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Förord 

Redan omkring 1915 blevo kyrkorna i Frötuna-Länna skeppslag 
föremål för en preliminär undersökning för verket SvERIGES KYRKORS 
räkning av arkitekten Sven Brandel och dåvarande fil. kand. Erik 
Wennberg. Deras arbete resulterade i en serie uppmätningsritningar 
av Länna kyrka (av Brandel) och ett manuskript till Blidö kyrkas 
beskrivning (av Wennberg), vilket lagts till grund för den här med-
delade beskrivningen. Vidare anskaffades ett större antal fotografier. 
Av olika anledningar blev företaget emellertid ej omedelbart full-
följt. Arbetet lades ned och återupptogs först 1937 - efter Bran-
dels och Wennbergs frånfälle - av fil. kand. fru Ingeborg Wilcke-
Lindqvist, som i allt väsentligt utfört ett fullständigt nytt inven-
terings- och forskningsarbete. 

Sedan kapitlen om kyrkorna i Frötuna och Länna uppsatts i 
korrektur, erhöll författaren genom kyrkoherdarna A. H. Andersson, 
Frötuna, och S. J. I. Solen, Länna, viktiga notiser, hämtade ur 
Penningby- och Bergshammararkiven (det sistnämnda i Riksarkivet) 
och överlämnade till kyrkoherdarne av civilingenjören Fritz Nord-
ström, Pepningby. Bland dessa må särskilt nämnas en samling an-
teckningar av W. Schiirer v. Waldheim från c. 1870 till in på 1900-
talet. Ingenjör Nordström har även haft vänligheten att till vårt 
förfogande ställa några äldre avbildningar av Frötuna kyrka för 
reproduktion. 

Under korrekturläsningen har ytterligare en källskrift för samtliga 
socknar i skeppslaget blivit i kontrollsyfte genomgången, nämligen 
Sign. W 1116 i Uppsala Universitetsbibliotek (G. P. Westerling, 
Samlingar till Stockholms och Uppsala läns beskrivning VI). Kyrko-
beskrivningarna därstädes befunnos emellertid återgå i huvudsak _ 
styckevis ordagrant - på Radloff 2 (se s. V, Förkortningar an-
vända i detta häfte.). 

Vid utgivandet av denna bok vilja vi rikta ett varmt tack till 
alla som medverkat i dess tillkomst, framför allt till fru Ingeborg 
Lindqvist, som bär det vetenskapliga ansvaret för arbetet, vilket i 
ovanligt hög grad ställt anspråk på sin författares tålamod och 
samvetsgrannhet, 



IV 

Vi tacka även tjänstemännen vid Statens historiska museum, sär-
skilt antikvarien friherre C. R. af Ugglas, antikvarien 0 . . Källström 
och fil. dr Agnes Geijer; vid Nordiska museet, särskilt fru Gunnel 
Hazelius-Berg, ävensom tjänstemännen vid Uppsala Universitets-
bibliotek och landsarkiv. Vi tacka vidare överstelöjtnant Th. Ja-
kobsson (Armemuseum), kapten N. Belfrage (Krigsarkivet), fil. dr 
Ingrid Odelstierna, fil. dr Mats Åmark, docent Bengt Hildebrand, 
fil. lie. Rune Norberg, fil. dr Toni Schmid, docenten C. A. Moberg, 
professorerna G. Gunnarsson, Henrik Cornell, Gregor Paulsson, An-
dreas Lindblom, Sune Lindqvist samt landsfiskal G. Holmberg för 
lämnat bistånd. 

En mycket uppskattad hjälp har, såsom ovan nämnts, lämnats 
av civilingenjören Fritz Nordström, Penningby, av kyrkoherdarna 
Andersson i Frötuna och Solen i Länna samt av komministern Pihl-
qvist i Blidö, ävensom av organisterna Joh~nsson i Frötuna och 
Segelson i R ådmansö. För denna hjälp, liksom för älskvärt till-
mötesgående och gästfrihet, som kommit »SVERIGES KYRKORS» med-
arbetare till del under deras arbete ute vid kyrkorna, vilja vi ut-
trycka vår uppriktiga tacksamhet. 

Stockholm i april 1945. 

SIGURD CuRMAN JOHNNY ROOSVAL 
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Fig. 201. F rötuna kyrka och bogårdsmur från ö. I muren en möjl. medeltida 

stiglucka samt gravk apell från 1770. Foto N. Å zelius 1938. 


Die Kirche zu Frötuna und die Kirchhofs- Frötuna Church and the churchyard wall 

mauer von Osten. In der Mauer eine mittel- from the east. In the wall medieva I 

alterliche Kirchhofspforte und Leichenhalle gateway and mortuary chapel from 1770. 


von 1770. 

FRÖTUNA KYRKA 

UPPLAND, STOCKHOLMS LÄN, FRÖTUNA OCH LÄNNA SKEPPS-
LAG, UPPSALA ÄRKESTIFT, SJUHUNDRA KONTRAKT 

Tryckta källor: GRAU s. 39 (innehåller en skiss av kyrkans exteriör, men 
lämnar inga upplysningar i texten). RADLOFF 2, s. 14. - KLINGSPOR 2, s. 21; 
5, s. 104. - Sv. ARKITEKTUR 1909: 2, s. 9, pi. 11-16. - NoRRT. TIDN.1899: nr 
52, 57. 

Handskr. källor och avb.saml.: KB: Per. Mon. llI, ant eckning å de i slutet 
av volymen inbundna opag. 8: o-bladen. -ATA: HrLDEBRANn, ö. Uppi. s. 15, 73 . 
- IHRFORS s. 1415 (med 5 akvareller). - Två odat. tuschteckningar av kyrkans 
exteriör, sign. K. ARoSENius; en osign. och odat. blyertsteckning (exteriör); två 
d:o (väggmålningar: lyckohjulet - med underskrift »SO HLMANS SAML.» - och S. 
Kristoffer); INV. 1829; p. m. av E. EcKHOFF vid besök i kyrkan 1883; haridl. rör. 
bl. a. kyrkans senaste restaureringar, överlåtelsen av helgonbilderna samt reno-
verin g av diverse föremål. - B. ST.: »Ritning till Torn-Byggnad ... af Kongl. 
Öfwerintendentscontoir den 10 maij 1811 »; •Ritning till orgelverk .. . 1839» (tusch-
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lavering); uppmätn. r itn. av vapenhuset och förslag till dess restaurering 1899-
1900; S. CRONSTEDTS besiktning av kyrkan och restaureringsförslag 1908; handl. 
rörande restaureringar 1914 och 1932 m. m. - RA: ö. I. Ä. skrivelser till K . Mt 
1811 10/5 (med bl. a . planskiss av kyrkan med den då ännu bevarade gamla sakri-
stian), 1829 20 /11. - L. ST.: A 8, s. 190 (karta från 1639 av lantmätaren SvEN 
MÅNssoN över kyrkans n ärmaste omgivningar). - UB: PALMSKIÖLDSKA SAMI.. 274, 
s. 81, 1309 ff (de uppgifter samt cit at ur äldre litteratur, som här återfinnas, 
torde emellertid till största delen röra Frötuna gård i Rasbo sn); NoRDINSKA 
SAML. vol. 1910: vis. prot. 1641; vol. 39 fol.: Upbörden 1531,1 bl. 24; S. 139 
(greve Gustaf Bondes berättelse om Frötuna kyrkas märkvärdigheter, nära orda-
grann avskrift eft er en av kyrkans böcker, sign. 0 1); S. 140 (anteckningar av F. 
Th. NoREUS 1832), s. 5; två blyertsteckningar sign. A. F. CEDERHOLM 1814 (kyrkan 
sedd från v ., resp. från s. ), topogr. planschsaml. Uppland 47513-14. - Uppsala 
universitets konsthistoriska institut: exk. prot. 1910 (en avskrift förvaras i Stock-
holms Högskolas konsthist. inst.). - I privatägo: en osign. pennt eckning, sannolikt 
från 1800-ts förra del (kyrkan och kyrkogården från s.) och en oljemålning 
fr ån omkr. 1840 av C. A. Fahlgren (samma motiv från sjösidan), båda å Pen-
ningby slott. E n replik av den förra, en!. upp gift utförd omkr. 1848, tillhör 
fröken A. Rydberg, Ro, Lidingö. - Jfr även företalet! 

Av till Domkap. inkomna h an dl. förvaras de äldre (fr. o. m. 1640) i ULA. 
Kyrkans arkivalier: RAK. 1652-57, 1660-61, 1678- 1739 samt fr . 1754, 

SST. PROT. fr . 1738, KKR. PROT. fr. 1818, VIS. PROT. fr. 1700, INV. fr. 1621, »Ähr för-
bätrat kyrckiones inventarium .. . » 1621 ?- 1660 (L I 12) , gåvor och inköp, samt för· 
bättringar i kyrkan 1719-32 (L I 1: »Förtäkning... »), »Försålde kyrkans saker 
af hwarjehanda slag» 1766-86 (L I 3), »Afdelning på Bogårdsmur och t ak . .. 
1688» (avskrift fr. omkr. 1740 i K I 1), bänkdelning 1724 (L I 1), » . . . Frötuna kyr-
kas märkwärdigheter» efter muntlig berättelse av greve Gustaf Bonde n edskrivna 
- i två olika versioner - sannolikt av prosten VASELrus 3 (0 1), SVEN J\1.%1.NSSONS 
karta av 1639 (dubblett av det i L. ST. förvarade exemplaret). 

Vid kyrkan förvaras en h andskriven »Beskrifning öfver Frötuna socken» av 
C. E. MARKSTRÖM (1852). I vad rör kyrkan är denna huv udsakligen en kompila-
tion ur äldre källor. En avskrift finnes i A TA. 

Kyrkan är belägen vid n. ändan av Frötuna kyrksjö, som numera endast ge-
nom en smal, knappt farbar passage sammanhänger med Lommaren, men som under 
äldre medeltiden utgjorde ett led i ett system av vattenvägar. Här är ännu ett 
viktigt landsvägsskäl, där stora landsvägen från Norrtälje inåt Uppland viker av 

1 Härvid lämnades från Frötuna: 
»En klocka VII Skpd IX lispd 
penningar för tionde X marc 
pc. Il mk V örtug 
penningar för affrad X marc. » 

2 Signum i ULA. 
3 ANDERS VASELIUS, f. 1695, kyrkoherde i Frötuna 1738, kontraktsprost 

1750, ·i· 1759. - GusTAF BONDE till Bjömö, f. 1682, riksråd, U ppsala universitets 
kansler, ·i· 1764. B. var en av de sista rudbeckianerna och som sådan varmt in-
tresserad för forntida minnesmärken, ett intresse, som han tycks ha delat med 
prosten Vaselins. 
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Fig. 202. Frötuna kyrka och prästgård 1639. Efter karta 
i L. ST. av Sven Månsson. 

Kirche und Pfarrhaus in Frö- Frötuna Church and parsonage 
tuna 1639. Nach einer Karte in 1639. AHer a mctp in L. ST. by

L. ST. von Sven Månsson. Sven Månsson. 

från kustvägen till Stockholm. Namnet antyder en hednisk kultplats. Vid Frö-
tuna har varit tingsplats under medeltiden1. 

Socknen, som nämnes tidigast år 13002, var under medeltiden väsentligt större 
än nu - hela Rådmansö sn och nuv. Norrtälje hörde dit - och den var också en 
av kontraktets rikaste. I sexårsgärden 1314 t. ex. deltog Frötuna jämte Roslags-Bro 
med det högsta beloppet inom kontraktet,3 samma var förhållandet vid lösen av 
ärkebiskop Hemmings pallium 1343.4 Frötuna hade under medeltiden ett annex5 

(Malsta?). 

Kyrkogård och klockstapel 
Den nuv. bogårdsmuren, i ssT. PROT. kallad »dalkarlsmuren», är MUR 

uppförd 1805.6 I sina nedre partier innehåller den säkerligen här och 

1 1488. STYFFE S. 381. 
2 SD nr 1312. 
• SD nr 1946. 

4 SD nr 3754. 

5 SD nr 1946. 

6 Att muren då fick behålla sin gamla sträckning och endast på sina ställen 


obetydligt riktades framgår av fig. 203, jämförd med fig. 202, 207. 

2*-113669 
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var rester av en äldre mur, om vilken 
1747 (ssT. PROT.) säges, att den »af 
det uråldriga sättet at byggas, med 
gråsten på sina yttre sidor och med 
bruk och klapur-sten kastad ther 
emellan» - alltså medeltida skalmur 
- »synes >~ara snart så gammal som 
sielfwa kyrkan». I ö. ligger murens fot 
i förband med en gammal stiglucka

Fig. 203. Situationsplan. Uppmätt 
av J . Söderberg 1939. Vägskälet på dess n. sida, varest man även av ett 
är beläget strax n. om kyrkan. tydligt spår ser, hur hög den ursprung-Situationsplan.Vermessen 1939 von J.
Söderberg. Die Wegscheide liegt dicht liga muren varit (c. 215 cm). Att den

nördlich der Kirche. 
Plan of the site. Measurements by J. sistnämnda varit försedd med tak,
Söderberg 1939. The road fork is situa-
ted immediately to the north of the som borttogs i slutet av 1700-t., fram-

church. går av flera SST. PROT. 
År 1700 funnos fyra stigluckor »med Portar och stängzel före» 

(inv.). 
Den ö., ännu kvarstående stigluckan1 är uppförd av gråsten, som 

varit rappad, med t egel i de fyrsidiga portöppningarna, samt i lapp-
ning av murverket. På s. sidan gå de grova stockar, som bära tak-
laget, tvärs genom muren och vila där på ett tegelskift (löpare). 
Sannolikt var bogårdsmuren s. om stigluckan äldre. Spåntäckt sadel-
tak (omkr. 1880). Inre tak saknas. Stigluckan härrör möj l. från 1400-
el. 1500-t., kanske är den uppförd för prästgårdens räkning. 

Den n., likaledes kvarstående stigluckan är helt uppförd av tegel 
i medeltidsförband. Små, rundbågiga portalöppningar. Sittnischer med 
stickbågig betäckning. Tunnvalv 
av tegel. Spånklätt sadeltak. Dör-
ren och dess beslag torde vara 
från sen tid (jfr vapenhusdörren 
s. 263) . Stigluckans ovanligt lilla 
format beror måhända på att den-
na ingång huvudsakligen använ-
des av den strax n . om kyrko-

Fig. 204. Frötuna kyrka efter teckninggården belägna klockargårdens av 0. Grau 1748. Felaktig vad be-
folk. träffar stigluckorna. Efter UFT. 

Die Kirche von Frötuna nach Zeiclmung
von 0. Grau, 1748. Hinsichtlich der Kirch-

hofspforten fehlerhaft. 
1 Uppmätningsritning i Sv. ARKITEK- Frötuna Church after a drawing by 0.

Grau 1748. Incorrect as regards the 
TUR 1909: 2, pi. 16. gateways. 
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• 

F ig. 205. Klockst apel frå n 1812. Foto S. 
Brandel (? ) 1915. 

Der Glockenturm von B e!fry from 1812. 
1812 . 

V. stigluckan (begagnad av de sjöledes kommande sockenborna, se-
nast Nordronaborna) fanns ännu 1814 (fig. 207). 

Den s. (Ösbyholms stiglucka) är liksom den v. numera riven. Denna 
stiglucka (fig. 208) synes ha varit av samma typ som den n., men 
större, sannolikt minst så stor som den ö. I början av 1800-t. an-
vändes den en tid till sockenmagasin. Liksom den n. var den välvd 
(ssT. PROT. 1771) och ovanför valvet fanns ett rum.1 Troligen var 
den belägen, där muren nu gör en till synes omotiverad knyck. 

Infogat i ö. bogårdsmuren ligger ett fordom familj en Bonde på GRAV KAPELL 

Björnö tillhörigt gravk a pell, uppfört 1770 (årtalet i ankarjärn å ö. 
muren), nu använt som bårhus. Vitrappat tegel med svarttjärat plåt-
tak. Bokstäverna T B i ankarjärn över ingången åsyfta byggherren, 
hovmarskalken greve Tord Bonde.2 

Klockst a peln (fig. 205), högt belägen på andra sidan sänkans. KLocKsTAPE L 

om kyrkan, byggdes 1812 av kyrkvaktaren W esterberg, som synes 

1 \V. Schiirer v. \Valdheims anteckn. i Pcnningby-arkivet. 

2 F. 1711, ·1 1785. 
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ha varit en mångkunnig och 
händig man.1 Uppgiften i ~ST. 
PROT. 1812, att virket från gam-
la klockstapeln skulle läggas 
åsido för att eventuellt använ-
das i någon annan kyrkans 
byggnad, tyder på, att i varje 
fall endast en del virke från den 
äldre stapelA kommit till an-
vändning i den nuv. Stenfoten 
fanns tidigare, men ombyggdes 
helt. Den föregående stapeln, 
som var högre än den nuv. och 
brädklädd, nämnes tidigast 1655. 
Å 1639 års lantmätarkarta fin-

Fig. 206. Medeltida stiglucka i n. bo- nes ingen stapel utmärkt. 
gårdsmuren. Foto ATA. 

Mittelalterliche Kirch- Medieval gateway in 
hofspforte in der north churchyard Kyrkobyggnaden
nördlichen Kirchhofs- wall. 

maner. Den salformade kyrkan be-
står av ett romanskt kärn-

parti, ett härmed jämnbrett kor i ö. (tillbyggt omkr. 1250-80), en 
förhöjning i tegel av dessa delar (1300-t.), samt ett tillbygge i v. 
(1400-ts slut), anlagt som torn, men aldrig uppfört till större höjd än 
den redan existerande kyrkan. I n. ansluter sig till koret en sannolikt 
urspr. sakristia, is. har ett vapenhus tillbyggts i slutet av 1400-t., 
samt vid mitten av 1600-t. ett gravkor, vanligen kallat det Löwenska 
eller Ösbyholms.2 Det sistnämnda är uppfört av tegel; i övrigt är 
kyrkan i huvudsak byggd av vald och kluven gråsten med enstaka 
sandstensblock, i allmänhet tillhörande äldre fönsteromfattningar och 
murhörn. Obs. skillnaden mellan murverket i kärnkyrkan och i det v. 
tillbygget (fig. 220). Tegel förekommer i senare omfattningar, i valv-
systemet, i v. röstet (helt av tegel från något över takfots höjd), i 

1 Sannolikt är det hans initialer (C W), som äro inskurna i en av strävorna, 
samt å tvärträet, som storklockan hänger på (på senare stället C W[ester] B[erg) 
1791). 

2 Då Peringskiöld kallar Frötuna »en stor kyrkia medh torn på• (PER. MoN. III, 
anteckning å de i slutet av vol. inbundna opag. 8:0 bladen) avser han antagligen 
gravkorets spetsiga huv, som i hög grad bidrager till kyrkans karakteristiska silhu-
ett. - 1811 var förslag å bane att bygga torn på kyrkans v . del (i stället för att 
reparera klockstapeln), och ritning erhölls från ö. I. Ä., men förslaget förkastades 
lyckligtvis. 
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Fig. 207. Frötuna kyrka och kyrkogård 1814. S. och v. stigluckorna synas, 
och man skymta1· även den n. Efter teckning i UB av A. F. Cederholm. 
Kirche und Kirchhof von Frötuna 1814. Frötuna Church and churchyard 1814. 
Siidlich und westlich sind die Kirchhofs- The gateways are to be seen south and 
pforten zu sehen, und auch die nördliche west, and a glimpse is a lso caught of the 
ist erkennba r. Nach Zeichnung in UB north one. After a drawingin UBby A. F. 

von A. F. Cederholm . Cederholm. 

Fig. 208. Frötuna kyrka efter en pennteckning från omkr. 1848 å 

Penningby slott. 


Kirche zu Frötuna nach einer Zeichnung Frötuna Church after a drawing from c. 

von etwa 1848 auf dem Schloss Penningby. 1848 in Penningby Castle. 
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Fig. 209. Plan. Uppmätt av J . Söclerberg 1939. 
Grunclriss. Aufmessung von J. Söderberg 1939. Plan. Mcasurcmcnts hy J. Söclcrhcrg 1939. 



'· 


>rj 
::0 
Q: 
>-l cz ;» 
:>1 
><: 
::0 
:>1 
;» 

SKÄRN ING A - A 

SKALA 
ro o 1 '1. !I 4 'i 10 15 w Oöt.\ 

tv 
Fig. 210. Längdsnitt mot s . Uppmätt av J. Söderberg 1939. "'""'1 

Längsschnitt gegen Sliden . Aufmessung
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Fig. 211. Fasad mot n. Uppmätt av J. Söderberg 1939. 
Fassade gegen Norden. Aufgemessen von J. Fa~ade towards the north. Measurements by

Söderberg 1939. J. Söderberg 1939. 
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koret är kanske ett stycke av den medeltida dopfuntens podium. *"" 
Fassade gegen Sliden. Aufgemessen von J. Söderberg 1939. Der Fa.;ade towards the south. Measurements by J . Söder- '° 
Sandstein mit dem runden Loch westlich der Grabkapelle ist berg 1939. The sandstone with the round hole to the left 
vielleicht ein Stlick des Tritts von dem mittelalterlichen Tauf- of the crypt is perhaps a piece of the base of the medieval 

becken. baptisrnal font. 
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Fig. 213. Tvärsnitt mot ö. Uppmätt Fig. 214. Tvärsnitt av va-
1909 av E . K arlstrand. Efter Sv. penhuset mot n. Uppmätt

Arkitektur. 1909 av E . Karlstrand. Efter 
Querschnitt gegen Osten. Aufmessung Sv. Arkitektur. 

1909 von E . Karlstrand. Querschnitt der Vorhalle gegenTransverse 	 section towards the east. Norden. Vermessung 1909 vonMeasurements 1909 b y E. Karlstrand. E . Karlstrand. 
Transverse section of church
porch to thenorth. Measurements 

1909 b y E. Karlstrand. 

den 9- 12 	skift höga förhöjningen av murarna samt i det medeltida 
Exrnmön 	 partiet av korets fönsteranordning. Murarna äro skolade och fog-

strukna.1 De ha sannolikt aldrig varit rappade, ehuru saken var på 
tal vid mitten av 1700-t. (ssT. PROT. 1756). Sockel saknas, men under-
grunden är synlig under v. delen av kyrkan. I ö. finnas hörnkedjor 
av ganska väl tillhuggna sandstensblock (tydligen flyttade från den 
romanska kärnkyrkan); endast något enstaka block är gråsten. Aven 
i v. hörnen enstaka sandstensblock. 

Fö :\'sTEn 	 Av fönstr e n på n. sidan tillkom det östligaste (vid predikstolen) 
1756, de båda andra vid olika tillfällen på 1800-t. Fönstren i v. och 
s. ommurades 1756 (ssT. PROT. och RÄK.) och 1856-58 (vis. PROT.), 
tydligen dock med undantag för det västligaste av sydfönstren, som, 
smalare än de övriga och spetsbågigt samt försett med små, blyin-
fattade rutor, synes ha behållit sin urspr. form (omkr. 1500). Korets 
s. fönster har på sidorna block av huggen sandsten, sannolikt delar 
av en äldre fönsteromfattning (jfr s. 258). Fönstret mellan vapenhuset 
och gravkoret bär spår av att ha omgjorts flera gånger. Den nedre 
bågen av ljusare t egel härrör sannolikt från reparationen på 1700-t., 

1 Jfr S. Cronstedts besiktning och restaureringsförslag av 1908 i B . St. 
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den övre, dubbla bågen är ut- I "' I 

förd i samma mörkare tegel som I 

Ilånghusets förhöjning och torde I 

I 

Ivara samtidig därmed. - På I 

I 

Ikorgaveln fanns urspr. en grupp 	 < 
;- -'--- - - - -- ---- ---

Iav tre smala, rundbågiga föns-
I 

/ 	
I 

ter, på utsidan utan omfatt- L. 

ningsbåge, på insidan försedd 	 I 

med en rundbågig sådan med 	 ; I ; 

I ' I 
: il ; 11:: 
I 	 I itvå rätvinkliga språng. Mellan-
~- _____ _ L _ __ _ ~-

fönstret igensattes 1788 och har 	 DEL AV KYRKANS 50Dk: A FASAD. REKONSTk:UKTION 

SKALAdärigenom till våra dagar be- 1 ~ 5 "'°'°"'l(J 0 'l 4. 
~..=r=:E~~==r~ - 1 

varat ursprunglig form. Dess 
Fig. 215. Den romanska kyrkans fasad.yttre liv framtogs 1914. Teglet Rekonstruktion. J . Söderberg del. 1939. 

är av förhållandevis litet format Die Fassade der ro- Fac;ade of the Ro-
manischen Kirche. man church. Recon-

(27-28 x 8-9 cm) och har en Rekonstruktion. J. struction. J. Söder-
Söderberg 1939. b erg del. 1939.

ljus , gulaktig färgton . · Ett av 
konsolteglen visar prismaformer erinrande om kapitällisten å Sigtuna 
Mariakyrkas västportal (vanligen daterad till c. 1250), det andra på-
minner om de konsoler, som bära rundbågefrisen å den äldsta Västerås-
domen. De två yttre fönstren utvidgades 1788 på så sätt, att smygen 
gjordes mindre starkt skrånande och nedre kanten sänktes; de nya 
omfattningarna äro av sandsten. Urspr. fanns gemensam solbänk av 
natursten. 

In gå ng e n från vapenhuset till långhuset (fig. 219) är den romanska I NGÅN G AR 

kärnkyrkans urspr. Omfattningen, i murens ytterliv, nu överput-
sad, tör i analogi med de urspr. fönsteromfattningarna (jfr s. 256) 
vara av huggen sandsten. P å grund av att golvet i senare tid höjts 
och ny tröskel inlagts är dörröppningen nu lägre än från början. 
Även dörr e n, som är den urspr., 1932 åter insatt på sin plats, är för-
kortad nedtill: såväl gångjärn som nyckelhål och portklapp sitta 
ovanligt lågt. Svarttj ärad furu med flera bomärken inskurna i träet ; 
över de smidda beslagen är på högra sidan spikad en tätlist av ek, 
skodd med järn och fäst med handsmidd spik. Beslagen äro ej alla 
ursprungliga. Sålunda äro gångjärnsbeslagen skarvade och den vackra 
portklappen (fig. 231) tillkommen i gotisk tid.1 P6rtalformen har mot-
svarigheter på andra håll i Uppland . Jfr t. ex. Markim (Sv. K. Uppl., 
bd IV, fig. 317). 

Det iir tänkbart att portalen urspr. varit ej blott h ögre utan även något 
trängre. 

1 
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Den v. ingången vidgades 1932. På dess s. sida är ett bomhål be-
varat, antydande att här under medeltiden fanns en ingång, avsedd 
att kunna stängas med bom. Ett djupt hål fanns enligt uppgift1 även 
på motsatta sidan, men dess exakta läge och form har ej kunnat ut-
rönas. Dörren är ny, men de gamla, mycket enkla beslagen ha skar-
vats och använts . Den urspr. dörröppningen var c:a 1 m bred och 
2,5 m hög. 2 Dörrhandtaget nytt, dörrklappen - en enkel, slät ring -
gammal. 

INTERIÖR Golv av trä i bänkkvarteren, under orgelläktaren och i sakristian; 
plansten i gången och koret samt i Löwenska gravkoret och i en del 
av vapenhuset. Före 1757 fanns tegelgolv (ssT. PROT.); gammalt sådant 
finnes nu egentligen blott i ett litet parti av vapenhuset. 

VALV Av långhusets valv (fig. 209 och 222) torde nr 1-4 ha inslagits 
vid mitten av 1400-t.3 Nr 4 är visserligen anlagt som stjärnvalv på 
flersprångiga murpelare och sedan utfört som ett enkelt fyrdelat ribb-
valv, men denna obetydliga förändring av byggnadsplanen behöver 
ej betyda något egentligt uppehåll i arbetet.4 Dessa fyra valv ha alla 
helstensribbor, det fjärde har tämligen kraftigt bomberade valv-
kupor. Samtidigt byggdes ett trapphus helt av tegel - i trappvin-
deln formtegel - i kyrkans nv. hörn. Ingången till trappan, som var 
stickbågig, igensattes vid obestämd tid. Det västligaste valvet, nr 5 
(fig. 223), ett tämligen flackt valv med halvstensribbor, inslags sedan 

1 Lämnad av organisten Johansson. 
2 Se uppmätning av v. fasaden samt plan, i Sv. ARKITEKTUR 1909: 2. Av samma 

uppmätning framgår, att nischen över dörröppningen är ursprunglig. Jfr portalen 
å Vidbo vapenhus (Sv, K. Uppi., bd IV, fig. 388). 

3 Jfr G. BoE:THrus, De tegelornerade gråstenskyrkorna i norra Svealand, Sthlm 
1921, s. 38. - År 1440 är ett av ärkebiskop Nils Ragvaldsson i Frötuna kyrka 
utfärdat brev daterat (jfr noten s. 266). Möjligen var ärkebiskopens besök i 
kyrkan föranlett av en återinvigning efter valvslagningen. 

4 De båda östligaste valven ha att döma av ssT. PROT. 1747 och 1756 sistnämnda 
år genomgått en grundlig reparation. SsT. PROT. 1747 säger, att valvet - sanno-
likt menas de båda östligaste - vore »efter gammal architecture» för tungt och 
väggarna för svaga; Löwenska graven, som borde stödja någon del av kyrkan, vore 
illa medfaren av takdropp, dess mur hade sjunkit undan och dragit kyrkväggen 
med sig »och på hwalfwet åfwanföre den öppningen orsakat». Det säge; även, att 
»de stenband [ = ribbor], som under hwalfwet ther blifwit korswis satta», begynt 
här och där sjunka undan själva valvet. Ribborna i de båda östligaste valven äro 
fästa med ankarjärn. Man torde få antaga, att det också var vid detta tillfälle, som 
murkrönet såväl n. som s. om de två östligaste valven delvis ombyggdes och för-
stärktes med gråsten på insidan, varvid även ett på s. kormuren beläget fönster 
omgjordes och dess sandstensspröjsar inlades i röstets s. hörn (jfr nedan s. 258). 
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man avstått från tanken på att 
bygga torn (jfr nedan s. 264). 

Alla tak ära klädda med TAK 

svarttjärad spån. På den v. av 
långhusets flöjlar står 1721 
(1729?, jfr RÄK. 1729-30), på 
den ö. 1871. 

1800- 1801 nedtogs en 
tredjedel av yttertaket1 och 
nya bräder och spån uppsat 11 0 Il 

FONSTER DA FASADEN MOT SODER.tes. Vid besiktningen före den (SYNLIGT DÅ VINDEN) 

na reparation förklarade den 
tillkallade byggmästaren, att 
taket »i anseende til Takstolar, 
ännu vore i det behåll at det 
utan någon nybyggnad kunde 
i längre tid äga bestånd, alle
nast de Takstolar, som vora 

PR.OFILER.t::..0 SAND 
STEN INMURAD tförruttnade, blefve skarfvade l'"'A.51:>.DEN l.t\OT ÖSTER. 

och lagade» (ssT. PROT. 1799). 
SKALATaklaget består också tydligt 0 

vis av äldre och nyare mate
rial; även det nyare synes Fig. 216. Romanskt fönster, vettande mot 

vapenhusvinden. - Snitt av profilerad sand
~mellertid vara av olika ålder. sten (ur fönsterspröjsverk) inmurad i ö. ga

veln. Uppmätt av J. Söderberg 1939.Vi bortse från takresningen 
Romanisches Fenster Roman windo'v Iook'iver v. tillhygget, som förefal gegen das Dachge ing out on the porch 
schoss der Vorhalle. attic. Profiled sandler att vara homogen och 	 Profilierter Sandstein stone (part of window 
(Teil eines Fenster framework) built into;ann olikt är urspr. ( omkr. 	 masswerkes) in den öst eastern gable. Mea
lichen Giebel einge surements by J. Söder1500). Remstyckena i resten 	 mauert. Vermessung berg 1939. 
von J. Söderberg 1939.iv kyrkan ära hopskarvade av 

flera kraftiga stockar, av vilka 
ltminstone några torde härröra från samma tid som tegel'.Krönet. 2 

[nre och yttre remstyckena ha varit sammanhållna av bindare, av 
rilka några finnas kvar in situ, några ligga lösa, halvt uppruttnade, 
ie flesta ära helt försvunna . De nuv. takstolsfötterna stå i flertalet 

1 Memorial 12 okt. l 815 i Domkap:s hand!. i ULA. 
2 Den lägre, romanska muren, som synes i tegeltrappans mynning, saknar 


nre remstycke. Tvärbjälkarna ha varit förankrade i själva murkrönet (se s. 257). 

lfr Orkesta, Sv. K., Uppi. bd IV, s. 302. I det tillbyggda koret ligger det urspr. 

emstycket kvar under murförhöjningen (synligt i kyrkans sö. hörn). 


-11 3669. Sveriges Kyrkor. Uppland 11. 
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Fig. 217. Kopplade fönster från 1200-t. .De b åda y ttre vidgade 1788 . Foto 
N. Åzelius 1938. 

Gekuppelte F enster aus d em 13. Jh. Die Coupled windows from 13th century . The 
beiden ä usseren 1788 erweitert. two outer ones enlarged 1788. 

fall ovanpå remstycket och ha jämns med dettas kant avsågade 
stockändar. Men längst i ö. finnas på s . sidan 8, på den n. 6 takstols-
fötter, där stockändarna nå ut över remstyckets kant och äro kapade, 
i flera fall avhuggna, sannolikt dock ej för valven. Snarare äro de 
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Fig. 218. Fönstren fig . 217 uppmätta av J. Söderberg 1939. 
Die Fenster von Abb. 217 vermessen The windows in fig. 217. Measure-

1939 von J. Söcle rberg. ments by J. Söderberg 1939. 

»skarfvade och lagade» 1800- 1801. Dessa takstolsfötter ligga i ur-
tagningar i remstycket, som icke passa för dem (antagligen från 
början avsedda för de ovannämnda bindarna). Sammanhörande med 
remstyckena äro däremot de synnerligen kraftiga tvärbjälkar av unge-
fär kvadratiskt genomsnitt, som gå: 1) v. om valv 4, d. v. s. utmed 
gamla v. gavelmuren, 2) mellan valv 4 och 3 (urfasad för gördelbågen), 
3) mellan valv 2 och 1 (skarvad, och därigenom förhöjd, på såväl s. 
som n. sidan, men likväl urfasad för gördelbågen). En fjärde ligger 
kapad på gravkorets vind. På s. sidan är åtminstone en av dessa 
tvärbjälkar inlaxad i ett gammalt remstycke, i övrigt ligga de mellan 
två remstyckeändar, ibland något nedsänkta i murkrönet. Dessa 
kraftiga tvärbjälkar, som äro glättade på undersidan, få väl anses 
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som rester av kyrkans betäckning 
under 1300-t. 

Tegelkrönet är i v. delen av 1300-
talskyrkan tämligen noga lagt och för-
bandet - två löpare och en bindare 
omväxlande - regelmäs:sigt. Åt ö. blir 
tegelkrönet slarvigare lagt, längst åt 
ö. har krönet på insidan en skoning av 
gråsten, synnerligen rå. Den östligaste 
takstolen är från nyare tid och röstets 
s. kant lagad med nytt tegel, gråstens-
block samt sex huggna sandstenar, 
delar av fönsterspröjsverk (fig. 216) . 
Här ha vi tydligen spår efter repara-
tionen 1756, som ovan omtalats i no-
ten s. 252. Från samma reparation 

Fig. 219. Den romanska portalen, torde härröra det ej i remstycket in-
sedd inifrån kyrkan. Obs! Trös- laxade, utan endast i murkrönet slar-keln är höjd i senare tid. Foto Ä . 

Noreen 1932. vigt inbakade kryss, som utgör ett 
Das romanische Portal, gesehen vom 
Kircheninnern . Die Schwelle ist in slags försträvning närmast ö. gavel-

späterer Zeit erhöht. muren.The Roman porta l seen from interior 
ÄLDSTA of the church. N. B . The door-sill was Kyrkans äldsta del återfinnes

raiscd in more recent times . 
KYRKAN som nämnt i långhusets mellanparti . 

Dess begränsning åt v. synes tydligt å n. murens yttersida (fig. 
220). Ojämnheter i murverket på insidan av samma mur (t. v. om 
fönstret vid predikstolen) markera, var den gamla östmuren brutits 
bort. Planen var rektangulär och koret måste anses inrymt i rek-
tangelns ö. del, eftersom spåret av en ursprunglig sakristia tydligt 
synes på n . muren nära dess ö. hörn. Denna »gamla sakristia» nämnes 
flera gånger i 1600- och 1700-talshandlingarna och revs först på 1800-t. 
Den var ett långsmalt rum (fig. 224), täckt av ett tunnvalv av gråsten, 
som hade sitt fäste i kyrkmuren och var parallellt med den. Möjligen 
anslöt sig en halvrund absid direkt till det rektangulära kyrkorummet 
(jfr Ed, Uppl., undersökt 1918 av S. Curman).1 Utan absid kan den 
romanska kyrkans längd beräknas till omkr. 19 m. På s. muren finnas 
tre sandstensomfattade romanska fönster, mer eller mindre fullstän-
digt bevarade (fig. 215). Bäst bevarat är det från vapenhusvinden 

1 Detta antagande torde dock även med hjälp av grävningar vara svårt att 
bevisa, enär golvet i det nuv. koret flera gånger omlagts, senast 1932, då spår av 
korutsprång eller absid borde ha iakttagits, om sådana funnits. 
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synliga(fig. 216), som visar en syn-
nerligen fint huggen omfattning 
med fals för fönster-karmen samt 
i smygen fin vit puts (utan spår 
av målad dekor). Av det östligaste 
fönstret återstår blott ett par ste-
nar av omfattningen, men dessa 
antagligen på urspr. plats. Vid 
gravkorets tillbyggande har tydli-
gen kyrkmuren rivits ända hit. 
Portal och dörr se ovan! Denna 
kyrka hade kanske platt trätak; 
en hanbjälke synes avhuggen i 
mynningen till n. vindstrappan; Fig. 220. Murverk i kyrkans 11. mur 

med skarven mellan den romanskaputslagret på gråstensmuren under kärnkyrkan och v. tillhygget. Obs. att 
och omkring denna bjälke är flera små, tillhuggna stenar från den 

gamla västmuren använts i den nyadubbelt, likaså till motsvarande muren. Foto N. Åzelius 1938. 
höjd å den angränsande gavel- Mauerwerk in der nördlichen Maner der 

Kirche mit der Fuge zwischen der roma-
muren (varav en klack kvarstår); nischen Urkirche und dem westlichen An-

bau. Man beachte, dass mehrere kleine,
högre upp på sistnämnda mur behauene Steine aus der alten Westmauer 

in der neuen :Maner verwandt wurden.
är putslagret enkelt. Byggnads- Masonry in the north wall of the church 

showing the join between the original Ro-tiden kan - även frånsett fon- man church and the west extension. Note 
that several small hewn stones from t hetens datering (s. 294) - beräk- old west wa ll were used in the new wall. 

nas till 1100-ts senare del. 
Då kyrkan utvidgades åt ö., rev man dess ö. mur och lät de 

nya kormurarna gå i flykt med de gamla. Fönsteranordningen på den 
nya östgaveln tillhör samma byggnadsriktning som Sigtuna Maria-
kyrka och klosterkyrkan i Sko och daterar därigenom bygget till c. 
1250-80 (triumfkrucifixet, som rimligen kan antagas tillverkat i sam-
band med det nya koret, pekar hän på 1260- 70-t.). Spår av puts 
på insidan av båda röstena antyda, att dessa i 1200-talskyrkan voro 
synliga nedifrån. Putsen går (i varje fall i v.) in bakom sträckmurar-
nas tegelförhöjning och visar därigenom att det platta taket - om 
ett sådant fanns - revs bort redan vid 1200-talsombyggnaden. 

