mauer des Langschif[es. the south wall of the nave. 

nämnes den i vis. PROT. 1728, samt i RÄK. 1760, där takrännan över 
>>Chordörrem omtalas. Igensatt på 1800-t. 

Kyrkans samtliga tak äro sedan 1887 lagda med korrugerad plåt, TAK 

nu svartmålad (avsedd att ersättas med spån, då den är uttjänt). 
Tidigare användes tjärad spån. Å långhusets flöjlar läses : (den v.) 
A A B. (den ö ) D I S· å korflöJ' eln Ano 1697 
G A D• · ' P H S · 

Då golvet i långhuset bröts upp vid restaureringen 1929 visade sig, GOLV 

att det ursprungliga golvet legat c. 30-60 cm lägre. Golvet sänktes 
då till sin gamla nivå, varvid en 5 steg hög trappa inlades under 
triumfbågen. Gångarna äro nu lagda med tegel, under det att i bänk
kvarteren är trägolv. I koret kalkstensgolv, i sakristian trägolv, i 
vapenhuset tegel (sedan 1929; förut trägolv). NUV. OCH 

ÄLDRE
Innan de nuv. valven i långhuset inslogos, fanns ett tunnvalv INNERTAK 
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Fig. 105. Portalen mellan vapenhus och långhus 
(1200-talskyrkans portal), rekonstruerad 1929. 

Uppmätn. av E. Fant 1929. 

Das Portal zwischen Vor The portal between the 
halle und Langschiff (das porch and the nave (the 
Portal der Kirche des 13. portal of the church from 
Jhds.), 1929 rekonstruiert. the 13th cent.), reconstruc

ted in 1929 . 



ROSLAGS-BRO KYRKA 133 

av trä,1 såsom framgår av från vin
den synliga putsrester, vilka å rös
tena täcka stora partier av en yta 
med brant stigande, till synes klö
verbladsformad kontur. Å sträck
murarna går putsen ända upp till 
krönet, där detta icke blivit i senare 
tid lagat. I ö. röstet, strax ovanför 
den översta punkt dit putsen når, 
befinner sig den å s. 128 omtalade 
gluggen. 

Långhusets nuv. takstolar här
TAKSTOLAR 

röra från 1732 (vrs. PROT.), korets 
och sakristians från 1731. De yt
tersta av de äldre takstolarna äro 
inbakade i långhusets rösten; på 
den v. sidan ligga bjälkarna ännu 
kvar, på den ö. voro de bort
tagna och rännan fylld med tegel, 
men timmer inlades på nytt 1929. 
I båda röstena märkas på insidan 
oregelbundet sittande bjälkstum
par, sannolikt rester av ställnings
virke. En särskilt kraftig, avsågad 
stock c. l m. över sträckmurens 
krön på n. sidan av v. röstet är 
svårförklarlig; möjligen kan den på 
yttersidan ha burit en klocka. 2 

Kyrkan har sedan 1929 elektrisk 
uppvärmning. Tidigare fanns vär
meugn i långhusets sö. hörn. 

Flera omständigheter tyda på 
DATERING 

att kyrkans äldsta parti, långhuset, 

1 Detta bekräftas av WEsTMAN (an
teckn. fr. 1752 i L . I. 1.): >>Ty at kyrkan 
aldraförst warit hwälfd med träwalf har 
klarln synts, då kyrkataket år 1731 å 
nyo byggdes •>. 

2 En dylik anordning med ringklocka under en huv på v. gaveln förekom
mer t. ex. på jylländska kyrkor. 

10. Sveriges kyrkor. Uppland II. 

Fig. 106. Del av portalomfattningen. 
Foto N. Åzelius 1936. 

Teil der Umfassung Part of the mount
des Portales. ing of the portal. 
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Fig. 107. Interiör mot ö. Foto N. Åzelius 1936. 

Inneres gegen Osten. Interior towards the east. 

byggdes kort efter mitten av 1200-t., och att arbetsledningen hade 
förbindelser med Gotland. Sannolikt är det en gotländsk stenhuggare, 
som påbörjat portalen fig. 105. Fönsterbetäckningarna fig. 104 kunna 
vara verkstycken, hitförda från Gotland. Importerade därifrån äro 
i varje fall de båda funtarna fig. 147 och 148, samt triumfkrucifixet 
fig. 135. Möjligen beror också den omständigheten, att den äldsta 
kyrkan var orappad, på gotländsk influens. Att förbindelserna med 
ärkestiftets centrala delar voro svagare framgår särskilt av att intet 
t egel, som just vid denna tid blev så modärnt, användes i byggnaden. 
Det höga trävalvet är emellertid en utpräglat uppländsk form, känd 
från många uppländska kyrkor, bl. a. grannkyrkan Estuna, där 
invigt 1298. 

sAKRisTrAN Vid sakristians tillbyggande bröts hörnkedjan i långhusets nö. 
hörn bort och ett konstgjort förband bildades. Skarven är dock 
tydligt skönjbar. I röstet tegel i oregelbundet munkförband med en 
korsformad blindering; korsarmar med runda ändplattor liksom å 
korets röste; korset uppstiger från en spetsbågig glugg. Två stick
bågiga fönster finnas, det n. och större utvidgat 1826. Ingången från 
långhuset är därifrån sett rundbågig (intagen i den medeltida vägg
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Fig. 108. Interiör mot v . före restaureringen. Bänkanordning från 1720- 21 med 
herre- och frubänkar (nu borttagna) närmast koret. Foto S. Curman 1910. 

Inneres gegen \Vesten vor der Rcstaurier Interior towards the west before the resta
ung. Gesliihle aus 1720- 21 mit Herren ration. Pew arrangements from 1720- 21 
und Frauengestiihlen (jetzt 'veggenommen) with pews for the gentry (now taken away) 

dem Chore zunächst. next to the choir. 

målningen), från sakristian sett stickbågig. Gammal, järnbeslagen dörr. 
Två väggnischer finnas, båda inklädda, den ena med årtalet 1712 
inskuret på dörren. Ribbvalv, säkerligen ursprungligt, då det vilar 
med sköldbåge blott mot långhusets mur. Ribborna ha treklöver
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format tvärsnitt och vila på konsolartade stöd. Att sakristian byggts 
intill det nuv. långhuset tyder på att dennas ö. del vid det tillfället 
tjänade som kor - sakristians traditionella plats är ju invid koret. 
Det nuv. koret är alltså sannolikt en senare tillbyggnad än sakristian. 
Med stöd av korets här nedan diskuterade datmn torde sakristian 
få anses tillkommen under 1300-t. 

KORET I korröstets tegelklädda spets är en blindering: ett kors, omgivet 
av nischer, samt strömskift (fig. 102). På gaveln fanns ursprungligen 
ett trekopplat fönster (se s. 128), och även på korets s. mur fanns ett 
mindre fönster, synligt på Rhezelius' hild . I koret , c. 90 cm över golvet, 
äro två rekta ngulära nischer, avsedda för inbyggda skåp (H. 45, B. 
64, resp. 57 och 67 cm). Enligt Rhezelius var >>sång och liikrumel>> 
beläget på s. sidan av högkoret. Valvet är ursprungligt; det vilar 
med sköldbåge endast mot västmuren, den gamla yttermuren. Det 
har ribbor av i det närmaste samma typ som sakristians, men utan 
markerade anfang (fig. 109 och 111 ). Stjärnvalv av detta slag äro i 
Sverige ej så vanliga. Typen synes vara utbildad i Preussen på 1300-t. 
och har därifrån spritt sig till de nordiska länderna.1 Tegelornering 
av samma slag som å Roslags-Bro korröste förekommer i Uppland 
under en rätt vidsträckt period på 1300- och 1400-talen.2 Man torde 
emellertid få ta med i räkningen att i Roslagen även ett inflytande 
från Finland kan ha gjort sig gällande. Såväl i Egentliga Finland 
som särskilt i l\yland är kombinationen kors- och fönsterbländen 
vanlig, i regel på västgaveln. Den tyckes där tidigast uppträda i 
slutet av 1300-t.3 Roslags-Bro-korets trekopplade fönster hänvisar 
snarare till 1300-t. än till1400-t., möjligen var det flyttat från 1200-ts 
gamla östfasad. Under de sena 1400-talsmålningarna i valvet finnas 
rester av äldre målning (se s. 141). Allt detta talar för att koret till
byggts senast i början av 1400-t. 

LÅNGHusETs L å n g h u se t täckes av två i det närmaste lika stjärnvalv (se fig. 98), 
VALV 

1 K. H. CLASEX, Die gotischc Baukunst, Wildpark-Polsdarn 1930, s. 1·17. Jfr 
S. KARLIXG , Tyska orden och den svenska kyrkobyggnadskonsten omkring å r 

1400, Hig 1936, s. 268 rr., särskilt s. 280. Vadstena kloslerk~Tkas Yalv av denna 
typ Yoro färdiga 1420 (A. LIXVJJLO~I , Vägledning bland Vadslena kloslerkyrkas 
konstska tter, [Sthlm) 1933, s. 6). 

2 Se G. 13of:nuus, stilströmningar inom den uppländska tcgelarkitekturcn, 

Cpps. stud. s. 183- 185, samt Dc tegelornerade gråstenskyrkorna i norra Svea
land, Sthlrn 1921, s. 101, 117- 119. 

3 C. LINDDERG, Om teglets användning i finska medellida gråslenskyrkor, 
H elsingfors 1919. Enligt Lindberg (s. 30) uppträda stjärn,·alvcn i Finland ej före 
1400. 
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vilande på murpelare, som icke ligga 
i förband med kyrkans murar, samt 
mellan dem slagna svagt spetsbågiga 
sköld- och gördelbågar. Helstensrib
bor utan kapitäl vid anfangen. Dessa 
valv efterträdde trävalvet. Enligt en 

Fig. 109. Snitt av ribba i korvalvet.gammal inskrift målades de 1471, tro J. Beck-Friis del. 191S. 
ligen inslogos de kort därförut. Ett Schnitt von Rippe Section of lath in 
trapphus i kyrkans nö. hörn för upp im Chorgewölbe. the v~'t,~ir~f the 

till vinden. Från trappan ledde under 
1700-t. en (sedermera åter igensatt) dörr till en läktare (se s. 175). 

Ett smalare vapenhus än det nuv. men lika högt som det, synes 
ganska tidigt ha funnits vid kyrkan. Spåret av dess yttersta takstol 
är synligt i det nuv. röstet (sedan 1929 med ilagt timmer). Portalen, 
som ligger mitt under det äldre röstets spets, var ursprungligen något 
högre med spetsbågig omfattning (nu markerad av en rits i putsen). 
Dörr från 1743. Över den äldre portalen är ett strömskift i tegel 
(rekonstruerat på ursprunglig plats 1929). Det äldsta vapenhuset 
vidgades sedermera åt väster, där ett konstgjort förband med lång
huset åstadkoms. Därjämte inslogs ett valv på sköldbågar mot alla 
fyra murarna, säkerligen på samma gång som långhusvalven, vilka 
det liknar både till konstruktion och bemålning. Det äldsta, mindre 
vapenhuset byggdes förmodligen redan samtidigt med koret. 

År 1785 erb j öd grevinnan W en dela Oxenstierna1 församlingen att över
taga det kapital hon och hennes make anslagit till Värnbergska gra v
korets underhåll, mot det att församlingen i stället åtog sig under
hållsskyldigheten av nämnda gravkor. Detta bifölls av sockenmännen. 

Gravkoret (fig. 96), som 1738- 41 byggts av grevinnan Oxenstiernas 
moder,2 är en sexsidig tegelbyggnad med sockel av huggen sandsten 
och granit och därovanför en refflad sandstenslist. Hörnlisenerna och 
de under fönstren befintliga rektangulära fälten, jämte den profi
lerade taklisten slätputsade, murarna i övrigt spritputsade. På fyra 
sidor högt sittande rektangulära fönster med små, blyinfattade rutor, 
på den femte, ovanför ingången, ett rundfönster. Ingången har pro
filerad omfattning av refflad sandsten med Oxenstieruska och Fle
mingska vapnen. 

1 WENDELA HELENA 0XENSTIERNA AV CRONEBORG, f. 1721 t 1797. G. m. lands

hövdingen greve GusTAF SAMUEL GYLLENBORG, f. 1695 t 1756. 
2 WENDELA MAGNONA FLEMING AV LIEBEJ.ITZ, f. 1697 t 1758. G. m. överste

löjtnanten greve CARL OxENsTIERNA AV CRoNEBORG, f. 1692 t 1737. 

10* 
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BERGSKA 


GRAVKORET 
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RONSEKRA


TIONSKORS 


VAPEN 

sKÖLDAR 

VALV

MÅLNINGAR 

Medeltida kalkmålning 

I koret, långhuset och vapenhuset finnas medeltida målningar. 
Murarnas målningar vitlimmades 1752. De framtogas och restau
r erades 1929 under ledning av artisten John Österlund, då även de 
aldrig överkalkade valvmålningarna rengjordes. 

Kyrkans äldsta målningar äro sex konsekrationskors (fig. 126; 
diam. 61 ,5 cm). I åtminstone t vå fall har konstaterats, att de äro 
målade på ett undre putslager. Ett av dem täcks till hälften av en 
murpelare. Då de dessutom endast förekomma i kyrkans äldsta 
parti, långhuset, är det möjligt att de härröra från kyrkans första 
invigning; i varje fall torde de ej vara yngre än 1300-t. - Äldre än 
valven äro även tre vapensköldar på långhusets n. mur (fig. 110), 
av vilka den västligaste delvis täckes av en murpelare. De äro: sex
uddig stjärna; ett otydligt vapen; Vasavapnet.l 

Valvmålningarna omnämnas av Hildebrand i ATS, bd 2, s. 378, 
och ägnas av honom en utförlig beskrivning i >>Resa i Östra Uppland)>. 
Sylwan (ATS bd 14, s. 150) tager dem jämte Knivstamålningarna 
som typ för en viss riktning inom 1400-ts måleri. Senast äro de be
handlade av Cornell och Wallin i deras stora arbete över uppländskt 
monumentalmåleri (s. 100). 

Vid första påseendet göra målningarna i kor och långhus ett ganska 
olikartat intryck. Westman iakttog detta vid kyrkans vitlimning. 
Han skriver (anteckn. fr. 1752 i L. I. 1): >>Målningen i Kyrkan, och 
Choret är icke enahanda, och af sama färg, utan olika, så at målningarne 
ej tyckas wara skiedda på en gång)>. För honom har alltså t. o. m . 
färgverkan varit annorlunda . Den största olikheten ligger annars i 
ornamentikens utformning. På korvalvets n. och s. sida finna vi en 
yppig och fyllig, i viss mån plastisk rankornamentik, som, utgående 
från en stam vid valvstrålens övre del, dels följ er valvstrålen, dels 
omger figurerna. I valvets v. kupa äro rankarna av annat slag med 

1 Även det mellersta vapnet torde, att döma av hjälmprydnaden, vara ett 
Vasavapen. Vapnet med den sexuddiga stj ärnan har t idigare identifierats med det 
Crepelinska. Förf: s åsikt är, att det ena Vasavapnet tillhör Nils K ettilsson, Gustav 
Vasas farfars farfar, vapnet med stjärnan åter dennes maka, Kristina J onsdotter, 
vars släkt förde en sex- eller sjuuddig stjärna i sitt vapen, det tredje vapnet möj
ligen deras son, drot sen Krister Nilsson. Jfr Fornvännen 1937, s. 31l. Sanno
likt har vapnet med stjärnan även något samband med den finska ätten 
Stjernkors vapen, sådant detta förekommer t. ex. på en bänkgavel från 1470
talet i Nykyrko (Finlands kyrkor, I, ntg. av K. K. iVIeinander o. J . Rinne, 
Hälsingfors 1912, s. 47). 
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Fig. 110. Målade vapen på långhusets n . mur. Foto J. öst erlund 1929. 

Gemalte Wappen a uf der n ördlichen Painted arms on the northern wall 
Maner des Langschiffes. of the n ave. 

tunn, i stora rundlar flätad stjälk och små treklöverliknande blad. 
Utmed valvstrålarna löper här en rad 'gotiska' blad av ålderdomligt 
utseende. Samma blad kanta valvstrålarna i den ö. valvkupan, som 
helt saknar den förut beskrivna rankornamentiken. N., v. och s. 
valvkuporna uppdelas av stora profilställda blommor. I nedre kanten 
av hela valvet löper en bård av små klängeliknande blad. Denna bård 
åt erkommer i snarlik form i långhusets valv, likaså de profilställda 
blommorna, ehuru mycket förkrympta, däremot icke den beskrivna 
rankornamentiken eller kantbladen utmed valvstrålarna. I stället 
förekommer här, jämte en i stora rundlar förlöpande ranka med 
'hölster' och 'klängen', den 'ris'-liknande ornamentik, som Sylwan 
karakteriserat (a . a. s. 150). Särskilt typiska för denna ornamentik 
äro de kedjor, som vertikalt dela vissa valvkupor, samt gördel
bågarnas rankmönster med stora rosor. Mest renodlad finna vi stilen 

vapenhusets valv. 
Icke desto mindre äro otvivelaktigt målningarna i hela kyrkan 
det stora hela samtidigt utförda. Samma schabloner återkomma 

på flera håll i kor .och långhus; bården med fabeldjur finnes såväl 
i koret som å långhusets norra mur; detaljer, t. ex. mönster å dräkter 
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Fig. 111. Korvalvet. Målningar från 1471. Utmed ribborna kring ö. och v. 
valvkapporna r ester av äldre målning. Foto N. Åzelius 1936. 

Das Chorgewölbe. Malereien von 1471. Die The vault of the choir. Along the laths 
Rippen entlang um die östliche und west about the eastern and western sPetians of 
liche Wölbkappen Reste von älterer Malerei. the vau1t remains of older painting. 
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Fig. 112. VapenhusvalveL Foto S. Curman 1910. 


Das Gcwölbe der Vorhalle. The vault of the porch. 


och glorior, äro likartade. Detta utesluter icke, att flera målare kunna 
- och enligt min mening ha - varit verksamma i kyrkan, därav 
några som varit huvudsakligen dekoratörer, men åtminstone en 
verklig konstnär med stark känsla för både plastiska och måleriska 
värden. 

I korvalvet har sannolikt en äldre, valvstrålarna följande dekora
tion (de ovan omtalade 'gotiska' bladen) inarbetats i den nya dekoren. 
Se särskilt fig. 11 P. 

Huvudfärger äro grönt och caput mortuum, men dessutom före
kommer en annan, mattare och mörkare brun färg, samt svart, 

1 Det må lämnas öppet i vad mån äldre målningar eller ett äldre målnings
schema i koret kunna ligga till grund även för den övriga ornamentiken där, liksom 
för väggarnas indelning med arkader. Att arkadernas utformning tillhör 1400-ts 
sen. hälft är dock säkert. Deras förebild är Biblia pauperum (Jfr Einsles facsimile
uppl. av den o. 1463 utkomna 40-bladiga xylografiska upplagan, Wien (1898], 
el. CoRNELL, Biblia pauperum, Sthlm 1925, s. 113). 
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särskilt i konturer, gult och något ljusrött (i korets 'gotiska' blad). 
Korribbornas mönster äro hållna i brunt, grönt, gult, vitt och svart. 

Om målningarnas ålder underrättas vi genom en på 1600-t. läst 
inskrift. RHEZELIUS berättar: >>Öfuer K[yrko]dören står. Anno Do
mini M°CD 0 LXXI0 pictura fuit incepta: post, Dominicam quasi
modo geniti terminanda... Domine Clemens And ... >> Sannolikt är 
'terminanda' felläsning för 'terminata' (som Peringskiöld1 läser). Av 
jämförelse med Peringskiölds, Brenners och Westmans återgivande 
av inskriften framgår även, att ordet 'haec' stått att läsa före 'pictura'. 
Inskriften betyder då: År 1471 blev denna målning påbörjad; den 
avslutades efter söndagen 'quasimodo geniti' ( = första söndagen efter 
påsk) ... Herr Clemens And ... 2 På Peringskiölds tid voro de tre 
sistnämnda orden oläsliga (>>cetera deleta sunt» = resten är förstörd). 
Vid kyrkans reparation 1752 kunde endast några ord läsas, så bort
nött hade inskriptionen blivit >>af folket, som sutit på Lächtarem.3 

Årtalet 1471 gäller tydligtvis hela kyrkan och stämmer väl med 
Jacob Ulfssons och Sten Sture d. ä.:s vapen i koret. 

Antagligen har man använt sig av flera ikonografiska förebilder. I 
några fall - Isak bär veden till offret och Isaks offrande, Kristi 
törnekröning, samt sannolikt korsbärandet - har Biblia pauperum 
utgjort förlaga. Kompositionen är snarlik och de tillhörande verserna 
återfinnas där. Åtminstone 10 av de 16 språken i valven äro även 
hämtade därifrån.4 

l PER. MoN. III. Anteckning å de i slutet av volymen inhäftade 8:o-bladen. 
- Att några ord mellan 'terminanda' och 'Domine' varit oläsliga redan på 
Rhezelii tid synes framgå av R:s ms. 

• Sannolikt har denne Clemens And[rece?] varit kyrkoherde, enär han kallas 
'dominus', och ombesörjt kyrkans målande. Formen 'domine' förutsätter, att en 
uppmaning eller bön följt. Troligare är, att RHEZELIUS felaktigt läst 'domine' 
för 'dominus', varefter kunnat följa t. ex. 'curavit' ( = ombesörjde). 

3 WEsTMANs anteckn. fr. 1752 i L I 1. Troligen fanns ingen läktare på denna 
plats förrän 1720 (jfr s. 175). 

4 Att döma särskilt av språkens ordalydelse och av förekommande förkort
ningar är det den 40-bladiga upp!. av o. 1463 (se Einsles ovan anförda facsimile
uppl.), som använts. 
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Fig. 113. Schema över målningarna. 


Schema der Malereien. Scheme of the paintings. 


Förteckning över målningarna 
Siffrorna hänvisa till schemat fig. 113. 

Trave I. Korvalvet. 

1-8. Fåglar och fabeldjur. 9. Eristi vapensköld med änglar som sköldhållare. 
Inskrift: Arma cristhi1 (=Kristi vapen). 2 10. Ärkebiskop Jacob Ulfssons vapen 
(en örnfot). 11. Ärkestiftets vapen. 12. J(yrkofadem Augustinus (S5 agustinus). 
13. J(yrkofadem Ambrosius (Sts ; ambrosius). 14. Evangelistsymbolerna: ängeln 
(Sts matheus), örnen (S5 

: iohannes ewange[lista]), oxen (S5 
: lucas ewangelista), 

lejonet (S5
: marcus ewangelista). 15. J(yrkofadern Gregorius med påvemitra (S' 

gregorius). 16. Eyrkofadem Hieronymus i kardinalshatt med lejonet (Sts: ihe
ronimus). 

N. väggen. 

Gestalter ur gamla testamentet, apostlar och helgon i arkadbågar. Delvis utplånade, 
särskilt inskriptionerna. Läsliga äro: petr5

, dauid, ss andreas. 

ö. och s. väggen. 

Äro dekorerade på samma sätt. A v inskrifterna äro blott brottstycken läsliga: 
å ett språkband på ö. väggen 'Evigilabunt omnes [?] alii ad vitam' ( = de skola 

1 h och i sammanskrivna. Se fig. 111. Deum: läsning är i varje fall den sannoc 
likaste. 

2 Denna valvkupa vitlimmades till största delen 1752, vilket väl är anledningen 
till att den nu är blekare i färgen än valvet i övrigt. Inskriften, som man läste 
Acristi M I och tolkade A° Christi 1001 (Westmans anteckn. fr. 1752 i L. I. 1.), 
lämnades dock orörd. 
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F ig. 114. Målning p å korets s. mur. Bcrnardinus (och Landul
phus ?). Foto J. ö sterlund 1929. 

Malerei auf d er slidlichen Maner Painting on the southern wall of 
des Chores . the choir . 