I samband med det nya koret byggdes ny sakristia = den nuv., 
ehuru med lägre tak.1 Muren mellan kor och sakristia är något 
tunnare än långhusmuren v. om sakristian. Att takanordningen varit 
avsevärt lägre kan misstänkas bl. a. på den grund, att det från 

1 Exk. prot. 1910. 

3*-113669 

U TVIDGNING 
AT ÖSTER 

SAKRISTIA 
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sakristivinden synliga partiet av långhusets gråstensmur är omsorgs-
fullt lagt, som om det skulle varit avsett till godsida.1 Det nuv. 
vattentaket, som skär 1300-talets tegelförhöjning, härrör från 1793, 
då även taklaget helt ·nygjordes. Ingången är spetsbågig med två 
rätvinkliga språng. 2 Omfattningen var före restaureringen 1932 helt 
vitputsad; nu är vartannat tegel i bågen vitslammat, vartannat oput-
sat. H. 192 cm. Tegelmått 28, 5X15 x 7, 5 cm. Dörrens horn och kolvlås 
från 1737. Det stickbågiga fönstret sannolikt från 1793. 

KYRKAN År 1337 utfärdade kyrkoherde Sven i Frötuna sitt testamente, i 
HÖJES 

vilket han valde sin grav hos predikarebröderna i Sigtuna - han var 
kanske alltså dominikanermunk - och bland andra rika gåvor till 
kyrkor och kloster gav sin sockenkyrka Frötuna »de 46 penningmark, 
för vilka den rätteligen sätter sig i skuld hos mig på grund av sin 
byggenskap, av vilka den är skyldig att betala 10 pennningmark 
till Malstads kyrka, såsom testamente efter mig, sedan två år gått efter 
min begravning».3 

Talet om dessa år 1337 pågående eller nyss avslutade byggnads-
arbeten kan knappast åsyfta något annat än tegelförhöjningen runt 
1200-talskyrkan, som är utförd i ett annat, mörkare tegel än det i 
korets mittfönster använda. Gavelröstena gåvos genom tegelförhöj-
ningen en brantare, mer gotisk resning. Syftet med ombyggnaden var 
givetvis att åstadkomma ett högre och luftigare kyrkorum, vars 
höga takresning stöddes av de ovan omtalade kraftiga bjälkarna tvärs 
över kyrkan. I ö. röstet äro som ovan nämnt inlagda 6 huggna sand-
stenar (fig. 216), sannolikt spröjsar till ett gotiskt fönster, i så fall väl 
sammanhörande med de fönsterposter av sandsten, som omgiva det 
s. korfönstret. På dess plats skulle alltså ett (sedermera förstört) 
fönster med spröjsverk av sandsten ha funnits, snarast upptaget i 

1 Stenarnas mittparti är fritt, men över fogarna är rikligt med jämnstruket 
bruk. Däremot är tegelförhöjningen slarvig och ojämnt avgränsad - delvis ersatt 
av ett gråstenskrön - men detta betyder mindre, då vi här säkerligen se spår av 
reparationen 1756. 

2 Åtminstone i Sko växla ävenledes spetsbågiga former med rundbågiga. 
a »Item ecclesie mee Frotunum do et lego XLVI marchas denar. in quibus 

michi racione edificii sui michi veraciter obligatur, e quibus ecclesie malstadhum 
biennio peracto a sepultura mea X marchas denar. nomine testamenti mei solvere 
teneatur» (SD nr 3331). - Verbet obligare har aldrig vare sig i klassiskt eller me-
deltidslatin betydelsen 'vara skuldsatt', utan alltid 'sätta sig i skuld' (HAMMAR-
STRÖM, Glossarium till Finlands och Sveriges latinska rnedeltidsurkunder, Hfors 
1925: obligare = pantsätta. förskriva), varför pågående eller nyss avslutade bygg-
nadsarbeten måste avses. Upprepningen av 'michi' i den latinska texten är 
oförklarlig, såvida den ej beror på skrivfel eller tryckfel. 
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Fig. 221. Kyrkans gamla dörr, nu åter insatt på sin plats. 

Foto Ä. Noreen 1932. 


Al te Kirchentur, jetzt wieder an The old door of the church, now 

ihre Stelle gebracht. replaced in its original position. 

samband med byggnadsarbetena omkr. 1337. Dessutom upptogs ett 
högt, tegelomfattat fön~ter längre åt v. på s. fasaden (jfr s. 250 f.). 

Vapenhuset sluter stumt mot kyrkans gamlas. mur. Det företer vAPENHus 
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Fig. 222. Interiör mot ö. Foto N. Åzelius 1938. 

Inneres gegen Osten. Interior towa rds the east. 


en intressant egendomlighet, i det att det tydligen ?-nlagts med tanke 
på att även inrymma ett kapell. Det är ovanligt stort och belyses av 
ett fönster (senare utvidgat), vilket ju sällan brukar vara fallet med 
vapenhusen. Märk även ingångens osymmetriska läge. I ö. muren är en 
altarnisch, därframför grunden till ett altare (fig. 228). Den förra döl-
jes nu av altartavlan på ett litet nyuppfört altare, den senare av det 
1932 inl~gda tegelgolvet. T. v. om nischen finnes i muren ett litet hål-
rum och tvenne andra, rätt djupgående sådana i de båda murpelare, 
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Fig. 223. Interiör mot v. Foto ATA. 

Inneres gegen Westen. Interior towards the west. 


som i nö. och nv. hörnen uppbära valvet. Deras ·funktion är oviss. 
Möjligen ha reliker varit inmurade där.1 Kapellet skiljes från vapen-
husets v. del av en c. 270 cm hög vägg, som vid restaureringen 1932 i 
görligaste mån återställdes i ursprungligt skick. Den är ungefär till 
brösthöjd uppförd i tegel: på n. sidan om ingången i axmurning, på 
den s. i ett enkelt förband av endast löpare. Ovanför tegelmuren 
ett trägaller i ramverk av kraftiga bjälkar. Före restaureringen var 
en träpanel sekundärt spikad på detta ramverk och tegelmuren var 
överputsad. Runda hål i den övre horisontella bjälkens undersida, 

1 Jfr Y. HrnN, Det heliga skrinet, Sthlm 1909, s. 50; S. GARDELL, Gravmonu-
ment från Sveriges medeltid, Gbg 1937, s. 20; BoETHIUs o. Roi\IDAHL, Uppsala 
domkyrka 1258-1435, Upps. 1935, s. 20. 
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Fig. 224. Planskiss av kyrkan, utförd i samband med 
planerna på tombyggnad 1811. Efter original i RA. 

Grundrisskizze der Kirche, im Sketch plan of the church made 
Zusammenhang mit den Plänen in connection with the plans for 
färdas Turmgcbäude 1811 ausge- the erection of a tower 1811. 
föhrt. Nach dem Original in RA. After the original in RA. 

liksom motsvarande hål i den nedres ovansida, antydde' emellertid, 
hur skiljeVä~gen: urspr: varit beskaffad. Undersökningen (se berät-
t else i B. ST.. 1931) gav också vid handen, att på v. sidaq av den övre 
bjälken fuimos fyrkantiga inskärningar, som ävenl~des angåvos 
för sekundära. Dörren, gjord av en enda planka, var före restaure-
ringen breddad, men åt erställdes då till sitt ursprungliga format. 
Med kyrkan har kapellet stått i förbindelse genom en järngallrad 
glugg, som vid okänd tidpunkt slarvigt igenmurats. Över hela vapen-
huset är slaget ett tegelvalv, vilande på halvrunda hörnpelare och 
tunna sköldbågar, med halvstensribbor, som bilda ett stjärnmönster. 
I valvet dekorativa målningar, som förmodligen ge förklaringen till 
kapellet, i det de innehålla Sten Sture d . ä :s och hans makas, Inge-
borg Totts, vapen. Målningarnas heliga karaktär - de innehålla även 
evangelistsymbolerna, ett högheligt motiv - ge vid handen, att de 
tillkommit i samband med kapellets inredande, ty ett vapenhus är 
icke i och för sig något heligt rum. Sannolikt är alltså kapellet inrett 
för Sten Stures räkning vid något av de tillfällen, då han var lyst i 
bann, och i så fall snarast den första gången (1488-91 ?), eftersom 
även ärkebiskop Jakob Ulfssons vapen finnes bland målningarna.1 

Under dessa år, då riksföreståndaren på grund av kriget med Ryss-

Denna förklaring av kapellet i vapenhuset är utförligare framlagd av förf . 
i en uppsats i UNT 24 /12 1938. Jfr ang. Sten Stures bannlysning G. CARLSSON i Hist. 
tidskr. 1911, s. 238 ff., samt G. KELLERMAN, Jakob Ulvsson och den svenska 
kyrkan, I, Ale avh. Ups. 1935, s. 157 ff. 

1 
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land var nödgad att tidvis vistas 
i Finland, torde han haft anled-
ning att passera Frötuna.1 Vid den 
järngallrade gluggen kunde han då 
få åhöra mässan, ehuru han så-
som bannlyst enligt lagen var för-
bjuden attinträda i själva kyrkan. 2 

Utmed vapenhusets v. vägg 
löper en murad sittbänk. Ingång-
en är orent spetsbågig, dörren 
ny; bokstäverna A W å nyckel-
skylten avse kyrkoherde A. J. 
Wallin. 3 Spetsbågig är även en 
stor grund nisch i gavelröstet, del-
vis tegelomfattad, med underlig-
gare av gråsten. Nischen bär spår 

Fig. 225. N. kyrkomuren med spåretav puts. I röstets spets, av tegel efter den nedbrutna gamla sakristian. 
i munkförband, är en liten trä- Foto S. Brandel (?) 1915. 

Die nördliche Kir- North wall of theställning, som möjligen burit en 	 chenmauer mit Spu- church with trace 
ren der niedergeriss- of the old ruined klocka. Vapenhuset är med säker- enen alten Sakri- vestry.

stei.het byggt efter tegelförhöjningen 
(som går fram bakom detsamma) och torde, som visats, från början varit 
avsett att inrymma ett kapell. 4 Kanske ha dock murarna först täckts 
provisoriskt, och valvet, som ju vilar på sköldbågar, slagits in senare. 

Långhusets v. tillhygge, vars murar äro betydligt tjockare 
än kyrkans i övrigt, var tydligen anlagt som ett torn, ehuru det 
aldrig kom att uppföras högre än till takfots höjd. Gavelröstet är 
alltigenom av tegel i munl{förband och försett med en tegelornering, 
som måste sägas snarare komponerad för en gavel än för en torn-
mur: horisontal trappstegsfris, en stor spetsbågig nisch (numera fylld 
med tegel i renässansförband), kring denna tre i fyrkanter inskrivna 
vapensköldar. '.Tidigare befintlig puts - orneringen bör ju ha stått 

1 Av gammalt gick vägen till Finland över denna del av Roslagen. 
2 Se Upplandslagens kyrkobalk (Svenska landskapslagar tolkade och förklarade 

av Holmbäck o. 'Vessen, Upplandslagen, s. 24). Denna var gällande lag ännu på 
Sten Sture d . ä:s tid, emedan såväl Magnus Erikssons som Kristoffers allmänna 
landslag sakna kyrkobalk. 

3 Kyrkoherde i Frötuna 1896, -1- 1913. 
4 Ett vapenhus med kapell finnes även i det närbelägna Riala (se E. LUND BERG, 

Byggnadskonsten i Sverige under medeltiden, 1000-1400, Sthlm 1940, s. 597) och 
altarnischer i vapenhus förekomma på flera h åll. 

LÅNG H USETS 

YÄST!l A 
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Fig. 226. Frötuna kyrka frå n s. Foto N . Åzelius 1938. 

Die Kirche von F rötuna von Siiden. F rötuna Church from the south. 


vit mot det röda - är nu borta. En rad grova, fyrsidiga, genomgående 
hål ett stycke under tegelorneringen torde ha varit avsedda att bära 
en väktargång av trä. Tillhygget skulle i så fall ha varit anlagt som 
försvarstorn. Över bomhålen är en liten stickbågig glugg (yttre H. c. 
45, B . c. 40 cm; inre H. c. 80, B. c. 82 cm). Torntrappan är inbyggd i 
själva muren intill vapenhuset och upplyses endast av smala ljus-
springor. Ingången till densamma är visserligen numera tämligen 
bred, men är ommurad i sen tid. Den v. ingången har varit försedd 
med bom (se s. 252). 

Då tornet skulle byggas, bibehölls till en början den gamla v. gavel-
muren - med en mindre tornbåge eller utan öppning - som skilj ovägg. 
mellan långhus och torn. Därpå tyda bl. a . de två vindstrapporna. 
När den sedan revs bort - stumparna synas som murklackar på vin-
den - kvarstod valvställningen av t egel i långhuset, och dess kraftiga 
sköldbåge mot v. fick nu bilda tornbåge. Mot denna stöder i sin tur 
tillhyggets valv, vilket på övriga sidor vilar på tunna sköldbågar. 
Valvet, som företer en förenklad form av Stockholms storkyrkas mitt-
skeppsvalv,1 kan alltså ej ha inslagits förrän gamla v. gavelmuren 

1 Av J. RoosvAL daterade till c. 1483-96. Se Sv. K. , Stockholms kyrkor, 
bd I, 1927, s. 342. 
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Fig. 227. Glugg i muren mellan vapenhuset och kyrkan. Foto ATA. 
Luke in der Mauer zwischen Vorhalle Small loop-light in the wall b etwcen the 

und Kirche. porch and the church. 

brutits bort. Sannolikt upptogs vid samma tillfälle det s., ännu i 
relativt ursprungligt skick bevarade fönstret (ersättande ett äldre, 
mindre på samma plats?). Det nya utrymmet inreddes till kapell. 
Där har stått ett altare, som borttogs först 1698. Denna del av kyrkan 
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Fig. 228. Altarnisch och altargrund i vapenhuset. Foto ATA. 

.-\lta rnische und-unterbau in der Vorhalle. Altar niche a nd a lta r base in the porch. 


har ännu i mannaminne kallats 'S. Olof',1 och det är väl därför troligt, 
att helgonbilden på altaret var den utmärkta S. Olofsbild, som kyrkan 

1 Enligt ScHURER v. 'VALDHEIM (?) i Norrt. tidn. 30 juni 1899. Samma beteck-
ning ('S. Olof') på kyrkans västligaste del möter även i vis. PROT. 1916 samt å ett 
foto från 1908 i B. St. - Ett Olofsgille i Frötuna stadfästes av ärkebiskopen 1440 
(»anno Domini MCDXL quinta die beati Sigfridi episcopi»; stadfästelsebrevet av-
tryckt i L. SEPELIUs, Diss . Roslagiam delineans; 1721, s. 32- 34), men var att 
döma av ordalydelsen antagligen äldre. Jfr 0. JANSE, Olofskult i Uppland (Studier 



267 FRÖTUNA KYRKA 

F ig. 229. Interiör av vapenhuset. Foto I. Anderson 1942. 

Inneres der Vorhallc. Interior of the porch. 


ägde (jfr s. 284). Målningarna på den yta, som de båda bågarna till-
sammans bilda, höra samman med trapphusets målningar, vilka ge-
nom inskrift äro daterade till 1503. Man kan därför datera v. till-
byggets inredning till kapell till kort före detta år . Tombygget kan ha 
planerats under Karl-Knutssons-tidens stridigheter, då ju det när-
belägna Penningby brändes av ärkebiskop Jöns Bengtssons folk, men 
det kan också möjligen vara så sent som från omkr. 1497, året för 
Sten Stures häftiga strider med rådspartiet och J akob Ulfsson.1 

tillägn. 0. Montelius, Sthlm 1903) s. 161; N . AHNLUND, Medeltida gillen i Uppland 
(Rig 1923), s. 12 f. Kanske detta gille upptog det avbrutna bygget och inredde ett 
kapell åt sitt sky ddshelgon där? Har måhända S. Olofs bild varit målad i den stora 
gavelnischen '? 

Se h ärom G. KELLERMAN, a. a. s. 257 ff. 1 
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Fig. 230. Kyrkans västgavel. Foto R. Hjorth 1933. 
\Vestgiebel der Kirche. West gable of the church. 

LÖ,VENSKA Det s. k. Lö\venska gravkoret byggdes, sannolikt först på 1650-t., 
GRAVKORET av Casper Otto Sperling,1 ägare till Rådmansö och Osbyholm, vilken 

själv ligger begraven där, jämte flera av sina ättlingar. Saknas på 
avb. av kyrkan å lantmäterikartan av 1639. Det är uppfört av täm-

1 F. 1596 i Mecklenburg, naturaliserad 1632, frih. 1653, deltog i preussiska och 
tyska krigen, överste för livgardet, guvernör i Halland 1645- 51, "j" 1655. G. m. 
Elin Ulfsparre af Broxvik, f. 1596, ·j· 1684. 
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'igen smått tegel (28- 29 x c. 7 cm) på sockel av huggen sandsten. Teg
let har varit putsat, och putsen, som endast fläckvis är bevarad 
bäst under fönstren - har varit rödfärgad med målade vita fogar, 
imiterande t egel. Hörnkedjor, lister och konsoler under taklisten av 
gråvit puts, imiterande sandsten, likaledes till större delen bortfallen. 
Kraftigt profilerad taklist av putsat tegel. Fönstren ha solbänkar av 
sandsten och små blyinfattade rutor med gammalt glas. Invändigt 
putsat tegelvalv och golv av plansten, några trappsteg högre än kyr
kans golv. Gravkoret med dess spånklädda huv ansluter sig i stilen 
- om än i förenklad form - till fältherregravarna invid Riddarholms
kyrkan: Torstenssonska gravkoret (1651), Lewenhauptska och Wacht
meisterska gravkoren (1654). 1 Jfr bl. a . huvens form å Wacht
meisterska graven. Icke blott formen, utan även materialet, är emel
lertid enklare i Frötuna, i det att Riddarholmskyrkans gravkor an
vända sandsten till hörnkedjor m. m. - - Reparerat 1915. 

Först 1895 erhöll kyrkan uppvärmning (kamin). 1924 infördes uPPvÄRMNrN c 

elektrisk uppvärmning, som 1932 ytterligare förbättrades. 

Fig. 231. Gotisk portklapp. Foto Ä . 

Noreen 1932. 


Gotischer Tlirklopfer. Gothic door-knocker. 


Muralmålningar 

Sådana finnas från två perioder. 1) De i vapenhuset äro utförda 
av en särskilt i nö. Uppland och Finland under 1400-talets senare 

Sv. K. , Stockholms kyrkor, bd Il, ~ig. 102 m. fl., s. 190 ff. 

'1-118669. Sveriges Kyrkor. Uppland I I. 

1 
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del flitigt verksam målarskola.1 De ha aldrig varit överkalkade. Res-
taurerade 1932 under ledning av J. Österlund, varvid den ornamen-
tala utsmyckningen drogs något längre ned än förut. Nuv. färger 
- rödbrunt, grönt, svart, grått, något klarblått - motsvara i huvud-
sak uppgifter av H. Hildebrand, vilken besökte kyrkan 1868.2 2) De 
målningar, som täcka trapphusets väggar, jämte angränsande del av 
bågen mot v . tillhygget, äro av en annan typ och genom inskrift 
daterade till 1503. Av dessa ha de i bågen och på trapphusets s. siJa, 
som befinna sig ovanför läktaren, ej heller någonsin varit överkalkade, 
vilket däremot åtminstone sedan 1700-t. varit fallet med målningarna 
under läktaren, samt med den stora S. Kristoffersbilden på trapp-
husets ö. sida. 3 Den senare framknackades av W. Schiirer v. Wald-
heim på 1890-t. Samtliga målningar restaurerades 1932. Därvid på-
träffades inga andra målningsrester,4 varför man måste antaga, att 
arbetet med kyrkans dekorering efter kort tid avbrutits. Att in-
skriftens svenska språk antyder en svensk målare framhålles av Hilde-
brand, som även påpekar dennes svaghet i rättstavning. »Det van· 
liga sättet att skriva Christus med grekiska bokstäfver Xps har han 
icke förstått, utan efter X och p insatt ytterligare ett minuskel -r». 
Hildebrand gör f. ö. ingen tidsskillnad mellan vapenhusets och lång-
husets målningar. De likväl sannolikt något yngre målningarna i 
långhuset innehålla ovanligt mycket rödbrunt, grått i flera nyanser 
och en matt grågrön färg. Av ikonografiskt intresse är i synnerhet 
det på trapphusets s: mur behandlade motivet »Marias sju smärtor», 
framställda inom sju medaljonger, som omgiva ett kors. Ämnet var 
särskilt kärt för det flandriska och nederländska fromhetsiivet och 
flera nederländska andaktsböcker med träsnitt över detta motiv 
finnas, de äldsta från 1490-t. 5 Sannolikt ha sådana träsnitt tjänat 
som förlaga. 

1 Närmast motsvarande är kanske den s. k . Uusikirkko (Nykyrko)-gruppen, 
t. ex. Letala (1483). Se L. WENNERVIRTA, Goottilaista monumentaalimaalausta 
(Finska fornm. fören. tidskr. XXXVIII: 1), Hfors 1930, s. 250 ff. - Historiskt 
anser sig förf. med tämlig säkerhet kunna datera målningarna i Frötuna vapenhus 
till c. 1490 (jfr ovan s. 262). 

2 Ö. Uppi. s. 73. Jfr ATS 2, s. 386. 
3 Klingspors uppgift, att målningarna skulle ' ha överstrukits 1791 verifieras 

ej av bevarade prot. och räk. 
• Enligt bestämd uppgift av organisten Johansson, som deltog i det av konstnä-

ren J. Lindqvist skötta framknackningsarbetet. 
5 Se Analecta Bollandiana t. XII, 1893, s. 341. .En särskild orden, ägnad 

dyrkan av »Notre Dame des sept douleurs» erhöll påvlig bekräftelse 1495. Jfr 
även E. MÅLE, L'art religieux de la fin du moyen äge en France, Paris 1925 s. 122 ff. 
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Fig. 232. S. Kristoffer. Målning från 1503 på trapp-
husets ö. mur. Foto N. Åzelius 1938. 

· Der heilige Christophorus. Ge- St. Christopher. Painting from 
mälde von 1503 a ur der Ost- 1503 on the eastern wall o"f 

wand des Treppenhauses. the staircase. · 
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Fig. 233. Målningar från 1503 i kyrkans v. del. I medaljongerna fyra 
av 11Marias sju smärtor». Foto N. Åzelius 1938. 

Gemälde von 1503 im vVestteil der Kirche. Paintings from 1503 in the west part of the 

In den Medaillons vier von •Marias sieben church. In the medallions four of •The 


Schmerzen l) , seven pains of l\fary -9 , 
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F ig. 234. Målad inskrift å trapphuse ts ö. mur. Foto S. Brandel (?) 1915. 
Ge malle Inschrift auf der Ostwa nd d es Painted inscription on the eastern wall ot" 


Treppenhauses. the s taircase. 


Förteckning över målningarna 

V ape nhusvalvet: 

1. Ärkebiskop Jakob Ulfssons vapen (svart och vit' örnfot i blått fä lt). 
2. Ärkestiftets vapen (svart kors på vit botten). 
3. Markus' symbol, lejonet. (S. markws). 
4. Mattens' symbol, ängeln. (S. matthewes). 
5. Sten Sture d. ä:s vapen (tre grå2 sjöblad på rödbrun botten). 
G. Hans makas, Ingeborg Totts, vapen (fyrdelad sköld i rödbrunt och svart). 
7. Johannes' symbol, örnen. (S. johannes). 
8. Lukas ' symbol, oxen. (S. lukkas.) 
Inskrifterna utförda med minuskler. Bokstavsformerna måhända något för-

vanskade vid restaureringen, men stavn in gen av evangelisternas namn sådan även 
Hildebrand återger den. 
Trapphusets mot ö. vända sida: 

S. Kristoffer med Kristusbarnet på skuldran (fig. 232). I Yattnet, som han vadar 
i, simma fiskar. Tvärs över hans ben dels en fyrkantig lappning med tegel (en igen-
satt ljusöppning till trappan), dels därunder i putsen markerade fyrsidiga bjälk-
ändar (märken efter läktarstöd). T. h. om Kristoffers armbåge syns ett litet mans-
huvud i munkhätta: eremiten, som omvände Kristoffer. Hela detta parti har 
blivit mycket fördärvat, medan läktaren under 1800-t. var belägen här, av dit-
klottrade namn, initialer o. dyl. L ängst ned inskr. (fig. 234): 

Sanct5 : [cri"] stofe [rus?]: martir: xpri4 [ •••5] 


Aar: epther: Gudz: byrdh: tusendhe: 

femhundradhe: paa: thz: [tri3]dhie [ . .. 5] 


1 Så även enligt GusT. BONDE (0 1; jfr notens. 240). HILDEBRAND beskriver den 
1868 som svart. Jakob Ulfssons vapen på S. Eriks tavla i Uppsala domkyrka var 
gyllne örnfot i blått fält. 

2 Gröna, enligt HILDEBRAND; •hwita löf i swart fält> enligt GusT. BONDE (0 1). 

3 Läst av HILDEBRAND. 

' Eller kanske Xprsti. 

5 Här följa möjligen ytterligare ett å två oläsliga ord. 


4*-113669 
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Fig. 235. Målningar i vapenhusets valv. Foto ATA. 

Gcmälde in der \Völbung der Vorhalle. Paintings on the vaulting of the porch. 


På bågens n. s ida: 
Överst: lyckohjulet, med inskr. 'regnabo', 'regno', 'regnavi ' och 'sum sine regno ' 

( = jag skall regera, regerar, har regerat, är utan makt). Sistnämnda, som är till 
stor del utplånad, ansågs av Hildebrand höra samman med nedanförstående in-
skrift. Om m an ger akt på det svepta liket ovanför, gissar man emellertid lättare 
ordens innebörd. 

Därunder: ett kors med ett bleknat rankmönster i rödbrunt. Under vänstra 
korsarmen konturen av ett huvud med gloria (Maria?). Korset omgives av sju 
runda medaljonger, av vilka fyra med tämligen väl bibehållet bildinnehåll. Mo-
tivet är Marias sju smärtor: 

1. Kristus bär sitt kors. Bakom synes Maria och en pådrivare. 
2. Kristus på korset mellan Maria och Johannes. Marias bröst genomstinges 

av ett svärd. Longinus sticker lansen i Kristi sida. A skriftbandet däröver: 
[hoc est] / corpus / xpri / natus / ex / maric: virgine ( = detta är Kristi lekamen, 
föd\} av jungfrun Maria). 

3. Gisslingen. Däröver: sic[utj: lilium / int[er] : spinas / s[ic] amica : mea / 
[inter fili]a[s] : amen ( = som en lilja ibland törnen, så är min älskade bland andra 
jungfrur, Salomos höga visa 2,2 1). 

Denna sent ens förekommer flera fall framställningar av Marias sju 
smärtor (a. a. s. 348). 

1 
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/ 

F ig. 236 a. Vasa-vapnet och äldre Fig. 236 b. Okänt vapen och Ham-
Sture-ättens vapen. Efter teckning merstaättens vapen. Efter teckning 


i 0 1. i 0 l. 

Das Vasa-,Vappen The Vasa coat-of- Unbekanntes Unknow;n cout-of 

11nd das \Vappen arms and the coat- Wappen und das -arms and the coa t 

der ältcren Sturc- of-arms of the fa- Wappen der Fa- -of-arms o[ thc 


Fainilic. mily of Sture thc 1nilie zu Ham1ncr- Hammersta 
Elder. sla. fatnily. 

4. 	 Kristus undervisar i templet som tolvårig gosse. T. v. skriftlärda med böcker, 
t. 	h. Josef och Maria. 

De tre övriga medaljongerna äro utplånade så när som på delar av konturen. 
Nederst (under läktaren): Här äro målningarna lämpade efter den nu igensatta 

(i putsen markerade) ingången till vinclstrappan. T. v. om densamma två delvis ut-
plånade helgon i mörka kåpor, clominikanermunkar. På elen ene ser man tydligt 
tonsuren och elen i nacken neddragna munkhättan. T. h. om dörren ett kvinnligt, 
krönt helgon, till dels utplånat, möjligen S. Katarina med svärd (svagt synligt; 
hjulet alldeles försvunnet) . Därunder en rankbårcl i rödbrunt, som fortsätter om 
hörnet och löper under inskriften på trapphusets mot ö. vettancle sida. · 

Målade glasfönster 

Korets fönster erhöllo 1698 nytt glas (RÄK.). Dessförinnan funnos 
där (nu förkomna) rutor med glasmålningar: Vasa- och Sturevapnen, 
ett icke identifierat vapen samt Hammerstaättens vapen (kluven 
sköld).1 De två förstnämnda ha i allmänhet ansetts åsyfta Johan 
Christiernsson Vasa, vars far och brorsdotter, om också icke han 
själv, varit ägare till Björnö, och hans första hustru, Birgitta 

1 »I Choret innan fönstren blefwo förbättrade i kyrkoh. herr Magist. Hagbergs 
tid [1696-1715], funnos fölliancle wapn med sina färgor inbräncle i glasen» 
(ritning ss. fig. 236 a). - »På et annat fönster i Choret woro fölliancle wapn in-
bräncle» (ritning ss. fig. 236 b). (Berättelse i 0 1 om Frötuna kyrkas märkvärdig-
heter, sannolikt nedskriven av prosten Vaselins efter greve Gustaf Bondes upp-
gifter, se noten s. 240.) 
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Gustafsdotter, Sten Sture d. ä:s syster. Rutorna skulle så fall ha 
stammat från ungefär 1400-talets mitt. 

Inredning och lösa inventarier 

Altarbord och altarring förfärdigade 1773 av snickaren Dahl
ström i Norrtälj e; målade och förgyllda 1788. Sedan 1932 grönmarmo
rerade (med ledning av rester av ursprunglig färg), därförut vitmå
lade. De äro ett smakfullt arbete, väl sammankomponerade med bänk
skärmarna på präst- och klockarbänkarna å ömse sidor om altaret, 
vilka utförts 1768 av samme snickare. Altartavlan skänktes av 
familjen Löwen på Ösbyholm någon gång mellan 1757 och 1779 (ssT. 
PROT.), sannolikt 1759, då kyrkvaktaren betalas för rappning och 
vitlimning på muren vid altartavlan.1 Den utgöres av en vid mitten 
av 1700-t. utförd oljemålning på duk, föreställande den Korsfäste. 
Ramen av snidat och förgyllt trä i typisk rokokostil skänktes säker
ligen samtidigt, då den ej nämnes i kyrkans RÄK. och stilistiskt skiljer 
sig från mäster Dahlströms arbeten . 

Den äldre altaranordningen beskrives i INV. 1700: »Altaret utaf 
Steen hade neder före ett behållit Altare-Skranck, och ofwanuppå 
en Altaretafla af gammalt Bildtsnidarewärck, med några bilder uti». 
Säkerligen avses ett medeltida altarskåp, men ej det nedan beskrivna 
Elisabetskåpet, utan troligen ett annat, som man kan spåra i kyrk
böckerna. Bland »Försålde kyrkans saker af hwarjehanda slag» (L I 3) 
upptages 1771: 

»En bonde från Husby för en bild. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -: 12 
Inspectorn för bilderna till Björnö ..................... 18: 28 

Probsten för låren til Bilderna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4: 

Med »låren till bilderna» måste avses själva skåpet, vari bilderna 
stått. 

1698 borttogos »2 gambla altare» (RÄK.). Sannolikt stod det ena i 
sakristian, det andra »bak i kyrkiogången», emedan vid samma till

1 Exc. Bonde (Gustaf B. till Björnö, se noten s. 240) hade 1757 uttalat en önskan 
att få bygga gravkor bakom koret och i samband därmed ställt i utsikt att skänka 
en ny altartavla. Då han 1763 formellt anhöll om nämnda plats för gravkoret, 
erbjöd han i stället 100 daler - alltså fanns väl sannolikt då den nuv. altartavlan. 
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Fig. 237. Altaranordning från 1773. Altartavlan sannolikt uppsatt 1759. Foto 
N. Åzelius 1938. 

Altaranordning von 1773. Das Altarbild The altar arrangement from 1773. The 
wahrscheinlich 1759 a ufgestellt. altar-piece probably put up in 1759. 

fälle golvet omlades på just dessa båda ställen. Dessutom fanns under 
medeltiden det s. 260 omtalade altaret i vapenhuset.» Randugt före-
hängsell på Lille altarett» upptages i inv. 1621, »Ett Brundt Klädh~ 
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Fig. 238. Triumfkrncifix. Omkr. 1275. Foto ATA. 

Trit1mphkrnzifix. Um 1275. Trinmphnl crncifix. Abont 1275. 
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Fig. 239. Procession skrucifix. Omkr. 1440. 
Foto I. Anderson 1942. 

Prozessionskruzifix. Processional crucil'ix. 
Um 1440. Ahout 1440. 

på Lille altaret» likaså. En altarskiva (?) av kalksten, profilhuggen på 
en lång- och en kortsida, alltså stympad (nu 95x158 cm) och så sliten, 
att korsmärkena ej kunna iakttagas, ligger framför ingången till 
vapenhuset. Trappsteget närmast under är en gravsten med årtalet 
16 ... 

Triumfkrucifix (fig. 238) av krederad och målad ek (korset sanno- KRuciFrx 

likt lind eller björk). Färg och förgyllning tämligen väl bibehållna. 
Höftklädet är mönstrat i rött på vit botten med bred gyllne bård. 
Karnation med målade blodspår. Korsstammen profilerad och målad 
i rött och grönt med svart schablonmönster på det röda. Utfört för 
det nya koret, tro!. omkr. 1275. Korset är möjligen senare, i varje 
fall gäller detta dess polykromi, sannolikt från omkr. 1425, med 
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Fig. 240. Altarskåp med den hel. Elisabet. Omkr. 1490. Foto A TA. 
Altarschrein mit der heiligen Elisabeth. Triptych with St. Elizabeth. About 

Um 1490. 1490. 

ändplattornas minuskelinskrifter.1 Dep. 1869 i St. H. M. (inv. nr 4173). 
Korsets H. 330 cm, bildens H. 137 cm. 

Processionskrucifix av ek, stympat och utan kors (fig. 239). 

1 Antikvarien af Ugglas, vars anteckningar om krucifixet förf. haft tillfälle 
använda, kommer att senare· behandla detsamma i ett större sammanhang. 



281 FRÖTUNA KYRKA 

Fig. 241. S. Anna-själv-lredje. Kristusbarnet, som 

suttit p å hennes högra arm, saknas. Omkr. 1300. 


Foto ATA. 

Die heilige Anna selbstdritt. St. Anne-seH-third. Tlw 

Christus, der auf ihrem rech Christ-child, who sat on h e r 

ten Arm sass, fehlt. Um right arm, is inissing. About 


1300. 1300. 
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Kredering och färg delvis beva-
rade; karnation med målade blod-
spår, som särskilt i pannan, un-
der törnekronan, utformats de-
korativt, nästan som gotiska blad. 
Ögon, hår och skägg bruna . Spår 
av förgyllning på höftklädet. Fint 
och uttrycksfullt skuret arbete 
från 1400-talets mitt. Nuv. H. 
37 cm.1 

Krucifix av silver, gåva 1732 
av baron Axel Löwen på Ösbyholm. 2 

Det svarta träkorset har tidigare 
haft en karnissvängd sockel, som 
förkom vid restaureringen 1932 och 
ersattes med den nuv. Bildens H. 
30 cm. 

MEDELTIDA 
TR.:;,.SKULPTUR 

H elgonskå p (fig. 240) . Krede-
rad och målad ek. Skåpet var, 
när det 1869 överflyttades till 
St. H. M., i ett tämligen dåligt 
skick. Dörrarna saknades redan 
då, likaså en av de smärre figu-
rerna. De tre övriga förvarades 
lösa. Mittfiguren föreställer den 

1 St. H. i\I:s inv. (nr 4173) uppta r 
bland föremål frå n Frötuna •Ett litet 
krucifix 2 fot 4 tum högt». Detta h a r 
ej kunnat igenfinnas i museets samlingar, 
och det ä r troligt, att det är identiskt 
m ed det i Frötuna ännu bevarade, ovan 
beskrivna processionskrucifixet. HILDE-
BRAND (Ö. Uppl.) omnämner endast el/ 
litet krucifix. Att måtten ej överens-
stämma k an bero på att bilden vid 
Hildebrands besök ännu var oskadad. 
INv. 1822 upptager blott två »Crucifix 

Fig. 242. S. Olof. 1200- t: s slut. af träd » ( = triumfkrucifixet och det i 
Foto ATA. kyrkan bevarade). 

D er h eilige 
St. Olof. 

Olof. E nde des 13. Jhs. 
E nd of 13th century. 

2 Riksrådet frih. , sedermera 
A XEL LÖWE N, f. 1686, t 1772. 

greve 
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hel. Elisabet med kanna; på den 
framräckta handen ha bröd eller 
fiskar legat.1 De smärre figurerna 
i övre registret torde vara S. Bir-
gitta (t. v.) och S. Karin av Vad-
stena i birgittinerdräkt (t. h.). Den 
vita birgittinerkronan har märken 
efter (påklistrade?) sår. I nedre 
registret apostel med bok (det 
andra attributet förlorat). Under 
varje helgon har namnet stått 
målat med minuskler, men en-
dast ' ... ite' under Birgitta kan 
nu läsas. Små statyetter under 
baldakiner torde ha stått på ko-
lonnetterna å skiljeväggarna mel-
lan skåpets fack. De framspring-
ande stöden å samma skiljeväg-
gars insidor ha snarare burit bal-
dakinen över den hel. Elisabet. 
Färgerna urspr., aldrig övermå-
lade. Samtliga figurer ha gyllene 
mantlar och livklädnader med rött, 
blått eller grönt foder. Elisabets 
livklädnad har ett inpressat prakt-
fullt granatäpplemönster. Glorior-
na likaså gyllne med punsade 
mönster. Doken vita, Elisabets 
med rött kantmönster. Hennes 
kanna försilvrad. Bottnen i skå-
pets fördjupade mittparti blå, 
strödd med guldstjärnor, i sido-
partierna röd; kanterna gyllne med 
blå hålkälar. - Altarskåpet är 
tro!. ett arbete ur H enning von der 
Heydes verkstad. Jfr Birgitta och 

Hennes legend berättas i Legender 
från Sveriges medeltid . . . utg. av E. 
FOGELKLOU, A. LINDBLOM, E. WESSEN, 

I, Sthlm 1917, s. 74. 

Fig. 243. Kvinnligt helgon. S. Anna-
själv-tredje? Armen, som burit Maria 

och barnet, saknas. 1400-t:s sista 


fjärdedel. Foto ATA. 

Weibliche Heilige (Heilige Anna selbst-
dritt?). Die Arme, die Maria und das Kind 

hielten, fehlen. Letztes Viertel des 15. Jhs. 

Female saint. St. Anne-self-third? The 

a rm which bore Mary and the child is mis-
sing. Last quarter . of the 15th century. 


1 
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Karin i Rytternskåpet, som dateras till omkr. 1490.1 De två bilderna 
till höger äro dock äldre; de ha felaktigt inplacerats i skåpet i sen tid 
(vid Hildebrands besök i kyrkan 1868 förvarades de ju lösa). Sannolikt 
ha de tillhört högaltarskåpet, som i så fall var jämnårigt med kyrkans 
valv (c. 1440). - Elisabetskåpet har stått på ett sidoaltare, kanske i 
kapellet i vapenhuset. Dep. i St. H. M. (inv. nr 4173). H. 174, B. 
133 cm. 