[alla?] uppvakna, somliga till (evigt) liv, Dan.l 12,2); över munken i sv. hörnet 
fig. 114 'S8 Bernardinus ' 2• E nligt vVestmans förteckning i L. l. 1. över de 1752 
vitlimmade bilderna funnos h är på s. sidan >>Bartholomä us med bläck och pena3 

i handen: Joel: Orpheus, som höJt ett korss: Ignatius, med en bok i handen, en 
krona p å hwardera axlen, och hufwudet klufwit i tu af ett swärd >>. De båda senare 
äro ännu t ydligt igenkännliga, ehuru n amnen nu äro utplånade. 4 

l Framför språket st år dock tydligt '[He]zechiel' . 
2 Den hel. Bernh ard av Clairvaux. Han var flera gånger erbjuden biskopsstol, 

men avböjde; därav de tre biskopsmössorna vid h ans fot. Den vita munkdräkten 
är cistercienserdräkten. -- Den t . v. om honom stående munken har endast 
gissningsvis kunnat identifieras, ehuru namnet med säkerhet börjar med ·ss la . . ' 
(landulphus? jfr Dov:E, Heilige u. Selige d. römisc.h-ka tholischen Kirche, I, 
Leipzig 1929, s. 667) . 

3 Sannolikt har aposteln Bartolomeus' attribut , den breda kniven, missupp
fattats som en gåspenna. 

4 'Orpheus' kunde möjligen vara aposteln Philippus, vars attribut ju är en 
korsstav. ' Ignatius ', som är klädd i dominikanernas svarta k åpa över vit dräkt 
skulle kunna vara dominikanermunken Petrus martyr , t 1252, vilken brukar 
avbildas med ett svärd fastsittande i huvudet. Jfr Ki.instle, Ikonographie der 
Heiligen, Freib. i B. 1926, s. 501. Hans bild finnes även i Finströms kyrka på 
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Fig. 115-11'7. Målningar på korets ö ., s. och n. mur. Nedtill t. v. 

Petrus martyr. Foto J. österlund 1929. 


Malereien auf der östlichen, siidlichen Paintings on the eastern, southern 
und närdlichen Niauer des Chores. and northern wall of the choir. 



146 BRO OCH V ÄTÖ SKEPPSLAG 

Fig. 118. Kompositionsschem a för m ålningarna i koret. E . Kjellmark del.. 


Schema der iVIalereien im Chore. Scheme of the paintings in the choir. 


Triumfbågens ö. sida. 
På s. sidan överst sturevapnet (tre sjöblad), sannolikt avseende Sten Sture d. ä. 

Därunder den hel. D or otea m ed blomsterkorg (Sta dorotea). På n . sidan överst ett 

Åland. Möjligen t y der dess förekomst på ett dominikanskt inflytande. Över
huv udtaget är det påfallande, att i s. väggen s n edre register samtliga nu 
tydligt synliga bilder föreställa munkar. 
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Fig. 119. Målning i triumfbågen. Foto J. Österlund 1929. 

l\1alerei im Triun1phbogen. Painting in the trhnnphal arch. 
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Oxenstiernevapen, därunder en sköld med en sammansall vapenbild: ett halvt fyr 
fotadjur och en h alv fransk lilja (ätten Leopard?). 

Triumfbåg e n s undersida. 
l. E n ängel leder en ung man in mol koret. 2. Uldrivamdel ur paradiset. 3. Gud 

skapar kvinnan av mannens revben . 4. Ornamentik. 5. Gud tillsammans med Adam 

och Eva i par adiset. 6. Syndafallet. 7. En djävul leder en ung man ul ur k or et. 

Om nr 1 och 7 berättar BRENNER: •En Justig målning ser man och på muren i skil 
naden emellan Choret och benkarne. På quinfolks sidan går en Engel och ledsagar 
en R iddersman i kyrkan h war öfwer står en inscription som af ålder är mycket 
oläslig [de första orden tyckas vara: tu : gudhz: t hia"nes t. .. ( = du Guds tjänare)], 
m en på manfolks sidan der emot går den Onde och leder en Riddare uthur kyrkan, 
der öfwer äfwen en uthnött inscription, dock kan m an som nogast der af u thleta 
föliande den ondes tahl på Swenska och la tin : 'Till broder wi \atom o's lida, Wi 
årkom ey i kyrkone bida' der jemte står detta på latin ' Hic ego sum missus cum 
penna scribere ... t arde venientes'. » Den svenska inskriften är n umer a oläslig, 
så när som på enstaka bokstäver, av den latinska, som står över djävulen, k an 
läsas: . .. sum missu' cum penna [s ]cribere . . . (ytterligare t re rader, å v ilka endast 
.. .lege... är läsligt. Betydelsen ä r ungefär: jag ä r sänd att skriva( = m åla?) 
sent kommande.. . Namnet 'Till' häntyder kanske på någon folksaga . Jfr 
'Till Ulspegel'. 

Under 1 och 7 är putslagret dubbelt. På det undre lagret medeltida sch abloner , 
på det övre ett endast konturerat mönster av fylliga r ankor och bär, tillkommet 
1721 el. 1752. 

Trave Il. Valvet. 


1- 8. Profeter, samt änglar med K risti pinoredskap. Inskriptioner å språkbanden: 

J. gloria: [in ]; excelsis: deo ( = ära vare Gud i höjden, Luc. 2, 14). 2. et: in: 
terra : pax : ominibus ( = och frid på jorden, till m änniskorna, Luc. 2, 14). 3. 
porta : hec : clausa : erit : e.t ( = denna porten skall förbliva tillsluten och , Hezek. 
44, 2). 4. re[gnabi]t' dominus: nost[er] super (= Vår Herre skall regera över, 
sannolikt Mika 4, 7). 5. Santus : dominus : deus : sabaoth ( = helig är Herren 
Gud Sebaoth, Es. 6, 3). 6. benedietus : qui venit ( = välsignad vare h an, som 
kommer, Marci 11, 9, Matt. 21, 9). 7. et : erit : sepul [crum ejus ] gloriosum ( = och 
hans grav skall varda ärorik, Es. 11, 10). 8. [requiescen]s cubahit ; si[cut Ieo ] 
( = då h an v ilar, skall han lägra sig såsom ett lejon, l Mos. 49, 9). 9. Den hel . Kata

rina med svär d (Sta katerina) . 10. D en hel. Barbar a m ed lom (Sta barbara). 11. 
Abraham och ]sak på väg till offret (ligna : ferens : criste : te : presignat puer iste 
= dig, Kristus, förebildar denne gosse, som bär veden). 12. Tre runda medaljonger 

m ed gr oteska anleten. 13. D en hel. C r sula med pil (Sta ursula). 14. D en hel. Maria 

Magdalena med smörjelsekar (Sta rnaria magdalena). 15. ] saks o/!rande (Signantem 
xm [ = Christum] p uerum pater imolat is tum = fadern offrar denne gosse, v ilken 
betyder Kristus). 

Triumfbågens v. s ida. 
Längst upp p å n. sidan S. Görans strid med draken. Därunder sex vapen (fig. 

128): 1. Vasavapnet. 2. Vapen m ed en örnfot. 3. Bondeska (el. Bååtska) vapnet. 
4. Vapen med ett fyrfotadjur. De två å terstående vapnen - med ett ankare? 



Fig. 120. Mellersta valvets ö. sida. Foto J. österlund 1929. 

Die östliche Seile des mittieren Gewölbes. The eas tern part of the middie vault. 
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Fig. 121. S. Torkel. Målning i v. valvet. Foto 
N. Åzelius 1936. 

S. Torkel. Malerei im west S. Torkel. P a inting in the 
lichen Gewölbe. western vault. 

(jfr RHEZELrus' text) och framkroppen av en varg - döljas av predikstolen. 
Överst på s. sidan S. Sebustians martyrium. Därunder ett skadat vapen1 (fig. 129). 
Säges av Rhezelius vara målat •>på pelaren ofuan för predikstolen och S. Olai 
bälete•>. Predikstolen stod före 1720 i länghusets sö. hörn. Med S. Olai beläte 
menas antagligen den stora S. Eriksbilden fig. 136. 

S. väggen. 

l. S . Stephanus stenas. Skadad. Att scenen föreställer Stephani stenande fram
går såväl av Westmans •>Förtekning•> fr. 1752 (L. l. 1.) som av själva komposi
tionen: två män med stenar i händerna anfalla en tredje, utplånad figur; en fjärde 
böjer sig ned (för att plocka upp stenar ?). 2. Schablonmönster. 3. Figurfragment 
4- 5. Skeppsbilder. Åtminstone 4 avser ett motiv (skeppsfärden) ur S. Olofs

1 E nligt CoRNELL o. ·wALLIN, a. a . s. 101, ett Tottvapen (så har det också restau
rerats). En jämförelse med Rhczelius' aYb. visar, att denna t ydning är synnerligen 
osäker. 
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F ig. 122. Schablon i lå ng F ig. 123. Fabeldj ur i bår
husets målningar. Kalke den fig. 125. Kalkering av 

ring av fö rf. 1918. förf. 1918. 

Schablone in den JVIalereien Fabelticr in der Borte, F ig. 
d es L angschiHcs. 125. 

stencil in the paintings of the Fable-animal in the border, 
nave. fig. 125. 

eller S. Erikssagan. Enligt WEsTMAN har 5 framställt Jonre skeppsbrott. 6. Krö
ningsbild. 7. stridsscen. 6-7 äro sannolikt episoder ur Eriks- eller Olofslegenden. 
Den stridande konungen såras i benet, såsom plägar vara fallet p å bilder av 
S. Olofs sista strid (förekommer dock även i bilder av S. Eriks martyrium). 

N. väggen. 

l. Till största delen utplånad. Har möjligen framställt, hur Joakim ger gåvor 
i templet. En penninglåda (?) synes. 2. Delvis utplånad. En ängel i ett landskap. 
Sannolikt ängelns förkunnelse för Joakim. 3. J aakims och Annas möte vid stads
porten. 4. De ovan s. 138 nämnda, tidigare m ålade vapnen. 5. JU arias och E lisabels 
möte. Starkt skadad. 'beata v irgo' ( = den heliga jungfrun) läsligt ovanför språk
bandet. 6. Jesu födelse. Av inskriften kan nu läsas: ... dolor[e) p aris virgo .. , 
alltså en rest av Biblia pauperums 'absque dolore paris virgo rnaria m aris' ( = 

utan smärta föder du, Maria, havets jungfru).1 Däremot ä r bildens komposition 
ej lånad frän samma h åll. 7. Utplånad. 8. En delvis utplånad framställning av 

Maria, buren av änglar. 9. Lyckans hjul. Skadad. 

Bågen m ellan traveerna II- III. 

l. Schablonmönster. 2. S. Klemens (Clc [m]e[ns)). 3. Ornamentik. 4. Manligt 
helgon med bok. 5. S. Eskil i biskopsdräkt med stenar. 

Trav e III. Valvet. 

1--8. Profeter med språkband, innehållande utsagor om Kristus: l. parata: 
sunt : derisoribus [j ud icia ) ( =straff äro beredda för de bespottare, Ordspr. 19, 

29). 2. [sicut ovis] ad occisionem du[ctus e]st ( = som lammet föres till slaktbänken, 
Es..53, 7). 3 .... mittarnus panem... ; sannoliktfelskrivning för: mittamus lignum 
in panem ejus ( = Låtom oss driva en påle i hans bröd. J er. 11 , 19). 4. [fodc)runt : 

1 Virgo rnaris el. (vanligare) stella maris ( = havets stjärna), epitet för Maria. 
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Fig. 124. Jesu födelse. Målning på långhusets n. mur. Foto 
J. Österlund 1929. 

Geburt Christi. lVInlerei auf der The birth o[ Christ. Painting on 
nördlichenlVIauer des Langschiffes. the northern wall of the nave. 

Fig. 125. Målad bård på långhusets n. mur. Foto J. Öster
lund 1929. 

Gemalte Borte auf der Nord Painted border on the northern 
mauer des Langschiffes. wall of the nave. 

manus : meas : [e ]t : pcdes : (=mina händer och fötter hava de genomborrat, 
Ps. 22, 17). 5. [oblatus] est quia ipse voluit ( = han offrades, emedan han själv 
ville det, Es. 53, 7) et peccata nos/ra [ipse portauit?] ( = och han bar själv våra 
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Fig. 126. Kröningsscen (ur S. Eriks el. S. Olofs legend). Målning 
på långhusets s. mur. A ett undre putslager målat konsekrationskors. 

Foto J. österlund 1929. 
Krönung-Szene (aus der Legende S. Coronation-scene (from S. Eric' s or 

E richs oder S. Olafs) . S. Olal' s legend). 

Fig. 127. stridsscen (ur Olofs- el. Erikslegenden). Målning på 

s. långhusmuren. Å ett undre putslager konsekrationskors. 


Foto. J. österlund 1929. 

Kampf-Szene (aus der Legende Battle-scene (from S. Eric' s or S. 


S. Erichs oder S. Olafs). Olaf's legend). 

ll* 
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Fig.)28. Målade vapen på triumfbågens v. mur. 

Efter RHEZELIUS. 


Gemalte \Vappen auf der Painted arms on the 
westlichen Mauer des Tri· western wall of the tri 
umphbogens. Nach RHE- umphal arch. By RHE-

ZELrus. ZELIUS. 

synder, E s. 53, 4 1). 6. Undanskymd av orgeln; en!. Hildebrand stod här: ... 
per dolori mulierum; sannolikt felläsning för: [su]per dolorem vulnerum [meorum 
addiderunt] (= de hava ökat mina sårs smärtor, Ps. 69, 27.) 7. [quid]: sunt : 
plage: iste: in me[dio] ma[nuum] ( = vad är det för sår du har på dina händer, 
Sakarja 13, 6). 8 .... viderunt me... ( = ... de hava sett mig ...). 9. S. Leonardus 
med abbots/au, bok och boja2 (S' leonardus). 10. S. Mikael som själauägare med 

1 Jfr Sv. K. Upp!. bd IV, s. 77. I BmLIA PAUPERUM (Einsles ovan anf. upp!.) 
förekommer språket i alldeles samma form. Versnummerna äro angivna i enlighet 
med Versio vulgata. 

2 Han var bl. a. fångarnas skyddspatron. Rörande detta även i några andra 
uppländska kyrkor avbildade helgon se M. ÅMARK i Upsala nya tidning 5 / 3 1935. 
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korsslav och gärningarnas våg (Micael). 11. Abe/s 

och Kains offer (abel, kain). 12. S. Torkel med 

klubba och bok1 (S5 torkillus). 13. S. Bolvid med yxa 

och fisk (S5 botuidus). 14. Dansande narr med klubba; 

från hans mun utväxer r ankverket; bredvid läses 
ordet 'buba'. 15. Kain dödar Abe/ (kain, abel). Å 
språkband: ncs[cio : num custos fratris] mei [sum 
ego ] ( = J ag vet icke. Skall jag taga vara på min 
broder? 1 Mos. 4, 9). I skyn Gud Fader med ett 
språkband: dixit dominus ad kain [ubi : est: abel :] 
frater [tuus] ( = Herren sade till Kain: var är Abe!, Fig. 129. Målat vapen på 
din broder? l Mos. 4, 9). triumfbågens v. mur. Efter 

RHEZELIUS . 

Gemalles Wappen auf derS. väggen. westlichenManer des Triumph
bogens. Nach RHEZELtus.

Över läktaren rester av en stadsbild jämte figur Painted arms on the western 
fragment. Mycket skadade. Å språkband: decem ·wall of the triumphal arch. By 

RHEZELIUS.
milia militum a... ( = tiotusen riddare .. . ). Bilden 
föreställer tydligen l O 000 riddares martyrium.2 

V. väggen. 

Rester av en framställning av yllersla domen, så gott som helt skymd av orgeln. 


Trapphuset. 
På s. sidan den hel. Marlin (S5 Martinus). Därunder en mycket skadad scen: 

korsbärandel (enligt Westman •>huru Christus bar korsset til Golgatah•>). Inskrift: 
[fert] crucis hoc lig[num] Xps ( = Christus) reputans sibi dignum (=Kristus bär 
detta trä, anseende det värdigt sig). På ö. sidan överst den hel . Agalas martyrium 

(Sta Agata). Därunder Kristi martyrium. Bödlarna draga till törnekransen med 
ett vridkors. Inskrift: pro nobis Christe probrum pateris pie triste ( = för oss, 
Kristus, utstår du fromt en sorglig försmädelse). 

N. vä ggen. 
Mycket skadade och otydliga bilder. 

Vapenhuset. 
Valvet: Ornamentik. 


ö. väggen. Rustningsklädda ryllare framför en stadsport. 


S. väggen. T. v. om ingången figurfragment, t. h. djävulen och en ko. 

V. väggen. T. v . djävulen och häxan, som kärna smör, t . h . djävulen hjälper 

till med bakning. 

1 S. Torkel är ett av namnet att döma nordiskt helgon, som i övrigt är föga känt. 
Han är även avbildad i Hattula kyrka i Finland och har alltså dyrkats på båda 
sidor om Bottniska viken. 

2 Så kallas legenden om 10 000 soldater, som på kejsar Hadrianus' tid skola 
ha övergått t ill kristendomen och till straff därför bl. a. kastades på törnen. I 
andra framställningar sker detta från en hög klippa, här tydligen från en stadsmur. 
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N. väggen. T. v. om dörren Jungfru Maria samlar själarna under sin mantel. 

Därinvid en lång nu fragmentarisk inskrift, som tydligen innehållit en bön: ... ta l 
... esto : ... j ••• marie : et sa / ... i(n) tempore [trib?] ... j .•• domine : ihesu j fili : 
dei [uno?] .. .f •• •obis : .. . f •• ad : d .. . / pat. .. re . .. Under inskriften övre delen 
av en knäböjande(?), bedjande man (donator? konstnär?), samt fragment av 
språkband. Partiet närmast dörromfattningen skadades sannolikt på 1880-talet. 
T. h. om ingången figur med korsstau och troligen en liten beuingad drake, i så fall 
den hel. Margareta. 

Inredning och lösa inventarier. 

ALTARE Murat altare uppfördes 1929. Altarringen marmorerades då i grå
blått. 

ALTARsKÅP Altarprydnaden utgöres sedan 1918 åter av kyrkans gamla altar
skåp (fig. 130). Ek. Corpus' och dörrarnas nischer innehålla statyetter: 
i mitten Marias kröning, å ömse sidor därom helgonkonungarna Erik 
och Olof, samt de 12 apostlarna. skulpturernas bemålning, på krit
grund, är väl bibehållen, men rätt grov. Påbättring av färgerna torde 
ha ägt rum i nyare tid (1665? jfr nedan). Figurernas mantlar gyllene, 
blåfodrade, underdräkterna mörkt grågröna. Bakgrunden gyllene, 
omönstrad. Enkla glorior äro dock svagt inritsade bakom huvudena. 
Ramen röd med svart schablonmönster. Masverket har varit för
gyllt med röda och blå hålkälar, röda och gröna bakgrunder. Mål
ningarna på dörrarnas utsidor äro av förhållandevis bättre kvalite 
än skulpturerna. Å vänstra dörrens utsida korsfästelsen, å den högra 
två endast indirekt sammanhörande scener: en pieta-bild och Kristus 
som smärtornas man med graven och pinoredskapen. Bakgrund röd 
med svarta stjärnor. En klar gröngul färg i vegetationen. Maria i pieta
scenen bär en blågrön, med rött fodrad mantel. Den lilla ängelns 
vingar därbredvid även blågröna.1 Å de krönande vimpergerna- med 
tappar fästa i skåpet - äro målade halvfigurer med språkband: 
1. Oläsligt. 2. BALAam PfOFETA. 2 3. (D)AVIT RE( X). 4. IHEROMIAS PfOFETA. 

H . 95 (krönet dessutom 67), corpus B. 176 cm. 
Altarskåpet kan vara ett arbete från en svensk verkstad, som 

haft anknytningar till Uibeck. Dess skulptur bör som komposi
tion betraktad jämföras med bl. a. ett altarskåp i Burs, Gotl., och ett 
från Tjällmo, Ögl., nu i St. H. M., båda nära sammanhörande med det 

1 Färgbeskrivningen följer en beskrivning i A TA, utförd omedelbart före skå
pets konservering. 

2 Åsyftar antingen profeten Bileam (4 Mos. 22-24) eller, kanske snarare, legen
dariets S. Barlaam, en indisk vishetslärare. 
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Fig. 130. Altarskåp från 1400-t:s förra del. Foto E. Fant 1929. 

Schnitzaltar von der ersten Hälfte des Altar piece from the first part of the 
15. Jhds. 15th cent. 

berömda Neustadt-altaret från 1435.1 Mer närastående Roslags-Bro
skåpet i fråga om kvalite är altarskåpet i det närbelägna Knutby. 
Detta skulpturschema är vanligt i tyska altarskåp från 1400-t:s förra 
del och har tämligen flitigt efterbildats även i Sverige- i Roslags
Broskåpet helt hantverksmässigt, ehuru stilsammanhanget icke är 
att ta miste på . Sannolikt hör vårt skåp till de äldre inom gruppen. 
Målningarna i gruppens svenska skåp höra även samman med lii
beckskt och i allmänhet västtyskt måleri från c. 1415-40. 

Anmärkningsvärd är Roslags-Broskåpets gammalmodigt lång
sträckta form och dess ålderdomliga utsmyckning med spetsbågiga 
baldakiner och ett krön av fialer och vimperger. I Sverige finner man 
liknande krön på några gotländska altarprydnader från 1300-t. (Sv. 
med. III, fig. 130-133), däremot ej på något annat skåp inom den 
nyss nämnda altarskåpsgruppen från 1400:t:s förra del. Sambandet 
mellan krön och skåp är också rätt oorganiskt. Att skåpet ursprung
ligen varit försett med detta krön är dock säkert på grund av de må
lade profetbilderna, som tydligt sammanhöra med dörrarnas mål-

l Jfr A. LINDBLOM i Utstålln. av äldre kyrklig konst i Strängnäs 1910, studier I, 
s. 92 ff., och S. HEDLUND i Konsthist. tidskr., årg. 5, s. 124 ff., samt R. STRUCK i 
Zeitschr. d. Ver. f. liibeck. Gesch. u. Altertumsk. XXIII, 1926, s. 226 f. Ett äldre 
exempel (från 1390-t.) är det stora skåpet i Lunds domkyrka (se E. WRANGEL 
i Lunds univ. årsskr. bd 11, 1915). 
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Fig. 131. Altarskåpet fig. 130. Corpus. Foto A. T. A. 


Der Schnitzaltar, Fig. 130. Corpus. The altar piece, fig. 130. The corpus. 


ningar. En annan sak är att krönet kan vara äldre än skåpet, ehuru 
apterat för detta.1 Skåpet behöver ej vara ett verkstadsarbete, utan 
kan vara utfört av någon kringvandrande gesäll (som även arbetat i 
Knutby?), vilken, troligen på sina uppdragsgivares önskan, arbetat efter 
gamla förebilder och möjligen använt sig av en del gammalt material. 

Å skåpets baksida finnas några inskriptioner: överst >>Jönis Michae
lius>>, >>MCC [ ... ?]>>, >>På[we]h och >>1665>> med grov pensel, 1600-tals
stil; längre ned »Jöns Michaelis>> och >>jöns et [el. >>OC>>] >>Margreta>>, samt 
ännu några otydliga ord med helt annan stil, tillhörande 1500-t. eller 
möjligen 1400-t. Den övre inskriptionen är alltså, vad namnet >>Jönis 
Michaelius>> beträffar, blott ett förtydligande upprepande av den 
nedre. 2 

Skåpet stod på högaltaret till 1813, men flyttades sedermera upp på 
kyrkvinden, därifrån det l 908 åter togs ned på initiativ av greven 
och grevinnan Oxenstierna på Värnberg.3 Alla bilderna voro då lösa, 
några voro bortskänkta. Man lyckades emellertid återfå alla. Det 
har sedan restaurerats av konservator Ehrnsten och ornamentsbild

1 Jag har härvid särskilt tänkt på möjligheten av att krönet kunde utgöras 
av delar av det s. 169 omtalade sakramentshuset. Häremot talar dock, att vim
pergerna äro alltför spetsvinkliga för att rätt passa in i rekonstruktionen fig. 144. 

2 Vid utställningen av äldre kyrklig konst i Uppsala 1918 lämnade prof. S. 
Tunberg, som hade vänligheten undersöka inskriptionerna, förslagsvis ovan an
givna tydning. 

3 Under mellantiden utgjordes altarprydnaden av ett enkelt kors, till att börja 
med jämte tvenne gipsbilder, sedan flankerat av kyrkans gamla »pyramider». 
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Fig. 132. Altarskåpet fig. 130. Dörrarnas insidor. Foto A. T. A. 

Der Schnitzaltar, Fig. 130. Die Innenseiten The altar piece, fig. 130. The inner sides of 
der Thlircn. the doors. 

huggare Söderström, varvid felande ornamentala delar ersatts aY 
nya. En fial återfanns efteråt. Den bibehåller ursprunglig färg (rött, 
blått, mörkgrönt, förgyllning), som tydligen aldrig blivit övermålad. 
Nu i St. H. M. (inv. nr 21482: 23). H. 63 cm. - Predellan, målad av 
Sigrid Oxenstierna, tillkom 1929. 

Utom högaltaret har i kyrkan även funnits ett sidoaltare t. h. siDoALTARE 

om sakristidörren/ där predikstolen sedermera (1720) fått sin plats. 
Altarskivan utgjordes av en medeltida gravsten (se s. 186). Inv. 1659 
upptager >>Ett tääke af huitt och blått, ligger på ostaltare•>. Detta 
altare var alltså ett sådant >>ostaltare>> eller >>kake-altare>>, som fordom 
funnits i flera kyrkor. 2 Ännu i ssT. PROT. 1754 talas om >>den wanliga 
offring på altaret wid Barndop, och Kyrkogång, hwilken tillhört 
kyrkoherden, och nyligen war aflagd>> (varför offrandet nu borde ske 

fattigbössan). I detta fall torde dock högaltaret avses. 

1 •>Dässe 6 V[apner] äre målede på den norre pelaren öfuer Sacbristie dören opp 
moot hualfuet ö f uer lille altare•> (RHEZELIUS, s. 45).- •> ... den tredje [gravstenen] 
åfwan på ett altare på nårre sidan straxt wid Sakerstie dörem (Brenner). 

2 Jfr t. ex. Sv. K. Vgl. bd l, s. 8, 94. -Ur prosten Bromans beskrivning av 
gamla helsingländska sedvänjor kan till jämförelse härmed anföras: •>Hwar wid kan 
och thet här påminnas, näml. huru här i min barndom woro satt små altare icke 
allenast in i Choret, utan och in uti Sakerstiget, och utom Choret wid någon Pelare, 
på hwilket Matskott, eller Matskatt, af stora kakor, ostar, smör, sattes när Barna
qwinor giorde theras kyrkogång; hwilket nu aflagt är, sedan nya kyrko Ordningen 
utkom 1695: »(0. J. BRoMAN, Glysisvallur. Utg. af Gestr.-Hels. nation i Upsala, H. 2, 
1912, s. 9.) 
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Fig. 133. Målning å v . altarskåpsdörrens utsida. Foto A. T. A. 

Malerei auf der Anssenseile der !inken Thiir P ainting on the outside of the left door of 
des Schnitzaltars. the altar piece. 

KRUci Fix Triumfkrucifixet av skulpterat och målat trä (fig. 135) är sedan 
l 929 åter fäst på sitt ursprungliga kors, som renoverats och komplette
rats. Bilden själv ommålades 1836 eller 1837, sannolikt med ledning 
av gamla färger . A det blå ländklädet ett förgyllt mönster med stjär
nor, franska liljor och fåglar. Litet sidasår strax under högra bröstet. 
H. c:a 225 cm. - Ringkors av ek med profilerad stam, ornerad med 
ringformiga fördjupningar och kantad av halvcirklar med blad i svick
larna. Ringens palmetter delvis nygjorda. Ändplattornas evangelist
symboler skurna för sig i hög relief och före renoveringen fastgjorda 
med spikar. Matheus' symbol nyutförd av konstnären N. Vide, Mar
cussymbolens huvud likaså. H. c. 420 em. 
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Fig. 134. :Målning å h. altarskåpsdörrens utsida . Foto A. T. A. 

Ma lerei auf der Aussen seite der reciTten Painting on the outside of the right door 
Thtir des Schnitzaltars. of the a lta r piece . 

Före renoveringen var korset mycket illa åtgånget. Korsarmarna 
voro lösa, färgen hade lossnat och krederingen hängde. P åspikade 
brädlappar visade, att korsstammen nyttjats som stege! Så gott som 
alla palmetter voro lösbrutna. Färgrester utvisade, att alla kanter va
rit målade med röd färg, mittstammen hade varit svart (el. mörkblå?), 
de ringformiga urtagningarna målade som röda blommor, blad och 
palmetter svarta, ringen på ovansidan förgylld med svart stjärn
mönster, glorian röd och svart, ändplattornas konkava fält röda. 
Evangelisttecknen buro spår av förgyllning och svart. Korsets baksida 
var grönmarmorerad . - Av de träskivor, som fyllt fälten mellan 
korsets stam och korsringen, återstå tre, jämte rester av den fjärde 
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Fig. 135. Triumfkrucifix. 1200-t:s sen. del. Foto 
N. Åzelius 1936. 

Triumphkruzifix von der Triumphal crucifix from the 
zweiten Hälfte des 13. Jhds. seeond part of t.h e 13th cent. 

(nu i St. H. M. inv.nr 21482: 19). Fragment av kredering och mål
ning. Å vardera skivan har framställts en ängel med stora, brokiga 
vingar, röd klädnad, gula, sockliknande skor. Bakgrund mörkt blågrön. 

Krucifixet är ett gotländskt arbete från 1200-t:s mitt eller senare 
del, närmast att jämföra med ett krucifix i Eskelhem, Gotl.l Det 
återuppsattes 1929 på ursprunglig plats. 2 En järnten i övre korsändan 

1 Jfr C. R. af UGGLAs , Gotlands medeltida träskulptur, Sthlm 1915, s. 289 f., 
fig. 67. Detta krucifix har dock skulpterade fyllningar i korsringen. 

2 Före 1929 hängde det på n. väggen. lHRFORS återger en tradition, enligt vilken 
krucifixet ej skulle ha ursprungligen tillhört Roslags-Bro kyrka, utan vara inköpt 
från den år 1812 övergivna Karlskyrka. Han torde emellertid ha misstagit sig. 
Karlskyrkas krucifix hade i stället sålts till Väddö. Jfr N. AHNLUND, Oljo
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visade, att det suttit intappat i en 
bevarad bjälke i spetsen av triumf
bågen, målad med samma schablon
mönster som korvalvet. Den nedre 
korsändan vilar nu mot en nygjord 
bjälke, som likväl gjorts helt lika 
den förut befintliga, vilken itusågad 
och kapad fanns bevarad som golv
bjälke (anträffad framför predik
stolen vid golvets omläggning 1929). 
Denna senare, som bär spår av vit 
och därunder blå färg, tillkom må
hända först vid korskrankets bort
tagande (1720) och nedtogs tydligen 
i samband med en reparation av 
långhusgolvet (1836). 

S. Erik (fig. 136). Staty av ek. 
Baksidan urhålkad. Båda händerna 
avslagna. Sannolikt har helgonet 
liksom å domkapitlets vackra si
gill av 1278 burit riksäpple och 
en spira med fransk lilja. Rester 
av kredering och färg. Karnation 
å halsen, mörkbrunt (el. mörknat 
guld?) å håret. Dräkten synes ha 
varit av en lysande färgverkan: 
underst en grön livklädnad med 
gyllene bård, däröver en klarröd 
dräkt, ävenledes med förgylld bård, 
uppslitsad i sidorna, så att den gröna 
underdräkten synes. Den röda dräk
ten har vida ärmar med förgyllt, 
svartprickigt foder, ur vilka de tätt 

berget och Ladugårdsgärde, Sthlm 1924, 
s. 92. 1836 erb j öd sig greve Oxenstierna 
på Värnberg att låta renovera krucifixet 
i Roslags-Bro med villkor att det sedan 
uppsattes på sin gamla plats. Det hade då 
kort förut lagts upp på valven jämte en 

F i g. 136. S. Erik. 1200-t. Foto A. T. A. 

S. Erich. 13. Jhd. S. Eric. 13th cent. 

S. ERIK 

del andra >>bildertaflon. Ett triumfkrucifix, >> Christi stora bild •>, fanns f. ö. i kyrkan 
på Peringskiölds tid. 
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ÖVR. MEDEL
TIDA FIGUR

sKULPTUR 

åtsittande gröna ärmarna sticka fram. Gyllene mantel, sammanhållen 
över vänstra axeln av en rombisk agraff. Kronan är ett enkelt pann
band, troligen blott stöd för en metallkrona . Den lilla hopkrupna figur, 
på vilken konungen står, bär ringbrynja och däröver grönt, ärmlöst 
liv samt röd kjortel. Fotplattan grön. - H. 234 cm. 

Bilden är ett konstverk av avgjort fransk karaktär. Den är ett av 
de arbeten, som utgått från byggnadshyttan vid Uppsala domkyrka.1 

Enligt senaste forskningar passar den i måtten som mittstaty i dom
kyrkans västportal och anses för kopia av den bild av S. Erik, som 
under medeltiden stod där. 2 

Mariabild av ek (fig. 137). Baksidan rå. Rester av kredering och 
färg. Förgylld, blåfodrad mantel. Livklädnaden har varit vit med 
mönster: snedställda, förgyllda rutor, från vilka blå och röda strimmor 
utgå. Skorna röda. Barnets lilla rock bär spår av förgyllning och svart 
färg; fodret blått. Å bänken, vars kortsidor prydas av spetsbågiga 
klöverbladsbågar, burna av tunna kolonnetter, spår av blått, samt 
av en ljust grönaktig färg. Av Marias krona, även den skuren i trä, 
återstår blott ett stycke. Gotländskt(?) arbete från omkr. 1300. 
H. 130 cm. 

Bilden har (som mot varandra svarande spikrester visa) stått i ett 
ännu delvis bevarat skåp (St. H. M., inv.nr 21482: 42), vilket haft 
dörrar och palmettkrön. H. 191 cm. Formen anger, att det stått i ett 
hörn, sannolikt i korets nö. hörn, som saknar medeltida målning. Det 
är från 1400-t ., allts.å yngre än bilden, ett icke så ovanligt fall. R e
servation för möjligheten att såväl bild som skåp härröra från 1400-t. 

Nedre delen av sittande draperifigur (fig. 141, H . 42 cm. ), samt 
två lösa bitar av samma bild. Lövträ. Inga färgspår. A v stilen att 
döma skulle bilden kunna härröra antingen från 1200-talets slut eller 

1 Utställningen av äldre kyrklig konst i Uppsala 1918, katalog, nr 141. 

c. 	R. AF UGGLAS i UFT XXXIII, s. 97 ff. 
2 G. BoiiTHIUS o. A. RoMDAHL, Uppsala domkyrka 1258-1435, Uppsala 1935, 

s. 55. Denna staty var väl i likhet med domkyrkans båda andra trymåst a tyer 
importerad från F rankrike och att döma av kopians stränga stil knappast utförd 
senare än vid 1200-t:s mitt. - När träbilden kommit till Roslags-Bro kyrka är 
ovisst. Gården U tå l skänktes 1477 av Sten Sture d. ä . till S. Eriksaltare i Uppsala 
domky rka. Är det uteslutet , att statyn på den vägen - genom en praebendatus 
kommit till Roslags-Bro, och kan den ha vari t den ursprungliga kultbilden på S. 
Eriks a ltare i domkyrkan? I så fall är det en sjä lvfallen sak, att bilden föreställer 
S. Erik. Detta är även i och för sig troligt, ty S. Olof, den andre nordiske h elgon
konungen, framställes i regel som en medelå lders m an med skägg. F. ö. omtalas 

statyn redan av Peringskiöld som S. Eriks bild. 
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1400-talets mitt. Den tillhörande dorsalen hänför den dock snarare 
till den äldre perioden. St. H. M. inv. nr 21482:16- 17. 

S. Staffan (fig. 140) i diakondräkt med stenar och bok. I högra 
handen har han hållit ett nu förlorät föremål (en palm?).1 Björk. 
Baksidan rå. Spår av kredering och färg (rött och blått å dräkten, 
rött å boken). Svenskt eller nordtyskt arbete från slutet av 1400-t. 
H. 130 cm. - Har stått i ett skåp, som är delvis bevarat (nu i St. 
H. M., inv. nr 21482: 44), vilket liksom madonnaskåpet haft dör
rar och varit avsett att stå i ett hörn. H. c. 185 cm. 

Ytterligare två- möjligen tre- helgonskåp från 1400-talet av 
till synes helt enkel typ ha funnits. Resterna av dem förvaras i St. 
H. M. (inv. nr 21482: 45-48), bilderna äro förkomna. 

Kristus som smärtornas man (fig. 139). Ek. Ryggsidan delvis 
rå. Obetydliga spår av kredering och färg (blått å höftklädets foder, 
målade blodspår). Svenskt arbete från 1400-t:s början . H. 95 cm. 
Nu uppsatt på (tillhörande?) dorsal av furu med kantlister av ek, som 
prytts av små baldakiner med klöverbladsbågar, av vilka nu endast 
rester återstår. Dorsalens nedre del avbruten. Nuv. H. 124 cm. 

Kristus som död, del av en s. k. Kristi grav eller påskgrav. 2 Ek. KRisTI GRAv 

Svaga spår av kredering. Bilden är skuren i hög relief; den döda 
kroppen föreställes ligga på en rektangulär platta, vars ovansida är 
behandlad, som om den täcktes av ett veckrikt kläde. Det är ett gott 
arbete, ehuru armarna blivit oproportionerligt korta. Dödens inträde 
är återgivet med stark realism: ögonen äro brustna, den uppdragna 
överläppen blottar tänderna, underläppen faller slappt ned. Åder
nätet å armar och ben är framhävt i relief. I törnekronan finnas häl 
för taggar. Att döma särskilt av höftklädet härrör bilden från omkr. 
1500. Att den ursprungligen legat i en gravkista kan anses säkert. 
Dels synes framgå av själva formen å bildens underlag, att det varit 

1 Enligt K. K UNSTLE, Iconographie der Heiligen, Freib. i. B. 1926, s. 544, avbildas 
Stephanus ofta med segerpalm i handen. Jfr ibid. fig. 259. 

2 Dylika påskgravar äro i Sverige mycket sällsynta; så vitt jag vet, finnes här 
endast en fullständigt bevarad (från Västerlövsta, Upp!., nu i Nord. Mus.), och även 
bilder utan kista äro ovanliga. Genom litterära belägg vet man dock, att påsk
gravar förekommit i flera svenska kyrkor och att den med dem förbundna katolska 
riten kvarlevat i vårt land ett gott stycke in i protestantisk tid. Jfr t. ex. DrJK
MAN, Antiquitates ecclesiasticm, Sthlm 1703, s. 116 f., s. 122. F. ö. hänvisas till en 
uppsats av förf. i Sv. dagbl. 19 / 4 1919, samt till N. AH NLUND, Krypa till korset 
(Oijoberget och Ladugårdsgärde, Sthlm 1924), s. 184. Det är påfallande, hur stor 
roll motivet Kristi grav spelat i Roslags-Bro kyrkas utsmyckning. Det förekom

mer ju även i korvalvet och på altarskåpsdörrarna. 

12. St·crigcs kyrkor. Uppland lJ. 
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Fig. 137. Maria med barnet. Omkr. 1300. Foto A. T. A. 


Ma ria mit Kind. Vm 1300. Ma r y with Child. About 1300. 
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F ig. 138. Kristus som död (del av >)Kristi grav>)) . 
Omkr. 1500. Foto N. Åzelius 1936. 

Christus a ls tot(Teil von •Das Christ as dead (part of »The 
Grab Christi»). Um 1500. Tomb of Chrish). About1500. 
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Fig. 139. Kristus som smär Fig. 140. S. Staffan. 1400-t: s slut. 
tornas man. Omkr. 1400. Foto N. Azelius. 1936. 

Foto S. Curman 1910. S. Stephan. Ende des 15. Jhds. 
Christus a ls der Schmerzens S . Stephen. E nd of the 15th cent . 

mann. Um 1400. 
Christ 	a s the Man of sorrows. 

About 1400. 

avsett att inpassas i en kista som ett slags lös dubbelbotten, dels 
lämnar RHEZELIUS (s. 47) följande uppgift: >> l Sachristian är Christi 
graf uthuggen som i Vadha, och nampnet omkring som hene lät giöra.>> 
Detta namn kan ej gärna ha stått annorstädes än runt omkring kistan.1 

1 Bland de rester av medeltida helgonskåp m. m. från Roslags-Bro, som 1936 
inkommo till St. H. M. (inv.nr 21482), finnas även bitar av trasiga palmett
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Fig. 141. Draperifigur. 1200-t:s slut(?). Fig. 142. Helig konung. 1300-t. 
Foto S. Lindqvist 1936. Foto S. Curman 1910. 

Teil einer Skulptur von Ende des 13. Jhds(?). 
Part of a sculpture. End of the 13th cent(?). 

Heiliger König. 14. Jhd. 
Holy king. 14th cent. 

- Bilden har några smärre skador (underläppen, fingrarna och tårna 
avslagna). H. 149 cm. 

Helig konung (fig. 142). Ek. Dorsal av furu. T vänstra handen ett 
ciborium. Svaga spår av kredering. Sannolikt svenskt arbete från se
nare delen av 1300-t. Bildens H. 64, dorsalens 74 cm. 

Delar av en tornliknande byggnad av lövträ, snarast ett sakra- sAKRAMENTs

men t sh u s (fig. 143). Föremålet har haft åtta sidor, varav en fattas, Hus 

krön, osedvanligt tunna, s;;.mt andra trälister, som möjligen kunna tänkas 
härröra från gravkistans dekor. Jfr RI-IEZELIUS, fig. 74. En list, som bevarats 

sin fulla längd, mäter 150 cm. 

12* 

i 
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fästa ss. spikhål visa runt en åttasidig skiva, så att fyra öppna spets
vinkliga fält bildats nedtill. >>Tornet>> har alltså ridit på två varandra 
korsande sadeltak. Fogarna mellan sidorna ha varit överklädda med 
tyg. De fönsterlika öppningarna med sina fyllningar äro fint profi
lerade på utsidan och visa på denna sida färgspår (å bottenytan av 
fyllningarna rött i vartannat, grönt i vartannat fönster; en sida, 
som har grönt i fönstret, har röda färgspår på själva gaveln) . På 
insidorna vit slamning. Två intill varandra liggande sidor äro råa 
även på utsidan. Föremålet har alltså stått mot ett snarast trubb
vinkligt hörn. Spår visa, att under fönsterurtagningarna varit lim
made små gotiska fönster av trälistverk (sannolikt på tre av de längre 
sidorna), alternerande med runda fönster, innehållande trepass eller 
fyrpass (på ~vå av de kortare). Å den tredje korta sidan har möjligen 
varit limmad en rund träskiva, av vilken hälften, med spår av röd 
färg, finns lös i behåll. De spetsiga gavlarna ha enligt spår varit kan
tade med lister, av vilka endast en återstår. I gavelspetsen på tre av 
de kortare sidorna är ett runt hål, i ett fall med isittande plugg. San
nolikt ha nu förkomna korsblommor, som prytt varannan gavels 
spets, fastpluggats på så vis. På insidorna fästa kraftiga lister (fig. 
143) ha tydligen burit ett brant sadeltak. Fyra sadeltak ha sålunda här 
skurit varandra och uppburit spiran. Endast tre trasiga sidor av dennas 
ursprungliga åtta återstå. Spår av rödbrun färg. En av sidorna har 
ett litet runt hål i toppen - även spiran har väl krönts av en kors
blomma, som fästats med pluggar. Samtliga dessa delar ha på in
sidan svaga, men fullt tydliga snickarmärken, ritade med kol (?), 
som torde få anses ursprungliga. - Vidare återst år en sockelformad 
träkloss med obetydliga färgspår, försedd med en kraftig järnten. 

>>Tornet» liknar till sin uppbyggnad övre delen av sakramentshu
set från Väte, Gotl., dess mellanparti kan ha haft samma form, som 
motsvarande parti av sakramentshuset från Över-Järna, Söd. Å båda 
dessa sakramentshus (nu i St. H. M.) uppbäres byggnadskroppen av ett 
träkapitäl, i viss mån motsvarande den sockelformade klossen från 
Raslags-Bro. Denna är kraftig nog att ha kunnat fungera på liknande 
sätt, särskilt om >>Tornet» fått stöd genom att med krampor fästas 
vid muren eller en pelare. I anslutning till de båda nämnda sakra
m entshusen har föremålet från Roslags-Bro rekonstruera ts i fig. 144. 

Tänkbart är annars också, att föremålet varit en baldakin till en 
höggotisk helgonbild (S. Eriksbilden '?) eller en överbyggnad till en 
korstol (jfr t. ex. den i Liibecks domkyrka befintliga från 1300-t). 
Men förekomsten av träklossen talar för, att det varit ett sakraments
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hus, och därpå tyder också den omständigheten, att byggnadskroppen 
varit delad i två våningar genom ett golv. Detta var nämligen regel i 
sakramentshusen; i den undre våningen inneslöts hostian, i den övre, 
fönsterförsedda brann en lampa.l 

Sakramentshuset i Roslags-Bro har varit en ståtlig pjäs, kanske 
från början avsedd för en större kyrka. Dess ursprungliga H. torde ha 
varit c. 5 m. 1200-t:s slut eller 1300-t. St. H . M. inv. nr 21 482: 20- 22. 

Enligt VHAA:s prat. 8 april 1884 beslöts då att från Roslags-Bro 
kyrka till St. H. M. inköpa en korkåpa, sju snidade helgonbilder, samt 
delar av en korstol. A v dessa föremål kan emellertid blott korkåpan 
med säkerhet visas hava blivit tillförd museets samlingar (inv.nr 
7406; jfr s. 181). -· lHRFORS omtalar en till >>museet i Stockholm>> 
införd S. Göransbild, även nämnd i kyrkoherde Brolinssons brev 13 
sept. 1883 till riksantikvarien Hildebrand (i VHAA:s arkiv). 

Utom den nämnda bjälken under triumfkrucifixet har antagligen KORSKRANK 

något slags skrank skilt koret från långhuset. RHEZELIUS berättar 
(s. 46) att >>öfuer Hög K[ors] dören, benkerne och lächterne, huilket 
Christ. v. Wernstedt lät måla>> till testamente efter sin fru, funnas 
Wernstedts2 och hans hustrus vapen med årtalet 1624 emellan. Vidare 
voro sju vapen >>malade på et brädhe och slaget öfuer högkors dören 
vnder [korsetp [=triumfkrucifixet] >> . Det mittersta vapnet, som 
var av större format, tillhörde Margareta Nilsdotter Gyllenhierta, de 
övriga hennes föräldrar, tre män och son.4 

l c. ENLART, Manuel d'archeol. fran~aise, I: 2, 2: ii~me ed., Paris 1920, s. 854 
- 55. 

2 CHRISTOFFER V. \ VARENSTEDT, f. 1542, inkom till Sverige 1583, t 1627. Ståt

h å!lare i Gävle. Ägde Utål. G. m. LucRETIA MAGNUSDOTTER, dotter till hertig 

MAGNUS, t 1624. 
3 Betecknat med en ritning. 

4 NILS SVENSSON (Gyl!enhierta) g. m. CECILIA CHRISTERSDOTTER (Jägerhorn av 


i' 1565. Spurila). L evde änka 1586. 


MARGARETA NILSDOTTER g. m. l. ERIK JöNssoN (Soop) till Bottna. Av

t 1630 el. 1631 rättad 1583. 
2. JoHAN MATTSSON (Bågsköld el. »Mats 

Gunnarssons ät t», jfr s. 190) till Näs. 

t 1603. 
3. (Före 1614.) CHRISTER CARLSSON (Må

nesköld), vars släkt innehade Eke. 

t 1620. 

l. AXEL ERIKSSON (Soop). 

Drunknade som ung 
(1602?). 
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Fig. 143. R ester av medeltida sakramentshus(?). Uppmätning av I. Anderson 
1938. Den infällda bilden visar i mindre skala de olika delarnas märkning. 