S. Olof (fig. 242). Krederad och målad ek. Baksidan rå. I vänstra 
handen riksäpple (ciborium ?); yxan i den högra har förkommit. Läge 
runt huvudet för en nu försvunnen (metall?)krona. Färg och för-
gyllning ovanligt väl bibehållna. Gyllene livklädnad, gyllene mantel 
med högrött foder. Hår och skägg förgyllda. Statyn, som är ett 
utmärkt arbete i utpräglad fransk stil, är säkerligen utförd av någon 
bland de franska »yrkesmän och gesäller», 2 som 1287 kommo till 
Uppsala för att arbeta i domkyrkohyttan där. 3 Den har haft sin 
plats »bak uti kyrckan» (INv. 1822, jfr INV. 1700), vilken del av 
kyrkan ju fordom kallats 'S . Olof'. Jfr s. 266. Dep. i St. H. M. (inv. 
nr 417~). H. 208 cm. 

S. Anna själv tredje (fig. 241). Krederad och målad ek. Rå 
baksida. På vänstra armen har hon Maria, den högra, som är tvärt 
avskuren ett stycke nedanför armbågen, har burit Kristusbarnet. 
En avbruten plugg i Marias stympade arm markerar dess plats; 
även synes tydligt spåret efter barnets knä.4 Rätt mycket färg be-
varad. Annas mantel röd med ett strömönster av större och mindre 
blommor i grönt, vitt och svart, fodrad med blått; underklädnad och 
bårder gyllne; vit huvudduk. Å bänkens kortsidor rester av svart 
(mörkt rödbrun?) färg å rätvinkligt avgränsade ytor inom vitt ram-
verk (imitation av inkrusterad marmor?). Marias underkropp är 
svept i en grön mantel med röda, gruppvis placerade prickar; den 
endast i ryggen veckade livklädnaden har röda och gröna färgspår. 

1 J. RoosvAL i Konsthist. tidskr. V, 1936, s. 8. fig. 8. Attributionen av Elisabet 
och Birgitta i Frötunaskåpet till samma verkstad är även Roosvals. 

2 G. BoE:THIUS o. A. RoMDAHL, Uppsala domkyrka 1258-1435, Upps. 1935, 
s. 	 215. 

3 Jfr c. R. AF UGGLAS i UFT, hft XXXIII, 1918, s. 104 ff. 
4 St. H. M:s kat. (1922) betecknade bilden som en Maria. Att det är en S. Anna 

bestyrkes av R. Norberg, som under sina studier av S. Annabilder kommit 
till samma resultat som Sv. K. 
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Fig. 244. Pieta-grupp. 1400-t:s mitt. Foto A TA. 
P ieta-Gruppe. Mitte des 15. Jhs . Pieta gronp. l\iiddle of the 15th centmy. 

5 - 1 13660. S veriges K11rkor . Up pland 11. 
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I slejfen, som sammanhåller Annas mantel, är en oval fördjupning, 
i vilken ett smycke (trol. glas med underlagd färg) suttit fästat -
tre av de nitar, som hållit det, äro ännu bevarade. Omkr. 1300.1 

Dep. i St. H. M. (inv. nr 4173). H. 105 cm. 
Stående kvinnligt helgon (fig. 243), sannolikt S. Anna. Vänstra 

armen, som nu saknas, har varit lätt böjd och burit Maria och Kristus-
barnet. Den har med flera pluggar varit fäst i mantelns veck och san-
nolikt skuren i ett stycke med de båda figurer den burit. Den lyfta högra 
handen, vars fingrar nu äro avslagna, har kanske hållit en ·frukt. 
Jfr S. Anna i altarskåpet från Hammarby, Södermanl. 2 (nu i St. 
H. M.), som företer samma ikonografiska schema. Ek. Ryggsidan ur-
hålkad. Rester av färg på kritgrund. Gyllene mantel, fodrad med rött, 
gyllne livklädnad m ed ett pressat (granatäpple?) mönster, viv och vi! 
vita med spår av en bård i guld och rött. Henning v. d. Heydes verk-
stad (jfr Elisabetskåpet här ovan!) Dep. i S. H. M. (inv. nr 4173). 
H. 	167 cm. 

Pieta-grupp (fig. 244). Ek. Baksidan rå. Rätt stora färgspår på 
kritgrund. Marias mantel förgylld med rött foder, klädningen blå, 
Kristi höftkläde vitt. Karnationen rätt väl bevarad med målade 
blodspår. Sätet, som endast utgöres av ett fyrkantigt block med 
avfasade kanter, har varit rött. Svenskt arbete, sammanhängande 
med Vadstenaskolan. 1400-t:s mitt. Dep. i St. H. M. (inv. nr 4173). 
H. 85 cm. 

Medeltida p a Il, 3 sannolikt podium till helgonbild. Furu och ek. 
De genombrutna fyllningarna ha rätt stora färgspår på kritgrund: 
mörkt grågrönt, rött, förgyllning. En tunn ekplanka utmed pallens 
bakre långsida, försedd med vågformigt placerade hål med rester av 
träpluggar i, torde ha stött dorsalen. H. 34,5, L. 55, B. 35 cm. 

OLJEMÅLNING 	 Maria Magdalena, tvättande Jesu fötter. Oljemålning på duk, 
kopia av ett kopparstick efter en målning av Rubens i Eremitaget, 
Leningrad: »Jesus hos Simon fariseen». Enkelt profilerad träram i 

1 Bilden har en viss likhet med Margrethe Spr::enghests (t 1282) gravstaty 
i Doberan och därmed sammanhängande arbeten. Se H. Wentzel, Liibecker 
Plastik bis zur Mitte des 14. Jahrhunderts, Ber!. 1938, Taf. 16, 19, där daterad 
till omkr. 1285 (s. 147). 

2 Avb. i A. LINDBLOM, Nordtysk skulptur o. måleri i Sverige från den senare 
medeltiden, Sthlm 1916, pi. 15. Jfr även S. Anna från Vansö, Söd. (Sörmlands-
bygden 1939, s. 95). 

3 Senare använd som bönpall på predikstolen (W. Schiirer v. "\Valdheims an-
teckn. i Penningby-arkivet) . Kan bönpall också ha varit den urspr. användningen? 
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Fig. 245. Podium till helgonskåp? 1400-t. Foto N . Åzelius 1938. 

Tritt zu einem Heiligenschrein (?). 15. Jh. Base of an altar piece? 15th century. 


svart och guld (urspr.). Upptagen i INV. 1700. Konserverad 1935 av 
I. 	M. Nordin-Pettersson, Stockholm. Dagermått 135X146 cm. 

Predikstolen (fig. 246) uppbäres av en åttkantig träpelare med PREDIKSTOL 

profilerad fot. I korgens synliga sex fält statyetter av Kristus mellan 
Moses och Aron, Marcus, Lucas och Johannes. I det sjunde, mot 
väggen vända fältet Matteus. Denna felplacering av korgen kunde 
tydligen ej undvikas, då predikstolen 1698 flyttades från s. till n. 
väggen, varvid man »om wände gången». I INV. 1700 säges predik-
stolen vara »af jemnt Bilthuggare arbete, tillijka med dess Himmel, 
och sedan måhlader». Den har en sober, renässansmässig uppbyggnad, 
närmast påminnande om Lars Strångesons predikstolar från 1630-t. 
(Västermo, Södermanl., m. fl.).1 Statyetterna kunna dock vara beställda 
från någon Stockholmsverkstad. De ha en viss likhet med bröderna 
Hebbels arheten. Jfr t. ex. figurerna på predikstolen i Torsvi, Uppl., 
från 1645. 

Den ursprungliga trappan var mycket trång (INv. 1700). En ny 
med dörr utfördes 1757-582 av mäster Dahlström i en stil, som med-

1 Se H. RABEN, Träskulptur och snickarkonst i Uppsverige under renässans 
och barock, Sthlm 1934, s. 91 ff. 

2 Själva dörromramningen förefaller att vara ännu 8enare omgjord med an-
vändande av dörren och krönet från 1758. De »2;ne Pelastren, som omtiilas i 
llÄK. 1757, siiknas nu. 
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Fig. 246. Predikstol. Sannolikt 1640-t. T rappan, dörren, solen samt imgla-
huvudena under bokstödet senare. Foto N. Åzelius 1938. 

Kanzel. Wahrscheinlich aus den 1640er Pulpit. Probably from 1640's. The sta irs,
Jahren. Die Treppe, Schranke, Sanne sowie door, sun a nd angels' heads under the 
die Engelköpfe unter der BuchsUitze hook-rest more recen~, 

später. 
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F ig. 247. Detalj av predikstolen och predikstolstrappan. T. v. lejonhuvud 
från 164Q-t., t. h. frå n 1757- 58. Foto N. Azelius 1938. 

Deta il der K a nzel und der Treppe. Links Detail of pulpit and pulpit stairs. To the 
ein Löwenha upt aus den 1640er J a hren, left lion's head from 1640's, to the right 

rechts ein solches von 1757/58. from 1757- 58. 

vetet söker anslutning till predikstolens (jfr t. ex. lejonmaskerna på 
socklarna med deras karakteristiska likheter och olikheter). Predik-
stolshimmelen är säkert samtidig med korgen, däremot är den i bak-
grunden upphängda snidade och förgyllda solen skänkt 1727 och de två 
änglahuvuden, som bära bokstödet, inköpta 1755. Nuv. blågrå marmo-
rering och bildernas brokiga bemålning utfördes 1932 med ledning av 
bevarad äldre färg. 

Tim g l a s på fot av skulpterat och förgyllt trä, krönt av bevingad 
dödskalle. Rokoko. Inköpt 1755. H. 70 cm. 

Att en biskopsstol tidigare funnits framgår av INV. 1700, där ett 
»Rödt kläde på Biskopzstolen half bredt 4 alr», samt ett likadant blått 
omtalas. 
5*-113609 
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Fig. 248. Interiör med pyramider från 1726 på urspr. 
plats. Foto ATA. 

Inneres mit obeliskartigen Holz- The interior with pyramids
pfeilern auf der Chorschranke from 1726 in the original 
von 1726 auf dem urspriing- position.

lichen Platz. 

»Det gambla skranket», som nedtogs 1698 (RÄK.), var säkerligen 
ett korskrank, eftersom nedtagandet skedde i samband med predik-
stolens flyttning och korvalvets lagning. Det ersattes sannolikt av ett 
lågt rutgaller av trä på de främsta bänkarna (nu i st. uppsatt på de 
bakersta) 1 med pyramider i hörnen. Dessa (fig. 248) 2 av genombrutet 

1 Att detta galler vid restaureringen 1932 visade sig ej passa till de främsta 
bänkarna torde bero på att ramverket till predikstolsdörren i sen tid omgjorts 
(jfr. not s. 287). 

2 Upps. utst. kat. nr 833. 



291FRÖTUNA KYRKA 

Fig. 249. Bänkdörr från 1757. Foto N. Azelius 1938. 
Bankschranke von 1757. Pew door from 1757. 

arbete i trä, härröra enligt inskr. från 1726. Listverket grönmarmore-
rat, akanthusbladverket blåmålat och förgyllt (urspr. färg). H. c. 200 
cm. Stå ännu på sina plintar på urspr. plats. 

B ä nkinredningen, moderniserad vid kyrkans senaste restaure- BÄNKAR 

ringt, ter sig likväl i huvudsak sådan den utfördes av mäster Dahl-
ström åren 1757-58. Nu blåmarmorerad (med ledning av gamla färg-
spår). 1858 målades den i ekfärg; samtidigt borttogos de förgyllda 

Jfr Ä, Noreens ritning av 1930 i B, St. i 
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maskaronerna i dörrspeglarnas övre kant. En av dessa är bevarad1 

och inpassades vid fotograferingen på sin urspr. plats å en av de gamla 
bänkdörrar, som blivit överflödiga vid restaureringen och nu förvaras 
i klockstapeln. På en av dessa bänkdörrar fanns enligt uppgift av 
organisten Johansson ett litet i trä skuret märke i form av en rosett 
(snickarmärke?), samt ett årtal (175- ?). 

Nummertavlor, 2 st., i snidade och förgyllda ramar. Den ena 
skänktes 1772 av »herrskapet på Björnö» (familjen Bonde), den andra 
lät församlingen följande år »för symmetrie skull» göra till Gustaf 
IIl:s tal (senare omgjord till nummertavla). H. 107, resp. 108 cm. 

ORGEL- Läktaren byggdes ursprungligen 1725. Den ombyggdes 1829 och 
LÄKTARE framdrogs så långt, att den nådde framom ingången från vapenhuset. 

En glasvägg, som under läktaren skilde l{y rkans västparti från resten 
av långhuset, borttogs 1932 och läktaren drogs åter in, så att den nu 
blott upptager västligaste traveen. På läktarens undersida enkla, 
men dekorativa målningar från 1725:2 inom ett ramverk i gult sym-
metriskt placerade medaljonger. I den mittersta av dessa en sol mot 
stjärnströdd, blå grund, i ett par av de övriga dels en ängel med 
basun, dels kerubhuvuden; andra åter ha vid restaureringen lämnats 
tomma, emedan de ej kunnat rekonstrueras. Bottenfälten fyllas av 
konturtecknad akanthus i svart och något rött mot vit grund. Ett 
stycke av taket mitt emot trappan till orgelläktaren är omålat och 
antyder därigenom, att en trappa tidigare funnits även här.3 -

Orgelverk med »perlfärgad» fasad uppsattes 1829. Nytt orgelverk 
1916. 

DOPFUNT Dopfunt av kalksten i två stycken, av samma typ som funten i 
Hedesunda, Gästrikl.,4 ehuru skiljande sig från denna genom att såväl 

1 Jämte ytterligare en skadad. Utom dessa med säkerhet till bänkinredni11gen 
hörande maskaroner finnas 3 st. rikare utformade och av något större format, lik-
som de förra av skulpterat och förgyllt trä (fig. 259). Hur dessa varit placerade har 
ej kunnat fastställas - kanske på den med bänkarna jämnåriga omramningen till 
predikstolsdörren (se s. 287). 

2 Årt~let 1723 är målat på den bärande bjälken mitt emot v. ingången, kanske be-
roende på en felrestaurering. I annat fall är J. Brantbergs uppgift i »Förtäkning ... » 
(L I 1), att läktaren skulle vara byggd 1725, felaktig. lhrfors uppger om läk-
taren »1725 exstructum». 

3 Jfr nedan s. 318 . 
• DOPFUNTAR I STATENS HISTORISKA MUSEUM, Sthlm 1917, s. 59, fig . 7-8. - Sv. 

K., Gästrikland, s. 199. Där daterad till 1200-ts slut. - . Jfr även funten från ö. 
Herrestad, Skåne (L. TYNELL, Skånes medeltida dopfuntar1 2, Stl)lm 1914, pi. 
XXII). 
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Fig. 250. Dopfunt från 1200-t:s senare hälft. Fotens nedre parti saknas. 

Foto N. Åzelius 1938. 


Tanfbecken. Zweite Hälfte des 13 . Jhs. Baptismal font from la ter half of 13th cen-

Die untere Partie des Fusses feh!L tury. The lower part of the foot is missing. 

cuppa som fot ha fyrpassformat genomsnitt. Uttömningshål saknas. 
Foten saknar det nedersta partiet (jfr funtarna från Hedesunda och 
Ö. Herrestad). Sannolikt är funten i Frötuna anskaffad vid kyrkans 
ombyggnad 1250-80.1 Nuv. H. 86,5, cuppans diam. 94,5 cm. - Funten 
tjänade under 1700-t. till kyrkkista och var då försedd med järnlock 
och lås (INv. 1700). Det är tydligen detta lock, som omnämnes i några 
beskrivningar från 1800-t. 

Den äldsta kyrkan måste ha haft en annan funt. Det förtjänar då 

1 Fil. kand. Gerd Malm daterar elen i en opublicerad undersökning till perioden 
~. 12.40-80, 
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NATTVARDS-
KÄRL 


LJusREDSKAP 


ihågkommas, att kyrkan i det närbelägna Vätö, som av allt att döma 
blivit socken först under 1300-t:s andra fjärdedel, 1 har en dopfunt 
från omkr. 1140-75 av Vätternsandsten, sammanhörande med cister-
ciensisk stenhuggarkonst. 2 Denna funt kan ursprungligen ha tillhört 
den äldsta kyrkan i Frötuna och sedermera ha skänkts till Vätö 
nyuppförda kyrka, sedan Frötuna erhållit den nuv. gotiska. 

D9pställ av trä med lock, marmorerat i blågrönt. Omkr. 1750 {se 
vis. PROT. 1749). H. 110 cm.-Härtill hörande dopfat och dopskål 
av tenn. Rokoko. Fatets stplr: Stockholmsvapnet, öppen krona, C. W., 
årsbokstaven i (= 1745), Stockholm, samt två mycket nötta, ovala 
stplr. Diam 44 cm. Skålen saknar stplr (troligen förstörda vid lagning 
av bottnen). 

Kalk av förgyllt silver, skänkt 1683 av fru Elin Ulfsparre3 (inskr.). 
H. 26 cm. Tillhörande paten. Diam. 18 cm. - I 1Nv. 1700 upptages 
även en äldre och mindre silverkalk med paten. Den »togs til Riksens 
tarfwer A:o 1711 [kvitto 1710] efter Kongl: Senatens och Rikzdagens 
beslut». 

Kanna av silver, päronformig. Stplr på foten nästan helt avnötta. 
Första gången upptagen i INV. 1700. H. 28 cm. 

Oblatask (fig. 251) av silver, oval, med driven ornamentik på 
locket. I bottnen graverat 1669 och CE OV S4 samt åldermansranka 
och två stämplar, den en.a av de~sa Augburgs, den andra otydlig 
H. 	5, 2, L. 13 cm. 

Sockenbudstyg av silver från Olof Yttneus, Uppsala, 1800. 
H. 	15,5 cm. 

Kanna av tenn, cylinderformig, enligt stplr från 1844. I locket 
infälld skådepenning av Carl XIV Johan (bröstbild i krona och krö-
ningsmantel). H. 13,5 cm. 

Rökelsekar5 av brons, gotiskt. Kedjor saknas. H. 20 cm. 
Ljuskronor av malm el. mässing. 1. 14 ljusarmar i två rader; 

staven krönt av ett sittande lejon. 1600-t. (upptagen i INV. 1700). 

1 	 Se ovan s. 195, 231 f. 
2 Se ovan s. 223, fig. 195. Jfr R. BLOMQVIST, Studier i Smålands romanska sten-

konst, Lund 1929, s. 44 ff, pi. XVI. 
a Se noten s. 268. 
• Betyder sannolikt C[aspar] E[Iin] O[tto] V[lf] S[perling och -parre). Jfr 

noten s. 268. 
• Upps. utst. kat. nr 703, 
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Fi g. 251. Oblatask av silve r med Augsburgs stämpel. 1669 eller tidigare. 

Foto I. Anderson 1942. 


Hostienschachtel aus Silber mit dem Augs- Silver wafer box with the stamp of Augs-
hurg-Stempel. 1669 oder frliher. bnrg. 1669 or earlier. 

H. 70 cm. - 2. 8 ljusarmar i en rad; krönt av dubbelörn . 1600-t:s 
senare del. Enligt rnv. 1700 skänkt av »Sal. Factoren Salan». H. c. 
55 cm. - 3. 8 ljusarmar i en rad; krönt av .dubbelörn. Skänkt 1680 
av arrendatorn på Mellingeholm Nils Nilsson Skiilt och hans hustru 
Kirstin Mickelsdotter (inskr.) . H . c. 60 cm. - 4. 6 ljusarmar i en rad; 
krönt av sol. Inköpt 1727. H. c. 70 cm. 

Lj usarm, trearmad, av driven och punsad mässing. Förärad till 
kyrkan vid 1600-t:s mitt av »Wällbemält Ingemund Nilsson» (L I 1)· 
Inskriftskartuschen bortfallen. L. 52 cm. 

Lj usarmar, ett par, trearmade, av driven och punsad mäs-
sing. Gåva 1725 a:v »Johan Lisson, Catharina Holmstein» (inskr.). 
L. 52 cm. 

Ljusstakar. 1. Ett par av »paij». H. 40 cm. 2. Ett par av mässing. 
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H. :'30 cm. Båda med drivna blomsterornament. 1 Upptagna i JNV. 
1700, det ena med beteckningen »af gamblare modell». Förnicklade 
1890. - 3. Ett par av tenn med drivna åsar. Stplr saknas eller äro 
utplånade. I bottnen på den ena inpunsat: JWs, IWd, JW[s?]. 1761. 
H. 23, 5 cm. - 4. Två par av tenn . Enkel gustaviansk modell. Enligt 
stplr fr. 1805. H. 12,5 cm. - 5. Av silver, sjuarmad, modärnt arbete, 
skänkt 1921 från Ösbyholm. 

Lykta av tenn och glas med årtalet 1-751. Se fig. 229. Renov.. 
1927. H . e. 120 cm. 

TExT11.rnn Det viktigaste, som finnes i behåll av kyrkans äldre textilier, är 
sedan 1869 dep. i St. H. M. (inv. nr 4173: 8-9): 

Korkåpa2 av röd (blekt) florentinsk sidendamast med granat-
äpplemönster. Se BRANTING-LINDBLOM Il, pl. 212: d, s. 94~95, där 
mönstret dateras till »troligen omkr. år 1500». Briim och ryggsköld av 
röd guldbrokadsammet. Å skölden ett stycke av en broderad bård 
med en framställning av törnekröningen (fig. 253). Broderiet är neder-
ländskt arbete från c. 1475-1525 av samma art somt. ex. på mässha-
ken från Sorunda (BRANTING-LINDBLOM Il, s. 45-46, pl. 148, 145: h). 
Lärftsfoder. Kåpan kantas av ett band, som med jämna mellanrum 
är försett med frans i blågrönt, gulgrönt och rött. Spänne saknas. 
H. 	142, L. 295 cm. 

Mässhake3 av urspr. rött(?) guldbrokadsiden (Luccatillverkning) 
med upprepningsmönster, föreställande bebådelsen; mellan Maria och 
ängeln ordet 'ave' (fig. 255).4 1400-t:s senare del. Tyget är skarvat på 
flera ställen, särskilt vårdslöst på mässhakens framsida, där bilderna 
delvis kommit på olika led och i övrigt ej passa ihop. Grovt lärfts-
foder, ingen kantning. H. (främre) 94, (bakre) 131 cm. - Å ryggsidan 
spår efter ett fastsytt kors. Ett dylikt, som passar till spåret (och som 
sprättats bort efter mässhakens ankomst till museet; jfr dettas rnv.) 
förvaras nu löst (fig. 256). Å detsamma är framställd den kors-
fäste Kristus, å övre korsarmen Gud Fader, å sidoarmarna Petrus 
och Paulus, å nedre korsarmen Maria och Johannes samt Maria 
Magdalena, knäfallande vid korsets fot. Figurerna äro applikations-
arbete med hög understoppning, klädda med siden. Bottnarna äro 
utförda i grov läggsöm med nu mörknad guldtråd, fastsydd med silke. 

I 	 Upps. utst. kat. nr 624, 633. 
2 TEXT. KAT. 1929, nr 129. 

3 
 T E XT. KAT. 1929, nr 203. 

4 •Gamall aff rysswefo {INv. 1621). 
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Fig. 252. StoU i en korkåpa. Florentinsk sidendamast från c:a 1500. Foto ATA. 
Stoff zu einer Chormantel. Florentinischer Material from a cope. F lorentine silk 

~eidendamast von etwa 1500, darriask frorri c. 1500, 
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Tämligen klumpigt arbete, östtyskt (sannolikt schlesiskt) från 1500-t:s 
börj an.1 H. 118 cm. - På mässhakens framsida synes nu intet spår 
av något påsytt broderi , vilket dock kan ha funni ts (jfr museets inv., 
samt ssT. PROT. 1869). - Ytterliga re »ett broderi», som 1883 inleve-
rerades från kyrkan till St. H . M. VNV. nr 7346 B), har på grund 
av samlingarnas evakuering icke kunnat studeras. 

Såväl korkåpan som mässhaken upptagas - jämte tre andra, nu 
förlorade mässhakar - i INV. 1621. 

Bland äldre t extilier kvar i kyrkan märkas: 
Kalkkläd e n . 1. Fint lärft, mycket nött och lagat. Broderad bård 

i plattsöm och stjälkst ygn, utförd med blått, grönt(?) och gult silke. 
Omkr. 1600. I mitten med korsstygn broderade bokstäver: GSM(K?) -
FHSB - WGS - NBSG samt adlig krona och hjärta äro kanske 
senare tillagda (på 1700-t.?). 62 x 60 cm. - 2. Vitt siden med brode-
rade ax och vindruvsklase. Spet sen nyare. Skänkt kort före 1822 av 
mamsell Lotta Humble. 2 55 x 53 cm. - 3. Svart siden med silver-
broderi. 1800-t :s mitt . Skänkt av Dorotea och Engel Nordström. 3 

52 x 52 cm. 
Brudpäll av urspr. rött, fasonerat siden, med gul silkesfrans 

runtom. Bandöglor för bärkäppar. Tyget inköpt 1732 (RÄK.). 140 x 168 
cm. - Den andra av H1LDEBRAND 1868 omnämnda brudpällen, 
som var grön med »öfr språngningz lijster», inköpt 1618 (INv. 1621), 
var redan vid H :s besök i kyrkan omgjord till hrudstolsbeklädnad och 
är nu förkommen. - 1633 skänkte herr Erik Bielke på Penningby (se 
noten s. 388) till kyrkan >)ett bärpäll aff gott fijnt swart damesk 
mädh hwitt atlask korss och ett rundt insäncht mädh Silcke och 
Guld Socielalis Ma insigne uppå, mädh fine swarte fransar på rundt 
om kring» (LI 1). Nu förkommet. 

H å var. 1. Svart sammet och urspr. vitt(?) siden med broderi i 
met alltråd, palj etter, vitt, grönt och blått silke. Sannohkt = den 
»swarta Bourderade nya håfwem, som 1724 skänktes av »Camereraren 
Martin Grundel, tåförtiden ägare til Nåsta [Nottssta] Rusthåld». -
2. Svart sammet. Skänkt av P . E[ngmark]4 1789 (inskr.). - 3. Röd 
sammet. Skänkt av Nils Persian5 1820 (inskr.). 

1 Meddelat av fil. dr Agnes Geijer . 
2 Dotter till prosten Chr. Humble. 
3 F. 1829, r esp . 1832. Döttrar till prosten Abr. Nordström. 
4 Inspektor å Björnö säteri. De följande bokst äverna M A torde åsyfta hans 

hustru. 
5 Det säregna namnet Persian, som i yngre inv. är för vrängt till P ers-Jan eller 

Persson, är flera gånger belagt i äldre kyrkböcker. 
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Fig. 253. Törnekröningen. Broderi 
1525. Foto ATA. 

från c:a 1475-

Die Dornenkrönnng. Stickerei 
von etwa 1475- 1525. 

The crowning with 
Embroidery from c,

1525. 

thorns. 
1475-
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Fig. 254. Detalj av kalkkläde från omkr. 1600. De broderade bokstäverna 
sannolikt senare tillagda. Foto L Anderson 1942. 

Detail eines Kelchtuches von etwa 1600. Detail of a chalice cloth from c. 1600. 
Die gestickten Buchstaben wahrscheinlich The embroidered letters probably added 

später. later. 

Runstenar se utkommande del av SverigesruninskrifterVI, Upp-
lands runinskrifter granskade och tolkade av ELIAS WESSEN. 

GRAvirnNsT Gravstenar från 1600-t . se KLINGSPOR 2, s. 22. 
Prästepitafier. 1. Enligt KLINGSPOR över kyrkoherden Magnus 

Petri Gestricius.1 Målning på trä i renässansinramning. Av inskriften, 
som redan på Klingspors tid var nästan oläslig, synes nu blott: »Gest[ri-
cius pa]storis .. ecclesi[ae] ... eiusque ...» H. c. 215, B. c 138 cm. -
2. Att döma av dräkterna från 1600-t:s förra del, kanske över kyrko-
herden Johannes Turdinus, t 1642. Målning på trä i enkelt profilerad, 
rektangulär ram. H. 122, B. 69 cm. 

1 E nligt Herdam . även kallad Magnus Petri Grubb och nämnd i bevarade 
hand!. 1573- 1616 (jfr Personhist. tidskr. 1943, s. 30 ). 
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Fig. 255. Stoff i en mässhake. Brokadsiden (Lucctillverkning) frå n c:a 1475. 

Foto ATA. 


Stoff fiir ein Messgewand. Brokatseide Material from a chasuble. Brocaded silk 

(Lucca-Arbeit) von etwa 1475. (Lucca manufacture) from c. 1475. 

Begravningsvapen av skulpterat, målat och · förgyllt trä:1 

1. Generalmajoren frih. Casper Otto Sperling till Rådmansö och 
Ösbyholm, f. 1596, t 1655, g. m. Elin Ulfsparre af Broxvik. H. c. 125 cm. 

1 Jfr KLINGSPOR 2, s. 22, 23, och UPPS. UTST. KAT. 1918, nr 909-10, 913-14, 916. 

G- t 13660. Sveriges Kyrkor. Uppland 11. 
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2. De föreg:s son, amirallöjtnanten frih. Gustaf Sperling till Råd-
mansö, f. 1630, t 1660, g. m. Märta Posse. H. c. 160 cm. 
. 3. Assessorn i bergskollegium Axel Tott af Skedebo, f. 1620, t 16691, 
g. m. Helena Christina Sperling, dotter till Casper Otto S., och genom 
henne ägare till Ösbyholm. H. c. 125 cm. 

4. Hovmarskalken Joachim Wilhelm Liitzow, f. 1636, t 1699, 
g. m. Ebba Sperling, dotter till Casper Otto S. Till detta begravnings-
vapen höra utom huvudbaneret två anträd med hovmarskalken Liit-
zows fäderne- och möderneanor, burna av Tiden (med lie) och Ryktet 
(med stjärndiadem och basun). Huvudbanerets H. c. 240, anvapnens 
H. c. 230 cm. 

5. Otto Wilhelm Liitzow, son till föreg., f. 1676, t 1694. Skölden 
omgives av putti samt av fäderne och möderneanor (en av de förra 
bortfallen). Vapentältets draperi visar släktskap med den Tessin-
Prechtska dekorationsstilen (UPPS. UTST. KAT. s. 286). H. c. 255 cm. 

V o t i v skepp. Örlogsskepp med årtalet 1748 och bokstäverna 
PPS å akterstäven. Gallionsb1ld delfin med hästhuvud. H. c. 90, L. 
c. 100 cm. 

Några föremål, som, ehuru de ej tillhöra kyrkan, likväl äro av in-
tresse i detta sammanhang, emedan de länge stått uppställda i Löwen-
ska gravkoret, förvaras sedan 1887 i Artillerimuseum i Stockholm: 

1. Två 3 'ii<-iga, obrukade metallkanoner, liggande på lavetter 
av säregen konstruktion, jämte två små mörsare. Kanonerna hava 
å kammarstycket ingjuten följande inskrift: Axelio Löwen2 senatoriae 
dignitatis pignus amoris ordines Sueciae 1741 ( = åt riksrådet A. L. 
såsom ett tillgivenhetsbevis från Sveriges ständer);3 å kammarbandet 
läses: Gerhard Meyer fecit (= G. M. var tillverkaren).4 Överfördes till 
Frötuna kyrka vid riksrådet Löwens gravsättning där omkr. 1774. 

1 Dödsäret 1659 hos Elgenstierna torde vara tryckfel, då all annan littera-
tur, även Elgenstierna i annat sammanhang, uppge 1669. 

2 Se noten s. 282. 
3 Tydligen en av de partibelöningar, som hattpartiet utdelade vid riksdagen 

1740-41, då kriget mot Ryssland beslöts. 
4 Utförlig beskrivning i Artillerimuseets katalog (utarb. av F. A. SPAK) 1888, 

s. 10-11; jfr 2:dra uppi. 1914, s. 28. Se även ScHtiRER v. WALDHEIM i UFT, hft 
16, 1894, s. 40 ff., där bl. a. kanonernas öden relateras. De erbjödos vid krigsutbrot-
tet 1808 av kapten C. A. Löwen till rikets försvar och fördes till Stockholm, men 
blevo stående där på artillerigärden. Först efter åtskilliga skriverier äterkommo 
de 1825 till kyrkan. 
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Fig. 256. Krucifix med helgon. Broderi från 1500-t:s 

början. Foto ATA. 


Kruzifix mit Heiligen. Stickerei Crucifix with saints. Embroidery 

aus dem Anfang des 16. Jhs. from beginning of the 16th cen-

tury. 
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Fig. 257. Axel Totts (t 1669) begravningsvapen. Foto ATA. 
Axel Totts Begräbniswappen (t 1669). Axel Tott's (t 1669) funeral coat-of-arms. 

2. Brännspegel av metall, huvudsakligen bestående av koppar 
med ringa tillsats av järn, arsenik och antimon, jämte tillhörande 
ställning med rullar och block för dess förflyttande.1 Enligt prosten 
Humbles p. m. 11 nov. 1815 (Domkap. handl. i ULA) insatt i Löwenska 

1 Artillerimuseets katalog, 2:dra uppl. 1914, s. 96. Jfr även l:sta uppi., 1888, s, 
l64, samt w. SCHURER v. WALDHEIM, a. a. 
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Fig. 258. J. W. I.iitzows (t 1699) möderneanor. Foto ATA. 
J. 	W. Lutzows (t 1699) Ahnen J. W. Liitzow's (t 1699) m aternal 


mutterlicherseits. lineage. 


gravkoret samtidigt med kanonerna. C. M. KJELLBERG ger i UFT hft 
17, 1895, s. 164 ff., vissa skäl för att brännspegeln skulle ha tillhört 
kejsar Rudolfs konstkammare och tagits som krigsbyte vid storm-
ningen av Prag 1648. Diam. 176 cm. 

Av äldre möbler i sakristian märkas den stora, helt järnbeslagna MÖBLER 

U *- 1 t3669 
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kyrkkistan, en karmstol av mörkbetsat trä, samt en låg bänk. Två 
stora ekskåp äro ritade av Agi Lindegren. På orgelläktaren ett brun-
målat skåp med profilerade fyllningar, sannolikt det, som anskaffa-
des 1793. I vapenhusets kapell ett litet fyrkantigt skrin av ek med 
järnbeslag, av nyckelskyltens form att döma härrörande från 1500-t. 
Fodrat med skrivet papper, av vilket dock endast några remsor 
återstå . 

2 st. s. k. Hedengranstavlor, den ena »Frögde Qwäde» från 
jubelfesten 1693, den andra till minne av den av Carl XII åt protes-
tanterna i Schlesien meddelade trosfriheten 1707. 

Gustaf III:s tal 1772 i urspr. ram av förgyllt trä. 
Straffstock, förvarad i Nord. mus. 

KLocKoR Klockorna hänga i stapeln. Den mindre är gjuten 1699 hos Ger-
hard Meyer i Stockholm och bär bl. a. en inskr. i två leonmska verser: 
LAUDO DEUM VERUM PLEBEM VOCO CONGREGO CLERUM DEFUNCTOS 
PLORO PACEM VOLO FESTA DECORO (= jag prisar den sanne Guden, 
kallar menigheten, samlar prästerskapet, begråter de döda, vill friden . 
smyckar högtiden). Den större omgöts hos Meyers änka 1715. - INV. 
1621 upptager blott två små klockor: »Handklocka» och »Lijten 
klocka sitter i Prestegårdem (båda ännu i INV. 1700). Den stora kloc-
kan, som vägde 7 skeppund och 9 lispund, hade lämnats vid uppbör-
den 1531. 1 1655 anskaffades genom sammanskott en ny storklocka, 
densamma som omgöts 1715. 

1 I ssT. PROT. 1774 berättas om en klocka, vilken »fallit genom isen ned» i 
Kyrksjön, då den skulle föras bort för Kronans räkning. Detta hade socken-
borna hört förtäljas »af sina fäder och förfäder». 

Fig. 259. Träsnideri från 1757. 

Foto Ä. Noreen 1932. 


Holzschnitzerei Wood carving 
von 1757. from 1757. 
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Sammanfattning 
Per. I. Rektangulär, orappad, tornlös grå-

stenskyrka, motsvarande ung. traveerna 3-4 i 
nuvarande kyrkan. I s. ingång och tre fönster 
med rundbågig sandstensomfattning (fig. 215). En 
bevarad fönstersmyg är fint vitputsad. Kanske Period I.
platt trätak. Sakristia med tunnvalv av gråsten, 
vederlag i n. och s. Senare hälften av 1100-t. -
Inventarium: sannolikt den nuv. dopfunten i 
Vätö. Denna bär vittne om cisterciensiskt in-
flytande (jfr s. 294), något som möjligen också 
gäller den äldsta kyrkan. 

Per. Il. Kyrkan utvidgas åt ö. (utvidg-
ningen = traveerna 1- 2, ungefär, i nuv. kyrkan). 
I ö. gaveln ett trekopplat, tegelomfattat fönster. 
Öppen takstol i hela kyrkan. Sakristia invid det Period Il. 
nya koret = den nuv., men lägre. C. 1250-80. -
Inventarier: Triumfkrucifix, dopfunt. Från 1200-talets slut bilder av S. Anna 
och S. Olof. 

Per. III. Tegelförhöjning runt hela kyrkan. Gavlarna göras mer högspetsiga. 
Öppen takstol; murarna sammanhållas av enstaka kraftiga tvärbjälkar. Ett 
fönster med spröjsverk av sandsten upptages på s. sidan av koret, ett tegel-
omfattat, högt (och smalt?) fönster längre åt v. på s. muren. Omkr. 1337. -
Under 1200-t. el. 1300-t. uppföres murad bogårdsmur med stigluckor, varav den 
n. ännu kvarstår (den ö. är sannolikt yngre). 

Per. IV. Valv av tegel inslås. Fönsterglas med inbrända vapen i koret. 1400-t:s 
mitt (invigning 1440?). - Inventarier: Altarskåp (endast ett par bilder bevarade), 
processionskrucifix, pietabild. Triumfkrucifixets kors? 

Per. Va. Vapenhus tillhygges. Dess ö. del, som är försedd med fönster och 
som stått i förbindelse med kyrkan genom en järngallrad glugg, inredes till kapell. 
Anordningen möjligen utförd för Sten Sture d. ä:s räkning, då han vintern 1488- 89 
återvände från Finland såsom bannlyst. Valvet som har målningar med Sten 
Stures, hans gemål Ingeborg Totts och ärkebiskop Jakob Ulfssons vapen, är kanske 
något senare än själva byggnaden. 

Per. V b. Tombyggnad med försvarskaraktär planeras i v. 1400-t:s senare hälft. 
Emellertid avbrytes bygget och det tilltänkta tornet lägges under gemensamt 
tak med kyrkan i övrigt. Tillhyggets 
bottenvåning välves, förses med föns-
ter och inredes till kapell (helgat åt 
S. Olof?). Omkr. 1500. - Målningar 
från 1503 i kyrkans v. del. 

Till per. V a-b höra följande in-
ventarier: helgonskåp med den hel. 
Elisabet, bild av S. Anna, korkåpa och 
mässhake. 

Per. VI. Det s. k. Löwenska grav-
koret tillhygges i tegel efter mönster Period V. 
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av fältherregravarna vid Riddar-
holmskyrkan i Stockholm. 1650-t. 

Per. VII. 1756 stor reparation. De 
två östligaste valven förstärkas. Mur-
krönen såväl n. som s. om dem om-
byggas delvis och förstärkas med 
gråsten. I samband härmed ommuras 
1300-talsfönstret på korets s. sida och 
dess sandstensspröjsverk inlägges i 
förstärkningen på ö. röstets kant. 