Reste von mittelalt~rlichem Sakrament Remains of a m ed ireval sacramenthouse(?). 
häuschen(?) . Das eingela ssene Bild in klei The figure p ut in a smaller scale shows the 
nerem i.\'lassst abe zeigt das Zeichen der m arkin g of the different part s. · 

verschiedenen Teile. 
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Genombrutna bänkskärmskrän å de främsta 
bänkarna erhöll kyrkan vid en nyinredning 
1720; i RÄK. detta år talas om >>Gallret, pane
Jet med Pyramiderne>>. De sistnämnda, som 
ännu finnas i behåll (se fig. 107), äro av trä 
med genombrutna fyllningar. Ommålades 1929 
i blågrått (tidigare- från 1779 - pärlfärgade 
med förgyllning). H. 225 cm. De stodo ur
sprungligen å ömse sidor om stora gången, 
mitt under triumfbågen, mellan dåv. andra 
och tredje bänkparet (platsen markerad genom 
socklar med tapphål); sedan 1929 stå de å 
främsta bänkparets hörn. 

Bänkinredning, målad 1929 i blågrått 
med marmorerade fält (från 1779 pärlfärgad). 
Frisen upptill med ornament i plattskärning 
stympades sannolikt 1836, då bänkarna >>gjor
des lägre>>. Rikare utsirade voro >>Herre och Fru 
bänckarna >> (fig. 108), samt bänken på s. sidan 
i koret (fig. 146), vilka 1929 borttogos, resp. 
ombyggdes. Själva bänkarna voro till 1929 
mycket ålderdomliga med höga, raka stöd och 
smala sitsar. De ändrades då så att sitsarna 
breddades, med bibehållande av det gamla 
virket med dess bomärken, och stöden gjordes 
något lutande. Bänkinredningen härrör från 
1720- 21. Bänken på n. sidan i koret tillkom 
efter 1786; omgjord 1929. 

Nummert avlor, ett par, i rektangulära 
ramar av skulpterat och förgyllt trä, dekore
rade av Vasakärven och lager. Förfärdigade 
1779 av >>Bildthuggaren>> Mathias Böhm. H . 
125, B. 74 cm. 

Pre dikstolen (fig. 145) av trä, sedan 1929 
målad i grått och blått, med snidade, förgyllda 
ornament, tillkom vid kyrkans nyinredning 
1720; målades 1779 >>himelsblå >> med förgyll
ning; vitmålades 1839. Till densamma leder en 
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F ig. 144. Försök till re

konstruktion av sakra


mentshuset, fig. 143. 

I. Anderson del. 1938. 

Versuch zu Rekonstruk

tion des Sakrament
häuschens, F ig. 143. 

Attempt or reconstructing 
the sacramenthouse, fig.

143. 

B ÄNKAR 


NUMMER


TAVLOR 


PIIEDIKSTOL 


trappa, dragen genom triumfbågens mur. För >>gången som giordes 
genom Pelarn till Predikestohlem betalas murmästaren 1720 (RÄK.). 
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Fig. 145. Predikstol. 1720. Foto S. Curman 1910. 

K a nzel. 1720. Pulpit. 1720. 

- En äldre predikstol, som stod i långhusets sö. hörn, såldes 1765 
( ssT. PROT.). Den omtalas av PERIN GSKIÖLD som >>en gamal vacker 
predikestoob>. 

TIMGLAs Timglas, monterat på stativ av snidat och förgyllt trä i form av en 
obelisk. 1779 (ssT. PROT.). H. 72 cm. 

oRGEL Nuv. orgelve rk härrör från 1838. Att en orgel tidigare funnits 
framgår av RÄK. 1706 (>>Försålt gambia odugeliga orgepijpor för 
bly>>). 

LÄKTARE Orgelläktare ns skrank (fig. 108) upprepar bänkinredningens 
plattskärningsmönster och pilastrar. Läktaren ombyggdes fullständigt 



ROSLAGS-BRO KYRKA 175 

Fig. 146. Bänk på korets s. sida. 1720 - 21. Ombyggd 
1929. Foto. S. Curman 1910. 

Gesttihl an der sudlichen Pew at the southern side 
Seite des Chores. 1720-21. of the choir. 1720- 21, re

1929 umgebaut. bnilded in 1929. 

1836, tydligen dock med användande av ett läktarskrank från 1720, 
vars fyllningar nu pryddes upp med förgyllda rosornament och en 
lyra med lager. Rosornamenten togos åter bort 1929. - 1660 an
skaffades material >>til Leckterne>> (RXK.). 1720 byggdes i samband 
med nyinredningen detta år >>twäne nya lächtare» (vts. PROT. 1728), 
manfolks- och kvinnfolksläktarne, som lågo i vinkel mot varandra i 
långhusets nv. hörn.1 Ingången till dessa från vindstrappan, c. 225 cm 
över kyrkans golv, är nu igensatt. När den på sin tid upptogs, förstör
des medeltida målning på trapphusets utsida. 

Dopfunt (fig. 148) i tre block. Cylindrisk cuppa av gotländsk ooPFUNT 

kalksten med trattformig botten. Cuppan har varit slipad och är ännu 
rödaktig på de ställen, där slipningen är bibehållen. Uttömningshål 
finnes. 1200-t:s senare hälft. Foten hör, enl. undersökning vid restau
reringen 1929, tillsammans med den nedannämnda spräckta fyrpass-
formade cuppan och är av samma stenart som denna. - H. 103, 
yttre diam. 78 cm. - Funten stod på kyrkogården 1894 (viS.PROT.), 
men har därefter åt er inflyttats i kyrkan och står sedan 1929 på ett 
för ändamålet anbragt kalkstenspodium i långhusets sö. hörn. I I NV. 

Enligt vVESTMANS förteckning på de överputsade målningarna 1752 (L. I. 1.). l 
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NATTVARDs
KÄRL 

Fig. 147. Dopfuntscuppa från omkr. 1250. Foto S. 
Lindqvist 1936. 

Cuppa eines Taufsteins. U m Upper part of a baptismal
1250. font. About 1250. 

1829 (A.T.A.) omtalas: >>l nordöstra hörnet [av koret] ligger en rot
fast, uppåt rundad sten, som sades blifwit i fordna tider nyttjad att 
ställa Dopfunten på; den innehåller 6 qvarter i Diameter>>. Sanno
likare är dock att funten ursprungligen stått på vanlig plats i v. 

Ett >>mullöga af messing, som brukas i funten>> upptages i rNv. 
1644? såsom skänkt av >>Richzskattmestarens frm. 1 Fanns ännu 1809, 
nu förkommet. - Det nuv. dopfatet i funten är utfört efter ritning 
av Sigrid Oxenstierna och skänkt av henne 1929. 

Dopfuntscuppa (fig. 14'7) av kalksandsten, 2 fyrpassformad. Jfr 
RoosvAL, Die Steinmeister Gotlands, Sthlm 1918, fig. 230.3 Botten 
urslagen. Yttre diam. 81 cm. Satt till 1929 inmurad som omramning 
kring en glugg i ö. gavelspetsen. Tydligen har man, medan kyrko
bygget pågick, beställt en funt från Gotland, som emellertid vid fram
komsten var sönderslagen och som man därför hittade på att använda 
som ram till en glugg. Till ersättning för den sönderslagna cuppan 
beställdes en ny av starkare material, den ovan beskrivna, som sattes 
på den gamla foten. 

Paten (fig. 151) av förgyllt silver med graverad ornering. Enligt 
rNv. 1730 »med emailerad ritning>>; emaljen dock nu alldeles försvun
nen. I bottnen Marias kröning, i fyrpassets svicklar evangelistsymbo

1 ANNA BANER, f. 158.5, t 1656. G. m. riksskattmästaren greve GABRIEL OxEN

sTIERNA av Korsholm och Vasa, f. 1586, t 1656. 
2 Kalksandsten av Gotlandstyp, närmast stående till oolitkalken från Burgs

vik, enligt godhetsfullt lämnat intyg av prof. H. Backlund, Uppsala. 
3 En!. godhetsfullt lämnat meddelande av fil. kand. Gerd Malm kan RosL

Bro-funten genom jämförelse med Visby domkyrkas funt dateras till omkr. 
1225- 40 eller något senare. 
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lerna. lnskr.: DE VERA VITE 
FEHT HOC VAS POKULA VITE 
x 
x AVE VERUffi COHPUS (=av 
x 

det sanna vinträdet frambär 
detta kärl livets dryck. Hell 
{Kristi] sanna lekamen). 
1300-t.I Diam. 16 cm. 

Kalk av förgyllt silver , 
slät. Stplr:Z(= 1712), Stock
holmsvapnet, AS inom kar
tusch (Anders Bengtsson 
Starin). Aldermansranka. 
Säges i rNv. 1730 >>giord af =!=-=F==<===+=~===F==t==r='Foo. M , 

Fig. 148. Dopfunt från 1200-t: s senare del.2:ne gl:a [kalkar] åhr 1712 >> . 
J. Beck-Friis del. 1918. 

H. 26,5 cm. Taufstein von der zwei- Baptismalfont from the 
K a l k av förgyllt silver ten Hälfte des 13.Jhds. seeond part of the 13th 

cent. 
{fig. 149) . Cuppa och fot 
släta. Stplr: A ( = 1713), Stockholmsvapnet, AS inom kartusch (se 
ovan!). Under foten ingraverat >>A:o 1713 >> . Mellanstycket, ett särskilt 
stycke, försett med gjuten och graverad ornering, är medeltida. A 
nodens sex knappar I H E SV S (majuskler). Upptages i INV. 1730 
såsom >>Sochnebuds Kalck» med tillägg: >>Then Kaleken har en gam

mal fot af the Kalkar, som i förra inventarie nämnas.>> H. 19,5 cm.
Till denna kalk brukas en p a t e n av silver, på ovansidan förgylld, å 
vars stympade brädd synes hälften av ett graverat likarmat kors. 
Patenen är tydligen medeltida, ehuru på dess undersida står >>A:o 
171 3>>. Nuv. diam. 11 cm. - Liten oblatask av oförgyllt, samt cy
lindrisk vinflaska a v förgyllt silver. Stplr å den senare: B(= 1760), 

stockholmsvapnet och l ~li.'f. l (Gustaf Stafhell d. y.), samt kontroll. 

Sockenbudstyg: l. Förgyllt silver; kalk (fig. 150; H. 8 cm), paten, 
vinflaska och oförgylld oblatask. Rokoko. Stplr: B (= 1760), kon
troll, Stockholmsvapnet, samt IGASI (Gustaf Andreas Stafhell d. y.). 
Enligt inskr. skänkt av överstelöjtnanten Carl Oxenstiernas till Nor 
arvingar 1759. - 2. Oförgyllt silver; slät kalk (H. 6 cm.), oblatask 
och paten; stplr, kontroll, Norrtäljes vapen och HT (= Upmark, 
fig. 4750; avser Henrik Techau, mästare 1753- 87). 

Enligt INV. 1644? funnas då fyra kalkar, varav en »Sölfwer förgylt 

1 Jfr C. A. Nordman i Finskt museum XXXV, 1928, s. 65 ff. 
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Fig. 149. K alk från 1713. Mellanstycket 
m edeltida. Foto N. Åzelius 1936. 

Fig. 150. K alk från 1760. 
N . Åzelius 1936. 

Foto 

Kelch von 1713.Das Chalice from 1i13 K elch von 1760. Cha lice from 1760. 
Zwischenstiick mil

tela lterlich. 
The middle part

medimval. 

kalk medh pateen och inlagde steenar af ganska swår materia, men 
hwadh thet skal wara för metall, haffuer och siälfwe hans Greefwelige 
Nådes Richz Skattmestarens1 höga förståndh waridt i betänkiande>>. 
De övriga voro alla av >>slätt arbete>>. Det var dessa kalkar, åtminstone 
de tre sistnämnda , som 171~-13 omgjordes till de nuv. 

K a n n a (fig. 152) av drivet, förgyllt silver med graverade ornament, 
Hornska vapnet och GH i dubbelt monogram, jämte >>Anno 1708 >>. 
Stplr: L ( = Leipzigs stämpel), 5I (= 1693- 95) och gumsehuvud i profil 
åt v. inom kartusch. Gåva av generalmajoren Gustaf Horn2 1708. 
H. 28 cm.3 

Ob latas k, å ttkantig, av silver med Blixeneranska vapnet, samt 
M W B C4 1678 ingraverat. Stpld IB under krona i kartusch (Stock

1 Se noten s. 176. 

2 Sannolikt k arolinen GusTAF HoRN av Marienborg till Nordvik (nu Nor), 


f. 1670?, generalmajor 1720, t ogift 1728. H an frigavs ur fångenskap efter freden i 
Altranst ädt 1706 och blev på nytt t illfångatagen vid P ultava. 

3 U tställningen av äldre kyrklig konst i Uppsala 1918, katalog, nr 542. 
Monogrammet an ges dock där vara bildat av bokstäverna GvV. 

4 MARGARETHA v. WAHLE, f. 1624, t 1681. G. m . assessorn i kammarrevisionen 
MARTEN PEI!RSSON BLIX, adlad BLIXENCRON. 
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Fig. 151. Paten. 1300-t Foto N. Åzelius 1936. 

Patene. 14. Jhd. Paten. 14th cent. 

holmsmästaren Johan Bengtsson, verksam 1676-1690-t.). Gåva 1678 
av fru Margaretha Blixencrona på Värnberg. L. 14, 5, B. 10, 5, H. 8 cm. 

Två skumskedar, den ena skänkt kort före 1730 av ryttmästaren 
Thuro Skragge i Nääs. 

Dopskålen och brudkronan äro modärna arbeten, skänkta 1937. 
Ljuskrona av malm med 16 ljusarmar i två rader. Enligt inskr. LJusREDsKAP 

skänkt 1697 av häradsfogden Petter Haag. H. 80 cm. 
Ljuskronor av mässing med l. 12 ljusarmar i två rader, troligen 

densamma som skänkts av Gabriel Wernstedt på Utål (t före 1667), 
H. 80 cm; 2. 8 ljusarmar i en rad; 3. 12 ljusarmar i två rader; den ena 
av dessa skänkt efter fru Ingeborg Ulfsparre till Karlösa och Eke, 
t 1666, den andra köpt för kyrkans medel (rNv. 1730), H. 78 cm, 
resp. 50 cm; 4. 12 ljusarmar i två rader, inköpt 1828, H. 105 cm. 
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Fig. 152. Silverkanna. 1693- 95. Foto Fig. 153 . Ljusstake av silver. Omkr. 
A. T. A. 1670. Foto A. T. A. 

Silberne J{ann e . Silver can. 1693- Silbern er L e uchter . Silver candlestick . 
1693- !!5. 95. U m 1670. About 1670. 

Ljuskron a av slipat glas på mässingsställning. 1700-t:s slut. 
>>Tillbytt mot en äldre år 1883>>. Denna äldre krona (nu på Värnberg) 
var skänkt 1815. 

I rNv. 1644? upptagas >>Lius Cronor af J ern förtenadile 3 st.>> Av 
dessa återstå nu blott fragment, utvisande, att åtminstone en av kro
norna var medeltida. Nu i St. H. M., inv. nr 21482: 1- 13. 

Ljuspl å t a r, 6 st., av försilvrad metallplåt, naglad på trä. Oval 
reflexsköld med driven ornering (tulpanornamentik och genier). 
Musselformat överstycke. Senbarock. Skänkta av major Wernstedt 
på UtåP och första gången upptagna i rNv. 1730. H. 80-85 cm. 

Ljusarm a r av mässing: l. trearmad, driven och punsad; gåva av 
kyrkoherden i Bro Eric Micrander 1675 (inskr.); - 2. trearmad; 
gåva av häradshövding Linderstedt, 2 första gången upptagen i rNv . 
1730; på predikstolen. 

Ljusstak a r av silver: l. ett par, med driven och graverad or
nering (fig. 153). A foten äro inpunsade Flemingska och Natt och Dag
ska vapnen, samt Carl Oxenstierna, Wendla Magnona Fleming. 3 

1 Sannolikt lVIELKER \VERNSTEDT till U tål, som erhöll majors karaktär 1727, 
t 1739. 

2 Se noten s. 127. 
s Se noten s. 137. Vapnen torde avse Vendia Flemings farföräldrar, riksrådet 

Lars Fleming och Anna Ivarsdotter Natt och Dag. 
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Stplr: å den ena HC (=UPMARK, fig. 211; avser stockholmsmästaren 
Hans Clerck, verksam 1665-79), å den andra två otydliga. H. 21 cm. 
- 2. Ett par, drivna. Rokoko. Stplr: ® ( = 1757), kontroll, Stockholms 
vapen, monogram av I R ( = J onas Thomasson Ronander). Gåva 1773 
i testamente efter krigskommissarien SurrdeL H. 24 cm. 

Ljusstakar, ett par, av försilvrad metall i drivet arbete. Mitten 
av 1700-t. Ljusbrickor och inskriftsplåt nygjorda 1929. Gåva 1929 
av Emma och Ernst Törnqvist. H. 63 cm. 

L j u s s t a k e av tenn med vridet skaft och rund fot. Barock. Stpld 
med krönt ros. Möjligen den ena av det par, som skänktes 1679 av 
>>Wälborne H:r Mörnen>. H. 25 cm. 

Lykta i vapenhuset, åttkantig, med ställning av tenn. Inköpt 
1827. H. 68 cm. 

Antependier: l. Röd italiensk brokad med broderi. Inskr.: Ära TEXTILIER 

vare Gud i höjden och frid på jorden; H. E. O. -F. S. W.\ Oxenstiem
ska vapnet; 1916. Arbete från Licium. Jämte en tillhörande bokdyna 
skänkt 1916 av grevinnan Siri Oxenstierna på Värnberg. - 2. Svart 
sammet; från 1831. Tillhörande bokdyna. 

B o k pall av vitt siden med broderi. I ena kanten är skrivet med 
märkbläck: >>Margareta Sophia Insulin 1803>>. 39 x 33 cm. 

Kalkkläden: l. (fig. 154). Vitt lärft med broderad bård, utförd i 
ljusrött silke och guldtråd. I hörnen ha varit nu bortslitna tofsar. 
1600-talsarbete. 72 x 68 cm. - 2. Rött siden med broderi. Gåva 1803 
av Fredrica Lovisa och Margareta Sophia Insulin, döttrar till prosten 
i Raslags-Bro, Nils Insulin. 46 x 54 cm. 

K ork å p a (fig. 155) av guldbrokad med sent granatäpplemönster. 
Broderierna å ryggsköld och bård äro utförda i läggsöm med guld
och silvertråd, fastsydd med silke; de applicerade figurerna uppstop
pade, så att de framträda i hög relief; ansikten och händer klädda 
med siden. Å clipeus Johannes evangelisten, för vilken Madonnan 
visar sig (den apokalyptiska kvinnan?); vid hans fötter en sköld med 
ett gyllene hjul i blått fält som vapenmärke, samt initialerna G B 2 

och årtalet 1576. Bårdens figurer: t. h. Kristus med världsklotet, 
aposteln Johannes med kalk och ett helgon utan attribut, t. v. tre 
helgon utan attribut. Antagligen har attributet hållits under den appli
cerade handen och fallit bort, när denna lossnat. Såväl clipeus som 
kåpan kantas av urspr. röd silkesfrans. Urspr. foder av vitt lärft. 

1 HERR ERic 0XE NSTIE RNA ~ FRU SIRI \\'ALLE NBERG. 

2 Den första initialen kan knappast läsas annat än som G, då den har det 
typiska G-strecket nedtill. 

13. S.er igcs kyrkor. Upplancl Il. 
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Förgyllda kopparspännen. - Kåpan är upptagen i INV. 1644. Enligt 
INV. 1659 är den en gåva av majoren Anders Mattsson1 på Koberga. 
Sannolikt är den krigsbyte från Gustaf Adolfs polska fälttåg 1626
29, i alla händelser ej svenskt arbete, snarare polskt eller tyskt. 2 Nu 
i St. H. M. (inv. nr 7406). H. 120 cm. 

En mässhake av svart, en av röd sammet. Ordinär typ. Inköpta 
1813. 

H å v a r: 1. Röd sammet med i silvertråd broderade stora blommor. 
Frans och tofs av urspr. grönt silke. Märlor för två håvklockor. I 
sammeten är inbroderat: A:o 1685 DEN 20: SEPTEMB JOHAN TEGELMAN. 

L. 150 cm. 2. Svart sammet med silvergaloner. >>Ny>> enligt INV. 1809. 
3. Violett siden med broderad bild av S. Erik. Arbete från Licium 1937. 

INV. 1644? upptager utom ovan beskrivna korkåpa ytterligare två, 
den ena av >>Blått blomruerat sammet», den andra av >>Gammalt Rysse
werk». Av mässhakar nämnas en >>aff Gyllendok medh ståtelig Cruci
fix och medh brunt Tafft fodrat», samt en av >>Grönt Blomruerat 
Sammet och Crucifix burderat medh rödhe silkes frantzar omkringh 
och Invit boij underfodrad>>. Den sistnämnda finns nu i Singö kyrka, 
dit den skänktes 1816. Se Sv. K., Uppl., II, s. 110, fig. 88. 

INV. 1644? upptager vidare: »Täckie till Brudstolen af randogt a tlask giordt 
af een obrukcl ig messehake medh gull kny tning om tagit .. . 

Päll, uthgammal, 1 st., sampt andra gambia pialtor som man föga kan bruka, 
thäriblandh ett täken sänkt medh diur på rödt klädhe. Item ett blått som plägar 
dragas öfwer Brudhestoolen. Noch een gammall pialta på altarepallen. 

Antipendium medh Brunt sammet och gålt Dammask, sampt ett förhänge af 
röd sammet medh Werenstens [vVernstedts) wåpen. 

1 K an endast vara den Anders Mattsson, som 1623- 3 1 tillhörde olika västgöt
ska regementen och vistades i Ostpreussen (bl. a. i E lbing) hela tiden 1626
29. Hans regemente mönstrade i Stockholm i maj 1631 och utgick till Pom
mern. (Godhetsfullt rnedd. av kapt en N. Belfrage, Gen.stabens krigshist. avd.) 
Sedermera kvartermästare vid Karl Hårds regemente; deltog sannolikt i slaget 
vid Breitenfeld: t vid Donauwertl1 26/ 3 1632. (A. Noreen, Anteckningar om 
Kungl. Hallands regemente (f. d. Wästgöta-Dals) åren 1625- 1910, Sthlm 1911, 
ss. 9, 254). Jfr även UFT, XLV, s. 228, samt Personhist. tidskr. VIII, 1906, 
s. 111. Enligt sistnämnda källa var denne Anders Mattsson genom sin farmor 
bördig från Roslags-Bro sn . 

2 Jfr St. H. M:s textilutställning 1929, supplement till katalogen, nr 143 a, 
samt UFT XLV, 2, s. 225 ff. Då hjulet är ärkestiftet Mainz' vapen, kunde det 
ligga nära till hands att antaga, att k åpan tagits vid plundringen av dornkyrko
skatten där. Men efter vad som uppgivits för mig på ort och ställe är Mainz' vapen 
alltid ett hjul i röll fält. Aven i polsk h eraldik förekommer hjulet. Så är t. ex. 
släkten Odersids vapen ett gyllene eller silverne hjul i ljusblått fält. 
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Fig. 154. Detalj av kalkkläde. 1600-t. Foto N . Åzelius 1936. 


Detail von Kelchtuch. 17. Jhd. Detail of cup cloth. 17th cent. 


Handklädhe på stolen, thär man gåår till Sacram Coenam. 

Hyende i Bookstolarne 2 st.•> 


Skärp till mässdräkten omnämnes flerstädes, så t . ex. i rNv. 1749 
ett >>af hwitt och grönt silke och tofsar, flätadt>>. 

rNv. 1730 upptager flera antependier, skänkta från olika gårdar i 
socknen . 
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F ig. 155. Korkåpa. 1576. Foto Xl"A . 


Chormantc l. 1576. Copc. 1576. 


>>Spögubbe-rocken» var enligt I NV. 1749 >>af blått klädhe, röda upslag 
och knappar. Dess spö at wäcke är af rön>. 1816 skaffades >>Grått 
Walman till kyrkvaktarerock, jämte svart kläde till krage och ärmar. 
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Fig. 156. Clipens till korkåpa. 1576. Foto ATA. 

Clipens des Chormantels. 1576. Clipens of cope. 1576. 

Flera av ovannämnda textilier funnos i behåll 1809, men avfördes 
från INV. 1824 >>såsom förslitne och onyttige anordnade till försäljning 
och redan försålde>>. 

I vapenhuset har tidigare legat en runsten (Bautil 21!5). Den åter- nuNsTENAR 

fanns 1929 under vapenhusgolvet. Inskriften (kompletterad efter 
Bautil) lyder i översättning: >>Sigrud lät resa sten efter Kare, sin 
make. Gud hjälpe hans ande. Torbjörn [skald] högg runorna.>> 

Tre smärre runstensfragment, två med runor, ett med ornamentik, 

13* 
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funna 1929, stå nu i vapenhuset. En runsten är inmurad t. h. om 
ingången från vapenhuset till långhuset. A v inskriften synes endast: 
>>... d lit r [aisa ...]. >> 

GRAVsTENAR Gravstenar i koret: 

l. Fig. 157. Kalksten. Inskr.: HIC REQVIESCIT IACOB[vs] FILIVS 
NICOLAI DE SVND (= här vilar Jacob, son till Nils av Sund). C. 1300.1 

RHEZELIUS (s. 42, fig. 83) anger: >>Widh störe altaret och Nordeste 
sijdan i högkohren liger dene sten.>> --2. Fig. 157. Kalksten. Inskr.: 
[mc) RE(QVIESCI)T IGGVARVS DE QVASTADVM (= här vilar Ingvar av 
Kåstad). C. 1300.2 Om denna sten uppger BRENNER, att den ligger 
>>för Hornarnes benk i Choret». - 3. Kalksten. Samma typ som föreg. 
men endast den övre, bredare delen är bevarad. Av inskriften kan blott 
läsas: m c REQVIESCIT. C. 1300.3 Nuv. L. 65 cm, största B. 80 cm. Sanno
likt är detta en rest av den gravsten, som RHEZELIUS omnämner så
som liggande >>på altaret widh Sachristie dörem. Denna var nämligen 
av samma form och försedd med en på samma sätt anbragt majuskel
inskr.: hie reqviescit nicolavs filivs martini de pleng (= här vilar 
Nils, son till Martin av Pläng). Samma inskr. omtalas av Brenner, 
samt av Westman 1764 >>på stenen wid altaret».4 - 4. Kalksten: 
fem hjälmkrönta vapensköldar i låg relief. Sköldemärkena nu full
ständigt utplånade. Enligt RHEZELIUS funnos här Hornska och Soopska 
vapnen, enligt KLINGSPOR var mittvapnet ett hjärta. Inskr. nu oläslig, 
men W estman anger (anteckn. fr. 1764 i L. l. 1.), att här vila Eric 
Jönsson, Margreta Nilsdotter, Johan Mattsson, Axel Ericsson. Jfr 
släkttavlan s. 171. Stenen härrör alltså från omkr. 1630. 'Hornska vap
net' torde avse Margareta Nilsdotters möderne, J ägerhorn av Spurila. 
192 x 114 cm. Låg förr i stora gången. - 5. Rödaktig kalksten. Lagd 

l S. GARDELL, Gravmonument från Sveriges medeltid, ale avh. Gbg 1937, 
s. 	 194. 

2 A. a. s. 194-195. Med Qvastadum torde dock avses Kåstad i Rosl.-Bro 
sn, liksom Sund (Södersund och Norrsund) och Pläng äro gårdar i socknen. 

3 A. a. s. 195. 
4 Westmans anteckn. i L. I. l. Här kan dock ej 'lille-altaret' åsyftas, ty det måste 

ha borttagits i samband med den nya predikstolens t i!lkomst 1720. Dessutom anger 
W. uttryckligen, att hans avskrifter gälla •>i Choret liggande grafstenaro. Alltså 
måste stenen ha flyttats dit. Sannolikt har den slagits sönder vid korgolvets om
läggning 1773. - I detta sammanhang bör nämnas Nils Olofsson stråles testamente 
1359, enligt vilket han till Bro kyrka i Roslagen, där han valde sin lägerstad, testa
menterade sin stridshäst och sina vapen (RPB nr 429). Någon gravsten över ho
nom är dock icke känd. Han förde i sitt vapen tre strålar uppifrån höger, samma 
vapen, som fördes av den gamla uppländska frälsesläkt, som skrev sig till Karlösa 
och Eke (jfr ELGENSTIERNA 5, S. 327). 
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Fig. 157. 	Gravstenar från omkr. 1300. J. Beck-Friis del. 1918. 


Grabsteine um 1300. Gravestones about 1300. 


över kyrkoherden i Roslags-Bro Andreas Andrec:e Bergius, t 1658, 
samt hans hustru. - 6. Kalksten, ornerad med broskornament i hög 
relief. Lagd över kyrkoherden i Roslags-Bro Eric Micrander, t 1675, 
och hans maka, t 1686. Nu vid dopfuntspodiet, tidigare i sakristian. 

Epitafium över Johan Andersson, t 1633 (1635?) vid fem års EPITAFIUM 

ålder, majoren Anders Mattssons1 [på Koberga, numera Värnberg] 
och hans hustru, Barbara Päckes av Elbing son (inskr.) . En pilaster-
ställning av trä, målad i vitt, blått och grisaille med förgyllning, om
fattar en oljemålning på duk med en allegorisk framställning: männi
skan, som hotas av döden, tröstas av en ängel, som hänvisar på >>aeter
nitas >>, evigheten, framställd även den som en ängel med Kristi pino
redskap. Pilasterställningen omges av i grisaille på trä målad broskorna
mentik. Å pilastrarnas kapitäl äro målade vapensköldar med A. M. S. 
1636 och B. P. 1636. Årtalet torde avse epitafiets uppsättande i Ros· 

Se noten 	s. 182. l 
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BEGRAV

NINGsVAPEN 

OCH VÄRJOR 

lags-Bro kyrka, vid vilket tillfälle den omramande broskornamentiken 
tillkom, jämte det i tavlans nedre hörn påmålade gassporträttet med 
dess ornamentala ram och möjligen annan övermålning (gubbens 
mantel?). Själva tavlan och den renässansmässiga pilasterställningen 
äro äldre. Ehuru ett enklare arbete, ansluter sig tavlan nära till mel
lanpartiet å det polska epitafiet i stockhalms storkyrka, vilket togs 
vid stormningen av Frauenburgs domkyrka 1626.1 Även epitafiet i 
Roslags-Bro torde vara ett krigsbyte från samma trakter, därifrån 
majoren Anders Mattsson tydligen också hämtat sin fru. Det restaure
rades 1836 eller 1837, varvid inskriften synbarligen något förvanska
des.2 H. c. 350, B . c. 200 cm. 

Huvudbaner, skulpterade i trä och polykromerade: l. För Melker 
Wernstedt till Utål, Värnberg och Ribbingsberg, f. 1600 (enl. ELGEN
STIERNA 1602), t 16553. Hjälmtäcke och inskriftstavla av plåt. H. 
c. 140, B. c. 100 cm. - Därinvid vär j a n fig. 159, som å den tve
eggade klingan är signerad IAN TESCHE ME FECIT (= l. T. gjorde mig) 
och på ansatsen stpld WmsBERGH soLinGEN, med gripstämpeL 
2. För Gabriel Wernstedt till Utål och Vernberg, t 16444• H. c. 140, 
B. c. l 00 cm. - Därinvid v ä r j a n, å vars tveeggade klinga är 
etsat SOLI DEO GLORIA (= den ende Guden äran) och SAHAGVM. 
:i. För Stellan Mörner till Eke, Norrgarn och Ulfsparrenäs, f. 1661, 
t 1678. Inskriftkartusch av trä. H. c. 200, B. c. 150 cm. - 4. För 
Georg Per Stjernheim till Nors fideikommiss, f. 1774, t 1830.5 F yr
sidig, målad trätavla. Hjälmtäckets akantus, liksom sköldemärket, 
endast målad, ej skulpterad. H. c. 60, B. c. 50 cm. 

l Sv. K. , Stockholms kyrkor, I: 3, s. 387 ff., fig. 176- 177. Jfr UFT XLV, 2, s. 
225 ff. Likheten sträcker sig ända därhän, att samma språk (momentaneum quod 
delectat = stundens njutning) läses på likartat anbragta skriftband å båda tav
lorna. 

2 Sålunda är hustruns namn nu stavat Pockes. Radloff (före 1804) läst e P äckes , 
som torde vara det rikt iga. Jfr k locldnskriften s. 190. Då namnet blott förekommer 
i gen. i inskriften, är det ovisst, om nom. formen varit Päcke el. Päckes. 
Gossens dödsår anges i alla tidigare avskr. vara 1635, ej 1633. 

3 Inskrifterna å samt liga begravningsvapen finnas hos KLINGSPOR, s. 10. 
4 E nligt KLINGSPOR, som hämtat uppgiften i Stiernmanska sam!. i UB. In

skriften var oläslig redan på 1700-t. ELGENSTIERNA antar, att denne Gabriel Vv. 
kan vara identisk med en annan son till Melker \V. , också med namnet Gabriel, 
vilken levde ännu 1661, men var död före 1667. För detta antagande talar även 
den omständigheten att hjälmtäcke av skulpterat trä i allmänhet är en yngre 
form än hjälmtäcke av plåt. 

5 Enligt KLINGSPOR. Födelseåret enl. ELGENTIERNA. Detta huvudbaner saknar 

inskrift. 
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Fig. 158. Epitafium över Johan Andersson , uppsatt i k yrkan 1636. 

Inskriftskartuschen under epitafiet saknas ä bilden. Foto 


J. österlund 1929. 

Epitaph Johan Anderssons, 1636 in Johan Andersson's epitaph, in 1636 

der Kirche aufgehängt. Die Kgr hanged up in the church. The ear

tusche mit Inschrift unter dem Epi- touche with inscription is missing 


taph fehlt auf dem Bild. on the figurc. 

Bärstången är bevarad å samtliga begravningsvapen, på några 
omknuten med ett svart band. 

RnEZELIUS anför och avbildar, med angivande av färgerna, ytter
ligare några vapen, som, utom nr 4, synas ha varit begravningsvapen: 

l. >>Samastädes [vid sakristiedörren] ö fuer lille altaret hänger denne 
g(amble) Vapn på pelaren.>> Sjuuddig stjärna i styckad sköld. Sköld
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formen är medeltida, snarast äldre än 1400-t:s mitt. Skölden torde 
få sättas i samband med det s. 138 omtalade vapen, som är målat på 
norra väggen. Den omnämnes även av Peringskiöld: >>Här finnes och 
den släckten af en sjuudda hwijt stierna uthi blått och rödt fiäld>>. 

2. >>Denne V(apn) hänger på S. Olofz bäläte på handen.>> Mats 
Gunnarssons1 vapen med dödsåret 1599. Han tillhörde den ointro
ducerade frälseätten Bågsköld eller >>Mats Gunnarssons ätt» och ägde 
Näs och Harö. 

3. Arent Carlsson Måneskölds, till Eke, vapen med dödsåret 1630 
(i st. f. 1632 SS. hos ELGENSTIERNA). 

4. Dennes första hustrus, Catharina Bagges (t 1610), vapen var målat 
på väggen invid. Hon var dotter till amiralen Jacob Bagge, som erhöll 
Bro sn i förläning 1575. 

5. >>Denne Vapn står widh predikastolen och S. Olofs bäläte.>> Axel 
Eriksson Soops vapen med dödsåret 1602(?). Jfr släkttavlan s. 171. 

Fyra stänger till begravningsfanor. En rest av duken (svart siden) 
kvarsitter å två av dem, dessutom å den ena rester av svart silkes
frans vid dukens övre och nedre ända. Stången är refflad, svartmålad, 
försedd med en urtagning att hålla i. L. resp. 339, 341, 344 och 358 cm. 
Dukens H. resp. 155 och 157 cm. 

KUNGL. TAL Tal till Riksens ständer (Gustaf IIT:s 1771 och 1772, Carl XIII:s 
1810 och Kungl. Maj:ts 1817) i samtida ramar av förgyllt trä. Ramen 
till det sistnämnda talet har ett vackert, rosettformat överstycke. 

MÖBLER 	 I sakristian finnas flera gamla m ö b l e r: en karmstol och två smärre 
stolar i bonad ek av tidig 1600-talstyp, ett bord av gammal allmogetyp 
och ett mindre skåpbord i samma stil. Silverkistan är av järnplåt med 
graverade och punsade beslag; nedtill en kant av genombrutet gjutet 
rankverk. Berättas ha blivit kvarlämnad av ryssarna )719. H. 64, 
L. 92, B. 48 cm. 

KLocKoR 	 Klockorna hänga i stapeln. Den större är gjuten i Stockholm 
1722 hos G. Meyers änka (inskr.), den mindre omgöts 1913. En be
skrivning av den gamla lillklockan förvaras i A T A. Den hade å ett 
band upptill följande inskr.: >>Si x deus x pro X nobis x qvis x contra x 
nos> 1630>>. Å klockans sidor: >>Anders Masson2 -Barbro Beck, H. lons 
Larsson3 - Malin Mikelsdoter», samt tvenne sköldar med krönta 

1 Så enligt RHEZELIUS och ScHLEGEL-KLINGSPOR. I ALMQUisT, Frälsegodsen 
Sverige under storhetstiden, 1: 2, s. 769, kallas ätten •>Mats Gudmundssons ätt». 

2 Se noten s. 182. 
3 Sannolikt JoANNES LAuR. BEccnrus, nämnd som kyrkoherde i Roslags-Bro 

1615 och 1625. 
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lejon och korsade hillebarder med en krona kring skärningspunk
ten, jämte fyra små bladkvistar. H. 95, Diam. 100 cm. 

Genom kyrkavalvet strax framför triumfbågen äro åtminstone 
två hål, som vid restaureringen 1929 visade sig vara mycket 
nötta, som om rep dragits genom dem. Sannolikt är det hål för 
rep till de små klockor, som väl här liksom på andra håll hängt 
över koret och i vilka ringdes vid mässoffret. 

Sammanfattning 

I. Tornlös, orappad gråstensk7rka. I s. rundbågig portal, vars sandstensomfatt
ning p å en a sidan har apres la pose huggen ornering, samt tre smala sandstens
omfattade fön st er. I ö. sannolikt trekopplat fönster (sedan flyttat till korutbyg
get). En glugg i ö. röst et s spet s erhöll till omfattning en sönderslagen dopfunt 
från omkr. 1250. Högt (klöverblads?)valv av trä . 1200-talet s senare h älft. - T ri
umfkrucifix, madonnabild, dopfunt. S. Eriks bild och ett sakramentshus (?) 
ä ro från samma tid, men ha möjligen tillförts kyrkan senare. - Gotländskt infly
tande gjorde sig under denna period gällande såväl vid kyrkabyggandet som 
särskilt vid anskaftandet av inventarier. 

II. Sakristia i n. med ursprungligt valv. 1300-talet. - P at enen fig. 151. 
I II. Smalare, rakavslutat kor i ö. m ed ursprungligt st järnvalv och t egelor

n erat röste, samt trekopplat fönst er på gaveln. Valvet dekorerades m ed m ål
ning, som följ er valvribborna och ännu st ällvis är m öjlig att skilj a från den se
n are dekoren . Samtidigt byggdes vapenhus. Sen ast 1400-talet s början. 

IV. Vapenhuset utvidgades åt v. Tegelvalv inslogos i långhus och vapenhus. 
H ärvid igensattes k yrkans ursprungliga fönster och nya upptogas p å de nuv a
randes plats. 1460-talet. 1471 m ålades kyrkan. 

Inventarier från per. III- IV och tiden n ärmast därefter: altarskåp, Kristus 
som smärtem an , hel. konung, S. Staffan, p åsk grav (kistan felas), k alk (endast 
m ellanst ycket bevarat) och p at en. 

V. 1720- 21 n yinreddes kyrkan m ed n ya bänkar, predikstol och läktare. 1727 
byggdes öppen klockst apel (inbyggd 1773), 1733 t venne fristående gravkor. 
1738- 41 uppfördes vid kyrkans v. gavel ett gravkor för familjen Oxenstierna 
på Värnberg. 1752 undergick kyrkan en större reparation: ö. gaveln stärktes 
och förankrades, de tre smala, koppla de fönstren i ö. ersattes av ett större och 
fönstren i s. v idgades, k yrkan rappades utvändigt och vitlimmades invändigt, 
varvid murarnas, men ej valvens m ålningar, övertäcktes. - Under 1600- och 
1700-t a len tillkom kyrksilver, ljusredskap m. m. 

V I. Senare restaureringar p å 1830- och 1880-t., samt 1929 under ledning av 
E . Fant, varvid även m ålningarna framtogos. 
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Zusammenfassung 

Die ursprtmgliche Kirche im Roslags-Bro ( = das jetzige Langschiff) wurde kurz 
nach der Mitte des 13. Jahrhunderts aus unverputztem FeJdstein errichtet. Das 
noch erhaltene Portal (Fig. 105) und drei vermauerte Fenster (Fig. 103 - 04) an 
der Sudseite haben eine Sandsteineinfassung. Die Portaleinfassung enthält einige 
apres la pose gehauene Steine (Fig. 106), deren Stil an Arbeiten des gotländischen 
Steinhauers Lafrans Botvidarsson erinnert. Die Kirche wurde mit einem hohen 
(Kleeblatt-?) Gewölbe aus Holz gedeckt. Im 14. Jahrhundert wurde die Sakristei 
und spätestens Anfang des 15. Jahrhunderts der gerade abschliessende Choran
gebaut, beide mit ursprunglichem Ziegelgewölbe. Die drei gekuppelten Fenster 
des Chors - vielleicht von der alten Ostrnauer dorthin versetzt- wurden 1752 
durch ein einziges ersetzt. Die Vorhalle, die gleichzeitig mit dem Chor erbaut 
worden war, wurde erweitert, als die Kirche in den 1460-er Jahren Ziegelge
wölbe erhielt. 

1471 wurde die Kirche (laut Inschrift) gemalt. lm Chor sind Reste einer älte
ren Bemalung erhalten. 

Eine Luke im östlichen Giebel hatte friiher als Einfassung die zerschlagene 
Cuppa eines gotländischen Taufbeckens ans der Zeit um 1250 (Fig. 147). Wahr
scheinlich war sie während der Errichtung der Kirche von Gotland bestelit wor
den und beim Transport entzweigegangen. Auch das später bestellte Taufbecken 
Fig. 148, das Triumphkruzifix Fig. 135 und wahrscheinlich das Madonnabild 
Fig. 137 sind gotländische Arbeiten aus der ersten Zeit der ursprunglichen 
Kirche. Aus derselben Zeit stammen auch das grosse St. Eriksbild Fig. 136 und 
das Sakramentshäuschen (?) Fig. 143- 44; aber diese sind vielleicht später in 
die Kirche gelangt. 

Mittelalterliche Inventarien sind ansserdem das Sclmitzaltar Fig. 130- 34, 
das verstummelte Bild der Madonna (?) Fig. 141, Christus als Schmerzensmann 
Fig. 139, ein Heiliger König Fig. 142, St. Stephan Fig. 140, das Christusbild 
Fig. 138, das zu einem Grab Christi gellört (der Sarg ist verlorengegangen), 
das Zwischenstuck zu dem Kelch Fig. 149 sowie die Patene. 

Ferner mag ein Chormantel erwähnt werden (Fig. 155), eine polnische Arbeit 
aus dem Jahrc 1576, erbeutet in Gustaf Adolfs polnischem Kriege 1626-29. Er 
wird jetzt in statens Historiska Museum in Stockholm verwahrt. 

Summary 

The original church at Roslags-Bro ( = the present nave) was erected shortly 
after the middle of the 13th Century of unplastered grey stone. The portal still 
in existence (Fig. 105) and the three walled-up windows (Fig. 103-04) to the south 
are framed in sandstone. The framework of the portal contains some pieces of 
stone hewn apres la pose (Fig. 106), the sty le ofwhich recalls the work of Lafrans Dot
vidarsson, the mason of Gotland. The church was covered by a steep (clover 
leaf?) vault of timber. In the 14th Century the vestry was added and at the latest 
in the beginning of the 15th Century the straight chancel, both with original 
brick vaults. The three interlocked windows of the chancel - perhaps removed 
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from the old east ern wall - were replaced in 1752 by orre window. The porch, 
built at the same time as the chancel, was extended when the church was given 
a brick vault in about 1470. 

The church was painted in 1471. The chancel contains the remnants of older 
painting. 

An aperture in the east ern gable was earlier framed with the rim of the 
broken bowl of a Gothlandic b aptismal font dating from about 1250 (Fig. 147). 
Presurnably i t had been ordered from Gothland w hi! e the church was being ereet ed 
and had been broken during transportation. Also the font, Fig. 148, the tri 
umphal crucifix, Fig. 135, and probably the image of the Virgin, Fig. 137, 
are Gothlandic work of the period when the original church was built, or soon 
after. The !a rge image of St. E rik, F ig. 136, and perhaps the sacrament h ouse 
originate from the same time, b ut they may possibly have reached the church later. 

Medireval are also the altar shrine Fig. 130-134, the mutilated image of the 
Virgin(?) Fig. 141, the Man of sorrows, F ig. 139, the Holy King Fig. 142, St. 
Stephen, Fig. 140, the image of Christ, Fig. 138, belonging to an Easter sepulchre 
(coffin lost), the middle portion of the chalice Fig. 149, and the paten. Fig. 151. 

There should also be mentioned a cope (Fig. 155), now to b e found in the State 
Historical Museum, Stockholm, of Polish workmanship, dating from 1576, part 
of the booty of the Polish camp aign of Gustavus Adolphus in 1626- 29. 

Fig. 159. Solingen-värja, 1600-t. 

Foto Livrustkammaren. 


D egen aus Solingen. li. Jhd. Sword from Solingen. lith cent. 




Fig. 160. Vätö kyrka från ö. Foto N . Åzelius 1936. 


Vätö Kirche von Osten. Vätö church from the east. 


VÄTÖ KYRKA 

UPPLAND, STOCKHOLMS LÄN, BRO OCH VÄTÖ SKEPPSLAG 

UPPSALA ÄRKESTIFT, LYHUNDRA KONTRAKT 

Tryckta källor: RHEZELIUs s. 48 (vapen avb.), 150 (kyrkan avb.). 
RADLOFF s. 245. 

Handskrivna källor och avbildningssamlingar: A. T. A.: lHRFoRs 
s. 1854 (med teckn.); lNv. 1829; W. ScHURER v. \VALDHEIMS berättelsetill VHAA 
med anledning av företagna putsavknackningar å kyrkans valv och murar (1878); 
kalkeringar av murmålningar (7 bl.), samt blyertsteckningar (murmålningar 4 bl., 
valvschema l bl.), allt utfört av VHAA:s tecknare C. F. Lindberg 1878; upp
mätningsritningar, sign. A. Gyllenram 1904; brev rör. medeltida bilders överlåtan
de till VHAA (1885), målningarnas restaurering (1877, 1884 och 1904), samt 
klockorna (1901), anteckningar vid besök i kyrkan av E. Eckhoff 14/ 6 1904.
NoRD . Mus.: Brev rör. försäljning av bilder m. m. 1885-87. - B. St.: Uppmät
ningsritningar från 1904 ss. i ATA; ritning till orgelanläggning 1921.- L. St: A 7, 
s. 47 (karta från 1640-42 över trakten omkring kyrkan). - UB: Nordinska sam
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lingen, vol. 3!! fol., Upbörd 1531, bl. 2·t.l - Av till 
Domkap. inkomna handlingar förvaras alla äldre än 
1870 (fr. o. m. 1619) i ULA, de återstående i Domkap. 

Kyrkans arkivalier: RÄK. fr. 1626 (delvis i kon
cept), S~T. PROT.1692 (L I42), samt fr. 1783, VIS. PROT. 
fr. 1697, INV. fr. 1653, balklängder fr. 1627, gåvor till 
kyrkan 1629-33 (C 1), 1656-72(L I 1), samt enstaka se
nare, >>Sedan sista visitationen såld egendom•> 1890 (LI 5). 