Period VI. Även övriga fönster ändras och ett 
nytt upptages på n. sidan. Korets 

medeltida fönsteranordning ändras 1788. - Kyrkans fasta inredning är i 
huvudsak tillkommen under 1700-t., predikstolens korg och tak dock redan vid 
1600-t:s mitt. 

Per. VIII. Gamla sakristian rives. Fönster upptagas och ändras. 1800-t. 
Per. IX. Restaureri~g under ledning av arkitekten Ärland Noreen 1932, varvid 

även målningarna konserveras. 

Zusammenfassung 
I. Rechteckige, unverputzte Feldsteinkirche, die ungefähr den Jochen 3- 4 

der jetzigen Kirche entspricht. Im S. der Eingang und 3 Fenster mit rundbogiger 
Sandsteineinfassung. Eine erhaltene Ausschrägung (Abb. 21 6 )ist gut weiss ver-
putzt. Vielleicht flaches Holzdach. Die Sakristei mit Tonnengewölbe aus Feldstein. 
2. Hälfte des 12. Jhs. - Inventar: vielleicht das jetzige Taufbecken in Vätö. 

Il. Erweiterung der Kirche nach 0. (Die Erweiterung = ungefähr den Jochen 
1- 2 der jetzigen Kirche.) Im 0. Giebel eine Gruppe von drei schmalen, ziegel-
eingefassten Fenstern (fig. 217). Offener Dachstuhl in der ganzen Kirche. Neuge-
baute Sakristei = die heutige, aber niedriger. Etwa 1250/80. - Inventar: Triumph-
kruzifix, Taufbecken (fig. 238, 250). Vom Ende des 13. Jhs. Bilder der hl. Anna 
und Olof. 

III. Ziegelerhöhung der ganzen Kirche. Die Giebel werden mehr hochspitzig 
gemacht. Offener Dachstuhl; die Mauern werden durch einzelne kräftige Quer-
balken zusammengehalten. Ein Fenster mit Masswerk aus Sandstein wird an der 
S. seite des Chors eingesetzt, ein ziegeleingefasstes, hohes (und schmales?) Fenster 
mehr nach W. auf der S. Mauer. Etwa 1337. - Im 13. oder 14. Jh. ist wahr-
scheinlich die Kirchhofsmauer mit Eingänge gemauert, von denen die nördliche 
noch vorhanden ist. 

IV. Gewölbe aus Ziegel werden eingelassen. Chorfenstern mit aufgemalten 
Wappen. Mitte des 15. Jh. (Einweihung 1440?). - Inventar: Altarschrein (nur einige 
Bilder erhalten), Prozessionskruzifix, Pietabild. 

V a . Die Kirchenvorhalle wird angebaut. Ihr öst!. Teil, der mit einem Fenster 
versehen ist und durch eine eisenvergitterte Öffnung mit der Kirche in Verbindung 
steht, wird zu einer Kapelle eingerichtet. Möglicherweise fiir Rechnung von Sten 
Sture d. Ä. ausgefiihrt, als dieser im Winter 1488/89 in den Bann getan aus Finn-
land zuriickkehrte. Das Gewölbe mit 'Vappen des Sten Sture, seiner Gemahlin 
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Ingeborg Tott und des Erzbischofs Jakob Ulfsson ist vielleicht etwas 
später eingelassen. 

V b. Ein Turmgebäude zu Verteidigungszwecken wird im W. zweite Hälfte 
des 15. Jhs angelegt. Der Bau wird jedoch abgebrochen und der geplante Turm 
unter ein gemeinsames Dach mit der Kirche gebracht. Die Erdgeschosswohnung 
des Anbaus wird gewölbt, mit Fenster versehen und zur Kapelle eingerichtet 
(St. Olof geweiht?). Etwa 1500. - Gemälde von 1503 im W. Teil der Kirche. 

Zu V a- b gehört folgendes Inventar: Heiligenschrein mit der hl. Elisabeth, 
Bild der hl. Anna, Chormantel und Kase!. 

VI. Die sogen. Löwensche Grabkapelle wird angebaut, in Ziegeln, nach dem 
Muster der Feldherrngräber in der Riddarholmskirche in Stockholm. 1650 er Jahre. 

VII. Grosse Renovierung 1756. Die zwei östlichsten Gewölbe werden ver-
stärkt. Die obere Teil der Maner sowohl nördlich wie siidlich von diesen wird teil-
weise umgebaut und mit Feldstein verstärkt. Im Zusammenhang damit wird das 
Fenster auf der Siidseite des Chors aus dem 14. Jh. umgebaut und sein Sandstein-
masswerk in dieVerstärkung auf den öst!. Rand des Giebels gelegt. Auch die iibrigen 
Fenster werden verändert und ein neues auf der N. Seite angebracht. 1788 wird 
die mittelalterliche Fensteranordnung des Chors geändert. - Die feste Einrichtung 
der Kirche ist in der Hauptsache im 18. Jh. hinzugekommen, Becher und Himmel 
der Kanzel jedoch bereits in der Mitte des 17. Jh. 

VIII. Die alte Sakristei wird niedergerissen. Fenster werden eingesetzt und 
geändert. 19. Jh. 

IX. Restaurierung unter Leitung von Architekt Ärland Noreen im Jahre 
1932, wobei auch die Gemälde restauriert werden. 

Summary 
Per. I. Rectangular, unplastered grey-stone church, corresponding approxima-

tely to the bays 3-4 in the present church. In S. entrance and three windows 
with round-arched sandstone frames. One preserved embrasure (fig. 216) is beauti-
fully plastered. Possibly flat wooden roof. The vestry with barrel-vault of grey 
stone, abutments in N. and S. Later half of the 12th century. Fixtures: possibly 
the present font at Vätö. 

Per. Il. The church is extended to the east (the extension = the bays 1-2, 
approximately, in the present church). In the east gable a triple brick-
surrounded window (f~g. 217). Open roof-truss in the whole church. A new vestry = 
the present one, but lower. C. 1250-80. Fixtures: Triumphal crucifix, font. From 
the end of the 13th century statues of St. Anna and St. Olof. 

Per. III. Brick elevation round the whole church. The gables are given Ionger 
points. Op~n roof-trusses; the walls are held together by a few strong transoms. 
A window with framework of sandstone is put in on the S. side of the chancel, a 
brick-surrounded, high (and narrow?) window farther to the W. on the S. wall. 
About 1337. During the 13th or 14th century a churchyard wall with porches, 
one of which still remains, is erected (the other porch seems to be later). 

Per. IV. Brick vaults are put in. 'Vindow-glass with burnt-in armorial 
hearings in the chancel. Middle of the 15th century (consecration 1440?). Fix-
tures: Triptych (only a couple of statues preserved), processional crucifix, Pietf\, 
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Per. Va. The porch is added. The E. portion, which is provided with window 
and was connected with the church by an aperture covered with an iron grating, 
is equipped as a chapel. The arrangement possibly carried out for Sten Sture, when 
he returned from Finland as a banished man in the winter of 1488-89. The 
vault, which has paintings of the arms of Sten Sture, his consort, Ingeborg Tott, 
and Archbishop Jakob Ulfsson, was perhaps put in somewhat later. 

Per. V b. A tower structure of a defensive character was planned on the W. 
Later half of the 15th century. The building was interrupted, however, and the 
proposed tower put under a common roof with the rest of the church. The ground 
floor of the added part is vaulted, provided with window and equipped as a chapel 
(dedicated to St. Olof?). About 1500. P aintings from 1503 in the W. part of the 
church . 

The following belong to Per. V a- b: Triptych with St. Elisabeth, statue of 
St. Anna, cope and chasuble. 

Per. VI. The so-called Löwen chapel built on in brick after the pattern of the 
mortuary chapels in Riddarholm Church in Stockholm. 1650- 1660. 

Per. VII. Great restoration in 1756. The two most easterly vaults are strengthe-
ned, the mura! crowns both N. and S. of them partly rebuilt and strengthened 
with grey-stone. In connection with this the 14th century window on the S. side 
of the chancel is re-bricked and its sandstone framework is inserted in the rein-
forcement on the edge of the E. pediment. Other windows are also changed and a 
new one put in on the N. side. The medieval arrangement of the windows of the 
chancel is changed in 1788. The fixtures in the church were mainly added during 
the 18th century, but the body and roof of the pulpit already at the middle of the 
17th century. 

Per. VIII. The old vestry is demolished . Windows are put in and changed. 
19th century. 

Per. IX. Restoration under the direction of Ärland Noreen (architect) in 1932, 
when the paintings were also preserved. 

Tillägg 
Då detta häfte förelåg i ombrutet korr. inkom till St. H. M. en an-

mälan av överste W. Kleen rörande några helgonbilder i privat ägo, 
som enligt traditionen härröra från Frötuna kyrka. Grevinnan '.Eva 
Hamilton, ägarinna till några av bilderna, uppger, att de i hennes 
barndom förvarades i ett lusthus på Björnö. Det är alltså tydligen 
frågan om de 1771 till inspektorn på Björnö försålda bilderna (jfr 
s. 276). Av bilderna, vilka äro inalles minst 17, ha ett tiotal inlånats 
till St. H. M. De visade sig där vara av två olika typer. Vissa bilder, 
däribland S. Erik (fig. 285 a), S. Jakob och ännu en apostel här-
röra med fullständig säkerhet ur samma altarskåp, som de äldre bil-
derna i Elisabetskåpet (jfr s. 284). 



Fig. 260. R ådmansö kyrka från s. Foto S. Brandel 1915. 

Rådmansö J{irche von Siiden . Rådma nsö Church from the south . 


RÅDMANSÖ KYRKA 

UPPLAND, STOCKHOLMS LÄN, FRÖTUNA OCH 
LÄNNA SKEPPSLAG 

UPPSALA ÄRKESTIFT, SJUHUNDRA KONTRAKT 

Tryckta källor: RADLOFF 2, s. 26. - S. Segelson i Norrt . tidn. aug. 1944- . 
Handskrivna källor och avbildningssamlingar: ATA: IHRFORS s. 

1460. - l Nv. 1829; hand!. rör. vissa inventariers översändande till Nord. mus. 
1883 samt rör. kyrkans restaurering 1906; teckning och avklappning av klock-
inskrift. - B . Sr.: Synehandling 15 juli 1795, »Ritning till Rådmansö Kyrko-
byggnad . .. » av A. Nyström 1816; »Orgel till Rådmansö kyrka ... », av Alb. 
Törnquist 1843; olika förslag till restaurering av kyrkan, sign. S. Cronstedt 1905 
(3 bl.). - RA: ö.I.Ä. skrivelser till K. Mt 1795 10/12, 1816 23/4. - UB: Palm-
skiöldska sam!. 275, s. 467. 

Av till Domkap. inkomna hand!. förvaras de äldre (sammanförda med Frö-
tunas) i ULA. Däribland märkas ansökan om rätt att anlägga kyrkogård (på-
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skriven 1739), synehandling från 1740, brev från prosten Humble d. ä.1 1745 rör. 
kapellet på Svenska högarne med bifogat extract av Sst.-prot. 1745. 

Kyrkans arkivalier: RÄK. fr. 1697, ssT.PROT. fr. 1738 (före 1770 i Frötunas 
kyrkoarkiv, där även en del senare protokoll återfinnas), KKR.PROT. fr. 1816, 
vxs.PROT. fr. 1749, INV. fr. 1700-t:s början,2 ökning av inventariet 1799- 1820? 
(L I 13), hand!. rör. kyrkogårdens anläggning 1761-70 (avskrifter i L I 4), rör. 
ny kyrkobyggna d 1816 (0 3), kyrkogårdsinvigning 1828 (L I 1), m. m., dubbletter 
av de i B. ST. förvarade exemplaren av A. Nyströms ritning till ny kyrka 1816 
och Alb. Törnquists ritning till orgelfasad 1843. 

Rådmansölandet eller Rudhma tillhörde under medeltiden Frötuna sn.4 År 
1599 beklagade sig kyrkoherden i Frötuna, Magnus Petri Grubb,5 hos Domka-
pitlet »öfver sine socknemän uppå Rådmansö, att de ändteligen vilja hafva 
tjenst i Capellet, som de der bygga låtit, hvilket Dominus Magnus icke göra kan, 
med mindre han dertill bekommer tillstånd af Capitlet. Blef fördenskull beslu-
tadt, att saken skulle uppskjutas emot Pingesdagarne, då Dominus ÄrkeBiskopen, 
eller någon annan af Capitularibus kunde komma dit. Och derom skall skrifvas 
till bönderne, att de emedlertid skulle gifva sig tillfreds. »6 Sedan dess har Råd-
mansö varit först k apellförsamling, sedan annex till Frötuna, slutligen genom 
kungl. brev 1872 särskilt pastorat. Deµ nuv. kyrkan är byggd på R ådmansö 
kungsgårds mark på krönet av en backe, som t ämligen brant sluttar ned mot 
ett smalt sund, vilket förbinder Infjärden med en vik av Ålandshav. 

Kyrkogård 

Församlingen erhöll rätt att begrava sina döda på egen kyrko-
gård först långt efter kapellets byggande. Det berättas (Frötuna 
ssT.PROT. 1742), att greve Sperling,7 som vid mitten av 1600-t. lät 
uppföra gravkoret vid moderkyrkan i Frötuna, egentligen haft för av-
sikt att bygga grav åt sig i Rådmansö, men måst avstå därifrån på 
grund av Frötunabornas motstånd. Senare tilläts kapten Ridderstad8 

på Riddersholm att bygga grav vid Rådmansö kapell, men först 1770 
fick församlingen rätt att anlägga en kyrkogård.9 Kring den nyanlagda 

1 CHRISTOPHER HUMBLE, f. 1692, kyrkoherde i Länna 1734, 'i" 1773. 
2 Det äldsta, som är odaterat och ofullständigt (ett halvt blad bortrivet), 

torde vara något äldre än 1711. 
3 Signum i ULA. 
• »lnsula rudhina parochia frotunum» omtalas 1331 (SD nr 2862). 

5 Se noten s. 300. 

• Citerat efter Herdam. I s. 414. 

7 Se noten s. 268. 

8 PETTER JOHAN RIDDERSTAD, f. 1699, ryttmästares avsked 1739, i' 1748. 
• Inlagorna till konsistorium med begäran härom - avskrivna i L I 4, utom 

den första, som återfinnes i Domkap. hand!. - ge en gripande skildring 
av de svåra förhållanden, som bristen på kyrkogård i Rådmansö förde med sig 
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Fig. 261. Situationsplan. Uppmätt av 
J. Söderberg 1939. Kungsgården är 
belägen strax v. om kyrkogården. Här 
inritade med en pil betecknade väg 

mynnar i stora landsvägen. 
Situationsskizze. Vermessung von J. Sö-
derberg 1939. Kungsgården liegt unmit-
telbar westlich vom Friedhof. Der mit 
einem Pfeil bezeichnete Weg miindet in 

die Landstrasse. 
General plan. Measurements by J. Söder-
berg 1939. Kungsgå rden is situated im-
mediately west of the churchyard. A roa d,
indicated by an arrow, runs into the main 

road. 

RÅOt1AN.5Ö GAf1LA KYh'KA 

OCH KY;;>KOGÅRO r~ft., 1782! 


Fig. 262. Plan av den gamla kyrkogården (efter 1782)

med kapellet. Rekonstruktion av förf. Före 1782 sträckte 


sig kyrkogården ej så långt åt s. 

Plan des alten Friedhofes Plan of the old churchyard

(nach 1782) mit Kapelle. Re- (after 1782) with the chapel.

konstruiert vom Verf. Vor Reconstructed by the author. 

1 782 streckte sich der Friedhof Before 1782 the churchyard


nicht so weit nach Siiden. did not extend so far to the 
south. 

för den vidsträckta församlingen. Avståndet från kapellet till moderkyrkan 
var 1 % (gammal) mil och många församlingsbor måste föra sina döda till begrav-
ning 4 mil över land och vatten, hur svårt än vädret var och om isen bar eller 
brast. »Oss trycker en saknad, hwars like knapt någon Församling i Christen-
heten twingar. » 

http:R�Ot1AN.5�
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kyrkogården, som var betydligt 
mindre än den nuv., se fig. 262, 
lades av dalkarlar en »kall grå-
stensmur utan tak, enl. nyaste 

INHÄGNAD Kongl. Förordning»,1 sedan trä-
planket,2 som tidigare inhägnat 
kyrkplatsen, borttagits. 1782 vid-
gades kyrkogården åt s.; häg-
nadsmurarna drogos då ända ned 
till sjön. Sin nuv. form erhöll 
den på 1820-t. och hägnas nu 
av kallmur. En rest av den gamla 
bogårdsmuren finnes kring stig-
luckan i v., en annan rest sanno-
likt i haket i s. muren. Här har 
muren tydligen fortsatt åt n. 

Fig. 263. Knuttimrad stiglucka från 1770. 
Foto I. Anderson 1942. fram till Riddersholms gravkapell 

Hölzerne Kirchhofs- Log-timbered gate- och därifrån ytterligare c. 24 m. 
porte von 1770. way from 1770. 

åt n. (jfr skissen fig. 262). 
En ännu kvarstående stig-

STIGLUCKA 	 lucka i v. (fig. 263) uppfördes 1770 med avsikt att även tjäna till 
bårhus. Den är knuttimrad och rödfärgad - »8 alnar i fyrkant» 
med »ordinaire knuthugg»; knutarna dock nu brädklädda. Det pyra-
midformade taket är sedan 1856 tegeltäckt. En liten utbyggnad i 
plank på s. sidan är uppenbarligen senare tillfogad och bryter stilen. 
Portarna äro klädda med spåntade och svarttjärade bräder. Stig-
luckan vetter mot Kungsgården, men någon väg leder ej längre 
dit. - Till kyrkogårdens nyare del finnas två ingångar på n. sidan. 
En numera raserad ingång har även funnits i s., åt sjösidan. Vid 
stranden därnedanför låg tidigare en socknen tillhörig brygga, där 
kyrkbåtarna landade. 

GRAVKAPELL På kyrkogården ligger ett före mitten av 1700-t. av kapten P. J. 
Ridderstad3 uppfört gravkapell, en liten vitrappad stenbyggnad 
med spånklätt sadeltak. 

KLocKsTAPEL En liten, tydligen provisorisk klockstapel fanns under en kort 

1 Av 1764. Jfr Sv. K., Uppland, band IV, s. 207. 
2 Tillkom 1747 (ssT.PROT.). Vid samma tillfälle åtog sig Kungsgården att 

uppföra »stora porten» i planket. 
3 Se noten s. 312. 
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Fig. 264. Kapellets lås, överflyttat till nuv. kyrkans s. ingång. 

Foto I. Anderson 1942. 


Schloss der Kapellentiir, jetzt am Stidein- The lock of the chapel, removed to the 

gang der heutigen Kirche. south entrance of the present church. 

tid (från 1797, då kapellets tomkropp togs ned, till den nya kyrkans 
uppförande) på krönet av backen, där nu den nya kyrkan står. 

Rådmansö gamla., nu rivna kyrka 
(Ca pellet) 

Kapellets byggherre var Caspar Otto Sperling,1 ägare av Råd-
mansö Kungsgård sedan 1626.I ett syneprot. från 1795 (iB. ST.) säges 
kyrkan vara omkr. 160 år gammal, INV. 1759 omtalar, att orgeln, 
klockorna och altartavlan skänkts av Sperling och hans maka 1631. 
Om dessa uppgifter äro riktiga, 2 torde den gamla kyrkan ha uppförts 
i början av 1630-t. 

Denna kyrka var likväl icke socknens äldsta. Enligt en »af för-
samlingens äldste» inhämtad berättelse, förekommande dels i SST. 

1 Se noten s. 268. 
2 Tämligen samstämmande med dem äro även uppgifterna i ssT.PROT. 1745 

(»för hundrade år sedan») och i en synehandling från 1740 bland Domkap. hand!. 
i ULA (»för något mer än hundrade år sedan»). Beträffande orgeln är dock det 
uppgivna datum för gåvan oriktigt. Jfr s. 328. Radloffs uppgift, att byggnads-
året skulle vara 1630 har jag ej funnit något äldre belägg för. 
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PllOT. 1745, dels i en inlaga till Domkap., hade en kyrka dessför-
innan »ståt på Åkerö backe i Rådmansö Sochm, men sedan Sper-
ling låtit uppbygga »deras nu warande rumrikare kyrka» hade »denna 
gamla Rådmansökyrkan blifwit af Rådmånsö- och Frötunaboer 
flyttad och bygd uppå detta fiskelägret [Svenskhögarne])>. Även denna 
var alltså tydligen en träkyrka. Den var antagligen uppförd i slutet 
av 1500-t. (jfr församlingshistorien s. 312). 

Enligt synehandlingen från 1795, jämförd med uttalanden i ssT. 
PROT. och RÄK. byggde Sperling en knuttimrad korskyrka på murad 
och rappad stenfot, som på grund av terrängförhållandena bör ha 
varit högst åt v. och s.1 Ö. svillen .säges ha varit »anlagd jemt med 
jordytan». Under sakristian, som var inrymd i n. korsarmen, fanns 
murad källare. Denna kyrka mätte knappt 2/3 av den nuvarandes 
längd eller sannolikt c. 40 alnar. Timret var på utsidan klätt med 
bräder på förvandring. Åtminstone sedan 1785 var kyrkan röd-
färgad. Taket var spånklätt. Spanarna voro synliga inifrån kyrkan. 
Ett centraltorn eller huv vilade på fyra ekstolpar, vilka gingo tvärs 
igenom byggnaden, och inrymde klockor och urverk (se nedan s. 338). 
Ljudöppningarna försågos med luckor först 1740. Tornet kröntes 
urspr. av en hög spira, som togs ned 1785. 1797 nedtogs även själva 
tomkroppen. Hela denna överbyggnad var spånklädd. Fönstren voro 
alltför få och små »at tilräckligen uplysa kyrkan». Ingångar funnos 
i s. och v. och framför endera av dessa ett vapenhus. Framför båda 
ingångarna voro stentrappor. Lås (fig. 264) och nyckel äro överflyt-
tade till nuv. kyrkans s. ingång. Invändigt var kyrkan panelad.2 

Den hade trägolv, utom koret, som var lagt med plansten. 
Byggnadsformen ansluter sig bl. a. genom sin plan - det gre-

kiska korset - till en liten grupp små träkapell, som under 1600-t. 
uppfördes i Stockholm. Särskilt närastående är det 1673/74 uppförda, 
redan på 1700-t. rivna S. Olofs kapell,3 som liksom kapellet i Råd-
mansö hade centraltorn och takets mittparti stöttat av fyra pelare. 

1 En utförligare beskrivning av kapellet med belägg ur kyrkans hand!. finnes 
införd i Fornv. 1942, s. 206 ff. 

2 Enligt ssT. PROT.1816 beslötsdåattpanelningen-den inre brädbeklädnaden-
i gamla kyrkan skulle användas i den nya. Man kan därför misstänka, att några 
på nya kyrkans tomvind bevarade bräder härröra från depna panel. De äro må-
lade på framsidan: nedre partiet är rödbrunt,-det övre tunt vitslammat med rester 
av konturlinjer i svart samt av en graciös rankornamentik i rött av 1700-tals 
karaktär(?). 

3 Sv. K., Stockholms kyrkor V, s. 34 ff., fig. 15. 
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Fig. 265. Rådmansö nuv. kyrka från so. Foto I. Anderson 1942. 

Die heutige R ådmansö l{irche von S. 0. The present church at Rådmansö from 


S. E . 

Huruvida dessa pelare i likhet med dem i Rådmansö också huro 
tornet är dock ovisst. Sedermera ha träkyrkor av likartad typ ända 
in på 1800-t. byggts i Sverige (t. ex. i Roslags-Kulla, grannsocken 
till Rådmansö) och mycket allmänt särskilt i Finland.1 

Altartavla och predikstol i gamla kyrkan voro desamma som nu. 
Bänkinredningen var sluten (bänkarna numera använda som panel) . 
Vissa uttryck i kyrkböckerna tyda på, att den var anordnad unge-
fär som i Roslags-Kulla med först 3, senare 4 kvinnfolksbänkar 
»framför predikstolen», som alltså stod på n. sidan; »fram i Choret» 
stodo Kungsgårdens bänkar (ssT.PROT. 1742); Riddersholms bänkar 
hade sin plats under korets fönster, av vilka det 11. 1774 upptogs på 
hovjunkaren Per Ridderstads bekostnad (jfr SST.PROT. 1818). Kor-
skrank nämnes ej i kyrkböckerna och har antagligen icke funnits. 
Orgelläktaren var belägen över sakristian, i vilken trappan dit 
upp var inbyggd. Då denna läktare jämväl vilade på pelare, måste 
den ha skjutit fram över skiljeväggen mellan kyrkan och sakristian. 
Orgeln, som ännu är bevarad (se nedan s. 326), var där placerad inom 

1 Jfr Fornv. 1942, s. 210, och där anförd litteratur. 

/ - 11 366 9 . Sveriges Kyrkor. Uppland I I . 
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,~ ... 

Fig. 266. Ritning till n y kyrka i Rådmansö 1816 av A. Nyström. 

E fter original i B. ST. 


Zeichnung der n euen R å dmansö Kirche Plan for a n ew church at Råclmansö 1816,

1816, von A . Nystr öm. b y A . Nyström. 

ett särskilt skrank. I v. korsarmen byggdes 1774 en läktare, enligt 
uppgift i ssT.PROT. lik den i Frötuna, »panelad inunder, med twenne 
trappor». 

Sedan allt flyttbart borttagits för att så vitt möjligt användas i 
den nya kyrkan, såldes det gamla kapellet i dec. 1818 på auktion 
och inropades av bonden Anders Persson i Åkerö. 
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SKAL/I.

IO 0 l 'l ~ 4 ~ Il '201' . 


Fig. 267. Plan. Uppmätt av J . Söderberg 1939. 

J fr fig. 266, som visar den 1906 igensatta predikstols-

gången och ingången till sakristian. 

Grundriss. Vermessung von P lan . Measurements bv J . 


J. Söderberg 1939. Söd crbcrg 1939, ·· 
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F ig. 268 . Interiör mot ö. Foto I. Anderson 1942. 

Inneres gegen Osten. Interi01· towa rds the east . 


Rådmansö nya kyrka 

Den nya kyrkan är 1816-19 uppförd av gråsten, sandsten och 
tegel (vitrappad) strax nö. om den gamla, efter ritning av A. Ny-
ström, gillad av K. M:t 1816.1 Byggmästare var Jonas Ålström från 
Hedesunda. Den består av rektangulärt långhus med torn i v. och 
ett gravkapell (urspr. sakristia) i n. Sedan 1906 äro ny sakristia 
samt kassavalv och värmekammare med kolrum inrymda i kyrkans 
ö. del, som genom en nyuppförd mur skilj es från resten av lång-
huset (ritning av S. Cronstedt). Samma år ändrades fönstren i kyr-
kans ö. del och öppningen mellan långhuset och n. utbygget (f. d. 
sakristian) igensattes. Skiffertak (sedan 1862, urspr. tegel). Torn-

Kostnadsförslag till den nya kyrkan ha de erhållits redan 1806 och r it nin g 
från »Öfwer Intendents Contoiret» ytterligare tio år tidigare (ssT . P ROT . 1816), 
men församlin gen tvekade att uppföra den i sten, »häldst en svår och dyr tid 
synes nu hota vårt Fädernesland». Kriget 1808 bröt ju också ut ej långt därefter. 
Den ritning, som korn att följ as, n är bygget äntligen sattes i gång, utgjorde en 
omarbetning av den ursprungliga med förminskade proportioner. Den t idigare 
ritnin11en synes yaril förl)qmm•m. 
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Fig. 269. Interiör mot v. Foto I. Anderson 1942. 

Inneres gegen 'Vesten. Interior towards the west. 


huven plåtklädd. Ang. tornuret se nedan. Invändigt är kyrkan 
slätputsad med panel av äldre bänkdörrar. 1906 försågs den med nytt 
innertak av trä samt enkel målad dekor. Brädgolv; i tornet sand-
stensplattor; i gravkapellet tegelgolv. Centraluppvärmning. 

Inredning och inventarier 

Kyrkans inre har fått sin prägel av restaureringen 1906- 07. En 
del inredningsföremål, som nödtorftigt reparerade fått följa med från 
den gamla kyrkan eller som tillkommit under 1800-t:s förra del, er-
sattes då av nya. Med undantag av den gamla altaruppsatsen och 
predikstolen målades därvid all träinredning i ljust blågrönt. 

Altarbordet är timrat av trä; altarring från 1907. ALTARE 

Altaruppsatsen utgöres av ett skulpterat ramverk av trä med 
starkt framspringande postament och baldakin. Ramen omfattar 
en oljemålning på duk: den Korsfäste med Magdalena knäböjande vid 
korsets fot; i bakgrunden Jerusalem. Renoverad av målaren Jacob 
Köhler omkr. 1820. På baldakinens främre kant är i hög relief fram-
ställd förbundsarken, buren av judiska präster, företrädd av harpspelare 
7*- 113660 



FRÖTUNA OCH LÄNNA SK~PPSLAG 

Fig. 270. Abraham och Melchisedek. Detalj av nltarprydnaden fig. 271. 

Foto I. Anderson 1942. 


Abraham und Melchisedek. Detail des Abraham and Melchisedec. Detail of the 

Altaraufsatzes Abb. 271. altar-piece. fig. 271. 

och säckpipblåsare1, efterföljd av soldater. Å postamentet, likaledes 
i hög relief: (å det högre och något indragna mittpartiet) nattvarden, 
(t.v.) måltiden i Emaus, (t. h.) mötet mellan Abraham och Melchisedek, 
framställda som en romersk hövitsman och en överstepräst med 
följen. Bilder och ornamentik äro numera - efter restaureringar 1820 
och 1906 - förgyllda och försilvrade mot i huvudsak grå- eller svart-
målad bakgrund. Postament och baldakin skjuta fram på ett sätt, som 
förefaller omotiverat, då det gäller omramningen av en tavla. Snarare 
skulle man tro att en friskulptur urspr. varit uppställd på detta kraf-
tiga podium - kanske en pietabild eller en Ecce homo, med hänsyn 
till omramningens reliefer. Altarprydnaden har tydligen alldeles sär-
skilt avsett att leda tankarna till nådemedlen. Melchisedeks möte med 
Abraham är i senmedeltidens föreställningsliv en förebild till natt-
varden.2 - Altaruppsatsen uppgives i INV. 1759 vara en gåva 1631 av 

1 Instrumentet kan ej gärna tydas som annat än som en säckpipa, ehuru rätt 
godtyckligt återgiven. 

2 ATS bd 14, s. 193. 
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Fig. 271. Altarprydnad skänkt 1631. Sannolikt krigsbyte från Polen eller Preussen. 
Foto I. Anderson 1942. 

Altaraufsatz, gcschenkt 1631. 'Vahrschein- Altarpiece prescnted in 1631. Probably
Jich Kriegsbente von Polen oder Preussen . spoils of war from Poland or Prussia. 
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kyrkans byggherre, Casper Otto Sperling. Det kan tagas för givet, att 
den är ett krigsbyte, snarast från Polen eller Preussen1 att döma av 
ramverkets stil, som är den polskt färgade italienska renässansen. 
1500-t:s senare del eller 1600-t:s början. H . 260, B. 180. 

PREDIKSTOL Predikstol en, bruten i fem fält, marmorerad i grått och rött med 
blek förgyllning, är starkt restaurerad och kompletterad 1906. Un-
derdelen är icke urspr.; en arbetsritning från 1906, förvarad vid kyr-
kan, visar att den då nygjordes. Från början stod predikstolen direkt 
på golvet eller kanske snarare på ett murat underlag, dit ett par trapp-
steg ledde. På 1700-t. var den likväl försedd med en verklig trappa 
och var väl då snarast fäst vid en pelare. 2 Predikstolen är ett arbete i 
Carl IX:s renässans,3 alltså snarast äldre än det av Sperling byggda 
kapellet. Den kan tänkas ha stått i kapellet på Åkerö backe. 

En sol av förgyllt trä med Guds namn i hebreiska bokstäver, nu 
placerad över altarprydnaden, har hört till predikstolen (INv. 1792) 
och antagligen suttit i fonden mellan taket och korgen (jfr Frötuna). 
1700-t. 

Timglas (fig. 274) av målat, förgyllt och skulpterat trä . Inköpt 
1767. H . 86 . 

BÄNKAR De öppna bänkarna härröra, liksom numm ertavlorn a, från 
1906- 07. Till dess fanns den slutna bänkinredning kvar, som över-
flyttats från kapellet och ett par gånger under 1800-t. nödtorftigt 

1 Jfr RAB EN, a . a. s. 215 f., där den inrangeras bland verk, som »stilistiskt sett 
äro främlingar». Sperling deltog under 1620-t . i striderna i Balticum och Preussen, 
därifrån han synes ha åt erkommit till Sverige på våren 1629. H an var sedermera 
också under någon tid med i 30-åriga kriget, m en svenska plundringar där synas 
ha förekommit egentligen först på hösten 1631. Säckpipan var ett under 1500-
1700-t. vanligt instrument i hela det polska området. 

2 1767 betalades för »gjordt arbete til Predikstolens lagning och prydnad», 
liksom för dess m ålande och predikstolstrappans lagande. Om denna trappas ut-
seende veta vi intet, då den blev obehövlig och förkom i och med det att predik-
stolen i den nya kyrkan försågs med en trappa genom muren (fig. 266). Att under-
redet nygjordes 1906 berodde an tingen på att sådant saknades eller att det befint-
liga ej passade i stilen. 

3 Jfr RABEN, a. a., s. 54, 62, fig. 16, där dess konsthistoriska ställning klarlägges 
och stilens sammanhang med Weserrenässansen framhålles. Uppgiften att den skulle 
vara skänkt 1620 av C. 0. Sperling (som först 1626 köpte Kungsgården från Kronan) 
har j ag dock ingenstädes funnit belägg för. Däremot är Rabens förmodan, att 
den om predikstolen i R ådmansö starkt påminnande predikstolen i Vada (Uppi.) 
ej kan vara så sen som 1668 (Sv. K., Uppi., ms.) , sannolikt riktig. Ordalagen i 
Vada kyrkas räk. 1668 äro ej fullt klara, men uppgiften att verket blev »Wäll 
fulbordat medh nya trappor» pekar i den riktningen . - Jfr även predikstolen i 
Letala (Finlands kyrkor IT, Hfors 1930, s. 55 ff). 



325 RÅDMANSÖ KYRI<A 

Fig. 272. Detalj av altarprydnaden fig. 271. Foto I. Anderson 1942. 

Detail des Altaraufsatzes Abb. 271. Detail of the altar-piece fig. 271. 


Fig. 273. Detalj av altarprydnaden fig. 271. Foto I. Andersson 1942. 

Detail des Altaraufsatzes Abb. 271. Detail of the nltar-piece fig. 271 , 
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reparerats. Den är nu - ommålad 
- använd som panel i kyrkan. 

2 st. bänkskärmar från herr-
skaps- eller brudbänkar framme 
koret. Bänkkrönen, med hållare för 
ljuspipor, nu lösa. Ramverket målat 
i grönt, speglarna med träd och röda 
ornament (fig. 276). Målad inskr. å 
den ena: »H USTRUN HAFWE MANEN 
1 WÖRDNING. EPHS [5] v. 33»; å den 
andra: »I MÄN ÄLSKER EDRA HUSTRUR 
CoL. 3. v. 19.» 1744, då nya bänkar 
för Riddersholm synas ha byggts i 
koret, el. äldre. Stavningen överens-
stämmer bättre med 1703 års bibel 

ORGEL än med 1600-t:s utgåvor. 
Nuv. orgel härrör från 1907. Orgel-

fasaden endast ommålades nämnda 
år. I läkt aren ingå delar av den 
äldre läktaren. 

Ända till 1840-t. användes den 
orgel, som skänktes till kyrkan 1649 
av Caspar Otto Sperling och hans 
maka. Fig. 277.1 Den ser ut som ett 
skänkskåp och består av ett övre 

Fig. 274. Timglas från 1767. skåp med piporna - som i fasaden 
Foto I. Anderson 1942. ännu äro bevarade - och väderlå-Stundenglas von Hour-glass fron1 
1767. 1767. dan samt ett undre med bälgen. Den 

trampa, som nu finnes, tillkom först 
1835, då det beslöts, att »Trampverk skulle insättas i stället för 
nuv. dragremmen» (ssT. PROT.). Över trampan två utdrag. Klavia-
turen är mycket fördärvad . Orgeln har haft sju stämmor. Genom 
sannolikt urspr. etiketter kunna ännu identifieras principal, fleut, 
gedackt, octava, superoctava och borduna2 • Orgelhuset, av ek, är 
dekorerat med plattskärning och målning, huvudsakligen i rött, 
delvis med marmorering. Genombrutna fyllningar å taket och över 

1 S. 'VALLIN, Nordiska museets möbler från svenska herremanshem I, Sthlm 
1931, s. 112- 115, fig. 186--193. 

2 En etikett är till största delen bortriven. Genom sst. prot. vet man emellerti d 
a tt liven »Trompet-stämma » funnits. 
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Fig. 275. Predikstol från 1600-talets början. Foto ATA. 
Kanzel vonAnfangdes17.Jhs. Pulpit from the beginning of 

the 17th century. 
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Fig. 276. Bänkskärm från herrskapsbänkarna i kapellet. Foto I. Anderson 1942. 
Bankschranke von den H errschaftsbänken Pcw screen from the seats of the gentry

in der Kapelle. in the chapel. 

klaviaturen. Pipfasaden kan tillslutas med dörrar, målade på yttre 
sidan med ornament i gult på svart botten, givarnas vapen, det 
Sperlingska och det Ulfsparreska, initialerna C 0 S, resp. EV S,1 

samt årtalet 1649; på den inre sidan med bilder av en harpspelare 
och en oboeblåsare. 2 På dörrarna över klaviaturen ära blomster-
urnor målade. Inskrifterna, på tyska, med frakturstil i guld på blå 
botten, ära hämtade ur Psaltaren 135: LoBET DEN NAMEN DES HERRN 
ALLE KNECHTE LoBET rn SEINEN NAMEN etc. 

Hiilphers3 uppger om denna orgel: »säges wara eröfradt i Holsten». 
Om denna utsago är riktig, torde orgeln ha tagits som krigsbyte 
under Lennart Torstenssons fälttåg i Holstein och Danmark vintern 
1643- 44 och senare ha förvärvats av Sperling. 4 Årtalet 1649, vapnen 

1 C[aspar] O[tto] S[perling]- E[lin] V(lf]S[parre]. 
2 Snarast är det instrument han blåser på en pommer eller bomhart, en 

bastyp av oboen, parallellföreteelse till fagotten. Godhetsfullt medd. av doc. A. 
Moberg. 

3 A. HtiLPHERs, Historisk afhandling . . . om orgwerksinrättningen, Westerås 
1773, s. 253. 

4 Uppgiften i rnv. 1759, att orgeln skänkts 1631, kan bero på sammanblandning 
med övriga gåvor detta :i r av samme donator. 



329 RÅDMANSÖ KYRKA 

Fig. 277. Orgel, skänkt 1649. Sannolikt krigsbyte. Foto Nord. Mus. 
Orgel, gcschenkt 1649. Urspriinglich wohl Organ, presented 1649. Probably spoils 

Kriegsbeute. of w a r. 

och initialerna, antagligen även de målade ornamentala bårderna äro 
i så fall tillagda, då gåvan skulle överlämnas till kyrkan. Att orgeln 
är åtminstone ett par årtionden äldre äff så får kanske anses troligt 
på grund av den urspr. dekoren . Reparationer ha förekommit 1725, 
1754, 1768 (för Trompetstämmans och pustarnas ____:_ två sådana fun
nos - rensning och lagning), 1806, 1823 och 1835 (bälgens förfar



DOPSTÄLL 


NATTVARDS-
SILVER 


BRuosKRuo 


330 FRÖTUNA OCH LÄNNA SKEPPSLAG 

digande). Efter sistnämnda reparation utgick lön till orgeltrampare 
i stället för som tidigare till orgeldragare. Sedan 1883 dep. i Nord. 
mus. Inv. nr 36454. H. 255, B. 131, Dj. 64,5. 

1844 uppsattes ny orgel av orgelbyggaren Joh. Lund. Dess fasad 
användes ännu. Delar av verket ingå i nuv. orgel, andra delar ligga i 
tornet. 

Dopställ av försilvrad metall. 1800-talsrokoko. Ängeln, som upp-
bär dopskålen, har antagligen urspr. burit en kandelaber. Skänkt 
1911. H. c. 75. 

Dopskål av tenn från något av åren 1831- 54. 
Kalk (med paten och skumsked) av förgyllt silver; foten med 

drivna, svängda åsar; »förökt ... år 1778». Enligt stplr å såväl fot 
som cuppa tillverkad 1778 av C. Fahlburg, Uppsala. H. 26. 

Sockenbudskalk av silver, omgjord 1825 av Herkepeus i Norr-
tälje (RÄK., stplr). Tillhörande paten äldre, ehuru märkt 1825. 

Vinkanna av silver, enligt stplr tillverkad 1778 av C. Fahlburg, 
Uppsala. H. 38. 

Oblataskar av silver. 1. Fyrsidig. På locket graverad krona 
och monogram GMS1 . Stplr: öppen krona, MP (= Michel Pohl d. ä., 
mästare i Stockholm 1655- 98). L. 10, B. 8, H. 5,5. - 2. Förgylld, 
oval. Ovanpå locket är fäst ett ornamentalt, genombrutet silver-
bleck. På framsidan av asken ingraverad krona jämte ett dubbel-
monogram EGH. 2 Stplr: ~~ (= Johann Christoph Treffler3), Augs-
burgs vapen och en otydlig; åldermansranka. L. 12, B. 9,5, H. 5. -
Båda förekomma i rNv. 1759. 

Någon gång omkr. 1721 (jfr de till det äldsta INV. fogade anteckning-
arna) skänkte amiralskan Catharina Rosenfeldt4 till kyrkan en brud-
skrud, bestående av: 1. Brudkrona av förgyllt och oförgyllt silver med 
små bladformade kläppar och på ringen fästa, gjutna och ciselerade ke-
rubhuvuden. H. 10,5, diam. 18. - 2. Bälte av silver (fig. 279), bestå-
ende av medelst ringar hopfästa plåtar (»siu länkar och .en häkte-
plåt»), ornerade i gjutet, endast obetydligt överarbetat arbete. Å de 

1 Kanske Gustaf Sperling (amirallöjtnant, t1660) g. 1659 m. Märta Posse (om-
gift 1661). 

2 Sannolikt Ebba GutHeimb, maka i andra giftet till Peter Soldan, adlad Rid-
derstad (se notens. 335), t 1739. 

3 Guldsmed i Augsburg, t 1722; se NI. ROSENBERG, Der Goldschmiede lVIerk-
zeichen I, Frankf. a. M. 1922, s. 151. 

4 Dp. 1666, t 1725, dotter till amiralen Verner v. R. och 1694 g. m . amiralen 
Gustaf Wattrang, t 1717. Wattrang var sedan 1713 ·ägare till Rådmansö kungsgård. 
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,:.~ ~--!• Cr,. t~H ~.C:.. ....._... I ~,..,.. 

Fig. 278. Ritning till orgel av Alb. Törnquist 1843. Efter kopia i B. ST. 
Zeichnung der Orgel. Von A. Törnquist 1843. Drawing for an organ by A. Törnquist, 1843. 

yttersta plåtarna fem, å de övriga tre figurer på varje. Figurerna visa 
blott två varian~er: helig man med korsstav och naken genie. Å 
häkteplåten ett kvinnohuvud med frisyr och ståndkrage från 1600-t:s 
början. Sannolikt tyskt arbete. L. c. 96, B. c. 5. - 3. »Bröstked» 
av silver (fig. 279), bestående av rektangulära plåtar, sammanlänkade 
av fyrdubbla kedjor. Plåtarna äro gjutna och hålrummen ha varit 
fyllda med emalj (grön sådan bevarad på några ställen), så att ett 
blad- och blommönster bildats. Under en plåt är ingraverat: Karen 
Pedersdotter; under en annan (knäppet): Ioannes Ioannis Hvessingivs1 

1633. L. 118. - 4. »Silfwerpantzar ked» med vidhängande ihåligt 
silverkors. Kedjan från 1600-t:s början. Korset, som har graverade 
geometriska ornament, är enl. RÄK. köpt 1766, men är antagligen 
äldre (omkr. 1600?). Ursprungligen hängde ett silverkrucifix på ked-
jan. Korsets H. 6, kedjans L. c. 100. - Samtliga föremål sakna stplr. 
Bältet och kedjorna ha varit förgyllda (INv. 1759). Åtminstone en 

Namnet sannolikt taget efter Hvessinge Jandsby på Själland. 1 
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Fig. 279. Bälte och bröstkedja av silver, hörande till den 1721 skänkta brnd-
skruden. Foto ATA. 


Giirtel und Brustkette, zu dem 1721 ge- Girdle and breast-chain, belonging to thc 

schenkten Brnutgewand gehörend. bridal apparel presented in 1721. 
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del av gåvan torde vara krigs
byte från Danmark. För brudkro
nans och brudsilvrets nyttjande 
inom församlingen skulle betalas 
32 sk. banco, om de utlånades 
utom församlingen 1 Rd. banco.1 

Bli nd äldre ljusredskap mär
kas: L.JUS

REDSKAPLjuskronor av gjutet och 
slipat glas på mässingsställning. 
1. Droppformade och eklövsfor
made prismor; glasstavar. Omkr. 
1700. H . 80. - 2. Romboida, 
droppformade och eklövsfor
made prismor; stjärnor och 
obelisker; ett fåtal glasstavar. 
Omkr. 1700. H . c. 98. Antag
ligen densamma, som 1906 sä

»betydligt defekt». ges vara Fig. 280. Tennljusstake. 
Skänkta 1818, resp. 1820 (?) av Foto I. Andersson 1942. 

Pcwter ca ndle-stick. »gl. Lots drängen Per Nilsson Zinnleuchter. 

i Tjockö». 
Ljuskronor av malm. 1. 16 ljusarmar i två rader. Inskr. : MATIAS 

IOHANSON ÖSTAN MAN K ED w(?). - HERANS ORD ÄR MIN FÖTERS 

L YCHTA OCH ET LIVS PÅ MINOM VÄGOM Psaltaren 119 Anno 1691.H.c. 
47 . - 2. 8 ljusarmar i en rad. Barocktyp. Sannolikt en av de kronor, 
som efteråt inskrivits i det äldsta I NV. H. c. 62. 

Lju sp låta r, ett par, av gulaktig metall. Krönt reflexsköld med 
driven tulpanornamentik. Upptagna i I NV. 1759. H. 55. 

Ljusstakar. 1. Par, av t enn. Stplr saknas. Ålderdomlig typ. 
Säkerligen desamma, som nämnas redan i det äldsta mv. (före 1711). 
H. 25. - 2. En, av gulaktig metall. Driven tulpanornamentik. San
nolikt den ena av de »2:ne af Paji», som upptagas i I NV. 1759. H. 30. 

Altarduk, hopskarvad av tre relativt fullständiga våder av en bro- TEXTILIER 

derad kjol samt bitar av ytterligare tre. Broderiet är utfört i platt
söm, knutsöm, !angett, öppen kedj esöm och olika bottensömmar 
(fig. 281) med vit tråd på mycket fint, kyprat (fyrskaftat) linne. 
Omkr. 1720-t. Enligt uppgift i Nord. mus. arkiv skänkt till kyrkan 

1 E n uppsats om silvret i Rådmansö av antikvarien 0. IO.LLSTRÖM kommer 
att ingå i nästa häfte av UFT. 

8 - 11 suuo. Sveriges K11rkor. U ppland I I . 
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Fig. 281. Det alj av antependium i vitbroderi. 1700-talets början. Foto Nord. Mus. 
Detail eines Antependiums. \Veisstickerei , Detail of antependium in white embroidery.

Anfang des 18. Jhs . Beginning of the 18th century. 

1820 av fröken v. H eland på Rådmansö kungsgård. Dep. 1883 i Nord. 
mus. (inv. nr 36459). 163,5 X187. 

Mässhakar. 1. Fig. 282. Skuren och oskuren röd sammet på 
atlasbotten; 1500-talsmönster. P å ryggen kors av breda guldgaloner 
m ed röda silkeränder samt smal guldspets. Rester av blått lärfts-
foder. Upptagen först i INV. 1759. L. (främre) 100, (bakre) 110. - 2. 
Tunn sidenbrokad med fantasimönster, brocherad med guldtråd (?), 
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Fig. 282. Mässhake. Stoff med 1500-talsmönster. Foto Nord. Mus . 
Messgewand. Das Muster ans dem 16. Jh. Chasuble. Material with 16th century pattern. 

gulrosa och blått silke på gräddvit botten. På ryggsidan kors av 
breda guldgaloner samt initialerna P R S-E G H.1 Foder av tryckt 

Peter RidderStad-Ebba GutHeimb (Peter Soldan, adlad R idderstad, till 
Sidö [sedermera Ri ddersholm], f. 1671, ryttmästare, t 1729, g. m. Ebba Gutheimb, 
t 1739). 

1 
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Fig. 283. Tryckt kattun, använd som foder i mässhake från 1700-talets förra del. 

Foto Nord. Mus. 


Bedruckter Kathun, als Futter fiir ein Printed cotton cloth, used as lining in a 

Messgewand a us der ersten Hälfte d es chasuble from the earlier pa rt of the 18th 

18. Jhs. century. 

kattun i rött och brunt (fig. 283). 1700-t:s förra del. L. (främre) 115, 
(bakre) 137. - 3. Fig. 284. Brokad med mönster av rosenbuketter och 
flygande bin i spetsovala fält; guldtråd(?) samt silke i grönt, gult och 
(urspr.) rosa i mönstret, silvertråd(?) i grunden. På framsidan applika-
tionsbroderi (sol med Guds namn i hebreiska bokstäver) i guldtråd 
samt gult, grönt, mörkbrunt silke; på ryggsidan har varit applicerat 
ett kors, som nu är bortsprättat; däromkring INRI samt årtalet 1732 
och initialerna 0 F M- C F M. Oblekt lärftsfoder. Jämte kalkkläde 
av samma tyg inköpt 1820 från Katarina kyrka i Stockholm, dit de 
skänkts 1732 av hökaren 01. Forsman.1 Stoffet är persisk brokad , 
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Fig. 284. Detalj av kalkkläde från 1732. Persisk brokad från 1600-t. 

Foto Nord. mus. 


Detail eines Kelchtuchs von 1732. Persische Detail of chalice cloth from 1732. Pcrsian 

Seide. silk. 

mycket likt stoffet i en mässhake, vilken 1709 skänktes till Husby-
Långhundra kyrka.1 L. (främre) 98, (bakre) 134. Kalkklädet 63 x 60. 

Samtliga ovanstående mässhakar; jämte kalkklädet, dep. i Nord. 
mus. 1883 (inv. nr 36455- 58); sedan 1943 i St. H. M. 

Av i kyrkan bevarade textiler tyckas de äldsta vara 2 st. håvar av 
svart sammet från 1820-t. 

lNv. 1759 upptager dels en äldre kyrkvaktarrock av blått kläde 
med röda uppslag och krage, dels en nyanskaffad sådan, brun med 
röd krage, samt kalott och spanskrör. 

Se Sv. K., Uppi., bd lII, s. 107, fig. 128. 1 
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OLJEMÅL- I koret hänga två oljemålningar på duk. 1. Tobias och ängeln. 
NINGAR 1700-t:s början. Samtidig ram av förgyllt trä. Skänkt 1820 av altar-

uppsatsens restaurator, målaren Jacob Köhler. 78 x 81. - 2. Kristi 
gravläggning. 1700-t. Skänkt på 1820-t. av fru Engmark, varvid 
nuv. ram antagligen påsattes. 52 x 58. 

Carl XIIl:s tal till Riksens ständer 1810 i ram av förgyllt trä 
från 1819. 

Votivskepp, tremastat örlogsfartyg med två täckta batterier. 
Julen 1791 hembjöd kronobåtsman Berg skeppet till kyrkan, »då 
enhwar yttrade sig wara nögda det skulle till prydnad och åmin-
nelse af en snäll hands arbete få sitta qwar i kyrkan». H. c. 125 cm. 
L. c. 150 cm. - Ytterligare två skepp, »från taket hängande», hade 
tidigare funnits i kyrkan. De togos bort under 1800-t:s förra del. 

KLOCKOR De urspr. klockorna voro 1631 skänkta av C. 0. Sperling. Den 
större av dem, som vägde 11 lispund 15 marker, togs i avräkning 
1851, då ny storklocka (= nuv. lillklockan) göts. Den mindre in-
köptes 1909 till St. H. M. (inv. nr 13682). Inskr. (minuskler): X ave 
maria grasia x plena dominus x tecum x MDXVI. Säkerligen 
hemförd av Sperling från utlandet. H. 46, diam. 43 cm. - 1907 an-
skaffades nuv. storklocka. 

uRVERK Utom klockorna finnes i tornet även ett urv erk, sannolikt skänkt 
av C. 0. Sperling. Det omtalas i varje fall redan före 1711 (1Nv.) 
såsom »förfaritt och odugeligitt - sedan blifwit botadt». Enligt upp-
gift är det ännu i dag till en viss grad funktionsdugligt. Det har givet-
vis åtskilliga gånger reparerats, men efter vad det förefaller av hand-
lingarna har verket aldrig fullständigt ersatts av ett nytt. Ända till 
1906 voro urtavlorna blott två. De utökades då till fyra, men den änd-
ring av verket, som härav påkallades, har enligt uppgift försämrat det. 

Sammanfattning 
I. Ett litet träkapell, stående på Åkerö backe, var 1599 nyligen uppfört. På 

1630-t. flyttat till Svenska Högarna. - - Bevarat inventarium: (möjligen) pre-
dikstolen. 

IL Knuttimrad korskyrka med öppen takstol byggdes på 1630-t. Torn med hög 
spira, vilande på fyra stolpar, som gingo tvärs genom kyrkan. Denna byggnad 
revs 1818. - Bland bevarade inventarier är altaruppsatsen krigsbyte, tro!. till-
verkad omkr. 1600, orgeln ävenså, byggd på 1620-t, predikstol och bänkskärmar 
inhemskt arbete. Även tornuret torde härröra från denna tid. 

nr. Nuv. stenkyrka byggdes 1816-19, varvid en stor del av de gamla inven 
tarierna överflyttades. 1844 ny orgel. 
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Fig. 285. Kyrkklocka från 1516. Foto ATA. 

Kirchenglockc von 1516. Church hell from 1516. 


IV. 1906--07 restaurerades kyrkan under ledning av S. Cronstedt, varvid 
utrymmena delvis omdisponerades. Nya bänkar m. m. Enhetlig målning av in-
redningen. 

Zusammenfassung 
Per. 1. Eine kleine Holzkapelle war nach Angahe kurz vor 1599 errichtet. 

In elen 1630er .Jahren wurde sie nach den »Svenska 1-lögarne » vcrsetzt. - Von 
clieser Kapelle stammt vielleicht <lie jetzige Kanzel (Abb. 275). 

Per. 2. Eine kreuzförmige Blockholzkapelle mit offenem Dachstuhl aus den 
1630er .Jahren. uher der Kreuzmittc ein Turm mit hoher Spitze, auf vier quer 
durch <lie Kirche gehenclen Pfostcn. Die Kirche wurde 1818 abgerissen. - Unter 
dem erhaltenen Inventar fällt der Altaraufsatz auf, der Kriegsbeute und vermut-
Jich um 1600 hergestellt ist (Abb. 271), ferner auch die Orgel aus den 1620er 
J ahren (Abb . 277) und die Turmuhr. 

Per. 3. Die jetzige Steinkirche, erbaut 1816-19. Bei dieser Gelegenheit wurde 
ein grosser Teil cles Invcntars der alten Kirche hierher iiberfiihrt. Neue· Orgel im 
.Jahre 1844. 

Per. 4. Restaurierung de.r Kirche. in den .Jahren 1906- 07 unter Leitung von S. 
Cronstedt. Neue Bänke u. a. m . Einheitliche Ausmalung des Inneren. 

Summary 
Per. I. A little " ;noden chapel is stated to have been erected before 1599. 

Removed to Svenska Högarne in the 1630's. The present pulpit (fig. 275) 
possibly originates from this chapel. 

Per. IL A cruciform Iog-timbered church with open roof-truss, built in the 
1630's, Over the centre of the cross a tower with a high spire, resting on four 
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posts, which ran throughout the whole church. The church was demolished in 
1818. Among the inventories preserved is the retable, which was war-booty, 
probably produced about 1600 (fig. 271), also the organ, built in the 1620's (fig. 
277) and the turret clock. 

Per. III. The present stone church, built in 1816- 19, when many of the old 
inventories were transferred from the old church. In 1844 a new organ. 

Per. IV. In 1906- -07 the church was restored under tbe direction of S. Cronstedt. 
New seats, etc. Uniform painting of the interior fittings. 

Tillägg. Organisten S. Segelson i Rådmansö har haft vänligheten göra en 
undersökning, huruvida någon ännu bevarad byggnad kunde tänkas vara upp-
förd av timret från den gamla kyrkan. Så tycks emellertid icke vara fallet. 
Åtminstone har ingen i orten kännedom därom. En flöjel med årtalet 1785, 
som uppges härröra från gamla kyrkan, finns bevarad i Sinvik. 

Fr. o. m. aug. 1944 inflyter i Norrtälje tidning en sammanfattning av herr 
Segelsons forskningar under titeln »Rådmansö kyrka genom tiderna», till vilken 
även hänvisas för en del ytterligare detaljer rörande skärgårdskapellen (jfr s. 
415 ff). 

Fig. 285 a. 
Fröluna kyrka. S. Erik. Bild av ek ur ett al-
tarskåp, som antagligen stått på högaltaret. 
Två bilder ur samma skåp äro nu inplacerade 
i Elisabetskåpet, fig. 240. Ytterligare ett antal 
bilder tillhöra liksom den här avbildade figuren 

olika privatpersoner. Jfr s. 310. 

Frötuna Kirche . St. Erik. Mitte des 15. Jahrh. 

frötuna Cl1urch. ~t . Eri~. MiddJe of 15tJ1 centur~'. 
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Fig. 286. Länna kyrka frän SO. Foto I. Anderson 1942. 
Länna Kirche von S. 0. Länna Church from S. E. 

LÄNNA KYRKA 

UPPLAND, STOCKHOLMS LÄN, FRÖTUNA OCH 


LÄNNA SKEPPSLAG 


UPPSALA ÄRKESTIFT, SJUHUNDRA KONTRAKT 


Tryckta källor: GRAU s. 39 (skiss av kyrkans exteriör, men inga upplys-
ningar i texten). - RADLOFF 2, s. 37, 41. - NoRRT. TIDN. 1895: nr 97; 1898: nr 
73; 1919: nr 111. 

Handskrivna källor och avbildningssamlingar: KB: Per. Mon. III, 
anteckn. å de i slutet av volymen inbundna opag. 8:0-bladen. - ATA: lHR-

FoRs s. 1478. - INv. 1829; handl. rör. de nu i St.H.M. befintliga medeltida bil-
derna, 1900-t:s restaureringar samt renovering av en medeltida ljuskrona m. fl. 
föremål. - B. ST.: bl. a. brev från prosten Humble1 med begäran om besikt-
ning av kyrkan 1778, syneinstrument 1782 (ingående i ett utslag av Stockholms 
läns lagmansrätt), tjänstememorial av S. Cronstedt (1914) m . fl., brev från kyrko-

1 ()~of HuMBLE1 f. 172,0, k~rkoherqe j Länna 1774, prost 17911 "!" 18l0,-
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Fig. 287. Detalj av karta från 1639 över Länna kyrkas omgivningar. 

Efter original i L. ST. 
Detail einer Karte iiber die Umgebung der Detail of map from 1639 of the surroun-

Länna Kirche. 1639. dings of Länna Church. 

herde Silver 1919, m. m. rörande 1900-t:s restaureringar, ritning till ordnande 
av altarpartiet 1895. - RA: E. D. Handl. 1895 7/11. - L. ST.: A 8, s. 134 (karta 
från 1639 av lantmätaren Sven Månsson över kyrkans närmaste omgivningar). 
- UB: Palmskiöldska saml. vol. 274, s. 81; Nordinska saml. vol. 1910: v1s.PROT. 
1641; vol. 39 fol.: Upbörden 1531,1 bl. 24; S 33 (ryggtitel: Tidström, Reseanteckn . 
1760 & c.) s . 74. - Uppsala universitets konsthistoriska institut: exk. prot. 
1910 (en avskrift i Stockholms högskolas konsthist. inst.). - Jfr även företalet. 

Av till Domkap. inkomna hand!. förvaras de äldre i ULA. 

Kyrkans arkivalier: RÄK. fr. 1626 (före 1638 ofullständiga), ssT.PROT. 
1680-1704 (fragmentariska) samt från 1735, v1s.PROT. fr. 1700, INV. fr. 1597, 
anteckn. om gåvor till kyrkan 1675- 77 samt om vad vid kyrkostöld förlorats 
1676 (L I 22), tillväxt av inv. 1699-1731 ?, 1737-62? (L I 5), 1812-20? (L I 8), 
anteckn. rör. klockstapelsbygge, 1680-t. (L I 1 och L I 3), inskr. på medeltida 
klocka och gravsten (L I 2), på Axel Rynings epitafium (K I 1) samt på fattig-

1 Härvid lämnades från Länna: 
En klocka 1111 Skpd 1111 Iispd 
Silff .... Il löde mk 
penningar för tionde XIII! mk 
Pecunia minuta [ = småmynt] XXII öre 
penningar för affradt 1111 marc 

minus I öre 
2 Signum i ULA. 
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, 
I ~ J ·t "' 

F ig. 288 . Karta från 1830 över Länna bys inägor. 
Efter original i ULA. 

Karte iiber d en zum Dorf Länna Jlfap from 1830 of the infields in 
gehörigen Kultur- u nd Ack erboden. L änna village. 

1830. 

bössan 1814 (L I 8), bänkdelning 1664, d:o på läktaren 1718, balkdelnin g 1632, 
karta över Länna bys inägor av Dav. Kammaker 1782, »betrad » 1830, 2 st. kar-
tor över rågången mellan Länna by och Länna kyrkovall av M. C. Grave 1836 
och 1837, ritning till orgelfasad, odat. (omkr. 1826). 

Länna sn nämnes tidigast 1303.1 E n sägen i orten berättar , att kyrkan urspr. 
legat vid Mora, ett stycke bortom Penningby från nuv. kyrkan räknat, där en 
äng ännu kallas kyrkängen .2 Den nuv. kyrkans läge har valts med hänsyn till 
de medeltida vattenvägarna. I Lännasjön korsades två farleder, en i n. -s . och en 
i ö.-v. riktning. Socknen, som tidigare omfattade även nuv. Blidö sn, är fortfa-
rande till stor del en skärgårdssocken, och församlingsborna kommo förr till 
övervägande del båtledcs till kyrkan .3 

Kyrkvall, kyrkogärd och klockstapel 

Kyrkan är byggd i en sluttning ned mot Länna kyrksjö. S. om 
kyrkan, mellan kyrkogården och sjön, är av ålder kyrkvallen be-

1 SD nr 1400, jfr nedan . s. 353. 
Meddelat av landsfiskal G. Holmberg. 

3 Om Länna kyrkas läge och båt färderna dit se S. Solen Julhälsning till 
församlingarna i ärkestiftet 1939, s. 101. 
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0 SITUATIONSDLAN 
KLOCKSTADEL 

SKAlA 
OD'20Xl40!'.llJ0070M 

Fig. 289. Situationsplan, uppmätt av 
J. Söderberg 1939-. 

Lageplan, 1939 von J. Söderberg abge-
messen. 

General plan, measurements by J. Söder-
berg, 1939. 

lägen (fig. 288, 289). Vid stran-
den synas ännu lämningar av 
landfästet till åtminstone en av 
de bryggor, vid vilka kyrkbåtar-

e_ na landat. Ett ssT.PROT. från 
1751 klagar över att intrång 
göres på socknens »af ålder och 
urminnes häfd nyttiade Kyrckio-
ägor, eller den plats, som Soch-
nestugan, Klockarens hus och 

Fig. 290. Klockstapeln, uppmätt av S. Kyrckiotijondehärberget äro 
Brandel 1915. bygde på; hwilcken plats ock ärDer Glockenturm, 1915 von S. Brandel 

aufgemessen. för Sochnen så mycket oumgiän-
Detached b elfry, measurements by S. Bran-

del, 1915. geligare, som Sochnemännen där 
hafwa sina siöbroar och land-

gångar, dit de lända med sina båtar, samt därifrån hafwa sin gång 
til Kyrckian och så tilbakars igen». Några bönder hade nu byggt för 
vägen med en hög gärdesgård och därigenom minskat kyrkvallens 
hävdvunna utrymme. Där sockenstugan m. m . låg 1751 ligger nu 
skolan. 

INH ;\GNAD Den urspr. kyrkogården är numera uppterrasserad åt s. och ö., 
här är på den gamla murens fot häck planterad och nya kyrko-
gårdsområden äro lagda därutanför. Åt v. utvidgades kyrkogården 
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på 1830-t. Av den mur, som 
1792 lades av dalkarlar, återstå 
endast stycken i n. och s. (jfr fig. 
289). I äldre tid fanns rappad 
mur med tjärat tak. - Vid in-
gångarna till gamla delen av 
kyrkogården stå grindpelare, 
murade 1788- 94 såsom ersätt-
ning för två nedrivna stigluckor 
av tegel med spåntak, av vilka 
den ena var belägen i nö. hörnet 
av bogårdsmuren, den andra i 
s. sannolikt mitt för vapenhuset 
(jfr fig. 287, 288). - 1749 fanns 
en fattigbössa av järn »wid stora 
Steg Luckan» (INv.), som senare 
försågs med stolpe och tak. 1814 
fick den följ. inskr.: »Gif glad din 
skärf! Rik kommer den / Till dig 

Fig. 291. Länna klockstapel. Foto S. 
Brandel 1915. 

Der Glockenturm von Länna . 
Länna detached belfry. 

och dina barn igen.» 
Uppe i backen nv. om kyrkan ligger den av byggmästaren Carl KLocKsTAPEL 

Öhrn 1767 uppförda, rödfärgade klockstapeln1 (fig. 291). Den har 
alltifrån början varit brädklädd med spånklädd huv, vars flöjel 
här årtalet 1767. Tidigare stod en öppen stapel utanför bogårds-
muren strax s. om kyrkan (se fig. 292). Byggd 1747, ägde den alltså 
bestånd endast 20 år, vilket berodde på att däri använts virket från 
en föregående stapel, uppförd 1687-88. Då den nuv. stapeln bygg-
des, användes därför endast nytt virke. - En ännu äldre stapel 
nämnes 1654 (RÄK.). 

Kyrkobyggnaden 

Kyrkan är en s. k. salkyrka. Murverket är enhetligt och vittnar PLAN OCH 
MATERIALom att byggnaden bibehållit sin ursprungsform från tiden omkr. 

1300. I n. en urspr. sakristia, i s. ett på 1400-t. uppfört v a pen-
hus. Kyrkans yttre L. är å nordfasaden 33 m = 100 gr.f., gavelns · 
H. 16, 7 m (50 gr.f. = 16,5 m). Materialet är gråsten med tegel 
i valvsystemet och i alla omfattningar, även de urspr. Kyrkan 

Inskr. CWB 1816 å en av hjärtstockarna torde avse kyrkvaktaren i Frg-
t una1 Carl \Vesterber~, som detta år reparerade stapeln , 

1 
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är sedan 1895 orappad med 
tjocka cementerade fogar mel-
lan stenarna,1 men har tidigare 
varitvitrappad(RÄK.1681,1702, 
SST.PROT. 1790). Från vapen-

--.;----~- -~--::;:.? husets vind synas å den gamla 
yttermuren spår av puts. Inga 

Fig. 292. Länna kyrka efter teckning av hörnkedjor. I sö. hörnet, ung. i 0. Grau 1748. 
Die Kirche zu Länna. Länna Church from a manshöj d är inmurat ett styckeZeichnung von 0. drawing by 0. Grau,

Grau 1748. 1748. av en släthuggen, korsmärkt 
sandstenshäll (fig. 293) 

Av de urspr. fönstren äro ännu tre bevarade: två på den s. si-FÖNSTER 

dan, ett på den n. (fig. 298); delvis förbyggda av valven. De nuv. 
rektangulära fönsterramarna av trä äro givetvis mycket senare, 
men innanför dem är den urspr. tegelomfattningen - obs! ej form-
tegel - med rätvinklig betäckning2 inom en avtrappad rund-
båge bevarad och har aldrig varit igenmurad. Ett liknande, kanske 
ej fullt så smalt fönster har funnits strax v. om vapenhuset; spåret 
av dess övre del är synligt inifrån kyrkan. Det igenmurades sanno-
likt redan vid vapenhusets tillbyggande. Utom de urspr. finnas på 
n.-sidan två större stickbågiga fönster, det ena (vid predikstolen) 
från 1700-t:s förra del, det andra sannolikt från 1789- 90, på s.-sidan 
två liknande jämte ett kortare. Samtliga äro justerade på 1800-t.3 

V.gavelns fönster vidgades på 1730-t. och har senare helt ommurats. 
Det beskrives 1898 som »ett bredt rundbågigt fönster, infattadt uti 

1 Cementeringen av murarna utvändigt, jämte bestrykning med oljefärg 
invändigt, vilka båda åtgärder vidtogos 1895, ha visat sig ödesdigra, i det de 
starkt befrämjat uppkomsten av fuktskador (för vilka redan kyrk:ms läge i en 
backsluttning disponerar). Muren har förlorat sin 'andningsförmåga'. Jfr tjänste-
memorial i B. ST. av S. Cronstedt 1914, S. Curman 1919, G. Holmdahl 1919, 
m. fl. En efter vad det anses relativt effektiv motåtgärd vidtogs 1913, då en ce-
menterad dräneringsgrav, vars botten är något djupare belägen än kyrkans golv, 
anlades utmed byggnadens n. och ö. sidor. 

2 Jfr ett urspr. fönster i Rosl.-Bro (ovan fig. 104), som dock skiljer sig från 
Lännas genom att omfattningen ligger närmare murens ytterliv. Detta fönster 
är sandstensomfattat. Det kan icke med full säkerhet sägas, om själva fönster-
posterna till de urspr. fönstren i Länna äro av överputsad sandsten eller av 
tegel, troligen dock det senare. I smygarna är i alla händelser tegel använt. 

a Tydligen har teglet kring de urspr. fönstren oregelbundet gripit in ganska 
djupt i granitförbandet på ömse sidor. Vid restaureringen 1895 har det över-
putsats och behandlats med färg för att te sig som gråsten. Samma är för-
hållandet med omfattningarna kring de yngre fönstren. 
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Pig. 293. Parti av kyrkmurens SÖ hörn med kors-
märkt sten. 

Teil der S. O. Ecke der Kir- Part of the S. E. wall of thc 
chenmauer mit einem mit church, showing the cross-
zwei Kreuzen versehenen marked stone. 

Stein. 

en muren insänkt spetsbåge»1 (spåret efter spetsbågen synes tyd-
ligt å ett foto från 1915). På ö.gaveln fanns väl urspr. ett långsmalt 
fönster, möjligen två eller tre kopplade.2 »För te östre fönstren at 
byggias» betalades 1633. 1700 betalades »för det östra fönstret medh 
ramarne», jämte kosthåll åt snickare och glasmästare, samt »till den 
som uthögg gamla fönstret och igenmurade», allt tydande på att en 
äldre fönsteranordning då ändrades.3 Sedan 1895 är fönstret på denna 
gavel helt igenmurat med tegel och gråsten, som putsats och försetts 
med målade fogar i avsikt att likna den kringliggande gråstensmuren. 

1 NORRT. TIDN. 1898, nr 73. 
2 »Korets fönster på ö. gafvelväggen har varit tredubbelt(?); af två smala 

igenmurade på något afstånd från sidorna af det nu befintliga mellersta synas 
spår.» (W. Schiirer V. vValdheims anteckningar i Penningby-arkivet, 1881.) 

3 Sannolikt gjordes då ett kortare och bredare, för altarprydnadens skull 
högt placerat fönster. Det kallas i ett »Utlåtande och förslag för Länna kyrkas 
restaurering » 1895 (RA) »det lilla fenstret bakom och öfver altartaflan» och säges 
lämna »en ringa belysning i kyrkan», samt vara »af en så ful form, att detsamma 
är en vanprydnad för altarväggen». I samma utlåtande föreslås, att kyrkans 
urspr. fönster skulle bibehållas, »vittnande om forntidens naivete och egendom-
liga smak», ett för tiden ovanligt utslag av pietet. - I detta sammanhang må 
hänvisas till av Brandel (B. St.) och kyrkoherde Silver (brev i B. St. samt Norrt. 
tidn. 1919, nr 111) omnämnda bitar av ett massverksfönster, inlagda »i korgaveln 
över takstolens dolda högben». Några sådana bitar ha emellertid vid föreliggande 
undersökning icke anträffats. Möjligen har en förväxling med Frötuna råkat 
ske (jfr s. 258). 



348 FRÖTUNA OCH LÄNNA SKEPPSLAG 

~ = omkr. 1300. 
~~ 1400-ts förra d el. 
ml~ 1400-ts mitt. 

R-

294. Plan, uppmätt av S. Brandel 1915. 
Grundriss, aufgemessen von S. Brandel P lan, measurements by S. Brandel,

im Jahre 1915. 1915. 
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Fig. 296. Tvärsektion mot Ö, uppmätt av S. Brandel 1915. 
Querschnitt gegen 0. Aufmes- Transverse section towards E. 

sung 1915 von S. Brandel. Measurements by S. Brandel,
1915. 

INGÅNGAR Den s. ingången till långhuset har en orent spetsbågig, tre-
språngig tegelomfattning, som skäres av vapenhusets valv. Ingången 
ligger ovanligt långt från kyrkans v. hörn. På grund av att 
vapenhuset i senare tid lagts därframför och den branta backslutt-
ningen därvid måst grävas ur, leder numera en hög trappa upp 
till porten. Dörr från 1800-t. Ännu en antagligen urspr. ingång har 
funnits på s. sidan, ledande till koret, numera omgjord till fönster 
(synlig å fig. 286). Den v. ingången synes vara upptagen 1712 (RÄK.). 
Handtag och klinka på dörren från 1783. 

YTTERTAK Alla tak äro numera klädda med skiffer (tidigare spån). 
GOLV Golvet i koret och stora gången till stor del lagt med gravhällar 

(se s. 386), i bänkkvarteren trägolv. Sakristian är sedan 1847 lagd 
med plansten; vapenhuset är cementerat. Tidigare fanns t egelgolv 
(såsom nu åter i det v. vindfånget). 

VALV Va 1ven torde vara slagna eller åtminstone anlagda samtidigt, i 
förra delen eller mitten av 1400-t. Sköldbågar och murpelare äro 
lika i alla tre traveerna. Korvalvet har smala, spetsprofilerade ribbor 
(utom i skärningspunkternas ringar, där tegel av fyrsidigt snitt är 
använt), medan de båda övriga valven ha helstensribbor. Trappa 
till vinden i nv. hörnet. 

ÄLDRE 
INNERTAK Före tegelvalvens tid täcktes kyrkan av ett trätunnvalv. Rester 
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F ig. 29.7. Tvärsektion mot V, uppmätt av S. Brandel 1915. 
Querschnitt gegen W. Aufmes- Transverse section towards W/ . 


sung 1915 von S. Brandel. Measurements by S. Brandel,

1915 . 


av stommen till detta finnas ännu kvar på kyrkvinden. På n. sidan 
äro en del av de urspr. takstolsfötterna bevarade - det är alla de, 
där högbenen bilda rät vinkel mot murkrönet (jfr de nu med sten 
ifyllda takstolsrännorna på gavlarnas utsida). När t egelvalven inslo-
gos, måste av utrymmesskäl högbenen mitt för valvhjässorna flyttas 
längre in på murkrönet och givas en framåtlutande ställning. På s. 
sidan torde flera takstolsfötter vara omgjorda i nyare tid (1806 ?, RÄK .). 
Sparrarna och de försträvande kryssen äro väl i huvudsak urspr., 
men ha 1930 förstärkts med nytt material. På två - - eller rättare 
en och en halv - t akstolar närmast v. röstet, liksom på takstolen 
närmast ö. röst et , äro med spik och dymlingar smäckra träbågar 
fastgjorda (fig. 299). På bågarnas undersida tunna spikhål, märken 
efter de spikar, som fästat trätunnvalvets bräder. Bågarna äro dels 
tillböjda, dels hoplaxade av flera stycken på ett sätt, som påminner 
om spanten i en båt. Trävalvet bildade en tämligen regelmässig 
rundbåge, obetydligt högre än de nuv. valven - häri finner man 
anledningen till att samtliga bågar, utom de närmast röstena belägna, 
borttagits. Kyrkan var under trävalvets tid invändigt fint vitputsad, 
såsom framgår av bevarade putsrester (synliga i vindstrappan) . 

Mellan sakristian och salkyrkan är muren i sitt nedre parti något sAKR1sT1A 
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URSPRUNGLIGT 
FÖNSTER. PÅ 
NORRA FASADEN 

FASAD 

PLAN 

Fig. 298. Urspr. fönster på N fasaden. Uppmätt av J. Söderberg 1939. 
Ursprlingliches Fenster in der N. Fas- Original windowin N. fac;ade. Measure-
sade. Aufmessung 1939 von J. Söder- ments by J. Söderberg, 1939. 

berg. 

förtunnad. Den del, som synes från sakristians vind, är fullkomligt rå. 
Sakristian tillhör alltså tydligen den urspr. byggnaden. I ö. är ett 
litet stickbågigt fönster, sannolikt vidgat i slutet av 1700-t. Låg, 
rundbågig ingång, mot kyrkan omfattad av tre rätvinkliga språng. 
Dörren järnbeslogs 1800 efter ett inbrott. I n. väggen en liggande, 
långsmal nisch (H. 30, L. 122, Dj. 27 cm), inklädd med bräder och 
försedd med nedfällbart lock (1700-t.?). I ö. väggen även en nisch, 
likaledes JJrii.dfodrad och försedd med dörr med medeltida beslag. 



LÄNNA KYRKA 353 

Fig. 299. Urspr. takstol, uppmätt av J. Söderberg 1939. 
U r sprlinglicher Dachstuhl. Auf- Original roof-truss, m easure-
m essung 1939 von J. Söderberg. m ents by J . Söderberg, 1939. 

Sakristian har nu platt trätak, men var urspr. täckt med ett grå-
stensvalv, vilket synes ha lagats med tegel 1697 (ssT.PROT. och 
RÄK.), och som fanns kvar ännu 1778, då det heter i ett ssT.PROT.: 
»At bygga et tegelhvalf på de bofrelliga Sacristie murarna rer onödigt 
och kostsamt. Brettre rer at taga ned gråstens Valvet (sic!), och 
lregga bielkar i strellet samt gipstak.»1 Valvansatserna, som ännu 
finnas kvar i sakristians nö., nv. och sv. hörn, antyda ett ribblöst 
kryssvalv. - Aven takstolar och yttertak äro omgjorda i nyare tid. 