Vätö förekommer ej såsom egen socken och efter all 
sannolikhet ej heller som annex i förteckningen över 
den s. k. sexårsgärden 13143 eller i listorna över ärke
biskoparna Nils Allesons och Olofs visitationsresor i 
stiftet 1302- 19. 4 Ej heller nämnes socknen i förteck
ningen över Attandalands kyrkogods 1331.5 Möjligt 
är ju dock, att redan p å den tiden ett litet kapell fanns 
och kanske länge funnits där. Första gången Vätö kyrka 
nämnes i en bevarad handling är 1337: då testamen
terar kyrkoherde Sven i Frötuna till •>Ecclesie vactu 
II marchas denar. curato ibidem dimidiam marcham •> 

( = till V ä tö kyrka två mark och till 
kyrkoherden därstädes en halv mark).6 

Vid den tiden var alltså V ä tö en socken 
med egen kyrkoherde, och en kyrka 
stod åtminstone under byggnad. 1359 
ihågkommer Nils Olofsson Stråle Vätö 
i sitt testamente (jfr s. 186). 

Enligt folksägnen skulle kyrkan 
först begynt uppföras vid gården 
Långrudan i Hargs by. Men vad som 
byggdes under dagen revs ned under 
natten. Då släpptes två stutar lösa att 
gå vart de ville, och på den plats, 
där de stannade, byggdes den nuva· 
randc kyrkan. (Medd. av folkskollära
ren K. Ingman). 

1 »Wäthöö 
Silf gafs för klockan XXXVlott 
penningar ter till XXXmk 
penning för tionde V marc 
penning för affr(ad] VII öre 
penning utaff kistone XIII mk 

minus l öre •> 
2 Signum i ULA. 
3 SD, 1946. 

Fig. 162. Klockstapeln. Uppmätn. 
Erandel 1915. 

av S. 
4 

5 

SD, 2218. 
SD, 2819. 

Der Glockenturm. The b elfry . 
6 SD, 3331. 

Fig. 161. situationsplan. 

Uppmätning av S. 


Erandel l 915. 


Lageplan. 
Plan of situation. 

c_ . 

(j 
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Fig. 163. Klockstapeln. Foto S. Brandel. 


Der Glockenturm. The belfry. 


•>J waet etorpe Jiggiandes nest westan widh waete kirkio j ostra rodem fanns 
på 1400-t. ett hus, tillhörigt gråbrödraklostret i Stockholm, avsett till förvarande 
av de allmosor, som insamlades i denna landsända och sannolikt även till hospi ts 
för de till Finland resande munkarna. 1453 skänkte Karl Knutsson jord till denna 
stiftelse (orig. p å perg., da t. 20 juli 1453, i RA). Jfr UPPLAN D II s. 650. I detta 
sammanhang k an h än visas till K. G. L E I NBERG, De finska klostrens historia, 
H älsingfors 1890, s. 129, där det talas om ,den urgamla farleden m ellan Ar
holma i Roslagen [ej så långt frå n Vät ö] och H ;>n gö •> och om franciskaner
klostret i Kökar p å Åland ss. s ta tion vid denna fa rled. 

Kyrkogård och klockstapel 

Kyrkan är sällsynt vackert belägen i en sluttning mot v. ned mot 
Vätö sund. För att utjämna den rätt st arka sluttningen har man under 
1800-t. uppterrasserat kyrkogården mot s. och v . Efter 1906 är den 
vidgad åt s.; tidigare nådde den tilllinjen A- A å planen fig. 161. Den 
gamla delen hägnas i n. v. och ö. av en flerstädes torvbelagd m ur 
(högsta H. c. 170, B. c. 100 cm) av otuktad gråsten, lagd kort före 
1780 >>rätt wackert genom dalkarlar>>. Nö. sidan som innehåller obe
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Fig. 164. Detaljer av klockstapeln. Obs. äldre läge för klockaxeln snett ovanför 
nuv . klockfäste. Foto N. Åzelius 1936 . 

D etailen von d em Glockcnturm. D etnils of the b elfry. 

H . & erigcs kyTk01·. Uppland II. 
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Fig. 165. Gravkapell från 1786. Foto S. Brandel. 

Begräbniskapelle von 1786. Mortuary ch apel from 1786. 

tydliga rester av bruk, är dock äldre. 1753 säges kyrkogården vara 
>>ombygd [= omkringbyggd] merendels med timradt wärcke, och tak 
uppå, samt wissa afdelningar, efter hwars och ens lått; dock war 
jämwäl någon stenmur... >> (vis. PROT.) ~Tre stigluckor ha funnits. 
1627 nämnes första gången >>östra stijglukam, 1648 den n. och 1726 
den s. Åtminstone en av dem var av trä. 1840 beslöts, att stigluckorna 
i ö. och s. skulle rivas - spåret i muren efter den förra märkes rätt 
tydligt i linje med vapenhusets hörn (jmf fig. 171). Enda ingången till 
gamla kyrkogården är nu belägen i n., där enkla grindstolpar 1844 
uppmurades; deras svarttjärade plåthuvar krönas av ett par i skär
gården funna kanonkulor. 

Ett solur av sandsten förvaras i bårhuset; har ursprungligen stått 
på kyrkogården. Skivan, som bar årtalet 1751, är nu förkommen . 

GRAvKAPELL I v. bogårdsmuren (men utan förband med densamma) är uppfört 
ett litet gravkapell, nu använt som bårhus. Putsad gråsten (och 
tegel?). Plåttak. Flöjel med årtalet 1774 och initialerna M. H., åsyftande 
kaptenen vid Ostindiska kompaniet Mathias Holmers.1 Över ingången 
är inmurad en järntavla med inskr: M. H. l CHRISTUS ÄR MITT LIF l OCH 

1 F. 1712, j' 1799. Ägde Lidö. G. m. CATHARINA MARGARETA NoRELL"', f. 1754, 

i' efter maken. 
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Fig. 166. Exteriör från sv. Foto S. Brandcl. 

Äusseres von Siidwesten. Exterior from the south-west. 

DÖDEN ÄR MIN VINNING f 1786. År 1861 överlämnades gravkapellet 
till Vätö församling av dåv. ägaren till Lidö gård. 

Klockstapeln (fig. 162- 64), på backen ö. oin kyrkan, är uppbyggd KLO CK

STAPELkring tre kraftiga, runda hjärtstockar med gammal, rödfärgad spån
klädnad. Då nya klockor 1901 anskaffades, gjordes även klackfästena 
nya, varvid urtagningar gjordes i de gamla hjärtstockarna såsom 
fästen för tvärbalkar, i vilka sedan vinkelaxlar fästes. Dessförinnan 
voro klackaxlarna - kraftiga stockar, runt vilka klockorna med 
järnkrampor voro fastgjorda - fästa direkt i själva hjärtstockarna. 
Utvändigt är stapeln sedan 1800 brädklädd och rödmålad med spån
klädda tak och rösten. Flöjeln från 1736 (RÄK.) har ursprungligen suttit 
på vapenhuset. - Spånklädnaden å hjärtstockarna visar, att stapeln 
ursprungligen varit öppen - tydligen samma öppna stapel, som synes 
å RHEZELII teckning från 1635 och å en karta från omkr. 1640 (A 7 
i L. St.) Antagligen låg den då mer åt sö. från kyrkan räknat och 
flyttades 1663, då )>Thet profwas om warpen som byggmästar[en] 
tog i nortellie för gått att winda up hiertstockarna och som dugdhe 
inthe, som geck afh (RÄK.), 1632 betalades smeden, som satte in klock
järnen i syftet, samt för )>axelen som klockan hänger uppå)> (C 1), 
men intet synes hindra, att själva stapeln kan vara åtskilligt äldre. 
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Fig. 167. Längdsektion mot n. Uppmätn. av S. Erandel 1915. 


Längsschnitt gegen Norden. Longitudinal section towards the north. 


Fig. 168. Plan. Uppmätn. av S. Erandel 1915. 


Grundriss der Kirche. Plan of the church. 
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Fig. 169. Tvärsektion mot ö. Uppmätn. av S. Erandel 1915. 


Querschnitt gegen Osten. Section towards the east. 


Fig. 170. Tvärsektion mot v. Uppmätn. av S. Erandel 1915. 


Querschnitt gegen \Vesten. Section towards the west. 


De hål ( = lägen för ldockaxlar, äldre än flyttningen), som synas snett 
ovanför nuv. klockfästen, äro mycket nötta. 

Kyrkobyggnaden 

Kyrkans långhus av gråsten med tegel är uppfört under 1300-ts. 
förra hälft; sakristian i n. är medeltida, möjligen ursprunglig, vapen
huset i s. är senare tillbyggt (före 1635). På v. sidan är framför kyrkan 

H* 
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Fig. 171. Vätö k yrka 1635, efter RHEZELIUS. 

Vätö Kirche 1635, nach Vätö church in 1635, by 
RHEZELIUS. RHEZELIUS. 

en liten stenskodd terrass, sannolikt från 1700-t.; ett stycke av en 
gravsten med årtalet 1644 är använt i stenskoningen. 

EXTERiöR Exteriören är nu spritputsad i vitt; 1750 blev den >>rappad och 
rödfärgad, med hwit afsättning i hörnen» (vis. PROT. 1753). Taket 
är nu som då klätt med tjärad furuspån (den sista fullständiga om
spåningen 1795-98). Å långhusets gavlar vackra spiror av smitt järn, 
den ö. med initialerna MV1 å flöjeln, den v., som f. n. är lös, med årtalet 
1724. Spirorna beställdes 1723 av >>hofslagaren Hans Schmitt på Drott
ninggatan i Stock: >> (RÄK). 

FöNsTER Av nuv. fönsteromfattninga r (tegel) härröra de i n. och s. 
från 1822 och 1840. De s. motsvara ursprungliga, medeltida fönster, 
de n. äro upptagna i nyare tid (1749- 50 och tidigare). Sydmurens 
ö. fönster har tydligen bibehållit sin v. smyg orörd sedan medeltiden; 
den skrånar starkare än den ö. smygen och är försedd med medeltida 
målning. Den ö. smygen däremot skär medeltidsmålningen, som därför 
här är helt moderniserad. Fönstret var alltså ursprungligen väsentligt 
smalare än nu och dessutom sannolikt något högre (fig. 172). 1729- 30 
hade församlingen >>hulpit kyrckian til mera lius genom ett stort och 
wackert fönster öster på Chorgafwelen, som ett mindre öfwer lächta
ren på wästra gafwelem (vis. PROT. 1732). Ej heller här gäller det nya 
fönster, utan blott utvidgande av förut befintliga, ss. framgår av RÄK. 

Det v. gavelfönstret är likväl mindre än övriga fönster, det ö. däre
mot avsevärt större och verkar genom sin fönsterbåge spetsbågigt. 
Det har ett gotiserande spröjsverk av gjutjärn från 1885 med glas
målning från 1904. Detta fönster omfattas på insidan av en rundbåge 
av tegel av en halvstens djup, som skäres av valvet. Från vinden 

MATTHIAS UNANDER, kyrkoherde i Vätö 1718, t 1745. 1 
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Fig. 172. Rekonstruktion av s. korfönstrets 
medeltida utseende. I. Anderson del. 1938. 

Rekonstruktion vom mit Reconstruction of the 
telalterlichen Aussehen medireval appearance of 
des siidlichen Chorfen- the southern choir

sters. windo,v. 

synliga spår av visserligen rätt grov puts visa, att såväl muren inom 
bågen som det omgivande partiet av röstet varit putsade. En mot
svarande nisch omfattar fönstret på utsidan. Proportionerna tyda sna
rast på att även den ursprungliga anordningen utgjorts av ett enda, 
smalare, av den nämnda bågen omfattat fönster. RHEZELIUs' bild från 
1635 visar på östgaveln endast ett fönster och intet uttryck i kyrk
böckerna antyder något annat. 

Ingången från vapenhuset är brett rektangulär (utvidgad 1904), INGÅNGAR 

men har på utsidan en spetsbågig omfattning. I det härigenom bildade 
dörrfältet finnes en liten spetsbågig nisch, vars båge följer omfatt
ningsbågen: antagligen den ursprungliga dörröppningens spets. Ingången 
på v. gaveln liknade före 1904 den nuv. till vapenhuset (se s. 206 ). Den 
nämnes i kyrkans handlingar först 1829 (INv. ATA). Troligen tillkom 
den i samband med terrassen där framför. Som tröskelsten ligger nu 
en gravsten med årtalen 1754 och 1827. 

Brädgolvet i kyrkan är från 1885. Tidigare inlades nytt golv INTERIÖR 

med nya )>tiljefaren» av ek 1729. Brädpanel runt väggarna från 1885. 
Elektrisk uppvärmning sedan 1937. 

På v. gavelröstet finns en stickbågig nisch eller öppning, som blivit viND 

senare igenmurad med gråsten, utom den allra översta delen, vilken 
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Fig. 173. Interiör mot ö. Foto förf. 1919. 


Inneres gegen Osten. Interior towards the east. 


lämnats till dels ofylld. Nischen sticker upp ovanför valvfoten och 
är synlig endast från vinden. Dess omfattning är av sten, men i fyll
ningen finnas bitar av tegel. Å bågens insida grov puts av samma 
slag, som röstets nedre parti bär spår av; långsidorna däremot äro 
trasiga och oregelbundna. H. (ovanför valvfoten) 175, B. 180 cm. Strax 
nedanför valvfoten, sannolikt i linje med nischens nedre kant, märkas 
å vardera sidan två kraftiga, fyrsidiga b j älkhål. Här måste vara läge 
för ett golv, som emellertid icke kan ha sträckt sig tvärs över kyrkan, 
då hålen ligga ett gott stycke över sträckmurarnas överkant. I linje 
med den senare synas f. ö. i hörnet, där vindstrappan mynnar, ett 
par mindre hål omedelbart över en smal muravsats; tydligen är även 
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Fig. 174. Ingången från vapenhuset till kyrkan. Ovan

för dörren Matthias Holmers ' epitafiu'm. Foto 


N. Åzelius 1936. 

D er Eingang von der Vorhalle The entrance from the porch 

nach der Kirche. Oher die to the church. Above the door 

Thiir das Epitaph Matthias lYiatlhias Holmers' epitaph.


1-!olmers. 

här läge för bärande bjälkar. Hur det ursprungliga innertaket varit 
i detalj konstruerat är emellertid nu ej gott att avgöra. De nämnda 
putsspåren å röstena ge ingen antydan om dess form; takstolarna äro 
fullständigt omgjorda 1795-98; sträckmurarna äro ingenstädes syn
liga ovanför valven. Möjligen har över v. delen av kyrkan funnits 
ett loft,l som erhållit ljus från den nu igenmurade öppningen. 

1 Ett magasin för varor, en motsvarighet i smått till S. Marias i Visby vind? 
Öppningen skulle i så fall vara avsedd ej blott till fönster, utan även till att hissa 
upp varor igenom, vilket skulle förklara dess stora bredd. Obs. kyrkans läge vid 
en skyddad hamn (omlastningsplats?). 
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DATERING Den här beskrivna byggnadsformen är så enkel, att den i och för 
sig knappt tillåter någon närmare datering. Ett fönster, som till en 
viss grad låter rekonstruera sig (fig. 172) hänvisar helt allmänt till 
gotisk tid, liksom portalformen (fig. 174). Men triumfkrucifixet (fig. 
186) och den gamla lillklockan, som båda härröra från 1300-t., 
tyda på att kyrkan är byggd under detta århundrade. Den äldsta 
församlingshistorien (s. 195) bekräftar detta. 

VALv Valven (fig. 168) äro senare inslagna, sannolikt kort före deras 
målande på 1480-t. De stödjas av breda, stickbågiga (i ö. och v. svagt 
spetsbågiga) sköldbågar. Obs. växlingen mellan helstens- och halv
stensribbor samt ringarna i skärningspunkterna. De tillhöra ej den 
grupp av ringvalv, som av Gerda Boethius1 kallats 'östra typen'. 
Snarare är det samma valvtyp, som förekommer i Ösmo, Söder
man!., och även i några finska kyrkor, bl. a. Kumlinge i den åländska 
skärgården och Bollola i Tavastland, av vilka den senare genom 
vapen är daterad till omkr. 1480.2 Samtidigt med valven byggdes 
trapphuset i kyrkans sv. hörn. 

sAKRisTIAN Sakristian är medeltida, möjligen ursprunglig. Ingången murades 
1885 >>rät» efter att förut ha varit >>sned>>. Den målade dekorationen 
runt själva dörröppningen är därför givetvis modern, men även den 
omgivande medeltidsmålningen förefaller att vara komponerad med 
hänsyn tagen till ingången. Fönstret utvidgades 1885. Yttertaket, 
nu en låg pyramidhuv, täckt av svarttjärad plåt, var före 1865 högt 
och spetsigt, samt spånklätt (1733 eller äldre, RÄK.) Ännu tjänstgör 
flöjeln av 1736 (RÄK.). Inredningen härrör från 1885. 

vAPENHusET Vapenhusets luttak tillkom sannolikt 1827; det är sedan 1912 
plåttäckt. 1827 flyttades flöjeln till klockstapeln. Den är inköpt 1736 
liksom sakristians flöjel och alldeles lik den. Tidigare har vapenhuset 
haft gavelröste och sadeltak (fig. 171). Förmodligen har det från början 
varit dåligt byggt. Murarna äro hopskruvade med järn, och man har 
varit nödsakad taga ned röstet. Invändigt förefalla murarna att vara 
jämnade med tegel. Brädtak. Ingången är förmodligen ommurad 
1718 (RÄK). Dörren från samma år (H. 265, B. 145 cm), klädd med 
snedställda furubräder, i vilka en mängd bomärken äro inristade, 
förvaras i Uppl. mus. (Inv. nr. 982). Vapenhuset fanns 1635. Sanno
likt tillbyggdes det i slutet av medeltiden eller på 1500-t. 

l G. Bo.ETHIUS, De tegelornerade gråstenskyrkorna i norra Svealand, Sthlm 

1921, 	 s. 42. 
2 I. KRONQUIST i Snomen musea XLIV, 1937, Referate, s. 7 f. 
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F ig. 175. ö. valvet. Foto N. Azelius 1936. 


Das östlicile Gcwölbe. The eastern vault. 


Medeltida kalkmålningar 

De medeltida valv- och murmålningarna framtogas och 
restaurerades år 1904 av E . Dahl. Kyrkan hade då varit vitlimmad 
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Fig. 176. Väggmålningar på väggen mot sakristian. Före restaureringen syntes. 
en!. uppgift även hästarna framför Elias vagn. 1 Foto N. Azelius 1936. 

\Vandgemälde auf dem Wand gegen die i\1ural paintings on the wall against the 
Sakristei. sacristy. 

sedan 1750. Kort efter det målningarna upptäckts under överputs
ningen omnämndes de av H. Hildebrand i Mbl. 1879, s. 47, och till
mättes av honom >>en ganska stor konstnärlig förtjensb>, de >>synas 

En jämförelse med fig. 177 synes emellertid ge vid handen, att med

delaren missmint sig. 

1 
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Fig. 177. Elias himmelsfärd. K alkering av C. F. Lindberg 1878. 

Himmelfa hrt E lire. Ascen sion of E lijah. 

Vor der Resta urierung. Bef01·e the restoration. 


F ig. 178 . N umera försvunna m ålningar i ky rkans v . del. T. b. Simsons 
huvud. K alkerade av C. F. Lindberg 1878 . 

. Je lzt verschwundene Malereien in dem Now disappeared mtn·al paintings in t he 
westlichen Teile d er K irche. R echts western part of the church. To t he righ t 

Simsons Kopf. Samson's head. 
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vara ett alster av en annan skola än den, som frambragt de hittills 
kända medeltidsmålningarna i mellersta Sveriges kyrkan>. Sylwan 
(ATS XIV, 1899, s. 182) omnämner dem ytterst knapphändigt (huvud
sakligen refererande Hildebrand). Utförligast äro de behandlade av 
W. Schiirer v. Waldheim, som 1878 på uppdrag av VHAA företog 
putsavknackningar på ett flertal ställen i kyrkan och häröver inlämnat 
en berättelse till Akademien. Jfr källförteckn. 

Efter den tämligen hårdhänta restaureringen1 äro målningarna svåra 
att värdesätta. Den medeltida färgskalan är starkt förvanskad .2 

Ornamentiken är på sina ställen fullkomligt schablonmässig (t. ex. 
den bård, som nedtill avgränsar målningarna) och torde delvis få 
anses som nytillkommen. Figurer, som funnas före restaureringen, 
äro nu försvunna och ersatta av ornamentik. Å andra sidan visar 
ornamentiken en så stor variationsrikedom och på samma gång så 
bestämd släktskap med vissa riktningar inom det senare 1400-talets 
måleri, att man knappast kan förutsätta, att den helt har sitt ursprung 
i restauratorns fantasi och kompilationsförmåga. Man järnföre t. ex. 
den plastiska rankan i triumfbågen eller på undersidan av ö. murens 
sköldbåge3 (vars likhet med rankar av samma art i de av Albert 
målares verkstad dekorerade kyrkorna är påfallande) med den otvivel
aktigt nymålade rankan i ö. fönstrets smyg. Den senare är kompo
nerad på samma sätt som rankan i triumfbågen, men med tillägg av 
små klängen, som äro helt främmande för denna art av rankarnamentik. 
Särdeles tydlig är överensstämmelsen mellan den egenartade rank
ornamentiken å fig. 176 och i ett valv i Flada kyrka, Södermanl. 
(Cornell o. Wallin, PI. 82). Till valvribbornas många olika mönster 
av vilka några äro avtecknade före restaureringen och alltså säkert 
medeltida - finnas flera motsvarigheter i andra kyrkor. Rankorna
mentiken i valven griper i allmänhet icke in på figurscenernas område, 
utan är begränsad till sina egna fält . Vad figurerna beträffar äro, 
som nämnt, några helt försvunna efter restaureringen, andra äro 
godtyckligt kompletterade, såsom framgår av en jämförelse med de 

1 Erkännas bör att restaureringen försvårats av sprickor och lappningar å 
väggar och valv. Jfr Schiirer v . Waldheims berättelse i A. T. A. - Sedan före
liggande beskrivning lämnats till sättning ha målningarne sommaren 1937 ren
gjorts av S. Dalen. 

2 Efter sin undersökning skrev Schiirer v. Waldheim: •Den ljusgröna färgen är 
bäst behållen, de andra sämre, den svarta liksom sotig [ursprung!. rött? j, en god 
del deraf följer med hvitlimningen vid aftagandet ». 

3 Den senare av dessa syntes t ydligt vid Schiirer v . Waldheims besök. 
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Fig. 179. Schema över k alkmålningarna. 

Schema der Kalkma lereien. Scheme of the mura l paintings. 


i A. T. A. förvarade t eckningarna och kalkeringarna.! Särskilt ha de 
känsligaste partierna, såsom ansiktena, lidit av restaureringen. Kom
positionen av bilderna påminner i flera fall om målningar i de av 
Albert dekorerade kyrkorna. H ärvid kan framhållas östra traveens 
norra vägg med J esu födelse och Veronicas svetteduk, båda - som 
komposition betraktade - påminnande om motsvarande fram
ställningar i Husby-Sjutolft, Uppl.2 Den på samma vägg framställda 
Elias himmelsfärd åt ergår i varje fall säkert - direkt eller indirekt 
- på Biblia pauperum, Albertskolans kända förebild. Likaså göra 
de vise männens tillbedjan och drottningen av Saba på östmuren, 
samt 'spejarna med druvklasen' i det västra valvet.3 Marias kröning 
i samma valv är däremot ej utförd enligt den hos Albert brukliga 
kompositionen, utan efter det schema, som dennes äldre kollega Peter 
använder (Maria sittande mellan de båda personerna i Gudomen). 

Sannolikt har man att i Vätömålaren se en lärjunge till Albert 
(som arbetat under hans ledning i Floda och Husby-Sj utolft?), eventu
ellt en fristående målare, som rest och sett åtskilligt och som ej utan 
framgång sammanarbetar det stoff han samlat på flera håll. I Ösmo 
har han säkerligen varit, kanske där medarbetat v id v. valvets 
dekorering på 1480-t. Vätö kyrka torde han ha dekorerat omkr. 1490. 

Förteckning över målningarna 
Siffrorna hänvisa till schemat fig. 179. Inskrifterna äro utförda med minuskler 

och endast ofullständigt ifyllda (delvis förvanskade) vid restaureringen. 