Ehuru enligt ortstraditionen en äldre kyrka skall ha funnits på DATEmN o 

annan plats (se ovan s. 343), får det anses troligt, att den nuv. var 
sockenkyrka, då kyrkoherde Ragnar i Länna (dominus presbiter 
ragnerus de lennum) bevittnade ett köpebrev år 1303.2 Som vittne 
vid samma tillfälle nämnes även kyrkotimmermannen Peter från 
Vagn3 (petrus de vagn carpentarius ecclesiarum). Var det månne 

1 Att murarna varit bofälliga, därom vittnar det järnband, som nu omger 
hela sakristian. 

2 SD nr 1400. 
3 Sannolikt Vagn i Edsbro sn , Uppl. (ev. nuv. Vagnsunda på Blidö). 

9 *-113669 
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F ig. 300. Interiör av kyrkan mot ö. Foto I. Anderson 1942. 

Inneres der Kirche gegen 0. Interim· of the church towards E. 


han, som timrade takstol och trävalv över kyrkan? Såväl dessa 
som övriga helt eller delvis bevarade urspr. byggnadsdetaljer häntyda 
ju snarast på tiden omkr. 1300. Dateringen styrkes i viss mån av 
det ännu bevarade triumfkrucifixet. I övrigt är det påfallande i 
hur hög grad kyrkan ger intryck av att ha byggts av bönderna själva 
genom gångled. Tegel, som omkr. 1300 ej längre var någon lyxvara, 
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Fig. 301. Interiör av kyrkan mot V. Foto I. Anderson 1942. 

lnneres der Kirche gegen \V: lnteri01· of thc church towa rds vV. 


är visserligen använt i alla omfattningar, men ej i sakristians valv, 
och de romanskt smala fönstren, som här äro en avgjort retarderad 
form, täckas med snedställda tegelstenar. Formsten har man tyd-
ligen ej haft att tillgå. Tegelornamentik förekommer ej. 

Vid vapenhusets byggande måste man, som ovan nämnt, gräva vAPENHusET 

sig ned i backsluttningen för att få en plan golvyta och lägga en 
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tämligen hög trappa (omgjord på 1800-t.) framför ingången till 
långhuset. T. h. om vapenhusingången är en grund, tegelomfattad 
nisch (fig. 302), som väl sannolikt varit putsad och försedd med mål-
ning (jfr L. WENNERVIRTA i Finska fornm.-fören:s tidskr. XXXVIII, 
1930, fig. 71).1 Valvet - ett tämligen högt, kupolliknande kryssvalv 
med helstensribbor - vilar på fyra sköldbågar. I vapenhusets inre 
i ö. muren två .nischer, av vilka den högra skäres av valvet. 
H. c. 150, B. c. 79 cm. Den vänstra har utåt skrånande väggar. 
H. 138, yttre B. 62 cm. Under den högra en framskjutande sten, möj-
ligen en rest av grunden till ett altare. Även på v. väggen finnes en 
nisch. Då valvet med sina för 1400-t:s mitt karakteristiska ribbor är 
senare inslaget (den överskurna nischen!), torde vapenhuset få an-
tagas vara byggt åtminstone något före denna tid. »Nytt tak och 
resvirke» erhöll det 1739-40 (ssT.PROT. och RÄK.). 

Kyrkan är sedan 1933 försedd med varmvattenvärmeledning 
(tidigare värmeugn). Pannhuset ligger utanför den s. ingången till 
kyrkogården. 

Medeltida kalkmålningar i korvalvet, ornamentalt blad-
verk i brunt och grönt av på 1400-t. vanlig typ (se fig. 300), frilades 
från puts och renoverades i senare delen av 1890-t. 1895 dekorerades 
de övriga valvens ribbor, sköld- och gördelbågar med målade bårder 
och kyrkans innerväggar strökos med gul oljefärg (vilket sedan ut-
gjort en starkt bidragande orsak till fukt i kyrkan). När de medeltida 
målningarna övertäcktes är osäkert, delvis kanske redan 1702, då 
kyrkan vitlimmades »endeles innan uti» (RÄK.); vid Tidströms besök 
i kyrkan 17622 funnos dock ännu målningar kvar. 

Äldre än valvmålningarna är en målning på korets s. mur, fram-
ställande ett manshuvud med gloria (fig. 303) inom en cirkelrund svart 
begränsningslinje (den senare antagligen tillkommen vid restaure-
ringen). Mannen håller en korsstav, aposteln Filippus' attribut. I de 
handlingar, som röra restaureringen, talas blott om denna bild. Ä. 
Noreen omnämner dock i ett tjänstemomerial 1926 (B. ST.) >mnder 
den befintliga oljefärgen på väggarna ... spår av äldre målning». 
Jfr även Tidströms uttalande: »Kyrkan . . . tyckes fordom warit af 
målning rätt präktig af en liusröd enlätt3 färg lik morgonrodnadens 

1 Angående målad fasaddekorering under medeltiden se M. OLSSON i Uppl. 
stud. s. 63 ff., där ett flertal svenska exempel anföras. 

2 Ms i UB, sign. S 33, s. 74. 
3 Dialektord med betydelsen 'enfärgad'. 
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eller eldfärg.» Man kan gissa, att 
apostlaräckan avbildats runt kyr-
kans väggar.1 Det bevarade mål-
ningsfragmentet tillhör samma 
höggotiska riktning som målning-
arna i S. Råda och Björsäter,2 där 
ju också a postlasviter förekomma. 
Själva ansiktet har vid restaure-
ringen genom pålagda skuggor er-
hållit en mer plastisk karaktär än 
det sannolikt urspr. haft. Den röda 
färgton, som enligt Tidström en 
gång kännetecknat kyrkan, kan 
jämföras med S. Råda.3 Det är 

Fig. 302. Parti av vapenhuset samt s.tydligt, att Länna kyrka målats kyrkmuren med urspr. fönster. Foto 
tämligen snart efter det den byggts S. Brandel 1915. 

Teil der Vorhalle sowie siidl. Kirchenmauerfärdig, trol. framemot mitten av mit dem urspriinglichen Fenster. 
Part of the porch and the south wall of the1300-t. church with thc original window. 

Inredning och lösa inventarier 

Altarbord och a Itar ring från 1895. Det urspr. »Stenbordet» 
(INv. 1749) synes ha borttagits redan 1817.4 En altarring av snickaren 
Forsman i Norrtälje uppsattes 1792. Den mittersta spegeln till denna, 
i gustaviansk stil, prydd av en skulpterad törnekrans mot rutad bak-
grund, är bevarad. 

Altaruppsatsen (fig. 304) utgöres av ett rikt snidat ramverk 
av trä, omfattande tvenne oljemålningar, av vilka den övre (på trä) 

1 Jfr Schiirer v. Waldheims anteckn. i P enningby-arkivet (1895), där det 
tillägges, sedan det målade manshuvudet å s. korväggen omnämnts: »kanske 
ännu ett sådant.i> 

2 Se A. LINDBLOM i Fornv. 1911, s. 78 ff, 1914, s. 253 ff.; samme förf., La peinture 
gothique en Suede et en Norvege, Sthlm 1916 (VHAA:s monografiserie). Frag-
mentet i Länna är det enda spår av detta slags målningar, som hittills är känt 
från Uppland. 

3 Se försättsplanschen i A. LrNDBLOM, La peinture gothique. 
4 Möjligen har urspr. ett gravvalv funnits under altaret. RÄK. 1681 meddela: 

i>N. B. Hafr Kyrckioherden Hr. Lithovius med sin K. hustru Maria Lindbohm 
låtit (hägna?) med giern dhet Gallerwärcket kring om altaret med den hwälfda 
kiällaren under altaret.• Schiirer v. Waldheims anteckn. i Penningby-arkivet 
(1875): i>af gamla altaret synes någon del finnas qvar, på norra sidan leder 
ditin en dörr till ett öppet rum, möjligen källare under». 

ALTARE 


ALTAR-
UPPSATS 
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Fig. 303. Målning på korets s. mur. Foto I. Anderson 1942. 

Bild von der Chorsiidwand. Painting on the south wall of the choir. 


framställer Kristus med världsklotet i handen, den nedre (på duk) 
Kristus på korset med Maria, Johannes och Maria Magdalena. Båda 
målningarna härröra från omkr. 1600 och torde vara krigsbyte, kanske 
från Polen. Den nedre har urspr. suttit i en mindre ram. Krönfiguren 
är en Kristusbild med segerfana, omgiven av två liggande keruber, 
vilka liksom de stående keruberna i registret nedanför bära pinored-
skapen. Ramverket är förgyllt och försilvrat med figurskulpturen 
polykromt behandlad och de förkroppade kolonnerna gråmarmorerade. 
Färg och förgyllning grovt renoverade 1859. Å flyglarna två målade 
donatorsvapen: Torstensons och De la Gardies1 (ej Stenbocks!). Å en 

Åtminstone det Torstensonska vapnet har vid renoveringen förvanskats. 
Hjärtvapnet är nu ett Sparrevapen i stället för Forstenasläktens, dit Torstensö-
nerna hörde, en förväxling, som är lätt gjord. Det De la Gardieska vapnet är An-
ders Torstensons möderne. 

1 
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Pig. 304. Altaruppsats från 1661. Foto I. Anderson 1942. 

Altaraufsatz von 1661. Retable from 1661. 
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Fig. 305. Altartavla. Sannolikt polskt arbete från 1500-t. Foto I. Anderson 1942. 
Altarbild. Wahrscheinlich polnische Arbeit Altar-piece. Probably Polish work from 

vom 16. Jh. 16th century. 

inskrifttavla längst ned följande inskrift: 'Gifven af Grefve And: Tor-
stenson1 1661. Renoverad 1859.' Sannolikt återgår inskriften på en 

1 Riksrådet greve Anders Torstenson, f. 1641, t 1686, g. m. Christina Catharina 
Stenbock. Inköpte 1657 Penningby säteri, som var beläget inom hans grevskap, 
och avyttrade det åter 1678. 
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Fig. 	 306. Parti av altaruppsatsen fig. 304 med infattad äldre målning. Foto 
I. Anderson 1942. 

Teil 	des Altaraufsatzes Abb. 304 mit dem Part of the retable in fig. 304 with framed,
eingefassten älteren Gemälde. older, painting. 

äldre sådan, ehuru ordalydelsen är modern.1 Altaruppsatsen nämnes 
kyrkans handlingar tidigast 1680 (INv.), där det dock blott upp-

1 Enligt en annan uppgift (ANREP) skänktes altartavlan 1665: »Han och hans 
son skänkte 1665 till Lännäs kyrka en gammalmodig altartafla med namn och 
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Fig. 307. Altarskåp från 1400-t:s senare del. Foto ATA. 
Altarschrein . Zweite Hä!fte des 15. Jhs. Triptych from the latter part of 15th century. 

gives, att den är en gåva av »Greff Anders Torstenson», men ej året, 
när den givits, ej heller mästarens namn, som utfört den. Raben 
har av stilistiska skäl antagit, att den är ett verk av Stockholms-
mästaren Marcus H ebhel.1 

MEDELTIDA Länna kyrka har ägt två m e d e ltida a ltar s k åp, av vilka det 
ALTARSKÅP 

nedan först beskrivna säkerligen stått på högaltaret. Båda sedan 1879 
i St.H.M. (INv. nr 6304). 2 

1. Ek. Rester av färg och förgyllning på kritgrund. Bakgrunden 
har varit blekröd bakom baldakinerna, av vilka nu endast två finnas 
kvar, i övrigt gyllene med prickade glorior bakom helgongestalterna. 

vapen.• Äldste sonen föddes emellertid först 1672 (ELGENSTIERNA) . »Lännäs » 
torde få anses som ett misstag (tryckfel?) för Länna . Elgenstierna, som upprepar 
uppgiften, identifierar det dock med L ännäs i Örebro län. Även årtalet 1665 är 
mindre trovärdigt. Den omständigheten, att vapnen äro Anders Torstensons fä-
derne och möderne, ej hans och hans hustrus, med vilken han gifte sig io;10 1665, 
talar för att 1661 är det riktiga året. Detta år uppger även Radloff (1805). 

1 A. a. s. 159 f. Antagandet har dock icke blivit obestritt. Kanske är Hebbels 
gesäll Hans J erling i stället mästaren. Jfr G. Axel-Nilssons rec. i Rig 1935, s. 57 ff. 

2 Altarskåpen äro numera överlämnade som gåva till museet. Se brev i A TA 
från kyrkoherde Silver dat . 23 okt. 1919. 
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Dessas gyllene mantlar ha ett stor-
mönstrigt granatäpplemönster in-
pressat i kritgrunden. Några kvin-
nor bära turbaner med nedfallande 
vita slöjor. I corpus framställes 
nedtagningen från korset. I flyg-
larna: 1. Diakon med bok, säker-
ligen S. Lars - den tomma han-
den tycks ha hållit ·ett halster. 
Gyllene dalmatica, kantad av röd-
vit-blå frans; vit underklädnad; 
röda skor. 2. S. Kristoffer, bäran-
de Kristusbarnet på axeln. 3. H el. 
biskop med tre stenar (S. Eskil 
eller S. Nicolaus). 4. H el. biskop 
med bok i ena handen, den andra 
välsignande lyftad, avbruten. 5. 
Den hel. Katarina av Siena1 i nun-
nedräkt, gyllene med blåfodrad 
mantel och vitt dok. På huvudet 
törnekrona, i ena handen ett hjärta; 
den andra, nu tomma handen har 
antagligen hållit ett krucifix. 6. S. 
Antonius eremiten med fackla i 
handen. Den andra handen synes 
ha omfattat en stav.2 -Å flygel-

1 ·f· 1380, helgonförklarad 1461. Do-
minikanernunna. Enligt legenden skall 
Kristusbarnet en gång ha bytt hjärta 
med henne. En annan gång visade sig 
Kristus för henne och bad henne välja 
mellan en guldkrona och en törnekrona; 
hon valde törnekronan. Förekommer 
sällan i konsten n. om Alperna, eg. blott 
i dominikanerkloster. (K UNSTLE, Ico-
nographie <ler Heiligen Il, s. 375 ff.) 

2 Jfr J. BRAUN, Tracht und Attribute 
Fig. 308. Den hel. Katarina av Siena.der Heiligen in <ler deutschen Kunst, Detalj ur altarskåpet fig. 307. FotoATA.

Stuttg. 1943, s. 86 ff. För identifieringen Die heil. Katharina von Siena. D etail des 
av S. Antonius har jag att t aclrn dr Altarschreins Abb. 307. 

St. Catharine of Siena. Deta il of thc tri-Toni Schmid. ptych in fi g. 307. 
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Fig. 309. Altarskåp med bilder av S. Erik och S. Olof. 1400-t:s förra hälft. 

Foto ATA. 


Altarschrein mit den heil. St. Erik und Triptych with figures of St. Erik and 

St. Olof. Erste Hälfte des 15. Jhs. St. Olof. Earlier part of 15th century. 
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Fig. 310. Målning på dörren till altarskåpet fig. 309. S:t Eriks korståg till 
Finland. Foto ATA. 

Gemälde von den Fliigeln des Altar- Painting on the door of the triptych in 
schreins Abb. 309. Kreuzzug des heil. Erik fig. 309. St. Erik's crusade to Finland. 

nach Finnland. 

dörrarnas utsidor inga spår efter målningar. ANP i bundna bokstäver 
på yttersidan av ena dörren (1600-talsanteckning?). 

Huvudmotivet för altarskåpet i Länna, korsnedtagningen, var popu
lärt i Sverige under 1400-t. på grund av den berömda, undergörande 
framställning därav, som fanns i dominikanerklostret i Stockholm.1 

Genom bilden av Katarina av Siena knytes altarskåpet likal~des 
till dominikansk konstutövning. Det är möjligen utfört vid en 
Stockholmsverkstad någon gång omkr. 1475. - H.' c. 200, corpus' 
B. 143 cm. 

2. Skåp av furu. I corpus S. Eriks och S. Olofs bilder av lövträ. 
Dörrarna hava på insidan väl bevarade målningar; på utsidan däremot 
är färgen nästan helt försvunnen, man ser dock spår av grov svart 

C. R . AF UGGLAS, »Helga lösen» i Stockholm, Sv. dagbl. 30 / 6 1941. 

10- 113669. Sveriges Kyrkor. Uppland I I. 

1 
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Fig. 311. Målning på dörren till altarskåpet fig. 309. S:t Eriks (t.v.) och S:t Olofs (t.h .) 

martyrdöd. Foto ATA. 


Gemälde von den Fliigeln des Altarschreins Painting on the door of the triptych in fig. 

Abb. 309. Martertod des heil. Eriks (l.) und 309. The martyrdom of St. Erik (on Ieft)


des heil. Olofs (r.). and St. Olof (on right) . 

schablonering mot röd, resp. vit bakgrund. S. Olof företräder en typ, 
som blev vanlig omkr. 1400 och som visar rätt stora överensstämmelser 
med Albrechts av Mecklenburg säkerligen porträttlika gravskulptur 
i klosterkyrkan i Doberan.1 Den kjortelliknande, till fotknölen nående 
dräkten var väl då sedan länge gammalmodig, men skärpet på höf-
terna är tidstypiskt. S. Eriksstatyn går utan tvivel tillbaka på äldre, 
ung- eller höggotiska förebilder. Jfr för dräkten S. Erik i Roslags-Bro,2 

för håret med de upprullade lockarna t. ex. S. Olof från Grong.3 Även 
här antyda emellertid detaljer - det kluvna skägget, den framför 
fötterna släpande dräkten - att bilden är skuren under 1400-t:s 

1 H. FETT, Hellig Olav, Oslo 1938, s. 112. 
2 UFT, hft XXXIII, fig. s. 98. 
3 FETT, a. a., fig. s. 87. 
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Fig. 312. Triumfkrucifix. Omkr. 1300- 1350. Foto I. Anderson 1942. 

Triumfkruzifix. Etwa 1300-1350. Rood cross. About 1300- 1350. 
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Fig. 313. Hel. Ärkebiskop. 1200-t. Huvudet senare, 

Foto I. Andersson 1942. 


fleil. Erzbischof. 13. Jh. Der Holy Archbishop. 13th cen-
f(opf später, tur?'· Head later.. __ 
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Fig. 3i'4. Anna-själv-tredj e. 1400-t. Foto ATA. 
Anna selbstdritt. 15. Jh. St. Anna with Mad onna a nd 

Christ. 15th century . · 

10*-1 13669 
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förra del. Dessutom kan det 
knappast råda någon tvekan 
om att båda bilderna äro skur
na av samma hand. Den under 
S. Eriks fötter liggande demo
nen vrider sig, så att helgonet 
kommer att trampa på hans 
haka; figuren under S. Olof har 
huvudet avslaget. H elgonko
nungarna ha, såsom avsatser å 
huvudena visa, burit nu för
komna kronor av trä eller me
tall. Färg och förgyllning äro 
delvis grovt påbättrade - me
deltida förgy Ilning sticker dock 
fram här och var. Mantlarna 
äro gyllene, blåfodrade, dräk
terna gyllene,1 S. Olofs upp
slitsad till knäet över en blå 
under.dräkt. S. Erik är rödhårig 
och rödskäggig, S. Olof mörk. 

Fig. 315. Predikstol av Jochim Liitke Gloriorna bakom deras huvu
schwager från 1699. Foto H. Raben 1931. den äro röda med svarta stjär
K a nzel von Joachim Liitkeschwager. 1699. 

P ulpit by Jochim Llitkeschwager, from 1699. nor, i övrigt är bakgrunden röd

violett med ett ljusare granat
äpplemönster (imitation av textil). Guld, rött och blått å masverket, 
grönt å den krönande palmettbården (vars samtliga palmetter äro av
brutna). Dörrarnas målningar framställa: t.v. (invid S. Erik) 1. S. Eriks 
skeppsfärd. 2. S. E rik halshugges. 3. S .. Olof (?) dödas vid Stiklastad. 
- t. h. (invid S. Olof) 1. S. Olofs skeppsfärd. I fartygets för ett tjur
huvud, som biter om foten på ett troll på stranden. 2. S. Olofs dröm 
före slaget vid Stiklastad.2 H elgonet ligger och sover med yxan bredvid 
sig. En stege når upp till molnen. En gosse framför stegen väcker 
konungen, i det han pekar på hans harneskklädda män, av vilka en 
bär en yxa samt en gul sköld med ett ansikte över hela skölden. 
Målningarna äro huvudsakligen hållna i rött och grönt, bakgrunderna 

1 Mitt fram på S. Eriks mantel är en figur, en sköld av 1500-talsform, inrist ad, 
tydligen sekundärt, emedan intet guld synes i ritsorna. 

2 Jfr Snorres berättelse i Konungasagorna och S. Olofs legend i Fornsvenskt 
legendarium II, s. 864. 
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Fig. 316. Bänkdörrar, sannolikt från 1664, nu uppsatta som 

panel runt kyrkan. Foto. H. Raben 1931. 


Bankschranken. Wahrscheinlich Pew doors, probably from 1664, 

1664, j etzt als Vertäfelung rings now set up as panels round the 


um die Kirche geföhrt. church. 


gredelinbruna, strödda med mörkare stjärnor. Dräkter och rustningar 
häntyda på tiden omkr. 1400-t:s mitt. - Skåpets H. 188, B. 94, 
Dj. 42. Bildernas H. 137, resp. 128 cm. 

Triumfkrucifix av ek (fig. 312). Korset saknas. Av de 1 bålen MEDELTIDA 

intappade armarna är den ena lös. Obetydliga spår av kredering och TRÄ SKULPTUR 


färg (karnation, blod, svart å hår och skäggbotten, blått å höftklädet). 

Läge för törnekrona, som fasthållits av grova, ännu bevarade spikar. 

I det fint skurna ansiktet äro även de halvslutna ögonlocken skurna, 

men iris blott målad. Krucifixet är av en i Uppland i flera varianter 

rikt företrädd typ från tiden omkr. 1300 fram emot 1300-t:s mitt. 

H. c. 135 cm. 

Den hel. Anna med Maria och Kristusbarnet i knäet (fig. 314). 
Ek. Ryggsidan rå. Rester av kredering och färg (rött å dräkten, 
vitt å huvudduken). 1400-t. Sedan 1879 i St.H.M. (inv. nr 6304). 
H. 80 cm. 1 

Utom de ovan omtalade altarskåpen inkommo 1879 från Länna kyrka till 
St. H. M. ytterligare fyra bilder, vilka i museets inv. (nr 6304) beskrivas så-
lunda: »En stående bild af Vår Fru med barnet. En sittande bild af den hel. 
Anna med Maria (skadad) och barnet. En sittande bild af Vår Fru. En bild af 
Kristus, som gisslas. Alla skulpterade.» På grundval av denna summariska och 
~om det visat sig delvis även missledanrk j.Jeskrivnini; var det givetvis omöjligt 
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Hel. ärkebiskop i casula och pallium (fig. 313). Ek. Baksidan 
1·a. Obetydliga spår av kredering och färg. Kroppen är ett 1200-tals-
arbete, huvudet däremot torde vara från 1400-t. Hopskarvningen har 
sannolikt skett på 1400-t., ehuru huvudet i sen tid lossnat och sedan 
åter klumpigt fastsatts (jfr brev i ATA 2/ 10 1903). H. 68 cm. 

PREDrKsToL Predikstolen, som renoverades 1895, är bruten i fyra fält, inne-
hållande statyetter av Kristus (med världsklotet), Paulus (med svärd), 
Johannes (med kalk) och Petrus (med nyckel). Å taket lamm med 
korsfana. Den nuv. dörren är blott en skärm, och såväl den som 
trappan (väl även partier av korgen) äro tydligen nygjorda i sen tid 
(1895?) med användande av gamla skulpturdetaljer. Märk särskilt 
det praktfulla krönstycket på dörren. Predikstolens ornamentala 
utsmyckning anknyter till Drottningholmsbarocken, statyetterna 
däremot med sina musselformiga nischer äro av en mera gammal-
modig typ, liksom även predikstolens form med kolonner i korgens 
hörn. Mästare var »Bildthuggaren Jochim Liitkeschwager»,1 en av de 

att helt identifiera bilderna, särskilt som museets föremålsbestånd under senare 
år på grund av förh ållandena varit magasinerat. Kyrkoherde Solen i Länna 
h ar emellertid haft vänligheten tillställa mig utdrag ur Penningby arkiv, inne-
hållande bl. a . anteckningar av '"· Schiirer v. 'Valdheim rörande de ifråga-
varande bilderna (1875): »I afplankningen i vapenhuset funnos ... sittande qvin

lig bild med fotpall och prydt väggstycke bakom, händerna borta, sittande 

madonnabild m ed ett barn på h. knäet och ett på v. armen [tydligen identisk 
med den i museet s inv. upptagna, ovan i texten beskrivna S. Annabilden fig . 
314), sidende madonnabild med barn på v. armen, lidande Eristusbild, möjligen 
från ett altarskåp [= »Kristus, som gisslas» i museets inv.)». S. Annabilden ä r 
enligt en vidfäst etikett tidigare identifierad, sannolikt av S. Brandel. Till »sit-
tande qvinlig bild» (i museets inv.: »En sittande bild av Vår Frm) h ar nu även 
en motsvarighet påträffats i museets samlingar, nämligen en skulpterad Birgitta-
bild utan inv.-nr, sittande mot en dorsal med spetsvinklig gavel, som varit 
kantad med gotiska blad (nu till största delen avslagna, liksom den krönande 
korsblomman). Dorsalen har varit målad med ett rutmönster i svart på gulvit 
botten; i rutorna röda rosschabloner ; målningen till största delen bortfallen. 
Bilden, som ävenledes bär spår av m ålning, stöder fötterna mot en pall och 
under denna har ytterligare ett högt postament funnits. Båda händerna, som 
varit framräckta och sannolikt h ållit en bok, äro avslagna. Svenskt arbete från 
1300-t:s slut eller 1400-t:s början. Se A. LINDBLOM i Birgitta utställningen 1918, 
Uppsala 1918, s. 57. Bildens H. 77, dorsalens H. 136, B. 47 cm. Det är sanno-
likt, om det ock ej f. n. kan med säkerhet bevisas, att vi här funnit en av 
bilderna från Länna. Likheten med Schiirer v . Waldheims beskrivning är påfallan-
de. En femte i brev från församlingen omtalad bild hör antagligen till det 
större altarskåpet, där den nu åter är inplacerad. 

i Enligt RÄK. (»1699-åhrs Book») i Bergshammar-arkivet 518, RA,. För uppgift 
niirom har jag att tacka kyrkoherde S. Solen, I.,änna, 
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många konsthantverkare, som arbetade i Burchard Prechts stil.1 
En anteckning i RÄK. 1699 omtalar att »d. 2 febr. 1699 inaugurerades 
Prädikstolen som hans höggrefl. Excellens Kongl. Rådet och öfwerste 
Marschalch gref Johan Stenbock2 förärade a 700 daler». Stenbock 
tyckes emellertid just ej ha varit någon entusiastisk givare. 1694 
hade man tydligen anmodat honom att förära församlingen en pre-
dikstol, 1697- 98 var den under arbete, 1698 förklaras : »Om Predik-
stol R esolveras der icke hans Excellenz Grefwen will gifwa den willia 
alle contribuera att den bliffr färdig i sommar» (ssT. PROT.). Predik-
stolens målning bekostades 1702 genom en insamling inom socknen 
och förgyllningen än senare av baron Sack3 (rNv. 1731). Denna predik-
stol synes från början ha stått på nuv. plats. 

»En himmel öfwer predijkostoolen [nämligen över en tidigare be-
fintlig sådan] af skönt och ziratheligit arbete» skänktes 1677 (RÄK.). 
Själva predikstolen var 1680 »gammal omåhlat, af furubreder» (rNv. 
N 1). Himmelen satt ännu 1702 kvar »på gambla stället» - d . v. s. 
på s. väggen - , men såldes 1730 till Vätö kyrka och är nu förkommen. 

Tim g l as med st ällning av snidat och förgyllt trä, krönt av en 
dödskalle med en blomma. Gåva 1761 av handelsmannen i Stockholm 
Johan Hindrich Godhen. H. 80 cm. 

Nuv. bänkinredning från 1895. De gamla bänkskärmarna (fig. BÄNKAn 
316) uppsattes då som panel på väggarna. Föregående bänkinredning 
hade förfärdigats 1736 av snickarmästaren Gustaf H olmberg i Norr-
tälje och 1746 målats »med brun olljofärg mot svamp och förrottnelse». 
Det är emellertid antagligt, att Holmberg använt sig av bänkskärmar 
från 1664, då bänkar även gjorts »aff nyjo» (RÄK.); det är dessa, som 
nu äro anbragta som panel. H. 89 cm. 

Något i äldre tid befintligt korskrank omtalas ej, däremot ha san-
nolikt bänkskärmskrön av trä med snidat och förgyllt akanthuslöv-
verk funnits på de främsta bänkarna och i bänkhörnen vid ingången 
till koret pyramider. De sistnämnda (se fig. 300), som nu flyttats till 
särskilda piedestaler vid altarringens båda ändar, visa tydlig likhet 
med predikstolens akanthusornamentik och äro säkert utförda av 
samma bildhuggare som den. Pyramidernas akanthus är förgylld och 
försilvrad (starkt renoverad). Kartuscherna bära ingen inskrift, men 

1 J . RoosVAL i Svensk konsthistoria, utg. af A . Romdahl och J . Roosval, Sthlm 
1913, s . 309. 

2 J OHAN GABRIEL STENBOCK, f. 1640, riksråd, sedermera kungl. råd och r iks· 
marskalk, ogift. Köpte 1678 Penningby, som han innehade till sin död 1705, 

3 JOHAN GABRlE!.i SAGK, f. 1697, kanslirå<l, "1"1751. Ägde Penningby, 
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Fig. 317. Bas till dopfunt från 1100-t:s slut (t. h.), skaft till 
dopfunt från omkr. 1250- 1330 (t.v.). Foto S. Brandel 1915. 
Fuss eines Taufsteins vom Ende Base of font from end of 12th 
des 12. Jhs. (r.) und Schaft eines century (on right), shaft offront 
Tanfsteins von etwa 1250-1330 from about 1250- 1330 (on left).

(I.). 

RÄK. uppräknas de sockenbor, som kontribuerat till »peramiderne 
och löfwärcket på åhret 1700».1 H. c. 200 cm. 

Nummertavlor, ett par, i snidade och förgyllda rokokoramar. 
Gåva 1762 av ryttmästaren Gabriel Stierncrona 2 på Penningby och 
fru Anna Christina Stierncrona. H. 142 cm. 

oRGEL Orgelverk från 1826,3 ombyggt 1939. - Orgelläktaren är 
flera gånger ombyggd, bl. a. 1895. 

noPFUNTAR Dopfuntsfot av ljusgrå sandsten (fig. 317). Uttömningshål. 1100-
t:s slut-c. 1200. H. 33, Diam. 33 cm = 1 gr. fot. 

Skaft till dopfunt (fig. 317). Grå, grovkornig kalksten. Fyr-
passformat tvärsnitt. Uttömningshål saknas. Omkr. 1250-1330. 
H. 	42, Diam. 42 cm. 

Den förstnämnda dopfuntsfoten visar, att en äldre kyrka än den 

1 Med »löfwärckeh menas sannolikt bänkskärrnskrön. »Förgylte prydnaden 
å de främsta bänkarna ha i alla händelser funnits; 1818 beslöts, att de skulle bort-
tagas (ssT. PROT.). Då i ett par rnv. (senast 1776) talas om, att en ljuskrona hänger 
»i Högchorsdörren» avses sannolikt ingången till koret mellan pyramiderna. 

2 F. 1703, ·j· 1774. 
3 »Structuren bygges efter den ritning, som är för Fjelkinge kyrka» (ssT. PROT. 

1825). - Då B. WESTER (Gotisk resning i svenska orglar, Sthlm 1936, s. 256) efter 
Abr. Hiilphers' orgelverksmanuskript uppger, att Länna kyrka i Uppland ägt 
ett orgelpositiv från 1663, beror detta på en felläsnin g. Det är Tuna kyrka (Uppi.), 
~om avses i Hiilphers' notis , 
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Fig. 318. Dopfunt från 1629. Foto I. Anderson 1942. 

Taufstein von 1629. Font from 1629. 


nuv. bör ha funnits i Länna sn (jfr s. 343). Sannolikt slogs cuppan sön-
der vid flyttningen, varefter den fyrpassformade funten anskaffades. 

Dopfunt (fig. 318)1 av grå sandsten, rikt skulpterad. Cuppan 
bruten i sex fält. I två mot varandra svarande fält: 1. Oxenstiernska 
och Bielkeska vapnen i färger och förgyllning. 2. Årtalet 1629. I de 
övriga fälten kerubhuvuden och fruktfestoner. Å skaftets sex fält 
genier med musikinstrument samt broskornamentik. Funten, som 
kom till kyrkan 1632 (RÄK.), erbjuder ett tidigt exempel på denna 
sorts ornamentik. Vapnen måste åsyfta givarna, med all sannolikhet 
riksrådet frih. Gabriel Gustafsson Oxenstierna2 och hans maka, Axel 
Rynings änka (jfr s. 386), Margareta Bielke. Hon dog barnlös 1629. 
Man kan gissa, att hon dog i barnsäng och att funten var beställd till 

1 Upps. utst. kat. nr 34. 

2 F. 1587. Riksdrots. En av Kristinas förmyndare. ·i· 1640. 
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Fig. 319. Dopfat 
Messingtaufbecken . 

von etwa 

det väntade barnets 

av mässing, skänkt omkr. 1660. Foto ATA. 
Schenkun g Brass christ ening bowl, presented 

1660. about 1660. 

ankomst. Funtens mästare antages i Upps. 
utst. kat. med någon tvekan ha varit Aris Claeszon. I alla händelser 
är den ett arbete i hans stiJ.1 H. 99, cuppans Diam. 77 cm. 

Dop fa t 2 av driven och punsad mässing (fig. 319). I bottnen räv 
med fågel i gapet. Fatet , som ej är avpassat till dopfunten, är förärat 
av Daniel Brynelsson (tillägg till rnv. 1656). Diam. 34 cm. 

Kalk av förgyllt silver. Fot och nod medeltida, cuppan omgjordN ATT\'ARDS-
SILVER 1711 (nuv. förgyllning sannolikt från samma tillfälle). Noden sex-

1 I Aris Claeszons stil arbetade ju må nga. Att denne själv, som just då var 
fullt upptagen med arbete åt familj en Baner, skulle ha ägnat t id åt denna re-
lativt obetydliga beställning från annat h åll får väl anses uteslutet. Det natur-
ligaste vore, om mästaren till den samtidigt under arbete varande R yningska 
gravvården (jfr s. 386) även fått bes tällning på funten. Den senare visar emel-
lertid från gravvården rätt avvikande och m er avancerade stildrag - grav-
monumentet saknar fullständigt broskornamentik - varför det i varje fall måste 
anses mycket osäkert, att mästaren är densamme för båda verken. 

2 Upps. utst. kat. nr 50. 
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Fig. 320. Fot till medeltida kalk, sannolikt krigsbyte från Polen eller östra Tysk-
land. Foto I. Anderson 1942. 

Fuss eines mittelalterlichen K elches. Wahr- Foot of medieval chalice, probably spoils
scheinlich Krigsbeute von Polen oder öst- of wa r from Pola nd or East Germany.

Iichem D eutschla nd. 

kantig med gotiska baldakiner och strävor samt figurer: madonnan 
stående med barnet på armen, upprepad sex gånger med använ-
dande av samma gjutform. Foten graverad med starkt flikiga akan-
thusblad. Även holken, som omsluter cuppan, hör till det medeltida 
partiet. På undersidan av fotens utvikta kant en antagligen ej urspr. 
inskr. i 1500-talsmajuskler, numer - synbarligen med avsikt - ut-
plånad1 så att blott ensta,ka, bol)sti'i,ver ))unna tydas: .. AN(NO?) . , , 
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B . . . AM . . IA(?) . . C . . I .. Jämte 
paten, (med stpl möjligen som Upmark 
6706) skänkt till kyrkan 1679 av greve 
Anders Torstenson.1 Kalken är ett polskt 
eller schlesiskt arbete från 1400-t:s mitt 
eller strax dessförinnan; denna dat.ering 
gäller i varje fall Mariafigurerna (eller den 
gjutform, vari de stöpts). 2 Sannolikt är 
den tagen som krigsbyte, förmodligen av 
givarens fader, fältmarskalken Lennart 
Torstenson, och i så fall snarast under den-
nes fälttåg i Böhmen-Mähren 1641- 46. 
H. 25 (den medeltida delen c. 15) cm. 

Två sockenbudstyg av silver, från 
Hellberg i Norrtälje 1802, resp. I. L. Klint 
i Norrtälje 1820. 

Vinkannor av silver. 1. Stplr: Stock-
holms vapen, R [ = 1705]. Inköpt 1705

Fig. 321. Gotiskt rökelsekar. 
Foto ATA. för kyrkans medel med bidrag av Anders 

Gotisches Räucherfass. Hansson Gråå i Bergshamra (inskr. och 
Gothic censer. 

RÄK.). H. 25 cm. - 2. Enligt stplr från 
Hellberg i Norrtälje 1807. Tillbytt 1808 mot två gamla kalkar, av 
vilka den större var tillverkad av Fr. Richter 1685. - 3. Skänkt 
1859 (inskr.). 

Oblataskar av silver. 1. Oval. Stplr: Stockholmsvapnet, IL 
[=Johan Lund], Y [= 1711] samt åldermansranka. Gåva 1711 av 
Johan Laurell (inskr.). H. 7,5, L. 12 cm. - 2. Oval. Å locket fastlödd 
gjuten och ciselerad ornering (änglahuvuden? och druvklasar). Enligt 
stplr från I. L. Klint, Norrtälje, 1824. Given av 0. 0. S. och C. P. D. 3 

1824 (inskr.). H. 13, L. 18 cm. 
TENNKÄRL Tennkannor. 1. Krönt halvstop, stplt 1745, GM. H. 21. - 2. 

Stpld AH 1818. H. 25 cm. 
Behållare av tenn med lock, åttkantig, rymmande tre stop. 

Stplr saknas. Inskr.: Lenna KiörckFlaska A'!.. 1733. H. 32 cm. 

1 Se noten s. 360. Uppgiften om gåvan återfinnes som en tillskriven anteckning 
i INV. 1674. 

2 Bestämningen, liksom även tydningen av de ännu läsbara bokstäverna, har 
godhetsfullt lämnats av antikvarien friherre C. R. af Ugglas. Denne har senare 
publicerat en undersökning om kalken i UFT 46: 3, 1943, s. 131. 

3 Olof Olsson i Norrby och hans hustru Christina Persdotter. 
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Brudkrona av förgyllt silver 
med infattade stenar och blad-
formiga kläppar. Inga stplr. Skänkt 
1830 i testamente av Demoiselle 
Margreta Lovisa H umble1 till Länna 
församlings fattigkassa, »att den 
kunde uthyras till förmån för de 
fattiga». H. 10 cm. 

Rökelsekar, gotiskt. 2 Kedjor 
och en sprint saknas. H. 25. - På 
den plats, som i senare INv. upp-
tages av rökelsekaret, står i INV. 
1597: »koppar som plägar bäras eeld 
i kyrkia 1 st.» 

Ljuskrona av järn, gotisk (fig. 
322). Sannolikt avsedd för ett större 
och fyra mindre ljus. Restaurerad 
dels på 1800-t., dels av konstsme-
den Petrus Forsberg3 1927. H. c. 
130 cm. 

Ljuskronor av mässing. 1. 12 
ljusarmar i två kransar. Profilerad 
stav, krönt av dubbelörn. Gåva 
1654 av skräddaren Påhl Wetter. 
H. c. 60 cm. - 2. 16 ljusarmar i 
två kransar. Profilerad stav, krönt Fig. 322. Medeltida ljuskrona av järn. 
av pelikan. Musselformade ljusman- Foto ATA. 

Mittelalterlicher Kronleuchter aus Eisen. chetter. Skänkt av Margareta Lantz Medieval iron chandelier. 


1699. H. c. 90 cm. - 3. 8 ljusarmar 

i en krans. Profilerad stav utan krönfigur. Inköpt 1744 eller 1745. 

H. c. 90 cm. - 4. 6 ljusarmar i en krans. Profilerad stav, krönt av 
örn. Inköpt 1752. H. c. 50 cm. (Sakristian.) 

Ljuskrona av gjutet och slipat glas på mässingsställning. Sen-
barock. Prismorna äro dels eklövsformade och rombiska, dels av yngre 

1 Dotter till prosten Olof Humble. 
2 Upps. utst. kat. nr 697. 
3 Denne har lämnat en uttömmande beskrivning av sin res ta urering (förvarad i 

ATA), där nytillkomna delar såväl från 1800-talsrestaureringen som från 1927 
noggrant angivas . Dessutom är ljuskronan utförligt beskriven i Upps. utst. kat. 
(nr 664) . 

BRUDKRON·A 

RÖKELSEKAR 

LJUS REDSKAP 
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Fig. 323. - Ljusplåt från 1700-t:s förra del. Foto S. Brandel 1915. 
Lichtb!ech. Erste Hälfte des 18. Candle plate from early part of 18th 

Jhs. century. 

typ, sannolikt härrörande från komplettering på 1800-t. Skänkt kort 
före 1835 (INv.). H. c. 130 cm. 

Lykta, åttkantig, med blyspröjsar och grönaktigt glas. Uppsatt i 
vapenhuset 1825. H. c. 55 cm. 

Ljusplåtar, ett par, av förtent bleck (fig. 323). Drivet arbete. 
Gåva 1737-49 av bokhållaren Jacob Stenklyft på Valstuna. H. 55 cm. 

Bland äldre ljusstakar märkas: 1. Stake av malm med tre ljus-
pipor. Gåva 1699-1731 av Peter Sund. H. 40 cm. - 2. Ett par stakar 
av mässing, »wridne och utskurit arbete» (INv. 1749). Köpta för kyrkans 
medel 1748 av »messingsslagaren ifrån Stockholm Mr 01. Morling». H. 
46 cm. Efter mönster av dessa har i slutet av 1800-t. en sjuarmad 
ljusstake utförts och skänkts till kyrkan. - 3. Ett par stakar av tenn. 
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Fig. 324. Porträtt av Chr. Humble ( t 1773). Foto A TA. 

Porträt von Chr. Humble (t 1773). Portrait of Chr. Humble (t 1773) . 


Å foten inpunsat N J F . Enligt stpl, innehållande tre sköldar med 
krona och (2 ggr) nyckel samt P och A, allt inneslutet av en ros, 
tillverkade av Peter Andersson kanngjutare i Stockholm omkr. 
1675- 95.1 Gåva 1699- 1717 av pastor Nils Fast.2 H. 29 cm. - 4. Stake 
av tenn, av ungefär samma form som ovanstående. Stplr ej iakttagna. 
Mkt skadad och bucklig. Gåva 1737-49 av komminister Petter Gåsc.3 

H. 21. - 5. Ett par stakar av tenn. Enligt stplr från I. Lemon, Stock-
holm. Inköpta 1808. H. 19 cm. 

1 Jfr A. LöFGREN, Det svenska tenngjutarehantverkets historia I: 2, Sthlm 
1933, s. 96 ff., fig. 31. 

2 Sannolikt kyrkoherden i Danderyd Nils Johansson Fast, t 1717, son till kyrko-
herden i Länna Joh. Nicolai Fast. 

3 Komminister i Länna 1733, t 1746. 

11 - ll S669 . Sveriges Kyrkor. Uppland 11. 
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TEXTILIER Bland äldre textilier märkas: 
2 st. kalkkläden av vitt siden med broderier i vitt silke, resp. 

guld- och silvertråd samt guldpaljetter. Båda skänkta 1808. 
2 st. bokstödsöverdrag (det ena på predikstolen) av röd sku-

ren och oskuren sammet. Stoff från 1600-t:s förra del (jfr Sylwan-
Geijer fig. 92, 95). Förfärdigade 1814, säkerligen av en »Rödh Blomeratt 
Samettz Mässehake», vilken herr Erik Bielke1 och fru Catharina 
Fleming på Penningby skänkt till kyrkan år 1632 och som kan 
följas i inv. till 1812. 

Håvar. 1. Slät röd sammet med silvergalon och silverfrans. Skaft-
holk av silver, enligt stplr från 1761. Skänkt av Pehr Brahe2 1761 
(inskr.). L. c. 205 cm. - 2. Svart sammet med silvergalon och -frans. 
1815. L. c. 215 cm. 

Till kyrkans nyare skrud hör en vacker mässhake av vitt siden från 
Libraria. 

lNv. 1597 upptager 5 mässhakar, en av dem »aff Ryssewärck», en 
annan gjord »aff gamal Coorkåpa». 

PORTRÄTT Kyrkan äger en serie prästporträtt fr. o. m. slutet av 1600-t. 
samtliga i olja på duk. 

1. Johannes Nicolai Fast, t 1678. Inskr.: 'Psalm 46: v. 2, Iehova 
nostra fortitudo refugium' ( = Gud är vår starkhet och tillflykt) 
samt 'Aetatis sure ... '. Ram från omkr. 1760 (lik ramen å nr 3 nedan). 
77 x 64. - 2. Nicolaus Gåse, t 1732. Inskr.: 'Natus 1653 d. 23 sept. 
depictus 1722 ... mart ... J. Klopper3 fecit .. .'. 82 x 67. - 3. Christof-
fer Humble, t 1773. Inskr.: 'Christopher Humble. Past. et Prep. 
föd: d. 19 Aug. 1692 död d. 17 Sept. 1773. Anders Gottman fecit 1760.' 
Förgylld originalram. 76 x 62.4 - 4. Olof Humble, t 1810. Lorens 
Pasch d. y. eller hans skola. En på grund av fuktskada oläslig inskr. 
skall ha funnits på baksidan (snabbinv. 1917). Hålkälad ram med 
akanthus, förgylld. 72 x 61. - 5. Daniel Brandes, t 1833. Porträttet 
målat 1824. 78 x 62. 

Samtliga ovanstående renoverade . av prof. E. Winge. Dessutom 
finnas porträtt av kyrkoherdarna Unander (1876), I. M. Winge (sign. 
M. E. Winge, Holmiae 1882), Fellenius och Silver (sign. Urban Johans-
son Rejle 1929). 

En runsten skall enligt J. G. L1LJEGREN, Run-urkunder (nr 632) 

1 Se noten s. 388. 

2 F. 1746, t 1772. Han var genom sin mor arvinge till Penningby. 

3 Jan Klapper, ritmästare vid Uppsala universitet, t 1734. 
• Upps. utst. kat. nr 758, där födelsedatum dock är oriktigt återgivet. 
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Fig. 325. Gravmonument över riksrådet Axel Ryning och hans hustru Mar-
gareta Bielke, 1628. Foto Iwar Anderson. 


Grabdenkmal fiir Reichsrat Axel Ryning Mausoleum of Axel Ryning and his wife 

und seine Frau Margareta Bielke. 1628. Margareta Bielke, 1628. 
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Fig. 326. Riksrådet Axel Ryning. Detalj av graven fig. 325. Foto Iwar 

Andersson. 


Reichsrat Axel Ryning. Detail von Abb. Axel Ryning. Detail of the mausoleum 

325. in fig. 325. 

ha funnits vid Länna kyrka (»Kyrkodörren»). Samma uppgift (»i kyr-
kan i wapnhusdörren») återfinnes i 0 1. 

oRAVsTENAR Gravsten huggen av kalksten. Mitt på stenen inhuggen kalk, 
paten och oblat med omskrift i majuskler: libera me domine de morte 
11eterna aJllen (= fräls mig, Herre1 från den eviga döden, amen). 
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Fig. 327. Fru Margareta Bielke. Detalj av graven fig. 325. Foto Iwar 

Anderson. 


Frau Ma rgaret a Bielke. Detail von Abb. Margareta Bielke. Detail of the mau-
325. soleum in fig . 325. 

Runt stenens kant: hic iacet dominus lavrencius johannis quondam 
curatus in lenom qui obiil anno domini mcdxxxix - Illydus maii 
cuius anima sit in xpo [ = Christo] amen ( = här vilar herr Lars Jo-
hansson, fordom kyrkoherde i Länna, som dog i Herrens år 1439 den 
13 maj; må hans själ vara i Kristus, amen). 135 x 70. 
11 *- 1 13669 
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Utom denna finnas i koret ett flertal gravstenar, de flesta inlagda 
1794 för att tjäna som golvsten. Med få undantag äro de så gott som 
oornerade. Bl. a. märkas gravstenar över de forna kyrkoherdarna i 
Länna Olaus J[onae] Prosperius, "f 1655, och Joh[annes] N[icolai] 
Fast, "f 1678 vid 47 års ålder. Hela gången är ävenledes lagd med grav-
stenar från 1600- och 1700-t. 

RYNINGSKA Gravmonument (fig. 325) över riksrådet Axel Ryning1 och hans 
GRAVEN maka Margareta Bielke. Renoverat och »försatt i sitt ursprungliga 

skick» 1895.2 Grå sandsten. De förkroppade kolonnerna brunmarmo-
rerade (medelst oljemålning). Krönfigurerna alabaster. Vapnen målade 
i heraldiska färger mot svart grund. Vissa partier (listverk, dräkt-
bårder, rustningsdelar, emblem m. m.) förgyllda. Gravvården utgöres 
av en tumba, å vilken ligga statyer av de båda makarna, mannen i 
full rustning. I tumbans främre hörn sörjande genier, i de bakre 
sörjande putti med bortvända anleten. Mitt på framsidan en såp-
bubbleblåsande putto (fig. 330 a), som stöder foten på en dödskalle 
- förgänglighetens symbol. Kolonnställningen med uppsatstavla och 
krön, som höjer sig bakom tumban, omfattar en lång latinsk inskrift,3 

flankerad av riksrådet Rynings och hans makas anvapen. Uppsats-
tavlan innehåller Ryningska och Bielkeska vapnen samt årtalet 1628. 
Krönfigurerna föreställa Tron med kors och kalk, Hoppet med ankare 
(defekt) och duva och Kärleken med två barn samt dödsgenier med 
timglas och dödskalle. - Måtten framgå i stort sett av fig. 295. 

Årtalet 1628 ger vid handen, att gravmonumentet beställts, medan 
Margareta Bielke ännu levde. Att det uppsatts först efter hennes död 
(1629) genom hennes andre mans försorg, utsäges däremot klart av 
den latinska gravskriften. 

Gravvården tillhör en monumentgrupp, s. k. tumbaepitafier - . 
som namnet anger en kombination av gravtumba och väggepita-
fium - som synes ha utförts i synnerhet för medlemmar av fa-
miljen Bielke och dem närstående.4 Det visar sig, att de olika mo-

1 F. 1552. Riksmarsk. t 1620 på Penningby, som han erhållit genom gifte med 
Margareta Bielke. Hon gifte efter Rynings död om sig med frih. Gabriel Gustafsson 
Oxenstierna (se noten s. 375) och dog 1629. 

2 På bekostnad av grevinnan Bielke, Sturefors. Norrt. tidn. 1895, nr 97. 
3 Återgiven i sin latinska form i RADLOF F II, s. 42 f. samt i en av kyrkans böcker 

(K I 1), på svenska i Per. ·mon. III. 
4 Gruppen är skildrad i Tidskr. f. konstvet. årg. 22, 1938/39, av W. N1ssER 

(som dock ej nämner den Ryningska graven) med utgångspunkt från Magnus 
Brahes gravvård i Västerås domkyrka. Jfr äv. E. BoHRN, Nyköpings renässans-
slott etc. (1941 ), ~. 145- 57, och där nämnda monument av likn. typ. 
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Fig. 328. Sörjande genie. Detalj ay graven fig. 325. Foto Iwar Anderson. 
Trauernder Genius. Detail von Abb. 325. Sorrowing genius. Detail of the mauso-

leum in fig. 325. 

numenten inom gruppen fördela sig över en tämligen vidsträckt 
period: från 1620-t. till slutet av 1650-t, eller t. o. m. senare. I 
flera fall är mästaren för verket dokumentariskt känd (Jost Henne, 
Heinrich Wilhelm, Johan Wendel Stamm). Monumentgruppen är 
alltså icke knuten till någon särskilt för familjen Bielke verksam 
'hovkonstnär'. Vem som är mästare till vården i Länna skulle vara 
av stort intresse att veta, då det här är fråga om ett betydande 
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BEGRAV-
NINGSVAPEN 

VOTIVSKEPP 

Fig. 329. Anvapen för Erik Bielke (t 1638). Foto ATA. 
Ahnenwappen .flir Erik Bielke Armoria l hearings of Erik 

(t 1638). Bielke (t 1638). 

konstverk. Sannolikt skulle man kunna finna namnet i Gabriel 
Gustafsson Oxenstiernas räk., för så vitt de äro bevarade. 

Huvudbaner med Bielkevapnet (fig. 330) samt 14 anvapen (fig. 
329).1 Det förra av skulpterat och målat trä med bladverk av plåt. 
Bärstång saknas. H. 78 cm. De senare små rektangulära träskivor med 
ur samma bräde utskuren bärstång, å vilka vapnen äro målade i sina 
heraldiska färger mot svart botten. H. 36 cm. Renoverade 1931 av 
konservator Oscar Svensson, som häröver avlämnat berättelse (ATA). 
Anvapnen, som ursprungligen varit 16, ha jämte huvudbaneret förts 
i begravningsprocessionen efter Erik Claesson Bielke2 till Penningby, 
innan de upphängdes i kyrkan. 

Votivskepp.3 Örlogsfartyg med ett täckt batteri och däckskano-
ner. Gallionsbilden är ett halvt fyrfotadjur. Skänkt av mäster Påwel 
Wätter (INv. 1680)4• Målat 1701; en reparation (omtackling?) omtalas 

1 Upps. utst. kat. nr 903. 
2 En av Sigismunds anhängare, länge landsflyktig. t 1638 (enligt Peringskiöld, 

som antagligen läst den nu oläsliga inskriften på huvudbaneret - samma årtal 
uppges i inv. 1829; ELGENSTIERNA uppger 1637 eller 1638 som dödsåret). G. m. 
Karin Fleming, t 1649. 

• Upps. utst. kat. nr 965. »a. 1692 • där skall vara »d . [= död) 1692 ». 
• Då skeppet ej är upptaget i INV. 1675 eller bland gåvor 167!';- 77 tord~ t!et 

!rnnna qateras ganska e~akt till 1677-80, 
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1790-91; 1895 fullständig reno-
vering »med rigg och kanoner». 1 

H. c. 130, L. 115 cm. 
Bland sakristians mö b 1 er mär- MÖBLEH 

kas: 
Bord i holländsk barock med 

ballusterformade ben. Ek? Nu-
mera målat med brun oljefärg. 
1600-t. L. 163, B. 86, H. 82 cm. 
- Ett par brudbänkar2 av furu, 
målade i blått med gula akanthus-
ornament och vita bladfestoner. 
Snarlika dem i Blidö (jfr s. 412). 
Ryggstöden äro ej svängbara, i 
varje fall ej numera. Första gången 
upptagna 	i ~NV. 1776. L. 97, H. Fig. 330. Erik Bielkes ('! 1638) huvud-

baner.
98 cm. - Tre kistor, varav en Erik Bielkes Funeralwappen (t 1638) . 

Erik Bielke's (t 1638) standard.med välvt lock och ornamentala· 

järnbeslag. - Svarvad sanddosa av masurbjörk 


Klo ekorna hänga i stapeln. Storklo ekan anses med ganska stor KLocKon 

sannolikhet vara gjuten av Nicolaus och Johannes Boosson.3 Attribu-
tionen beror på klockans likhet med storklockan i Ununge (Uppl.), 
som är signerad av dessa. Den bär, utom en minuskelinskrift, två bil-
der av Johannes döparen - den ena en bröstbild i själva inskriften -
och en av S. Erik samt dessutom ett bomärke. Inskriften lyder: 
anno domini mdxxvll consvmmatvm et fusvm est praesens opvs ad 
honorem dei beate marie virginis et sancti erici Iet utilitatem ecclesie 
lenna spectabili viro domino iohanni petri stot eiusdem ecclesie curato 
ordinante et diligentissime procurante tempore crucis invencionis 
(= I Herrans år 1527 fullbordades och göts detta arbete till Guds, 
den saliga jungfrun Marias och S. Eriks ära och Länna kyrka till gagn 
på uppdrag och genom nitisk försorg av samma kyrkas pastor, vördige 
herr Johannes Petri Stot, vid korsmässotid). Storklockan är känd 
för sin ovanligt sköna klang, som omtalas bl. a. i en reseberättelse 
från 1700-t. H. 150 cm. - Ytterligare två klockor finnas. Den minsta 

1 Redan tidigare funnos emellertid når äfven på bogsprötet» (W. Schiirer v. 
Waldheims anteckn. 1875). 

2 Upps. utst. kat. nr 871. 

~Se M, ÅMARK i UFT, lift XXXVIII, s. 136 f, samt Forr1v. 19il61 s. 214f, 
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är troligen gjuten på 1630-t. av »een man ifrå Dilssbo i Helsing-
land» (RÄK.). Den är oornerad, så när som på några gjutna ränder 
upptill, samt försedd med ett bomärke. H. c. 52 cm. Den andra är 
gjuten 1730 av Gerhard Meyer i Stockholm. 

Sammanfattning 
I. E n äldre kyrka än den nu varande var enligt sägnen belägen på ann an plats. 

Inventarium: dopfuntsfot frän 1100-talets slut -- c. 1200 (fig. 317) . 
IL Omkr. 1300 byggdes en salkyrka av p utsad gråsten med sakristia i n. I 

norra och södra 1nuren äro smala fö nster med sp e tsvinklig hetärkn ing av tegel 
(?)ännu bevarade (fig. 298 , 302) . Ett fönster i v. om fat tad es aY en spetsb<1gig nisch. 
Salkyrkan var försedd med ett trätunnvalv, av vu rs stomme rester ännu återst;1, 
sakristian med ett kryssvalv av grås ten (numer ersatt av trätak). Kyrkan försågs 
framemot 1::100-talets mit t med må lnin gar, sann olikt en npostlasvit. Fig. 303 
visar en rest: av dessa. Inventarier: triumfkrucifix, dopfuntsfot , biskopshild (fig. 
312, 317, 313) . 

III. Sedan vapenhus Lillbyggls, crhöllu ky rk a oeh vapenhus, sannolikt vid 
mitten av 1400-ta let, t egelvalv. Korvalvet målades (fig. 300). Under 1400-talet 
tillkommo två altarskäp (fi g. 307, 309) och S. Annabilden fig. 314. 

IV. Gravmonument e t fi g. 325, dopfrmten fig. 318. Omkr. rnao. 
V. Sista större restaurering ägde rnm 18%. 

Zusammenfassung 
I. Nach der Tradition lag eine ältere Kirche als die j elzige auf einem anderen 

Plutz. Inventar: Taufbeckcnfuss vom Ende des 12. Jhs. bis etwa 1200 (Abb. 317). 
IJ. Um 1300 wurde eine Kirche aus verputzten Feldstein ohne besonderes 

Chor aber mit einer Sakristei im N. erbaut. In der nörd!. und slidl.Wand sind noch 
schmale Fenster aus dieser Zeit erhalten (Abb. 298, 302). E in Fenster im W. war 
von einer Spitzbogennische umgeben . Die Kirche hatte ein Holztonnengewölbe, 
von dessen Baukörper sich noch Reste erhalten haben; die Sakristei war mil 
einem Kreuzgewölbe aus Feldstein (jetzt dureh ein Holzdach erset.zt) versehen . 
Die auch auf der Innenseite verputzte Kirche wurde gegen die Mitte des 14. Jhs. 
mit Gemälden, wahrseheinlich einer Apostelfolge, ausgeschmlickt. Abb. 303 zeigt 
Reste hiervon. Inventar: Triumphkruzifix, Taufbeckenfuss , Bischofsbild (Abb. 312, 
317, 313). 

III. NacP,dem eine Vorhalle zugebaut war, erhielten Kirche und jene wahrschein -
lich um die Mitte des 15. Jhs., Ziegelgewölbe. Das Chorgewölbe wurde ausgemalt 
(Abb. 300). Im Laufe des 15. Jhs. kamen zwei Altarschreine (Abb. 307, 309) und 
das St. Annabild Abb . 314 hinzu. 

IV. Das Grabm onument Abb. 325, das Taufbecken Abh. 318. Um 1630. 
V. Die letzte grössere Restaurierung erfolgte 1895. 

Summary 
Per. I. According to t radition, a church older thal\ the present one was situated 

on a different spot. Inventory: foot of b aptism::il font from the end of t he twelfth 
i:entur~ - c. 1200 (fi~ . 317). 

http:erset.zt
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Per. II. In about the year 1300 a church of dressed greystone wilh a sacristy 
in the north was built. In the north and south walls there are narrow windows 
from the period still preservecl \figs. 298, 302). A winclow in the west was enclosedby 
an ogival ni che. The church hacl a wooden barrelvault, remains of t.he framework 
of which slill exist; the sacristy had a cross-vaulting of greystone (now replaced 
by a wooden roof). Towards tbe middle of the fourteenth century, the interior 
of the ehureh was furni shed with paintings, probably a suite of the apostles, of 
which fig. 303 shows a trace. Inventories: rood cross, foot of baptismal font, image 
of a bishop (figs. 312, 317, 313). 

Per. III. After the porch had been aclded, the church and porch were given 
vaults probably in the middle of the fifteenth century. The vault of the choir 
was painted (fig. 300). During the fifteenth century two triptyches were added 
(figs. 307, 309) and the image of St Anna (fig. 314). 

P er. IV. Tomb (fig. 325), baptismal font (fi g. 318). About 1630. 
Per. V. The last more considerable restoration took place in 1895. 

Fig. 330 a. Putto, som blåser såpbubblor. 

Detalj av fig. 325. Foto Brandel. 


Seifenblasender Putto. Putto blowing soap-

Detail YOll Ahh. :l25. huhhlcs. Detail of J' ig. 

325. 



Fig. 331. Ut sikt över Blidö kyrka från n. Foto C. Alm 1915. 
Au ssicht iiber die T<irche von B lidö von N . View of Blidö Church from the nor th . 

BLIDÖ KYRKA 

UPPLAND, STOCKHOLMS LÄN, FRÖTUNA OCH LÄNNA 

SKEPPSLAG. UPPSALA ÄRKESTIFT, SJUHUNDRA KONTRAKT. 


Tryckta källor: RADLOFF 2, s . 50. - Norrt. tidn. 28 / 8 1937 (»Om äldre 
föremål i Blidö kyrka», förteckning jämte förslag till konservering, sign. 'vV. A.). 

Handskrivna källor och avb ildningssamlingar: ATA: lHRFons s. 
1499. - l Nv. 1829, p. m. av E. Eckhoff 1883, redogörelse och resta ureringsförslag 
av S. Brandel 1926, handl. rör. restaurering av kyrkan och konservering av di-
verse föremål 1937- 38. - B. ST.: »Ritning till ny kyrka i Blidö .. . », sign. 
Ludwig Hedin 1855, restaureringsförslag sign. Einar Lundberg 1935 (7 bl. ritn.), 
m. m. - Av till Domkap. inkomna hand!. förvaras de äldre (sammanförda med 
Lännas) i ULA, däribland ett vrs.PROT. 1736, som ej återfinnes bland kyrkans 
arkivalier . 

Kyrk ans arkiva l ier: RÄK. fr. 1717, ssT.PROT. 1734- 85 (i Länna kyrko -
arkiv; ofullständiga), 1805- 30 samt fr. 1846, KKR.PROT. fr. 1820, VIS.l'ROT. fr. 
1812, TNV. fr. 1717, ang. klockstapelsbygget 1744 (L I 1), inköp till kyrkan 1746 
och 1813 (L I 1), bänklängd 1726 (0 1), h andl. rör. Blidö sacellanie 1657 m . fl. 
(Länna kyrkoarkiv 0 1), syn å gamla kyrkan 6fi 0 1854 (med bilagd osign. ritning, 
utförd av J . Carlberg), auktionsprotokoll vid auktion på gamla kyrkan och dess 
inredning 1856 och 1857, byggnadskommittens protokoll 1856- 61, m. fl. handl. 
rör. den n ya kyrkans bygge (0 1). 

I kyrkan förvaras en akvarell, sign. Lindeberg1, föreställande Blidö gamla 
kyrka, sedd fr. ö. 

1 Klockare i socknen på 1850-t. 
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Den äldsta med säkerhet kända kyrkan 
på Blidö,1 ett litet träkapell, uppfördes 
1656-602 på huvudsaklig bekostnad av 
Blidö gårds dåv. ägare, friherre Eric 
Leijonhufvud3 och hans maka. Den första 
gudstjänsten där skall ha hållits 3 nov. 
1660. Kapellets samhörighet med Blidö 
gård underströks av dess läge mitt emot 
herrgårdsbyggnaden. I syneprotokollet 
1854 säges det vara byggt »med hufvud- SKALA 

0'0'20Xl40':iJM sakligt bidrag af en Baron Leijonhuf-
vud . .. utan hjälp af Moderförsamling- Fig. 332. Situationsplan. Uppmätt 

av J. Söderberg 1939.en». A andra sidan synes Blidö med 
Situationsskizze. Genera l plan.Mea su-kringliggande öar redan 1657 ha knutits Vermessung von J. rements by J. Sö-

till Länna som »sacellanie» eller kapell- Söderberg 1939. <lerberg, 1939. 

församling.4 Sedan 1922 (eller enligt 
vissa uppgifter sedan 1810) är socknen annex till Länna. 

Blidö gamla kyrka låg på samma plats som den nuv. på en bergig kulle tätt in-
vid Blidö sund. Bergkullen sträcker sig i n.- s., varigenom kyrkan fått samma 
orientering. Vid tiden för kapellets byggande var platsen helt omfluten av vat-
t en. »Kyrckobroen», som ledde över från herrgården, omtalas 1769 (ssT. PROT.). 

Kyrkogård och klockstapel 

Ursprungligen begrovos liken från Blidö i moderförsamlingen Län-
nas kyrkogård.5 Sedan Blidö 1778 fått rätt att anlägga egen begrav-

1 Att ett kapell ute i skären, lydande under Länna kyrka, existerade redan 
tidigare är dock ostridigt. Jfr s. 415, 416. Ortstraditionen berättar, att det låg p å 
Blidö vid den väg, som strax n. om Blidö gård viker av åt ö. Den utpekade 
platsen är nu tätt bevuxen med slån. 

2 Syneprot. 1854 (0 1); INV. 1829. 
3 Emc LEIJONHUFVUD, kallad 'den starke', f. 1621, överste, t 1662. G. m. 

CHRISTINA DOROTEA BANER, f. 1626, t 1696. - Att byggherren var en Leijon-
hufvud uppgives redan 1682 i ett brev från kyrkoherden i Länna Eric Lithovius 
(domkap. hand!. i ULA). 

4 Se ett odat. brev från kyrkoherden i Länna (1655- 73) Martinus Nicolai 
Holm samt en överenskommelse 1657 mellan prosten i Frötuna å konsistoriets 
vägnar och herr Eric Leijonhufvud •angående ... Blidö Sacellanie• (Länna kyr-
koarkiv, sign. 0 1). Att även Blidöborna själva voro intresserade i kapellbygget 
framgår av en inlaga från kyrkoherden i Länna (1698-1732), Nicolaus Gåse, 
som bl. a. omtalar, huru dessa •med möda fingo lof för 50 åhr sedan att byggia 
Capellet> (Länna kyrkoarkiv, 0 1). 

5 En liggande gravhäll utanför kyrkans s. ~avel med årtalet 16~6 tord1; 
vara överflyttad från I,äqna, 
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KLOCKSTAPEL 

Fig. 333. Klockstapeln. Foto C. Alm 
1915. 

Der Glockenturm. Detached belfry. 

ningsplats uppfördes kring den-
na en stenmur. Kyrkogården 
har sedermera vidgats och mu-
ren omlagts (1818, 1861, 1882).1 

De tegelmurade grindpelarne 
restes troligen 1862. 

Klockstapeln (fig. 333), en 
klockbock av vanlig typ, bygg-
des 1744 av mjölnaren Eric 
Bärk från Lo kvarnar i Roslags-
Kulla för en summa av 382 dlr. 
16 öre kmt. 2 Den brädkläddes 
delvis 1749, men fullständigt 
först 1815 efter ritning av 
byggmästaren Johan Carlberg. 
Samma år täcktes huven med 
tjärad järnplåt; årtalet 1815 
står att läsa på den djurhuvud-
formade flöjeln. Stapeln är röd-
färgad och tjärad. 

BLIDÖ GAMLA KYRKA 
("Capellet") 

Gamla kyrkan uppfördes, som nämnt, 1656-60 (se församlings-
historien). Den förnämsta källan för vår kännedom om densamma är 
ingenjör J. Carlbergs uppmätningsritning till den syn, som företogs 6/ 10 

1854 (varvid man beslöt riva den gamla kyrkan och ersätta den med en 
ny), samt det vid detta tillfälle upprättade syneprotokollet. Planen 
(= fig. 334 utan koret) visar ett rektangulärt långhus med vapenhus 
mitt på ö. sidan och sakristia på den v. Härigenom får den en viss lik-
het med en korskyrkoplan med tvenne c. 31 alnar långa längdaxlar.3 

i Ytterligare utvidgning mot v. - ned emot sjön - beslöts 1939. Ritning i 
B. ST. 1940. - En rest av den äldsta bogårdsmuren finnes sannolikt i terras-
seringen framför ö. ingången till kyrkan. 

2 Några stockar ersatta av nya vid reparation 1783. 
3 Detta är de yttre måtten. Inre längdutsträckningen är c. 30 alnar, d. v. s. 

60 fot, vilket är ett hävdvunnet gammalt längdmått för kyrkor ända sedan 
missionstiden. Se J. RoosvAL, Paralleller, Prästmötets förhand!. i Visby 1941, 
samt separat, 
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Fig. 334~ Uppmätningsritning av gamla kyrkan av. J. Carlberg 1854. Bil. 
till syneinstrument. Efter original iJ,JLA. 

Vermessungszeichnung der alten Kirche Plan of the old church by J. Carlberg, 
von J. Carlberg 1854. Beilage der Besich- 1854. Appended, to an inspection re~ 

tigungsurkunde. port. 
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F ig. 335. Blidö kyrka på 1850-t. Akvarell av Lindeberg. Foto ATA. 
Die B lidökirche in d en 1850er Jahren. Blidö Church in the 1850's. W a t er-colour 

Aquarell von Lindeberg. drawing by Lindeberg. 

Sannolikt bestod den urspr. byggnaden av dessa partier, i alla hän-
delser funnos vapenhus och sakristia under följande halvsekel, då de 
i förbigående nämnas i de äldsta bevarade räk. Först år 1796 till-
byggdes i n. det å ritningen synliga koret. Denna kyrka låg liksom 
den nuv. med koret ej mot ö., utan mot n. 

Enligt syneprotokollet av 1854 var kyrkan jämte sakristia och va-
penhus >mpförd af timrade wäggar under spåntak». Väggarna voro 
panelade, sannolikt sedan omkr. 1736, samt rappade. Rappningen å 
kyrkans yttre väggar var 1816 »dels aldeles bortfallen, dels betyde-
ligen lossnad» och reparerades följande år. Ursprungligen voro väg-
garna tjärade (räk. 1727). 1854 var timret till stor del ruttnat och 
hade imurats med tegel. 

Kyrkans fasad, ö. långsidan, låg vänd mot den gent emot liggande 
herrgården. Här fanns utanför ingången till vapenhuset en dubbel-
trappa av sten, murad av dalkarlar 1724, omlagd 1817. Is. även en 
ingång. Fönster och dörrar voro små. Golv av bräder i hela kyrkan 
till 1758, då i bänkkvarteren inlades tegel. 1759 erhöll även vapen-
huset tegelgolv. Innertaket utgjordes av ett segmentvalv av trä; som 
stöd för detta byggdes på 1830-t. fyra träpelare, stående på sidorna 
om stora gången.1 - 1796 uppfördes koret på bekostnad av presi-

1 Det är sannolikt dessa, som nu stå vid kvisten till en byggnad p å präst-
gårdens tomt och som uppges härröra från gamla ky rkan. Se foto i ATA. 
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denten Carl Lagerheim1 på Blidö gård . Väg-
garna, av samma höjd som kyrkans, voro bygg-
da av tegel i korsvirke och endast 6 tum 
tjocka. De rappades utantill liksom den övriga 
kyrkan. I exteriören anslöt sig koret till lång-
huset även därigenom att dettas stenfot och 
taklist fortsattes å korets sträckmurar. Inner-
taket var ett trävalv, vars hjässlinje låg 16 tum 
lägre än långhusvalvets . - Yttertaken voro 
spåntäckta.2 

Den gamla kyrkan revs i mars 1857 och 
materialet såldes på auktion.3 Enligt uppgift4 

har kyrkvärden Hellberg på sin gård i Glyx-
näs en logbyggnad, uppförd av timmer från . 
densamma; ett par gamla kyrkportar skola nu 
vara stalldörrar hos Otto Tenggren i Sigmarö. 

Av den gamla kyrkans inredning återstå 
numera endast rester. 

Altarprydnaden, sannolikt skänkt av 
Eric Leijonhufvud, då kapellet byggdes, ut-
gjordes av ett skulpterat, i blått och grönt 
marmorerat samt förgyllt ramverk av ek, 
som omfattade en ännu bevarad oljemålning 
på duk, föreställande Nattvarden. Denna, 
som är osignerad och grovt utförd, synes åter-
gå på en italiensk 1500-t. komposition. Kon-

Fig. 336. Kolonn, hö-serverad 1938. H. 151, B. 113 cm (dagermått). rande till gamla altar-
Nuv. ram från 1773? Av det urspr. ramver- prydnaden. Foto ATA. 

Säule, zu der alten Altar-ket återstå flera delar med väl skuren brosk- ausschmiickung. 
Column, part of the oldornamentik, delvis med bevarad färg, dessutom altar decoration. 

två st. kolonner med skulpterade vinrankor 
och druvklasar, som nu flankera dopaltaret, krönta av två urnor 
med frukter. Kolonner och urnor renoverade 1937. Ett lurblåsande 

1 CARL ERIK BERGQYIST, f. 1742, adlad LAGERHEIM 1777, president i stats-
kontoret, frih. 1807' t 1813. G. m. ANNA CHRISTINA GERDES, f. 1752, t 1812. 

2 Enligt syneprot. 1854. RADLOFFS uppgift (1805), att kyrkan nyligen er-
hållit tegeltak, måste bero på ett misstag. 

3 	 Utförliga auktionsprotokoll med uppgift om vart olika inredningsföremål 
m. 	m. försålts, finnas från åren 1856--57 (0 1). 

4 Lämnad 1940 av komminister Pihlström. 

12·-113669. Sveriges kyrkor. Uppland I I. 

INREDNING 

OCH INVEN-

TARIER 
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Fig. 337. Lurblåsande ängel av Fig. 338. Herrnpilaster a v 
förgyllt trä, hörande till gamla förgyllt trä, troligen hö-
kyrkans altarprydnad eller rande till gamla predik-
predikstol. Foto S. Lindqvist stolens korg. Foto S. Lind-

1941. qvist 1941. 
Hornblasender Engel aus v er- Hermenpilaster a ns ver-
goldetem Holz. Von dem Altar- goldetem Holz, vermntlich 
schmuck oder K a nzel der alten zum Becher der alten Kan-

Kirche. zel gehörend. 
Trumpet-blowing a nge! of gilded Gilded wood Herma co-
wood, part of the altar decora- lumn, probably b elongingto
tion or pulpit of the old church . the body of the old p nlpit. 

änglabarn (fig. 337) och en pelikan med ungar av förgyllt trä, upp-
ställda på nuv. altaruppsats, kunna tänkas ha tillhört antingen den 
gamla altarprydnaden eller predikstolstaket.1 

Då koret byggdes 1796 ersattes denna altarprydnad av ett på alta-
ret uppställt kors med linkläde och törnekrona (står nu i ett föns-
ter). H. c. 125 cm. Törnekronan har av spikhål att döma urspr. ej 
varit placerad som nu (kanske på altarbordets framsida?). Fonden 
utgjordes av en tavla, »föreställande tvenne i moln sväfvande eng-
lar med blickarna rigtade mot höjden» (vrs. PROT. 1859). 

1 Två fåglar av skulpterat och förgyllt trä, som nu ägas av privatpersoner 
(kronolotsen G. Vikander, Yxlö, och mjölnarförmannen Karlsson, Blidö gård), 
anges av traditionen härröra från Blidö gamla kyrka. - Det är t änkbart, att 
ramverket urspr. tillverkats för ett epitafium - i så fall väl över Eric Leijon-
hufvud - eftersom delarna knappast gå att sammanpassa så att det kan ställas 
på ett altare. 
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Fig. 339. Gamla predikstolens tak. Skulpturdetaljerna
nederst på bilden äro prydnadsgavlar till taket, som även 
smyckats av voluter och kanske figurer. Foto S. Dalen 1938. 
Himmel der alten Kanzel. Roof of the pulpit of the 
Die Skulpturen unten auf old church. The sculptured
dem Bild sind Schmuckgiebel details at the bottom of the 
för den Kanzelhimmel, der picture are decorative gables
gleichfalls mit Voluten und of the roof, which was also 
vielleicht auch Figuren ver- ornamented with scrolls and 

ziert war. perhaps with figures. 

Av gamla predikstolen, utförd i ek, blåmarmorerad med för-
gyllning, en gåva av kyrkans byggherre, återstår taket (fig. 339 ), 
konserverat 1937,1 m. fl. delar, bland vilka särskilt märkas tre herrn-
pilastrar av skulpterat och förgyllt trä2 (fig. 338, H. c. 60 cm), som 
antagligen varit placerade i korgens hörn. De senare konserverades 
även 1937; två av dem äro fästa på nuv. altaruppsats. - Ny dörr till 

1 Det hade dessförinnan av en enskild person hopsatts av i stapeln samman-
letade spillror. I vad män hörnkonsolerna med fruktknippen och änglahuvuden 
urspr. höra dit må lämnas osagt. Tandsnittet i övre kanten verifieras av en bit 
bevarat dylikt. Taket har emellertid förr varit mycket rikare utstyrt än nu. 
Dit höra antagligen en volut, krönstyckena på nuv. nummertavlor, pelikanen 
och kanske även andra av de ovannämnda skulpturerna samt säkert (jfr INV 1776) 
två vapensköldar med Leijonhufvudska och Banerska va:pnen, 

2 Upps. utst. kat. nr 804, 
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Fig. 340. Herrskapsbänk. Före konserveringen. Foto C. 
Alm 1915. 

H crrschaftsbank. Vor der Kon- Pew for the gentry . Before pre-
servierung. servation \VOrk. 

predikstolen betalades 1760; 1764 betalades en smed för »Prediksto-
lens uphöijande och lagande». Från predikstolstrappan härröra sanno-
likt några bevarade romboida fyllningar med enkelt profilerad ram. 

Bättre bevarade än predikstolen äro två herrskapsbänkar (fig. 
340) av furu (i vissa ornament ek?). Lasyr i brunt och svart, ur-
sprunglig, frarrltagen 1937 under 4 färglager. Beslagsornamentik. 
Ornamenten äro delvis skurna, delvis limmade på en underliggande 
slät yta. Gott arbete från 1600-t:s mitt, säkerligen utfört för Eric 
Leijonhufvud och hans gemål. L.208, H.98 cm. 