1 Särskilt kalkeringarna bidraga till att giva en föreställnin g om målningarnas 
tidigare utseende. De ornamentsbårder, som finnas av tecknade, säga oss åtminstone 
vilken ornamentik i k yrkan, som med säkerhet ätergår p å den ursprungliga. 

2 Jfr SYLWAN a. a. fig. 39, 44. 
3 Jfr Einsles facsimileuppl., Wien [1898] . 
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Fig. 180. Jesse rot. 
Foto N. Åzclius 

Målning å n. 
1936. 

muren. Fig. 181. S. korfönstrets v. smyg. 
Foto N . Åzelius 1936. 

Wurzel J esse. Malerei 
auf der närdlichen 

Mauer. 

Root 
ting 

of J esse. Pain
on the northern 

wall. 

Die westlicile 
Ausschrägung 
des sudlichen 
Chorfensters. 

The w estern em
brasure of the· 
southera choir

window. 

Trave I. Valvet. 

1--8. Änglar med Kristi pinoredskap. 9. Johannes örn (stus iohannes); profet 

med språkband (deus earilas = Gud är kärleken). 10. Malheus ängel (stils matheus); 
profel med språkband (prophetia impleta =profetian är uppfylld). 11. Kyrkofadern 

Augustinus (stils auges tinus). 12. Kyrkofadern Hieronymus i kardinalsdräkt (stus 
hieronymus). 13. JUarci leion (stus marcus evangeliesta1); profel med kring stav 
lindat språkband, å vilket ordet 'telum' ( = spjut), resten är utplånat. 14. Lukas 

oxe (stil.s lukas evangelies ta) ; profel med språkband (salus ovis gaudium pastoris 
= lammets frälsning är herdens glädje). 15. Kyrkofadern Gregorius (stil.s gre
gorius). 16. Kyrkofadern Ambrosias (stil.s ambrosius). 

N. väggen. 

1. Den hel. Veronicas suetleduk. 2. Eliae himmelsfärd. 3. Kristi födelse (jfr Husby

Sjutoft; SYLWAN a. a. fig. 39). 

Sic! 1 
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Fig. 182. Paulus och Petrus. Målningar i mellersta valvet. Foto 
N. Åzelius 1936. 

Paulus und Petrus. Malereien in P aul and Peter. Paintings in the 
d em m ittieren Gewölbe. middlc vaul t . 

Ö. väggen . 
1. Marias och Elisabels möte. 2. De tre vise männens tillbedjan. 3. Mariae bebådelse. 

Å ängelns språkband: ave rnaria grati[a plena] (=hell Maria, du benådade . ..) 
4. Drottningen av Saba hos konung Salomo. 

S. väggen. 
T. v. om fönstret Kristus knäböjande framför ett a/iare, bakom honom en kvinna 

m ed en korg i handen. Denna målning är fullkomligt förvanskad. Enligt en kalkering 
i ATA var framför kvinnan m ed korgen framställd Maria knäböjande(?) med 
barnet mot v ilket framräckas tvänne händer. Den till händerna hörande figuren 
har tydligen blivit bortskuren vid s. korfönstrets vidgande. Sannolikt har här 
framställts frambärandet i templet (ungefär såsom i Härnevi, där en kvinna med 
två duvor i en korg står bakom Maria). Ovanför är ett språkband med en redan 
nästan förbleknad inskrift: m ålningarna restaurerades av Ernst Dahl år 1904. 
I högra fönstersmygen lyckans hjul. Däröver språkband m ed inskrift: fide deo 
(= förtrösta på Gud). 

Trave II. Valvet. 
1- 8. Ornament. 9. Aposteln Philippus med korsslav (st' philipp'). 10. Simon 

med såg (st' simon). 11. Andreas med snedkors (st' andr'). 12. Barlolomeus med 
kniv (st' bartolo'). 13 Judas Taddeus med klubba. Språkband saknas. 14. Toma s 
med spjut (st' tom') 15. Paulus med svärd (st' pau!'). 16. Petrus med nyckel (st' 
petr'). 

N. väggen . 
Otvivelaktigt en framställning av 'Jesse roi' (Jesu gammaltestamentliga stam

träd en!. Mattei 1 kap.), som delvis förstörts av det senare upptagna fönstret. 
Vid restaureringen har målningen avpassats efter detta. En alldeles modärn 
figur, en liten gosse, är insatt i målningens övre vänstra hörn. 

lö. Sveriges kyrkOT. Uppland II. 
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ALTARE 

ÄLDnE 
ALTARPRYD

NADEn 

S. väggen. 

T. h. om fönstret Krislus i Getsemane. T. v. ornamentik. 

Trave III. Valvet. 

1- 4. Ornament. 5-6. Änglar med musikinstrument. 7- 8. Ornament. 9. Den 
förlorade sonen och hans fader, den förre med språkband (pater da mihi partern 
substantire ad me attinentem = Fader, giv mig den del av egendomen, som till 
kommer mig. Luk. 15, 12.).1 10. Marias kröning. 11. Spejarne med druvklasen. 12. 
Krislus på regnbågen m ellan Johannes och Maria. Bakom hans huvud tvänne svärd 
(saknas å Lindbergs teckning i A. T. A.). - Väggarna i denna trave prydas nu 
endast av ett enkelt schablonmönster. 

I kyrkans västligaste del funnos före restaureringen dessutom följande nu 
förstörda bilder: 

1. Å trapphuset Simsons strid med lejonet. Av Simsons huvud finnes en kal
kering i A. T. A. (fig. 178). 

2. Å v. valvets v. sida ett skäggigt gubbhuvud, som det förefaller inkomponerat 
i rankornamentiken. Kalkering i A. T. A. 

3. I v. valvets sv. hörn två karrikerade halvfigurer. Kalkering i A. T. A. (fig. 178). 
4. 	Å västra gavelmuren vid sidan om ingången en S. Kristoffer. Uppgift av 

folkskolläraren 	K. Ingman 1919. 
Jfr även Schiirer v. Waldheims utförliga berättelse i A. T. A. 

Inredning och lösa inventarier 

Altaret med kors och altarring härrör i sitt nuv. skick från mitten 
av 1800-t. (stommen till altarringen dock möjligen från 1768; jfr 
s. 	 215). 

Förr utgjordes altarprydnaden av ett medeltida altarskåp, av 
vilket nu blott spillror återstå. Själva 'skåpet' står i klockstapeln. 
Ek. Flat botten; gångjärn till dörrar. Har att döma av spåren efter 
bilderna innehållit en framställning av nedtagningen från korset. De 
färgrester, som finnas, härröra antagligen från en reparation 1734. 
H. 137, B. 137, Dj. 14 cm. - En annan spillra av skåpet har ham
nat i Uppl. mus. (inv. nr 984). Det är en liten statyett (fig. 184 b), en 
del av en korsnedtagningsscen. Lövträ, trol. björk. Under 1700-tals
överrnålning lyser förgyllning fram på manteln (och håret?). H. 62 cm. 
- Ytterligare en del av samrna scen (fig. 184 a) förvaras sedan år 1885 
i St. hist. mus. Ek. Senare övermålning, sannolikt från 1734. Inv. nr 
saknas. H. 75 cm. - Skåpet är inhemskt arbete från 1400-ts slut. 

l Det är icke omöjligt, att denna text ditmålats på fri hand vid restaure
ringen 1904. Eckhoff, som besökte kyrkan 14/ 6 samma år, kunde här blott 
läsa spridda stavelser (anteckn. i A . T. A). 
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F ig. 183. Förutvarande altartavla. 1755. Foto Nord. Museet. 


F rliheres Altargemäldc. 1755. Former a ltar piece. 1755. 


1755 skaffades en ny >>Altare Tafla af förgylt Bilthuggare arbet e, 
innehållande Xsti invärtes Lidande i Örtagården» (vis. PROT. 1757), 
för vilken »Constnären Olof Gerdmam erhöll i betalning 1200 daler 
kmt (RXK.). Först 1768 synes den emellertid ha kommit på sin plats. 
Vid detta tillfälle tillkom nytt altare, ny altarring, bänkar i koret 
och pyramider, varjämte hela inredningen målades. Den Gerdmanska 
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a b 

Fig . 184: a- b. Korsnedtagningen. Delar av medel
tida altarskåp. Foto A. T. A. 

Die Kreuzabnahme. Teile The deposition from the cross. 
eines mittelalterlichen Parts of a medireval altar 

Schnitzaltars. piece. 

altarprydnaden >>sönderföll aldeles vid kyrkoreparation [1840]>>. Den 
såldes på 1880-t. till Nord. mus. men blev på grund av sitt trasiga 
tillstånd aldrig införd i museets inventarium.1 Likväl har den med 
stor sannolikhet kunnat identifieras med en i museet förvarad altar
tavla (fig. 183). Denna är skuren i trä i ej särdeles hög relief, dock äro 
Kristushuvudet och ängelns ena arm fria från bakgrunden. Figurerna 
och strålarna, jämte gallret med rosorna och övriga ornament äro 
förgyllda, trädkronorna gröna, molnen ljust gråblå, bakgrunden blå. 
Ramen är grönmarmorerad, imiterande kolmårdsmarmor. En jäm
förelse med den dokumentariskt av Gerdman utförda, ehuru äldre pre
dikstolen (s. 222, fig. 191, 192) bestyrker identifieringen. H. c. 305, 
B. c. 240 cm. - Till altartavlan har sannolikt även hört omramning 
av altarbordet, varav nu endast ett stycke återstår. 

MEDELTIDA I Nord. mus. förvaras även ett antal kyrkan tillhöriga bilder: 
TRÄsKULPTuR 	 Triumfkrucifix(fig.186), troligenfrånmitten av 1300-t. Ek. Grov 

övermålning från 1770. Under nuv. grön färg på höftklädet förgyllning; 
på bildens baksida å höftklädets foder ursprunglig blå färg på krit 
grund. I trä skurna bloddroppar (endast en bevarad) ha varit intap

1 Numera införd under inv.nr 53977. 
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pade i armarna. Läge för törnekrona å hu
vudet. Korset är, i motsats till bilden, av 
en i Sverige mycket ovanlig typ, illustre
rande den vitt spridda legenden om korset 
= livets träd.1 Det har två grova spikhå l 
i övre ändan och en kvarsittande kraftig spik 
i den nedre. Inköpt till Nord. mus. 1887 (inv. 
nr 52413). 2 Bildens H. 118, korsets H. 147 
cm. 

Krucifix (fig. 185) av betsat trä med tre 
tillhörande figurer i olika skala. Gruppens 
urspr. sammansättning oviss. Början av 
1700-t. Gåva av slussinspektor Strömberg 
1799. Inköpt till Nord. mus. 1886 (inv. nr 
53975). Kristusbildens H. 22 cm. 

S. Göran och draken. Friskulptur a 
björk och furu, krederad, målad och förgylld 
(ommålad 1736 och 1770). Livrock blå med 
rött foder och förgyllda bårder, rustning 
svart, blå, röd och förgylld, mörkbrunt hår, 
svarta ögonbryn och (endast målade) mus
tascher. Hästen grå med förgylld och röd 
mundering, som prydes av bjällror (bibe
hållna blott på vänstra sidan); svans av grått 
tagel, manen skuren i trä. Draken, som i ena 
baktassen håller en kort stav, är röd och svart. 
Dess ena vinge saknas. F. ö. är gruppen täm
ligen väl bibehållen, ehuru bilderna spruckit 
och lagats med stora spikar. Svenskt arbete Kreuzigt~~~'y~~~'J~':is. Anfang 

från c. 1510~20, lantlig replik av S. Görans- Crucifixiongroup.Beginning of 
the 18th cent. 

bilden i Stockholms Storkyrka. Dep. i Nord. 

mus. 1887 (inv. nr 54348). H. 118, L. 127 cm. (Fig. 188.) 


Gruppen var 1799 >mpsatt wid manssidan i kyrkan på ett bord>>
(rNv.). Det är möjligt, att den ursprungligen stod på korskranket, som 
i så fall hade ett läktarartat krön. 3 Den reparerades av en snickare 

1 Jfr Zschr. f. christl. Kunst 1911, pi. XII, och J. BAmr, Deutsche Bildwerke 
des Mittelalters, Stuttg. u. Ber!. 1923, pi. 38. 

2 Med det krucifix, som i kyrkans senare inv. betecknas som dep. i Nord. mus.,. 
torde från början snarare ha avsetts korsnedtagningsscenen i St. H. M. (Se s. 
214). Jfr breviATAoch Nord. mus. 

3 Jfr s. 221, samt J. RoosVAL, Nya Sankt Görans studier, Sthlm 1921, s. 73 ff. 

15* 

Fig. 185. Krucifixgrupp. 
1700-t:s början. Foto N ord. 

Museet. 
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Fig. 186. Triumfkrucifix. 1300-t. Foto Nord. Museet. 

Triumphkruzi!ix. 14. Jhd. Rood cross. 14th cent. 


1736, samma år eller året efter det att det gamla korskranket borttogs. 
1822 flyttades den ut i vapenhuset. Det gamla fotstället förkom, 
då kyrkan röjdes ut för restaureringen 1885; troligen såldes det på 
auktion bland överblivet virke. 
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Fig. 187. l\ladonnabild. 1200-t. Foto Nord. Museet. 


Madonnenbilcl. 13. Jhd. Image of the Virgin . 13th cent. 


>>S. Görans prinsessa>>1 (fig 189). Krederad och målad al (an
tagligen ommålad 1770 liksom S. Göransbilden). Grön mantel med 
rött foder, röd klädning med förgyllt bälte. Tapphål i huvudet. Ett 
rektangulärt stycke av mantelns nedre del på bildens högra sida är 

Så kallad åtminstone sedan 1770 (RAK.). l 
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Fig. 188. S. Göran. Medeltidens slut. Foto Nord. Museet. 

S. Georg. Ende des l\1ittelalters. S. George. E nd of the J\iiddle Agcs. 

1össågat och åter fastsatt med träpluggar. I baksidan, som är rå, nära 
bildens nedre kant, är inslagen en grov gammal spik , vinkelböjd. Möj
1igen tyda dessa anordningar på att bilden varit placerad på korskranket. 
Bilden har säkerligen ej från början tillhört S. Göransgruppen. Den 
.är av större proportioner och synbarligen kapad neritill för att verka 
knäböjande och kunna inpassas i gruppen. Föreställer ursprungligen 
något kvinnligt helgon. 1400-t. slut eller omkr. 1500. Inköpt till Nord . 
mus. 1887 (inv. nr 52421). H. 79,5 cm. 

Madonna av (delvis på kritgrund) målad ek (fig. 187). E huru 
n ågon övermålning av denna bild ej omtalas i kyrkböckerna äro 
åtminstone vissa partier säkert övermålade i sen tid (1700-t .). Vit 
livdräkt, strödd med röda prickar, manteln mörkt grågrön, med rött 
foder, håret rött. Barnets hår har varit förgyllt, men är nu övermålat 
med grönt (!). Stolen röd med vitt mönster. Marias huvud är fäst 
med trätappar vid halsen. I halsgropen är infäst en furuplugg, möjligen 
remplacerande ett tidigare befintligt smycke el. dyl., vilket täckt en 
relikgömma. Två ursprungliga spikhål på halsens insida v isa, hur 
-denna relikgömma i så fall suttit fäst . Huvudet s ställning har vid 
ändringen av halspartiet blivit något framåtlutad. Kronan av al vilar 
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Fig. 189. Kvinnl. helgon Fig. 190. S. Göran, detalj av fig. 188. 
från 1400-t., apterat till s. Foto Nord. Museet. 
Görans prinsessa. Foto S. Georg. Detail der S. George, detail of 

Nord. Museet. Fig. 188. fig. 188. 

\Veibliche Heiligedes 15. Jbds., 
als Prinzessin S. Georgs ap

tiert. 
Female saint from the 15th 
cent. adapted to S . George's 

princess. 

å en urtagning runt hjässan. Den omges av en i relief skuren blom
krans, nu målad i rött och grönt, men med spår av förgyllning under 
färgen. Urhålkad baksida. Bilden härrör från mitten av 1200-t. och är 
ett verk av samma från Norge influerade skulpturskola som S. Olof 
från Njutånger, Hälsingl.1 Den lösa kronan är möjligen yngre. - In
köpt till Nord. mus. 1887 (inv. nr 52420). H . 150 cm. 

Ett korskrank fanns ännu 1732, enligt följande anteckning i vrs. KoRsKRANK 

PHOT. >>Efter man ock af Altaret icke kunde se them som i främsta 
hänekarna på lächtarne suto, rådde man ock ther til, at skrancket, 
som kyrckian ifrån Choret afskiljer, måtte borttagas>>. Härav kan 
slutas, att det var ett högt skrank med ett ti"imligen massivt krön. 
Antagligen togs det bort 1735. Då betalas nämligen för >>Pyramiderna, 
skrancket och Predikstohls Dörem> 70 daler kmt; som bekant ersattes 

1 Avb. i H. CoRNELL, Norrlands kyrkliga konst, Upps. o. Sthlm 1918, fig. 122. 
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ofta det gamla korskranket, i de fall då det togs bort under förra 
hälften av 1700-t., av ett lägre skrank med >>pyramiden> å ömse sidor 
om stora gången.! - Vid kyrkans nyinredning 1768-69 skaffades 

PYRAMIDER 	 nya pyramider (fig. 194) från Stockholm och förgylldes på platsen. 
skulpterat, målat och förgyllt trä (samma blå färg som på altar
tavlan2). Formen är ovanlig, men stilen passar för slutet av 1760-t., 
och det torde vara svårt finna någon annan förklaring på de båda 
'urnor' av trä, som 1886 inköptes från Vätö kyrka av Nord. mus. 
(inv. nr 53976). H. 120 cm. 

En bokstol, d. v. s. läspulpet 3, har funnits i koret, vilken 1706 
lagades och målades. 

BÄNKAR De nuv. öppna bänkarna härröra från 1885. Föregående bänk
inredning var åtminstone delvis från 1600-t.; den reparerades 1707. 
- Nummertavlor från 1849. 

PREDIKsToL Predikstol (fig. 191). Å den fyrsidiga korgens mittparti en helt 
förgylld relief, föreställande treenigheten på jordklotet; på sidorna 
ornamentik. A ljudtaket en basunblåsande ängel. Trappan är delvis 
ny: rokokosniderierna på trappräcket äro gamla, de båda pelarne 
däremot, som flankera trappuppgången, tillkomma 1885, då de 
ersatte en förut befintlig dörr. Rökfaten på pelarna äro gamla, ehuru 
givetvis ommålade. Ett tredje rökfat, som väl stått på predikstols
dörrens krön, identiskt lika med de i kyrkan bevarade, men med 
bibehållen ursprunglig gråblå marmorering och förgyllning, inköptes 
1886 (?) till Nord. mus. Ej inventariefört. H. 29 cm. - Predikstolen 
är sedan 1904 brunmålad med förgyllda ornament. I början av 1800-t. 
var den blåmålad och förgylld - efter all sannolikhet dess ursprungliga 
färg. År 1746 anskaffades denna >mya och härliga Predikostol, af 
Bildthuggaren i Stockholm Hr Ol. Gerdman giord>> (RÄK.). Timglaset 
(fig.193) av förgyllt skulpterat trä inköptes 1747, tydligen just för 
den nya predikstolen. Såldes 1887 till Nord. mus. (inv. nr 52418). 
H. 82 cm. - Ehuru 1728 ett predikstolstak inköpts från Länna 

1 Jfr t. ex. 	 O. J. BROMAN, Glysisvallur (utg. av Gestr.-Hels. nation i Upsala, 
H. 7, 1917, s. 136): '>Dock ärthet at märka, at för år 1700, woro här i Landet 
[Helsingland], Pyramider i kyrkorne intet brukeliga; utan allenast Skrank el!" 
trä-gallerwärke för Hög-Choren; men nu sedermera nästan öfwer alt. The första 
som uprättades här, woro the i Rogstad kyrko stående, som mine föräldrar låto 
giöra A. C. 1701. ,> 

2 Obs. vid eventuell restaurering, att detta är 1700-talsinredningens ursprungliga 

färg. 
3 Se Sv. MED. III, s. 371. Uttrycket förkommer i vår medeltidslitteratur. 
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måtte detta ha slopats av mäster Gerdman\ ty det nu befintliga taket 
hör synbarligen ihop med korgen. 

Orgelläktaren härrör troligen till största delen från 1840. Möj- LÄKTARE 

ligen ingå i densamma rester av den läktare, som 1731 byggdes >>bak 
i kyrkian», alltså på den nuvarandes plats. 1904 flyttades den något 
tillbaka för den nya kaminens skull. Kyrkans första orgelverk 
invigdes 1842; det nuv. är från 1921. 

Cuppa till dopfunt (fig. 195 a) med uttömningshåL Sandsten. H. 46, DOPFUNT 

yttre diam. 70, inre diam. 55 cm.- Dopfuntens fot, förvarad i Uppl. 
mus. (in v. nr 988, fig. 195 b), låg, innan den fördes till Uppsala, i stapeln 
tillsammans med funtens cuppa, som nu är intagen i kyrkan. Sandsten.2 

Genomgående hål, vid mynningen c. 7 cm brett. Å det övre horisontal
planet en grund fördjupning c. 67 cm i omkrets, som torde svara 
mot cuppans botten. H. 38 cm. - Materialet är småländskt, och fun
tens, särskilt fotens form hänvisar också utan tvekan till en småländsk 
dopfuntsgrupp från omkr. 1140-75.3 I Uppland har Vätöfunten inga 
närmare stilfränder. Den har antagligen tjänstgjort i någon annan 
kyrka, innan den kom till Vätö, och har väl förts båtledes från Små
landskusten. 

Den beskrivna dopfunten befanns vid mitten av 1700-t. >>owig 
till des bruk» (rNv. 1749) och ersattes (1768 ?) av ett dopställ av trä 
med lock. Marmorerat i gråvitt (tidigare blåmålat). H. 120 cm. 

Kalk av förgyllt silver. Å foten äro graverade Oxenstieruska och NATTVARDS
KÄRLLeijonhufvudska vapnen inom en lagerkrans, samt givarinnans och 

hennes makes namn: GREF TURO OXENSTIERNA, FRU BEATA LEION
HUFFH.4 Stplr: H inom kartusch, samt en otydlig. Skänkt till kyrkan 
1670. H. 22 cm. -Tillhörande paten utan stplr. Diam. 16,5 cm. 

Kalk av förgyllt silver. Stplr: öppen krona inom kartusch, N3 
inom kartusch (=Stockholmsmästaren Nicolaus Breuman, verksam 
1670-76). H. 23 cm.- Tillhörande paten, stpld som kalken, samt 
med bokstäverna RG. Diam. 17 cm. - Kalk och paten förärade 

l Ej underligt, då ifrågavarande tak var äldre än 1680 (se Lärrna kyrkas INV. 

1680) och alltså 1746 fullständigt omodärnt. 
2 Liknar en!. intyg av Prof. H. Backlund mest Vätternsandsten (snarast från 

Vätterns ö. sida mellan Jönköping och Gränna), men företer även rätt stor likhet 
med sandsten från Stigamo, Byarum sn, Jönköpings län (samma sandstenshorisont). 

3 R. BLoMovrsT, studier i Smålands romanska stenkonst, Lund 1929, s. 44

67, pi. XVI. 
4 THURE OxENsTIERNA, f. 1614, landshövding i Stockholms och Upsala län, 

t 1669. Ägde bl. a. Bottna och Håknäs. 2:a gången g. m. BEATA LEIJONHUFVUD, f. 

1626, t 1fl92 . 
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till kyrkan 1672 >>aff en skiäppare 
som ähr här i Wättöö försambling 
födh widh nampn Oluf Anderson 
i Stockholm boendhe>>. 

1635, då Rhezelius besökte kyr
kan, fanns även en kalk med Ba
ner- och Natt- och Dags-vapnen 
(vapnen avb. av RHEZELIUS, s. 48), 
möjligen densamma, som Fru Elsa 
på Ribboholm1 skänlde 1633 (C 1). 

Sockenbudstyg av silver. 
l. Kalk, stpld: kontroll, Norrtäljes 
vapen, §nbergl, Z 2 ( = 1806). H. 
16,5 cm. Paten och oblatask, stplde: 
kontroll, Norrtäljes vapen, JNH l 
( = Nils Hellberg), Z 2 ( = 1806). 
- 2. Kalk, stpld: kontroll, ~( 

lAGI-I J ( = A. G. Herkepeus, Norr
tälje), K 5 ( = 1864). H. 27,5 cm. 
Paten och oblatask ostämplade. 

Sockenbudstyg av tenn. l. 
Kalkens fot avsedd att användas 
som oblatask, men densammaslock 
- vilket även tjänat till paten
saknas. H. 13,5 cm. Fodral av 
svarvat trä (masurbjörk?). - 2. 

Fig. 	191. Predikstolen. 1746. Foto N. Kalkens fot innehåller rum för vin 
Åzelius 1936. och oblater. H. 12,5 cm. Fodral 

KanzeL 1746. Pulpit. 1746. av svarvad masur. Inköpttill N ord. 
mus. 1887 (inv. nr 53265, a-c). 

Ett av dessa sockenbudstyg skänktes till kyrkan 1720 av skepparen 
Erik Olofsson Roos, och >>swärfwade foden> anskaffades därtill för 
kyrkans medel, det andra torde härröra från 1782 eller 1794, då nya 
sockenbudstyg av tenn anskaffades (RÄK.). 

Oblatask av silver, åttkantig, med enkel ornering. Stplr: ålder
mansranka, Stockholms vapen, L~ inom kartusch (= Lambrecht 
von der Burg), P ( = 1703). Inköpt 1723, H. 8, B. 13 cm. 

1 Sannolikt riksrådet Abraham Brahes på Rydboholm maka, Fru ELsA GYLLEN
STIERNA, f. 1577, -rt650. Kalken skänktes samma år, som hennes dotter Margareta 
gifte sig med Bengt Oxenstierna till Lidö ('Resare-Bengt'). Jfr noten s. 228. 
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Fig. 192. Sida av predikstolskorgen. Foto N. Åzelius 
1936. 

Teil der Kanzel. Part of the pulpit. 

Kann a av silver. Stplr (på två st ällen): åldermansranka, Stock
holms vapen, B (= 1714), JH (= Johan Jönsson Holm). Kannan 
inköptes 1714 för kyrkans medel och betalades till dels med gammalt 
silver - »ett oförgylt sillfrbälte >> och sannolikt ett par äldre kalkar. 
H. 31 cm. 

Brudkrona av förgyllt silver med bladformade kläppar. Otydliga 
stämplar. Skänkt 1809 av överjägmästaren Gustaf Holmers på Lidön. 
Enligt givarens föreskrift skall var och en, som nyttjar denna krona, 
betala till kyrkan 16 skillingar banko, utom underhavande vid Lidö 
gård, som utan avgift få begagna densamma. H. 9 cm. Diam. 10,5 cm. 

Bland ljusredskap märkas: 
Kronor av mässing. l. 24 ljusarmar i tre ringar. Inköpt 1740. H. LJusREDsKAP 

175 cm. Utan tvivel var det denna krona, som 1743 >>Under fruchtan 
för fiendens ankomst» jämte två kistor fulla med kyrkans egendom 
fördes till Bro kyrka för att där förvaras. - 2. 16 ljusarmar i två 
ringar. Förfärdigad av J. J. Mårtensson i Stockholm (inskr.). Inköpt 
1780. H. 94 cm. - 3. 8 ljusarmar i en rad. Inköpt 1822. H. 65 cm. 

Lamp ette r, 2 par, av driven och punsad mässing med mussel
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formade ljusmanchetter. Barock. In
köpta till Nordiska museet 1885- 87 
(inv. nr 52414-15). H. 60,5 cm. De 
musselformade överstyckena (5 st.) 
finnas kvar i kyrkan. H. 42 cm (inkl. 
fästena). - Ljusstake av malm, tre
armad. Barock. H. 34 cm, B. 33 cm. 
- Allt skänkt 1711 av översten frih. 
Åke Rålamb1 på Lidö och hans maka 
Brita Ulfsparre. 

Ljus a rm av malm, trearmad, med 
graverade och punsade ornament. San
nolikt samma >>liusstaka i predikastolen 
mz tre pipor>>, som 1657 förärades av 
fogden på Lidö gård och hans hustru. 
Inköpt till Nord. mus. 1887 (inv. nr 
52416). L. 33,5 cm. 

Lju sstakar, ett par, av t enn. Å 
ljusmanchetten stämpeln IFF 2 och 
årsbokstaven B [ = 1695]. Gåva av fru 
Catharina Maria Örn på Håknäs3 mu 
nyh (INV. 1706). Inköpta till Nord. 
mus. 1885 (inv. nr 52417). H. 30 cm. 

Lju sst a k e av glas, blåst för fri 
hand, med fast manchett och tre kul
fötter (fig. 19ö). Staven bildad av ihå
liga kulor , den mittre refflad . Glaset 

Fig. 193. Timglas. 1747. Foto är i ett tidigt stadium av korrosions-
Kord. Museet. process (vid viss belysning spindel

stunctenglas. 1747. Hour-glass. 1747. vävsliknande spricknät). Staken är den 

ena av det par, som enl. I NV. 1749 
förärats av fältväbeln Lindberg på Håknäs. Sannolikt arbet e från 
Kungsholms glasbruk, Stockholm. Inköpt till Nord. mus. 1887 (inv. 
nr 52419). H . 25 cm. 

TEXTILIER Det mesta av kyrkans bevarade äldre textilier såldes 1887 till 
Nord. mus.: 

l F. 1651 ·j· 1718. 
2 stockholmsmästaren Jakob Fredrik Fiedler. Se A. LÖFGREN, Det svenska 

tenngjutarehantverkets historia, I : 2, Sthlm 1933, s. 163, fig. 84. 
3 Enl. I NY. 1749 givna av fru Riddcrcrantz på Håknäs. 
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Antependier. l. Röd sammet 
med guldbroderi. In s kr. M[atthias] 
H[olmers] A[nn]o 1756 Ionc:eCap. 
2 v. 10. Inv. nr 92306.-2. Bård 
till antependium (fig. 198). Svart 
sammet med broderi i silvertråd 
och paljetter. Inv. nr 52412. Gåva 
1849 av Erik Andersson i Skepps
myra, som också troligen på 1860
t. skänkte kyrkan två ännu där 
förvarade bokpallar av vit sam
met med guldbroderi. 

Kalkkläde (fig. 197) av vit 
atlas, broderat med silke och guld
tråd, paljetter och infällda glas
stenar. I medaljongen Kristus i 
Getsemane. Inskr.: HEDDV : c : 
HOLMERS 1793. Inv. nr 53266. 67 Fig. 194. Pyramider. 1768 69. 

x67 cm. Pyramiden. Pyramids. 

Mässhakar. l. Grönt taftlik
nande siden (>>tubijm), foder av gråbrunt liknande tyg. Kantad med 
kort grön silkesfrans och ornerad med mönstervävda gröna siden
band. Omtalas i INV. 1653 såsom skänkt av grevinnan på Lidö 
(Margareta Brahe?) jämte >>en stoola av samma slageb>. Inv. nr 92304. 
L. (främre) 112, (bakre) 126 cm. - 2. Röd sammet med silver
galon. Inskr.: I N I A (dåv. kyrkoherdens och komministerns initialer) 
1745. Inv. nr 52411. 

Brudpäll av blekrött siden med invävda buketter i gulvitt och 
blått, gulvitt och grönt, sannolikt orientaliskt. Sidenet inköpt 1730 
{RÄK.). Inv. nr 92305. 107 x 197 cm. 

1777 skänkte kapten Holmers på Lidö och hans maka en mäss
hake och ett par bokdynor av svart sammet med silverbroderi. 
De finnas ännu i kyrkan (av mässhaken blott garneringen, över
flyttad på ny sammet 1799). Övriga textilier, även de två håvarna, 
äro från 1800-t. 

Av nu förkomna textilier må bl. a. nämnas: 
>>Guldskins hyende liggiande på altaret>> (rNv. 1653). Fanns troligen ännu 1749. 
»Koorkåpa af hwitt Dammask med guldhpostament, och förgylt Sölfuer spenne• 

(INV. 1653) med >>röda Camelgarns frantzan (rNv. 1749). På spännet stodo flera 
initialer och årtalet 1631. Skänkt av »Grefwinnan på Lijdhööm (Margareta 
Brahe?). Lagades 1749, men är därefter förkommen. 
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•>Förährat av H: och högloflig uthi 
åminnelse konungh Gustavo Adolpho ... 
En Gyllendokz messhake, medh kårss af 
borderat arbete, och medh hwijta echta 
perlor passim [= här och där] besatt• 
(rNv. 1653). Sista gången upptagen i INV. 

1728, där den kallas »aldeles obrukelig•>. 
1660 förärade grevinnan Margareta 

Brahe1 till Vätö kyrka moch en [mäss
hake] aff brunt damask med päristicke 
et korss•> (L. I. 1.). 

a 

•>Råck för Kyrckowachtaren, af grönt 
kläde och rött foder upslag kiöpt i Stockh. 
1726•> användes ännu 1749. Senare var 
rocken av brunt kläde, slutligen (1802) 
av •>Mouscus Kläde». 

Epitafium över Corfitz Paulin, 
av skulpterat och målat trä. lnskr. 
(något förvanskad genom övermål
ning 1904, då epitafiet åter sattes 
upp i kyrkan): ÄHRE MINNE l ÖFWER 

l HANS KONGL. MAIJTZ TROO l 
TJENARE OCH l COMMENDEUR WID 

Fig. 195: a-b. Dopfunt från 1100-t. KONGL . AMMIRALITE"fET l MEN NU 

Taufstein des 12. Baptismalfontfrom l EWINNERL. HOS GUD SAL. DEN 
Jhds. the 12th cent. 

EDLE OCH MANHAFTIGE l HERREN 

H. CORFITZ PAULIN l HWILKEN I FÖR

MEDELSTT ETT DÖDELIGT SKÅTT WID SLAGET I LEDUNG2 D. 27 JULII l 
AÖ 1720 QVITTERADE DENNA JORDISKA HYDDAN l SEDAN HAN PÅ 

DENNA BULLERSAMMA l JORDEN LEFWAT HADE l 43 ÅHR. _;_ KOM HIJT 

MIN WÄNN OCH SEE EN HJELTE SOM EIJ FASAT l ATT GÅ SIN FIEND: 

MOOT, EHURU HAN HAR RASAT l KOM HIT OCH SEE EN MAN SOM LÄRT 

ATT LEFWA SÅ l ATT HAN FÖR ALLA TING GU RUKTE MÅTTE FÅ l HAN 

REDLIGT TIENT SIN KONG I FLERE ÅHREN LÅNGA, l HAR WRÄKAT MÅNGEN 

HAR MOTTAGIT BÖLJOR MÅNGA l HWAD [KRIG] OCH ÖRLIG ÄHR BEVARAT 

VÄL HAR OCH HAN l DOCH [VISATj SIG I ALLT EN ÄRLIG TAPPER .MANN 

l MEN NU SÅ MÅSTE HAN FÖR FIENDEN LIFWET WÅGA l DÅ DUNDER 

1 MARGARETA BRAHE, f. 1603, t1669. G. m.l. riksrådet frib. BENGT 0XENSTIERNA, 
herre till Lidö (1633). 2. riksrådet greve JoHAN OxENsTIERNA (1648). 3. lantgreve 
FREDRIK av J-IESSEN-J-IOMBURG (1661). 

2 Skall vara Ledsund (Åland), där svenska flottan hade en skärmytsling med 
den ryska nämnda datum. 
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ELD OCH BLIXT STOD DXR SOM I E:-.! 

LÅGA l HAN ,;;_R NU FALLEN DÖD, 

SOM TAPPRA SWE:-.i'SKA MÄN j DOCI< 

1LEFWA SKALL HANS NAMN TIL DES .. 

VIRTUS POST (ONERA? j VIVIT l (unge
fär: >>den tappres minne, det lever>>) . 

Epitafiets totalhöjd 156, B. 65 
cm. Över detsamma hänger Paulins 
värja med sorgflor om fästet. 

Ep itafium över Matthias Hol
mers2 (fig. 174) av skulpterat trä 
(färg och förgyllning nya). Inskr.: 
MATTHIAS HOLMERS l CAPITAIN PÅ 

OSTINDIEN, ''"GARE TILL LIDÖN, l FÖD 

DEN 15 lVIAIJ l 712 HAR HÄR SITT l 
HVILO RUM VID S INA F)i.DERS GRIF

TER l EFTER FLERE UTSTÅNDNA FAR

LIGHETER. -- H . c. 195 cm, B. c. 
225 cm. Fig. 106 . Ljusstake av glas, skänkt 

1749 . Votivskepp, tremastad fullrig- VOTIVSKEPP 

· J d.. l l Gläserncr Lcuch- Candies tick of g lass,gare med b atten oc 1 ac <S <anoner, ter , 174\Jgcschenkt. g iven in J7.!!J. 

målad i svart, vitt, blått, rött och 

grönt. Skrovet 1600-t., segel och rigg (?) nya (sannolikt härrörande 

från reparation 1918). Skeppet reparerades även 17073 och 1761 (RÄK.). 


1\'u upphängt på s. sidan i kyrkan . L. c. 125, H . c. 110 cm. Fig. 199. 

I sakristian märkas ett par brudsto lar i lantlig rokoko med MönLER 

svängbart ryggstöd, tillkomna mellan åren 1763 och 1774 (H. 88, 
L. 97 cm), samt en stol av gammal allmogetyp (H. 85 cm). Den sist 
nämnda identifieras i senare inv. - sannolikt med orätt - med en 
i äldre inv. omnämnd s. k. räknestol, »en Jijten stohl i kyrckan att 
räckna penningar på;> (R)i.T< . 1722). - Sanddosa av svarvad masur, 
inköpt 1734 (?). H. 7,5 cm. 

Kyrkans gamla skampa ll (förfärdigad 1799) står i klockstapeln. 
I Uppl. mus. förvaras, utom tidigare omtalade föremål, ett oblat

järn, en likbår och kyrkstocken. 
Klockorna hänga i stapeln. De äro båda gjutna i Stockholm 1901, KLoeKon 

1 Sista orden alldeles förYan skade. 
2 Se noten s. 198. 
3 Sannolikt avses här endast en reparation, Ly för samma •>arucles löön •> (3 

daler) gjordes även ett lås m. m . 

IG. Srcri(JfS !y>·kor. l ] >f>l<<wl 11. 
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Fig. 197. Kalkkläde från 1793. Foto Nord. Museet. 


Kelchtuch von 1793. Cup cloth from 1703. 


Fig. 198. Bård till antependium, skänkt 1849. Foto Nord. Museet. 

Borte eines Anlependiurns, 18~10 gcschcnkt. Border of an antependitnn, given in 184.9 . 

den större med användande av metallen i gamla storklockan. Denna 
var förut omgjuten och tillökt 1783; den då omgjutna klockan hade 
enligt rNv. 1749 på två ställen en inskrift >>med gammal Munkstyl: 
Ave Maria, utan något årtal». 
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Fig. 199. Votivskepp. 1600-t. Foto A. T. A. 


Votivschif[. 17..Jhrl. Votive ship. 17th cent. 


Gamla lillklockan inköptes 1901 till St. H. M. (inv. nr 11339). 
Runt övre kanten en inskrift (Sv. med, III, fig. 597): AVE : MAHIA: 

GH.QCiA- SQnCTO iN: NOMINE : PA - THIS : ET FILii.l De å klockan 
ingjutna stämplarna återkomma gruppvis tre gånger och föreställa 
Kristus i majestät (fig. 200), samt Maria med Kristusbarnet stående 
på knäet(?) (fig. 200), möjligen avgjutningar av pilgrimsmärken. Mel
lan varje grupp en i en cirkel inskriven lilja som även återfinnes tre 
gånger i skriftbandet. På kronan två ingjutna korsmärken. 1300-t. 
H. 87 cm, Diam. 72 cm. 

Ytterligare två små klockor, av vilka den ena hängde i klockstapeln, 
men (1749) aldrig brukades, ha enligt äldre inv. funnits. 

Sammanfattning 

I. Det är sannolikt, att Vätö socken tillkom och kyrkan byggdes först efter 
ärkebiskop Olofs vis itat ionsresa i stiftet 1319. . Möj ligen har dock ett litet kapell 

tidigare funnits på platsen. Sådana voro gärna belägna v id kusten i närheten av 
hamnar (Sv. med. III, s. 79). JVIadonnabilden fig. 187 från 1200-talet skulle kunna 

= Hell Maria, [full av] nåd - I Faderns och Sonens heliga namn.- Bok
staven T i SancTa är trasig, vilket gör läsningen osäker. Dr M. Amark, vars 

avbildningar och anteckningar rörande denna klocka jag haft förmånen få an

vända, ser i de ifrågavarande bokstäverna i stället en förvanskning ('sin' eller 
'sia') av senare delen av ordet gracia. 

1 
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Fig. 200. Gjutna stämplar å gamla lill
klockan. Foto A. T . A. 

CcgossenP Slcmpel f! U[ del' Cast slamps on the 
alten Glocke. ancicnt bell. 

ha tillhört detta kapell, däremot ej dopfunten fig. 195 från 1100-talct, enär ka
pell ej hade doprätt. Den måste ha kommit senare från någon annan kyrka. 

II. En enkel rektangulär gråstenskyrka med spetsbågig ingång och åtminstone 
ett tämligen smalt, spetsbågigt fönster i s. var under byggnad senast 1337. Sakri
slian kan vara ursprunglig. - Triumfkrucifix, kyrkklocka. 

III. Under 1400-talets sista fjärdedel ersattes kyrkans ursprungliga betäck
ning av tegelvalv. Val\· och murar målades.- Altarskåp, S. Göransgrupp (1510

20). - Vapenhuset, som är ovälvt, kan vara yngre än reformationen. Klock
stapeln fanns - öppen - i början av 1600-t., och var sannolikt redan då 

gan11nal. 

Iv. Tidigast vid mitten av 1600-talct upptogs en ingång på västgaveln. 1746 
tillkom nuv. predikstol , 1755 altarprydnad (nu i Kord. mus . i Stockholm), båda 
ay bildhuggaren Olof Gerdman. lVIålning av inredningen m. m. 1768- 69. Kyrk

s il ver fr :'m 1600- och 1700-t. 

V. Senare ha reparationer företagits bl. a. 1885 och 1904. Vid sistnämnda 
tillfäll e framknackades och restaurerades de medeltida målningarna å YalY och 

murar. 

Z usammenfassung 
In den Verzeichnissen iiber die Pfarrbezirke, welche der Erzbischof iii den 

Jahren 1302-19 bcsuchtc , ist Vätö nicht enthaltcn. Die Gemeinde diirfte daller 
zu jener Zeit noch nicht als selbsländiges Kirchspiel existiert haben. Erst 1337 

\Yerden die Kirche in Vätö und ihr Pfarrer in einem erhaltenen Dokument er
wähnt. Viclleicht gab es vorher an diesem Orte einc kleine Kapelle, was im 

Mittelalter in den Häfen der Schären oftmals der Fall war. Das Madonnabild 
Fig. 187 aus dem 13. Jahrhundert könnte zu dieser Kapelle gellört haben, da

gegen nicht das Taufbecken Fig. 195 ans dem 12. Jahrhunclert, da eine Kapelle 
kein Taufrecht hattc. Es muss dahcr später aus eincr andern Kirche gekommen sein. 
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Schon vor Mitte des 14. Jahrhunderts kann jedoch die jetzige Feldstein
kirche erbaut warden sein. Fenster und Portal siehe Fig. 172 resp. Fig. 174. Der 
Boden der Kirche war durch eine Öffnung am !inken Ende zugänglich, durch 
welche vielleicht \Varen hereingenommen werden sollten (vgl. S. Maria in Visby). 

Im letzten Viertel des 15. Jahrhunderts erhielt das Langschiff Ziegelgewölbe. 
Gewölbe und Mauern wurden mit Malerelen versehen. 

Die Sakristei kann ursprunglieb sein; die Vorhalle dagegen mag jiinger als 
die Reformation sein. 

Ansser den erwähnten Inventarien kann ein Triumphkruzifix aus der Mitte 
des 14. Jahrhunderts (Fig. 186) und eine St. Georgs-Gruppe aus der Zeit um 
1510-20 (Fig. 188) genannt werden. Beide werden jetzt, wie auch die Madonna 
Fig. 187, im l\"ordischen Museum zu Stockholm verwahrt. 

Summary 

Vätö is not included in the lists of the parishes visited by the archbishops dur
ing the years 1302-19 and, thus, maynot then have existed as a separate parisiL 
It is first in 1337 that Vätö Church and its rector are mentioned in a document 
still preserved. Possibly there may have been a small chapel at the place earlier, 
such as was often to be found during the Middle Ages at ports in the archipelago. 
The image of the Virgin, Fig. 187, from the 13th Century might have belonged 
to this chapel, but not the baptismal font, Fig. 195, dating from the 12th Cen
tury, as chapels were not permitled to perform baptisms. It must have been 
added later from some other church. 

The present church of grey stone can, however, have been built before the 
middle of the 14th Century. \Vindow and portal see Fig. 172 and Fig. 174. The 
attic of the church was accessible through an aperture in the left gablc, through 
which it was possibly intendccl that goods should be taken in (campare St. Maria 
at Visby). 

During the last quarter of the 15th Century a brick vault was added to the 
nave. The vault and walls were clecorated with paintings. 

The vestry may be original , the porch on the other hand is probably yo ungcr 
than the Reformation. 

Besides the above fittings, there may be mentioned a rood cross from the 
midclle of the 14th Century (Fig. 186) and a group of St. George and the 
Dragon, dating from ab out 1510- 20 (Fig. 188), hoth of w h ich, like the image 
of the Virgin, Fig. 187, are now kept at the l\"orclic Museum, Stockholm. 



BJÖRKÖ-ARHOLMA TVÅ KAPELL 

UPPLAND, 	STOCKHOLMS LÄN , BRO OCH VÄTÖ SKEPPSLAG 

UPPSALA 	ÄRKESTIFT, LYHUNDRA KONTRAKT 

KAPELLET Björkö-Arholma, som helt och hållet är en skärgårdssocken, 1 

PÅ nJönKö 	 utgjorde förr en del av Vätö, m en blev 1914 annexförsamling till 
denna socken. Då fanns redan sedan 1905 ett kap ell vid Drags
viken på Björkö, en enkel, vitmålad byggnad, som tidigare använts 
till bönhus, m en vid detta tillfälle ombyggdes med sakristia vid ö. 
gaveln och vapenhus vid den v . Alla inventarier modärna. Klock 
stapel efter ritning från 1910. Begravningsplatsen är belägen c. 
P /2 km från kapellet. 

KAPELLET Kapellet på Arholma, beläget på en klippa i närheten av Arholma 
PÅ ARHOLMA 	båk, invigdes på S. Mikaels dag 1928 av ärkebiskop Söderblom. Det 

är uppfört av materialet från Kungsholms missionshydda vid Krono
bergsparken i Stockholm, men efter en för ändamålet utarbetad 
ritning. K lockan hänger i en liten takryttare. Alla inventarier mo
därna, med undantag av ett gammalt votivskepp. 

Zusammenfassung 

Björkö-Arholma bildetc friiber einen Te il von Vätö, "·urde aber 1914 als 
Filialgemeinde dem Pfarrbezirk Vätö angegli edert. 

Auf Björkö gibt es seit 1905 eine K ap elle. Die Kapelle auf Arholma wurde 
1928 von E rzbischof Nathan Södcrblom ein geweiht. 

Summary 

Björkö-Arholma belonged form erly to Vätö but was, in 1914, annexed to 
Vätö pari sh. 

On Björkö there cx isted a chapel in 1905. 
The chapel on Arholma was consecrated, in 1928, by Archbishop Nathan 

Söderblom. 

l I vis. PROT. l 917 berättar en nämndeman, att han i sin ungdom varit 
med om att ro kyrkbåtarna [in till Vätö] , av v ilka den sista nu försålts till 
Arholma. >>De roddes av 6-8 man åt gången, seglen voro upplagda p å klykor 
efter sidorna v id pass 1 j 2 m över sudbandet. » 
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