Om kyrkans äldsta bänkinredning i övrigt är endast bekant, att 
16 bänkar funnos på vardera sidan om stora gången, var och en med 
plats för 8 matlag (bänkdeln. 1726). Ny bänkinredning förfärdigades 
1758 av snickarmästaren Eric Öberg. Till densamma hörde ett par 
i de främsta bänkhörnen placerade, ännu bevarade pyramider1 

med lövsågad ornering (fig. 345), tillverkade av mäster Öberg med 
undantag av de krönande urnorna, som inköptes 1759 för 36 dlr kmt. 
Sockellistverket nytt. En sida av en urspr., rikare profilerad sockellist, 

i Upps. utst, kat. nr 838, 
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Fig. 341. Exteriör av kyrkan från ö. Foto P. 0. Westlund 

1936. 


Äusseres der Kirche von 0. Exterior of the church from the east. 


blåmarmorerad med förgylld hålkäl, bevaras i kyrkan. Plintarna, 
på vilka pyramiderna urspr. stått, finnas även bevarade, den ena 
intakt, med en vacker, kvadratisk fyllning, den andra delvis nygjord, 
båda i sen tid övermålade med preussiskt blått.1 

BLIDÖ NYA KYRKA 

Sedan den gamla kyrkan vid anställd syn befunnits omöjlig att repa-
rera, lades 1856 grunden till en ny runt omkring den gamla, »hvilken 
ännu medan de nya murarna började resa sig derutomkring, hade 
begagnats» (vis.prot. 1859) och som kvarstod till 1857. Den nya 
kyrkan var färdig 1859. Dess utseende är sedan dess i huvudsak 
oförändrat: en åt n. orienterad salkyrka med sakristia i form av en 
polygon utbyggnad vid n. gaveln. Den är uppförd av tegel och natur-
sten (putsad i gråvitt) efter ritning av arkitekten Ludvig Hedin (stad-

1 Jfr Mrom Norrt. tidn. 28 /§ 1937, 
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Fig. 342. Exteriör av kyrkan från s. Foto P. 0. Westlund 1936. 
Äusseres der Kirche von S. Exterior of the church from the south. 

fäst genom kungl. brev 22/ 9 1855), dock utan det från början avsedda 
tornet. Av de urspr. tre portalerna är nu den v. igensatt, så att inne 
i kyrkan en nisch bildats, där ett dopaltare är placerat. Ovanför detta 
- i nischen - ett smalt rundbågigt fönster med glasmålning efter 
kartong av konstnären G. Torhamn (utfört 1938 av a.-b. N. P. Ring-
ström, Stockholm) över motivet 'Låten barnen komma till mig!' (fig. 
347). Kopparklädseln å dörrarna i s. och ö. härrör från restaureringen 
1937. Vid samma tillfälle inbyggdes vindfång. Sakristian har egen in-
gång från n. med rektangulär omfattning av huggen sandsten. Lång-
husets vatten tak klädes av grå skiffer, sakristians av zinkplåt. 
Numera golv av tegel i såväl kor som gångar. Innertaket ett lågt 
valv av gipsat trä. Centraluppvärmning sedan 1937. 

Inredning och lösa inventarier 

Nuv. inredning stammar i huvudsak dels från 1858-59, dels från 
1937. Vid sistnämnda tillfälle bestämdes färghållningen - milda gula, 
grå och bl;l toner med några kraftigare mörka inslag - under med-
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SKALA 

10011~45 10 15 


Fig. 343. Plan.· Uppmätt av J. Söderberg 1939. 
Grundriss. Vermessung von J. Söderberg P lan. Measurements by J. Söderberg,

1939. 1939. 

Fig. 344. Sektion mot n. Uppmätt av 
J. Söderberg 1939. 

Querschnitt gegen Section towards the 
N. Vermessung von north. Measure
,T. Söderberg 1939. ments by J. Söder

berg, 1939. 
 SKÄRNING 
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ALTARTAVLA 

PREDIKSTOL 

NUMMER-
TAVLOR 


BÄNKAR 


F ig. 345. Interiör mot altaret. Foto P. 0. Westlund 1936. 

Inneres gegen den Altar. Interi01· look ing towards the altar. 


verkan av konstnären G. Torhamn. Förut var inredningen hållen i 
vitt och guld, utom bänkarna, som voro gulmålade. 

Altartavla med ämne 'Jesus stillar stormen', utförd av G. Tor-
hamn 1937. Omramningen ritad 1858 av konduktör1 Andersson, 
som · övervakade byggnadsarbetet vid nya kyrkans uppförande. Å 
densamma äro några detaljer ur 1600-t:sinredningen placerade (se 
ovan). 

Predikstol efter ritning av konduktör Andersson 1858. Duvan 
härrör från gamla predikstolen. - Timglas från 1746 i vackert sku-
ret träställ på ståndare av metallplåt. Renoverat 1937. 

På ett par nummertavlor från 1885 härröra krönstyckena från 
gamla predikstolen. - Ett par nummertavlor från 1810 med rek-
tangulära ramar av förgyllt trä förvaras i klockstapeln. 

Sluten bänkinredning från 1937. - Vid nybyggnaden 1856-

1 H ade förr betydelsen 'arkitekt' som tjänstebenämning (E. HELLQUIST, Sv. 
etymologisk ordbok). 
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Pig. 346. Interiör mot orgelläktaren. Foto P. 0. Westlund 1936. 
Inneres gegen die Orgelempore. Interior Iooking towards the or-

gan gallery. 


59 slopades åtminstone delvis den gamla kyrkans bänkinredning. Av 
1859 års inredning finnes en dörr bevarad. 

1858 reparerades den då tämligen nyss anskaffade orgeln, som ORGEL 

1893 ersattes av en ny (ombyggd 1941). 
Dops tä 11 av skulpterat, förgyllt och i blågrönt marmorerat trä ooPsTÄLL 

(fig. 348). Upptaget i in v. 1776 såsom skänkt av fru Reenstierna.1 

Skålen med dess lock bäres av två barn i halvfigur, uppväxande ur 
bladkransar, med kuddar på huvudet, sannolikt urspr. karyatider 
i ett bord eller ett par gueridoner från slutet av 1600-t. eller omkr. 
1700. H. c. 110 cm. - I inv. 1717 omnämnda »Messing bäcken ooPFAT 

på funten» är ännu bevarat (fig. 349).2 Mörkoxiderat. Driven och 
punsad ornering. I bottnen framställes en kvinna med aeskulapstav 
och tupp, enligt 1600-t:s sinnebildslära Läkekonsten. Fatet har såle-
des tillverkats för profant ändamål. Troligen tyskt arbete från 1600-t:s 
förra hälft. Diam. 41,5 cm. 

1 Ägarinna till Blidö gärd sedan 1762. 

2 Upps. utst . kat. nr 54. 


1 3 - 11 3 669. S veriges kyrkor. U ppland 11. 
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NATTVARDS-
KÄRL 

LJUS-
REDSKAP 

1813 blev kyrkans nattvards-
s i 1 ve r stulet. Samma år inköptes 
nu brukade kalk m. m., enligt 
stplr av Stockholmsmästaren J. P. 
Grönwall. Sockenbudstyg in-
köptes 1811, enligt stplr av Hell-
berg, Norrtälje. Kanna av silver 
skänktes 1860. De äldsta natt-
vardskärlen - kalk och paten -
lämnades 1660 från moderkyrkan 
Länna. 

Kanna av tenn i rokoko. Flera 
stplr, bl. a. Stockholm, IB, IBN, 
samt . troligen årsbokstaven B 
[= 1760]. H. 27 cm. 

Ljuskrona av mässing. 8 + 8 
ljusarmar. Musselformade ljus-
manschetter . Staven krönt av en 
dubbelörn. Upptagen i kyrkans 
äldsta in v. (1717) och var då 
»ofärdig» varför den kan anses 
vara åtskilligt äldre. »Omgjord 
och tilökt» före 1776 (anteckn. 
i inv. 1749). H. 128 cm. 

S. k. venetian ska lj uskro-
nor. 1. (fig. 354). Gjutet och (å 
mittstaven) slipat glas. 6 S-for-
miga armar i en rad. En sönder-
slagen arm, snarlik denna kronas, 
förvaras lös. Inga prismor. H.

Fig. 347. Kyrkfönster i »dopkapellet. 
av G. Torhamn. Efter akvarell i B. St. 53 cm. - 2. (fig. 350 a). Gjutet 
Kirchenfenster in d er Ta ufkapelle von G. och slipat glas. 6 ljusarmar, ettTorhamn. Nach einem Aqua rell in der K gl. 

Bauverwalt ung. flertal prydnadsarmar, instuckna 
Church window in the •b aptistery>. By G . 
Torhamn. After a w ater-colour drawing at i klotsar av förgyllt trä, som vila 

the Royal Boa rd of Works. i glasskålar. Dels romboida, dels 
eklövs- eller druvklasformade prismor. H. 65 cm. - Endera av 
dessa båda kronor, som båda härröra från 1700-ts början,1 hittades 
kort före 1749 i sjön av bonden Olof Nilsson i Söderöra och skänk-

1 Godhetsfullt meddelat av Dr H ernmarck, Nationalmuseum. 
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tes till kyrkan, »Då söndrig, 
men nu satt i godt stånd» (inv. 
1776) ;1 den andra är en gåva 
av bonden Olof Olsson i Svart-
löga 1827. 

Ljuskronor av slipat glas på 
mässingsställning. 1. (fig. 350 b ). 
6 ljuspipor. Glasstavar; stjärn-
och. eklövsformade prismor. Syn-
nerligen vacker barockkrona, 
skänkt av presidenten Lagerheim 
1795. H. 88 cm. - 2. (fig. 350 c). 
6 ljuspipor å den yttre ringen, 
en inuti kronan. Gustaviansk. 
Skänkt av Svartlögabor 1856-
65 och kallad Svartlögakronan. 
H. 90 cm. - Samtliga kronor 
hänga i kedjor av järnlänkar 
med svarvade träkulor (som va-
rit röda) emellan. 

I sakristian ampel av mörk 
brons med förgyllda ornament. 
Griphuvuden bära de tre ljus-
piporna, av vilka blott en är 
urspr. Empire. 

Fig. 348. Dopställ. Foto P. 0. West-
Lj usarmar av driven mäs- lund 1936. 

sing. Barockform. 1. En, med Taufgestell. Christening-stand. 

stor väggplåt. Å skaftet äro (före 
1937) fästade två ej urspr. enkla ljusarmar. Ljusmanschetterna 
gamla. - 2. Ett par, med nygjorda väggplåtar (märkta 1937). Ar-
marna till dessa ha urspr. jämte skaftet till föreg. utgjort en större, 
tvåarmad ljusarm, omtalad ännu i inv. 1835. - 3. Ytterligare ett 
par samt en enstaka. - Den stora tvåarmade ljusarmen kom antag-
ligen till kyrkan först efter 1776; några av de övriga funnos redan 
på 1600-t; »1 st. Messingsarm blef anno 1719 af ryssen borttagen» 
(L 111 1). - Lj us armar, ett par trearmade av gjuten och ciselerad 
brons, förgyllda . Rokoko. Gåva av komminister Sundling2 (inv. 1829). 

1 Sannolikt hade den sänkts i sjön vid ryssens härjningar 1719, 
2 Komminister i Blidö 1805, t 1830. 
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Fig. 349. Dopfat. Foto ATA. 
Taufbecken. Christening-bowl. 

Ovanstående ljusredskap, utom mässingskronan, renoverade 1937. 
Vidare märkas två par armljusstakar av pläter, skänkta 1856-65, 
4 st. ljusstakar av pläter med godronnering å fot och skaft, in-
köpta 1834, 4 st. ljusstakar av tenn med åttkantig planform och 
skaft, första gången upptagna i in v. 1749, men säkerligen aldre 
(stplr: RW; dessutom är HL inristat i bottnen på alla 4), samt ett 
par av tenn i empire (stplr: kontroll, 2(3 [= 1807], samt ängel med 
sköld, innehållande bokstäverna CB; manschetterna nya). 

TEXTILIER Altarduk1 (fig. 351) av vitt linne med broderi i rött (nu blekt) 
silke (kontursöm, glesa fyllningar, sparsam plattsöm). Det består av 
två våder med samma mönster, som sytts ihop horisontalt, så att 
mönstret på den övre våden vänder sig nedåt, på den nedre uppåt, 
det hela uppfodrat på grövre vitt linne. 1600-t. Sannolikt urspr. en 
profan sak (bordduk? kjortel?), som apterats till kyrkligt bruk. Den 

l Upps. utst. kat. nr 289. 
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a b 

c 

Fig. 350 a-c. Ljuskronor. Foto"ATA. 


Kronleuchter. Chandellers. 


1 3*-11 3669 
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Fig. 351. Altarduk. Foto ATA. 

Altardecke. Altar-cloth. 


svarta, knutna fransen nedtill är senare. Dep. i St. H. M. 1926 
(inv. nr 18213). 157 x 59 cm. 

Mässhakar. 1. Numera brunsvart sidendamast med smala 
knypplade silverspetsar. Säges i inv. 1776 vara »violettfärgad ... 
omfärgad. 1749 uti lhventario opförd röd blomerad». Dep. i St. H. M. 
1926 (inv. nr 18213). - 2.1 Brokadsiden (huvudfärgen urspr. 

1 Upps. utst. kat. nr 268. 
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röd med brocheringar i guld, silver och 
något grönt), kantad med smal guldspets. 
På ryggsidan kors, på framsidan vertikal 
bård av knypplad silverspets, underfodrad 
med vit atlas. Brokaden är sannolikt fransk 
eller spansk från omkr. 1700.1 Flera oregel-
bundna skarvar tyda på en äldre använd-
ning av sidenet, sannolikt till något pro-
fant ändamål. När det syddes om till mäss-
hake, fodrades denna med hemvävt, röd-
och vitrandigt bomullslärft. Skänkt kort 
före 1736 (vis. PROT.) av greve Horn2 och 
hans maka. Dep. i St. H. M. 1926 (inv. nr 
18213). Konserverad av Pietas. H. (främre) 
90, (bakre) 123 cm. 

Broderad b å rd till korkåpa (fig. 352), 
sedan antagligen använd till altarbrun. Res-
ter av silkesfrans i rött, b_lått, gult utmed 
ena långsidan. Mellan broderiet och fodret 
blåviolett sidendamast i granatäpplemönster 
med detaljer brocherade i rött och guld, 
tydligen en rest av tyget i korkåpan. Urspr. 
foder av mörkbrunt lärft. Broderiet är ut-
fört i läggsöm med silke, fastsytt med guld-
tråd, och framställer Petrus med nyckel, 
Andreas med snedkors och Jacob med pil-
grimshatt, snäcka och stav. Figurerna äro 
kraftigt uppstoppade, ansiktena klädda med 
atlas, fint modellerade på hårt underlag. 
Hår och skägg av metalltråd. Huvuden~ 

äro antagligen ett arbete för sig, betydligt 
mer raffinerade än de ganska primitivt ut-
förda kropparna. Sannolikt östtyskt arbete 
från omkr. 1500; även fransen medeltida, 

Enligt fil. dr Agnes Geijer (bil. 1928 till St. H. 
M:s inv.). Som jämförelsematerial anför hon Falke, 
Kunstgeschichte. der Seidenweberei, nr 578-579. 

Fig. 352. Bård till kor-
kåpa. Foto ATA. 

Einfassnng fiir einen Chor-
mantel. 

Border of a cope. 

2 JURGEN RUDOLF HORN AF RANTZIEN, kapten vid holsteinska livgar-
det, ·j· 1746. Ägde Blidö gård. G. 1726 m. SOFIA CHRISTINA HoR'<, f. 1705, 
t 1754. 

1 
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säkert tagen från korkåpan. Gåva till St. H. M. 1886 (inv. nr 
8034). - Enligt inv. 1829 funnos två sådana »listor». Korkåpan, 
från vilken de tagits , torde ha tillhört Länna kyrka (jfr s. 382). 

I kyrkan förvaras ännu den mässhake av röd sammet och det kalk-
kläde av ljusrött (nu brunaktigt) siden, som efter kyrkstölden 1813 
skänktes av medlemmar av familjen Lagerheim, 2 st . håvar av blått 
siden med skaft i mässingsholk, skänkta 1805 av presidenten Lager-
heim, samt en äldre håv av röd sammet, upptagen redan i inv. 
1749, nu mycket sliten.1 

Ny skrud från Libraria tillkom 1937. 
Votivskepp. 1. Fregatt (fig. 353). Gallionsbilden är ett fyrfotadjur 

(räv?) på ryggen av en fågel. Synnerligen värdefullt arbete från 
1600- 1650 (senare ommålat). L. c. 95, H. c. 105 cm. - 2. Fregatt. 
1700-t. (ej i inv. 1776). Mycket ramponerad och t.v. undanlagd. L. 
59, H. 64 cm. (måtten tagna 1913). - 3. 1800-t:sbark, förfärdigad 
omkr. 1915 av en gammal Blidö-sjöman. L. c. 122, H. c. 90 cm. -
1--2 hängde 1806 i vapenhuset (inv .). 1 och 3 konserverade 1937 av 
sjökapten Sam Svensson, Stockholm.2 

Bland möbler märkas ett par bruds t o 1 ar, förfärdigade 1755. Den 
urspr. målningen i blått med ornament i gult, rött och vitt fram-
togs 1937. L. 98, H. 105 cm. - Bord med refflade ben, sannolikt 
urspr. svartmålat och bronserat (så ännu 1913; antikbonat l 937). 
Skänkt till dopbord 1805 av löjtnant Christiernin på Blidö gård. 
H. 79 cm. - Av två stolar från 1600-t. har åtminstone den ena 
nygjord rygg. 

Straffstock från 1811 ligger i stapeln. 
Gustaf III:s tal 1772. 
Akvarell, föreställande Blidö gamla ky~ka från ö., sign. 'Linde-

berg'3 (fig. 335). 19,5 x 11,5 cm. 
Klockorna hänga i stapeln. Den större är gjuten av Gerhard 

Meijer i Stockholm 1744 (året för stapelns byggande). Lillklockan, 
som sprack vid mobiliseringsringningen 1914, omgöts 1917; den var 
urspr. gjuten 1786 av Joh . Zach. Mårtenson i Stockholm. - Före 

1 Kalkklädet och den röda h åven, se Upps. utst. kat. nr 340, resp. 368. 
' U tförlig berättelse av kapten Svensson över konserveringen och skeppens 

tidigare tillstånd förvaras i ATA. 
3 Klockare i socknen på 1850-t. 
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Fig. 353. Votivskepp fr. 1600-1650. Foto ATA. 

Votivschiff. 1600-1650. Votive ship from 1600-1650. 


klockstapelns byggande hade kyrkan en liten malmklocka om endast 
»någre marker, hwarmed tekn gifwes til gudztiensten» (vis. PROT. 

1736). 

Sammanfattning 
I. Redan före mitten av 1600-talet fanns ute i skärgården, sannolikt på Blidö, 

ett kapell, hörande under Länna moderkyrka. 
II. 1656-60 lät herr Eric Leijonhufvud på sin sätesgård, Blidö gård, uppföra 

en liten timmerkyrka med rektangulär plan. Sakristia och vapenhus lågo mitt 
emot varandra på båda långsidorna. Rester av inredningen i denna kyrka äro 
bevarade (fig. 336-340). Det medeltida broderiet fig. 352 härrör från en för-
sliten korkåpa, sannolikt överlämnad från moderkyrkan Länna. 

III. Omkr. 1736 panelades och rappades kyrkan. 1796 försågs den med ett sma-
lare kor, uppfört av tegel i korsvirke (se fig. 334). Bland bevarade inventarier från 
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1700-t. märkas särskilt dopstället fig. 348 och de utmärkt vackra kristallkronorna 
fig. 350, 354 (av vilka dock några skänkts till kyrkan först under 1800-t.) 

IV. 1856-59 byggdes nuv. kyrka av tegel och natursten. Ritad av L. Hedin. 
Inredningen härrör till största delen dels från tiden för nybyggnaden, dels från 
kyrkans sista större restaurering år 1937, vilken skedde under ledning av arki-
tekten Einar Lundberg under medverkan av konstnären G. Torhamn. 

Zusammenfassung 
I. Bereits vor der Mitte des 17. Jhs. befand sich draussen in den Schären, wahr-

scheinlich auf Blidö, eine Kapelle, die zur Mutterkirche Länna gehörte. 
Il. In den Jahren 1656/60 liess Herr Eric Leijonhufvud auf seinem Rittergut 

Blidöhof, eine kleine Bohlenkirche mit rechteckiger Anlage auffiihren. Sakristei 
und Vorhalle lagen einander gegeniiber an beiden Längsseiten. Reste der Einrich-
tung sind erhalten (Abb. 336--340). Die mittelalterliche Stickerei Abb. 352 stammt 
von einer abgetragenen, wahrscheinlich von der Mutterkirche Länna iiberlassenen 
Kutte. 

III. Um 1736 wurde die Kirche ge täfelt und verputzt. Im Jahr 1796 wurde sie 
mit einem schmaleren aus Ziegel-Fachwerk aufgefiihrten Chor versehen (s. 
Abb. 334). Unter den erhaltenen Inventarstucken des 18. Jhs. sind besonders das 
Gesten fiir das Taufbecken, Abb. 348, und die besonders schönen Kristallkronen, 
Abb. 350, zu beachten, von letzteren jedoch erst im 19. Jh. einige der Kirche ge-
schenkt. 

IV. In den Jahren 1856/59 wurde <lie gegenwärtige Kirche aus Ziegel und Natur-
stein nach Zeichnungen von L. Hedin gebaut. Die Einrichtung stammt iiberwiegend 
teils aus der Zeit des Neubaus, teils von der letz ten grösseren Restaurierung im 
Jahre 1937, die unter Leitung von Architekt E inar Lundberg unter Mitwirkung 
des Kiinstlers G. Torhamn erfolgte. 

Summary 
I. Even before the middle of the 17th century there was, out in the skerries, 

probably on Blidö, a chapel whose mother-church was Länna. 
IL In 1656- 60 Eric Leijonhufvud erect cd on his es tate, Blidö Manor, a small 

timber church of rectangular design. The sacrist y and porch lay opposite each 
other on the two long sides. Remains of the appointments are still preserved (fig. 
336-340). The medieval embroidery in fig. 352 originates from a threadbare 
cope, probably passed on from the mother-church at Länna. 

III. About 1736 the church was wainscotted and plastered. In 1796 a narrower 
choir was bunt, constructed of brick and half-timber work (see fig. 334). Among 
the 18th century appointments preserved is to be noted particularly the christen-
ing stand in fig. 348 and the remarkably beautiful crystal chandeliers (fig. 350) (some 
of which, however, were not presented to the church until during the 19th century). 

IV. In 1856-59 the present church of brick and stone was bunt. Design by 
L. Hedin. The .appointments originate for the most part, firstly, from the time the 
church was rebuilt, and secondly, from the las t considerable restoration of the 
church in 1937, which took place under the direction of the architect, Einar Lund-
berg, assisted by the artist, G. Torhamn. 
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KAPELLEN PÅ FISKESKÄREN 

Tryckta källor: N. HuMBLE, De piscatura harengorum in Roslagia. Diss. 
Ups. 1744. - RADLOFF 2, s. 5. - E. JoNSON, Skärgårdshav, Sthlm 1939. - Eov. 
GUSTAVSSON, Fiskarstaden Norrtälje, Norrtälje 1939. 

Handskrivna källor: Spridda notiser i Frötuna, Länna, Rådmansö och Blidö 
kyrkoarkiv samt i inlagor till Domkap. från nämnda församlingar. 

Vi ha sett, hurusom såväl Rådmansö som Blidö kyrkor efterträtt 
små kapell. Särskilt det äldsta kapellet i Blidö (jfr notens. 393) var 
tydligen avsett för den yttre skärgården. Kapellaget omfattade en-
ligt en i Länna kyrkoarkiv i ULA (0 1) befintlig handling från 16571 

»efterskrefne Öjar, som warit wana at komma till Capellet, neml. 
Kudoxa, Röllöga, Swartlöga, Norr- och Söderöra, Oxhalsö, Yxlö, 
Halsö, Gräskarna, Själbottna, Wagnsunda, Sunda, Glyxnäs, Boda, 
Alswik, Kolswik.» Vid det varje sommar återkommande strömmings-
fisket vid Gillöga och Svenska Högarna kunde fiskarena emellertid 
ej komma till gudstjänst ens i detta dock förhållandevis långt ute i 
skärgården belägna kapell. Därför funnos på båda dessa »fiskeskiaer» 
små gudstjänsthus, kanske redan under medeltiden, men i varje fall 
säkert på 1600-t. 

Ett av Roslagens viktigaste näringsfång har alltid varit fisket. Det 
är långt ifrån otroligt, att redan cistercienserna i Viby under 1100-t:s 
senare del hade utgårdar häruppe för strömmingsfiskets skull. Funten 
i Vätö, som troligen kommit dit från Frötuna kyrka, bär vittne om 
förbindelser med cistercienserna i Småland. Föreskrifterna i Karl 
Knutssons » Hampna skrå» (hamnförordning)2 gälla »Swenska Högar-
nar och alla Hampnar der Fiskeridh brukas». 1488 skrev ärkebiskop 

. Jacob Ulfsson till alla »andeliga och werldslige, som byggia och boo 
i Lenna sokn oc alla andra som liggia til fiske paa Swenska högar i 
samma sokn» och beder dem lämna hjälp till ett utfattigt kloster i 
Sigtuna.3 Folk från skilda orter samlades på den tiden vid fiskeham-
narna och ha gjort så alltsedan ända inemot slutet av 1800-t. Vid 
Svenska Högarna ha stundom Frötuna- och Rådmansöbor, stundom 

1 Rörande tillsättandet av en kaplan, som. skulle bo därute. Finnes även bland 
domkap. hand!. i ULA (Länna-Blidö). 

2 En senare, utvidgad redaktion. Jfr E. JoNsON, Skärgårdshav, Sthlm 1939, 
s. 194. 

3 Anfört efter E. JoNsoN, a. a. s. 19 ff., till vilken kortfattade, men målande 
historiska utredning av strömmingsfiskets betydelse i övrigt hänvisas. 
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Länna- eller Norrtäljebor varit de bestämmande, ur vilkas krets 
hamnfogden valdes.1 Honom ålåg det bl. a. att mellan fiskesäsongerna 
ta hand om kapellets lösa egendom. 

Det var emellertid Frötuna- och Rådmansöborna, som på 1630-t 
till Storön i Svenska Högarne flyttade det lilla träkapell, som 
tidigare stått på Åkerö backe i Rådmansö. 2 I detta kapell funnos kalk 
och paten av silver, som förärats av en handelsman Jacob Spetz 
från Stockholm »för det et hans skepp ther blifwit frelst», säkerligen 
även en enkel altarskrud och mässkrud, sammanfattade under be-
nämningen »kyrkjoskrud» i ovannämnda ssT.PROT. från 1745. Dess-
utom fanns - en ovanlighet i skärgårdskapellen - en klocka i stapel. 
Klockan hade urspr. skänkts av fru Stina Fleming3 på Håtö mot er-
hållande av en frigrynna. 1721 omgöts den på kronolänsman Hans 
Burmans bekostnad. 1760 fördes den till Norrtälje, där den numera är 
uppsatt i gamla rådhusets torn. När klockan 1764 återfordrades till 
Svenska Högarne vägrades detta under motivering att >>Under thenna 
långwariga tiden äro både kyrka och klåckstapel så förfallne, at the 
til widare bruk äro aldeles oduglige».4 Det förefaller av de ovan cite-
rade handlingarna från 1745 som om fisket efter rysshärj ningarna 1719 
gått starkt tillbaka, »serdeles sedan engelska Esquadren kriitzade på 
de swenska stränder», och av naturliga skäl fick kapellet då förfalla. 
RADLOFF nämner det ej. Nu återstår blott den nedrasade kyrkogårds-
muren; en på ett stenkummel uppsatt väderflöjel säges även här-
röra från kapellet. 

Gillöga kapell fanns 1691, då direktören för lantmäteriet Carl 
Gripenhjelm besökte ögruppen. Det omnämnes 1744 i Humbles avhand-
ling, men ett halvt århundrade senare hade det skattat åt förgängel-
sen, ty RADLOFF (1805) omtalar: »Vid Gillöga har fordom varit en 
kyrka; men den har ej blifvit underhållen». Sannolikt såldes kapellet 
på auktion 1795- 96, då Blidö kyrkas RÄK. upptaga bland inkom-
ster en post »För Gillöga kyrka 11,24». 

Att Lännaborna redan på 1500-t. haft ett kapell ute i skären fram-
går av ett par notiser i INv. 1597, där det säges om sockenbudstygen: 
»ähre till Capellet tagne» och i INv. 1635: >mtgamble handböker, som 
finnas wid Capellet». Dessa uppgifter åsyfta emellertid troligen icke 

1 Se särskilt ssT.PROT. samt hand!. i domkap. (Frötuna-Rådmansö) av år 1745. 
• Jfr härom ovan s. 316. 

3 CHRISTINA FLEMING, presidenten Tord Ulfsson Bondes (t1683) tredje maka. 


Levde 	som änka 1705. Uppgiften om gåvan hämtad ur ssT. PROT. 1745. 
' Anfört efter E . JoNSoN, a. a. s. 96. 



KAPELLEN PÅ FISKESKÄREN 417 · 

något av de ovan omtalade kapellen i Gillöga eller på Svenska Högarne, 
utan snarare det, som funnits på Blidö eller någon av de angränsande 
öarna före kyrkbygget 1656. Däremot torde en uppgift om ett par 
gamla nummertavlor, som efter det att Länna kyrka 1762 erhållit 
nya sådana skänktes den ena till Blidö och den andra till »kyrkan 
på fiskeskäret» (INv. 1776), sannolikt åsyfta Gillöga kapell (el. möjli-
gen Hårstens kapell i Värmdö sn). 

Till det yttre torde dessa små byggnader ha varit mycket oansen-
liga. Det av Sperling byggda kapellet i Rådmansö, som antagligen 
mätte c. 40 alnar, säges ju ha varit »rumrikare» än kapellet på Svenska 
Högarne. Kanske påminde de om det lilla gudstjänsthus på Putsaari 
holme i finska skärgården, som avbildas i Finlands kyrkor I, Helsing-
fors 1912, s. 6 eller Ulvö kapell i ångermanländska skärgården.1 

HuMBLE ger (s. 26) en allmän beskrivning av dem (nämligen Svenska 
Högarnes, Gillöga och Hårstens kapell) : »De äro alla byggda av 
trä och täckta med lattor, samt utrustade med altare, predikstolar 
.:ich bänkar, rrien icke därutöver försedda med prydnader. Endast 
Svenska Högens kyrka äger en vacker klocka ...»2• I brist på 
klocka hissade Gillöga kapell ett segel på taket, när gudstjänsten 
skulle börja3• Troligen var det ganska sällan, som någon präst kom 
ditut. Man fick nöja .sig med att läsa högt ur en postilla. En sådan 
hade före 1745 inköpts av skärlaget till Svenska Högarnes kapell. 

Sammanfattning 
Redan under medeltiden funnos antagligen i den yttre skärgården små träkapell 

för fiskare och sjöfarande. I varje fall flyttades omkr. 1630 ett sådant litet guds-
tjänsthus från fastlandet ut till Svenska Högarna. Ett annat fanns under 1600-
och 1700-talet vid Gillöga. De begagnades blott under somrarna, då befolkningen 
under n ågra månader låg på fiske därute. Efter mitten av 1700-talet användes 
de allt mindre och lämnades att förfalla. 

Zusammenfassung 
Die Kapellen in den Fischerschären 

Bereits im Mittelalter befanden sich vermutlich in den äusseren Schären kleine 
Holzkapellen för Fischer und Seefahrende. Um das Jahr 1630 wurde jedenfalls 

1 Sörmlandsbygden 1943, fig. s. 105. Jfr även C. 0. NoRDMAN, Medeltids-
kyrkogården i Hitis, Finskt museum XLVI, 1939, s. 12 ff. 

2 Efter E. JoNsoNs övers., a. a. s. 94 f. 
3 Enligt E. JoNsoN, a.a. s. 108. HuMBLE använder uttrycket »suspensis aplustri-

bus ... multitudo, Divinum cultum celebratura, convocatur». 
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solch ein kleines Gotteshaus vom Fcstland nach Svenska Högarna herausverlegt. 
Ein anderes war im 17. und 18 . .Jh. bei Gillöga. Man bediente sich dieser Kirchen 
nur im Sommer, wenn die Bevölkerung einige Monate draussen dem Fischfang 
oblag. Nach der Mitte des 18 . .Jhs. wurden sie immer weniger benutzt und dem 
Verfall iiberlassen. 

Summary 

The Chapels in the outer skerries 
There were probably small wooden chapels for fishermen and seafarers in the 

outer skerries already during the Middle Ages. In any case in c. 1630 one of these 
small places for divine service was moved from the mainland out to Svenska 
Högarna. There was another at Gillöga during the seventeenth and eighteenth 
centuries. They were only used during the summer, when the people were out 
there fishing for some months. After the middle of the eighteenth century they 
were used less and less, and were left to fall into decay. 

Fig. 354. Blidö kyrka. Ljuskrona. Foto ATA. 

Kronleuchter. Chandelier. 






Av 

SVERIGES KYRKOR 

föreligga följande delar: 

UPPLAND. (7) Band I, h. 1. Danderyds skepps/ag, mellersta delen. Pris 6: 60. 
(29) Band I, h. 2. Danderyds skepps/ag, östra och västra delen. Pris 13 kr. 

(8) Band Il, h. 1. Häverö och Väddö skepps/ag, Pris 4: 40. 
(50) Band IT, h. 2. Bro och Vlilö skepps/ag. Pris 8 kr. 
(12) Band III, h. 1. Långhundra härad, norra delen. Pris 15 kr. 
(1) Band IV, h. 1. Erlinghundra härad. Pris 4: 50. 

(11) Band IV, h . 2. Seminghundra härad. Med register till Bd IV. 17 kr. 
~ (58) Band Il, h . 3. Fröluna och Länna skepps/ag. Pris 12 kr. 


GOTLAND. (3) Band I, h. 1. Lummelunda ting (utom Tingstäde). Pris 4 kr. 

(21) Band I, h. 2. Lummelunda ting, (Tingstäde). Pris 5: 50. 
(31) Band l, h . 3. Bro ting. Pris 12 kr. 
(33) Band I, h. 4. Endre ting. Pris 12 kr. 
(35) Band I, h. 5. Dede ting. Med register till Bd I. Pris 10 kr. 
(42) Band Il. Rute setting. Med register till Bd Il. Pris 16 kr. 

• (54) Band III. Hejde setting. Med register till Bd 111. Pris 26 kr. 
VÄSTERGÖTLAND. (2) Band I, h. 1. Kdllands M.rad, norra delen. Pris 5: 40. 

(4) Band I, h. 2. Kdllands härad, sydöstra delen. Pris 4 : 50. 
(15) Band I, h. 3. Kdllands M.rad, sydvästra delen. I. Pris 10 kr. 
(16) Band I, h. 4. Kdllands M.rad, sydvästra delen. Il. Med register till Bd I. 

Pris 10 kr. 
STOCKHOLMS KYRKOR. (17) Band I, h. 1. Storkyrkan. 1. Församlingshistoria. Pris 11 kr. 

(24) Band I, h. 2. Storkyrkan. 2. Byggnadshistoria. Pris 15 kr. 
(25) 	Band I, h. 3. Storkyrkan . 3. Inredning och inventarier. Med register 

till Bd I. Pris 20 kr. 
(28) Band Il, h . 1. Riddarholmskyrkan. 1. Byggnadshistoria. Pris 20 kr. 
(45) Band Il, h. 2. Riddarholmskyrkan. 1. Fast inredning, inventarier och 

gravminnen. Med register till Bd Il . Pris 38 kr. 
(5) Band III, h. 1. Kungsholms kyrka. Pris 4: 50. 

(10) 	Band III, h . 2. Hedvig Eleonora kyrka. Med register till Bd [Il. Pris 
14 kr. 

(26) Band IV, h . 1. Jakobs kyrka. 1. Församlingshlstoria. Pris 13 kr. 
(32) Band IV, h . 2. Jakobs kyrka . 2. Konsthistoria. Pris 13 kr. 
(40) 	Band IV, h. 3. Johannes kapell och kyrka, S:t Stefans kapell. Med re

gister till Bd IV. Pris 10 kr. 
(20) Band V, h. 1. Adolf Fredriks kyrka. Pris 12: 50. 
(55) Band V, h. 2. Gustav Vasa kyrka. Pris 5: 50. 
(23) Band VI, h . 1. Klara kyrka. 1. Församlingshistoria. Pris 12 kr. 
(27) 	Band VI, h. 2. Klara kyrka. 2. Konsthistoria. Med register till Bd VI. 

Pris 12 kr. 
(41) Band VII, h. 1. Maria Magdalena kyrka. Pris 12 kr. 
(56) Band VII, h . 2. Katarina kyrka. Pris 16 kr. 
(49) Band VIII, h. 1. Bromma kyrka och Vdsterledskyrkan. Pris 6 kr. 
(53) Band IX, h . 1. Skeppsholmskyrkan. Pris 10 kr. 

DALARNE. (6) Band I, h . 1. L eksands och Gagnefs tingslag. Pris 4: 50. 
(9) Band I, h. 2. Falu domsagas norra tingslag. Pris 12 kr. 

(37) Band I, h . 3. Falu domsagas södra tings/ag. Med register till Bd 1. Pri1 16 kr. 
• (52) Band II, h . 1. Falun. Pris 12: 50. 

ÖSTERGÖTLAND. (13) Band I, h. 1. Bankekinds härad. 1. (Askeby, Svinstad). Pris 14 kr. 
(14) Band I, h. 2. Bankekinds härad. 2. (Vårdsberg, Örtomta). Pris 13 kr. 

• (43) Band Il. Vreta klosters kyrka. Med register till Bd Il. Pris 15 kr. 
VÄRMLAND. (18) Band I, h. 1. Grums härad, norra delen. Pris 9: 50. 

(19) Band I , h. 2. Grums härad, södra delen. Pris 6: 50. 
BLEKINGE. (22) Band I, h. 1. Östra härad. Pris 13 kr. 

(36) Band I, h . 2. Medelsta härad. Med register till Bd I. Pris 14 kr. 
(51) Band Il. Bräkne och Listers häraden. Med register till Bd Il. Pris 13 kr. 

MEDELPAD. (30) Band I, h. 1. Njurunda och Sköns tin,qslag samt Sundsvalls stad. Pris 10 kr. 
(47) Band I, h. 2. lndals, Ljustorps och Västra Domsagans tings/ag. Pris 16 kr. 

DALSLAND. (34) Band I, h. 1. Sundals härad. Pris 10 kr. 
SKÅNE (38) Band I, h . 1. ]{dv/inge kyrkor i Harjagers härad. Pris 2: 50. 
GÄSTRIKLAND. (39) H. 1. Gä11le stads kyrkor. Pris 10 kr. 

• (44) H. 2. Landskyrkorna. Med register. P ris 17 kr. 
NÄRKE. (46) Band I, h. 1. Örebro stads kyrkor. Pris 12 kr. 
SMÅLAND. (48) Band I. Jönköpings och Huskvarna kyrkor. Pris 12 kr. 
BOH U SLÄN. (57) Band I, h. 1. Västra Hisings härad. Pris 8 kr. 

Cc nt ra ltr., E1t1telt~ . Sth lm '1 5 
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