
SVERIGES KYRKOR 

KONSTHISTORISKT INVENTAJliUM 

PA UPPDR..AVKYITf.s: HISI! O.~AKAD. 

UTGIVET AVSIGURD CUR'MAN 


OCH JOHNNYROOSVAL 


UPPLAND 


BAND VI. HÄ.FTE 1. 
FARENlUNA HKRAD 

VASTRA DELEN 

AV 


ARMIN TUULSE 




Av 

SVERIGES KYRKOR 

föreligga följande delar: 

UPPLAND. (7) Band I, h. 1. Danderyds skeppslag, mellersta delen. Pris 6: 60. 
(29) Band I, h. 2. Danderyds skeppslag, östra och västra delen. Pris 13 kr. 
(62) Band l, h. 3. Värmdö skeppslag. Pris 16: 50. 
(64) Band l, h. 4. Akers skeppslag. Med register till Bd I. Pris 17: 50 

(8) Band Il, h. 1. Häverö och Väddö skeppslag, Pris 4: 40. 
(50) Band II, h. 2. Bro och Välö skeppslag. Pris 8 kr. 
(58) Band Il, h. 3. Fröluna och Länna skeppslag. Pris 12 kr. 
(12) Band III, h. 1. Ldnghundra härad, norra delen. Pris 15 kr. 
(67) Band III, h. 2. Ldnghundra härad, södra delen. Pris 12 kr. 
(69) Band III, h. 3. Närdinghundra härad, västra delen. Pris 20 kr. 
(70) Band III, h. 4. Närdinghundra härad, östra delen. Med register till Bd III. Pris 20 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. 
(71} Band V, h. 1. Vallenluna härad, östra delen. Pris 15 kr. 
(72) Band V, h. 2. Vallenluna härad, västra delen. Pris 15 kr. 
(73) Band VI, h. 1. Pärenluna härad, västra delen. Pris 26 kr. 

GOTLAND. (3) Band I, h. 1. Lummelunda ting (utom Tingstäde). Pris 4 kr. 
(21) Band l, h. 2. Lummelunda ting (Tingstäde). Pris 5: 50. 
(31) Band I, 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 l. Pris 10 kr. 
(42) Band II. Rule setting. Med register till Bd Il. Pris 16 kr. 
(54) Band III. Hejde se/ting. Med register till Bd III. Pris 26 kr. 
(61) Band IV, h. 1. Lina ting. Pris 12 kr. 
(66) Band IV, h. 2. Hal/a ting, norra delen. Pris 18 kr. 
(68) Band IV, h. 3. Hal/a ting, södra delen. Pris 20 kr. 

VÅSTERGÖTLAND. (2) Band I, h. 1. K d/lands härad, norra delen. Pris 5: 40. 
(4) Band l, h . 2. [{d/lands härad, sydöstra delen. Pris 4: 50. 

(15) Band I, h . 3. [{d/lands härad, sydvästra delen. l. Pris 10 kr. 
(16) Band I, h . 4. Kdl/ands härad, sydvästra delen. II. Med register till Bd I. 

Pris 10 kr. 

STOCKHOLM. (17) Band I, h. 1. Slorkyrkan. 1. Församlingshistorla. Pris 11 kr. 
(24) Band I, h. 2. Slorkyrkan. 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 II, h. 1. Riddarholmskyrkan. 1. Byggnadshistoria. Pris 20 kr. 
(45) Band II, h. 2. Riddarholmskyrkan. 2. 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 reg. till Bd III. Pris 14 kr. 
(26) Band IV, h. 1. Jakobs kyrka. 1. Församlingshistoria. 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 Slefans kapell. Med register 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. 
(60) Band V, h. 3. Malleus kyrka. Pris 4 kr. 
(23) Band VI, h. 1. Klara kyrka. 1. Församlingshistoria. Pris 12 kr. 
(27) Band VI, h. 2. Klara kyrka. 2. Konsthistoria. Med reg. till Bd VI. Pris 12 kr. 
(41) Band VII, h. 1. Maria Magdalena kyrka. Pris 12 kr. 
(56) Bund VII, h. 2. Katarina kyrka. Pris 16 kr. 
(49) Band VIII, h. t. Bromma kyrka och Vdslerledskyrkan. Pris 6 kr. 
(53) Band IX, h. 1. Skeppsholmskyrkan. Pris 10 kr. 

(Forts. å omslagels 3:e sida) 



I(YRI(OR 

I 

FÄRENTUNA HÄRAD 

VÄSTRA DELEN 


KONSTHISTORISKT INVENTARIUM 


utarbetat av 

ÅRMIN TUULSE 

På uppdrag av 


KUNGL. VITT. HIST. OCH ANT. A KA DEMlEN 


utgivet av 

SIGURD CURMAN ocH JOHNNY ROOSVAL 

Generalstabens Litografiska Anstalts Förlag 


STOCKHOLM 1954 




UTGIVET MED BIDRAG AV 


HUMANISTISKA FONDEN 


Fig. å omstående sida: Det äldsta kända häradssigillet (från 1560) . 

Ur J. E. Almquist, Domsagor och häradshövdingar i Stockholms och 


Uppsala län, Personhist. Tidskr. 1946: 2f3. 


ESSELTE AKTIEBOLAG 


STOCKHOLM 1954 


203034 



FÖRORD 


Beskrivningen av kyrkorna i Färentuna härad påbörjades år 1950 av professor 
ARMIN TuuLSE. Strax därefter undergingo kyrkorna i Adelsö och Ekerö omfattande 
restaureringar, varvid många nya upptäckter gjordes. slutredigeringen ,och publice
ringen uppsköts därför till 1953- 54. 

I detta arbete ha vi haft förmån en av värdefullt bistånd av ett flertal specialister 
inom olika områden som beröras av en kyrkobeskrivning. Sålunda ha docenten MoNICA 
RYDBECK, fil. dr AnoN ANDERSSON och fil. lic. RuNE NoRBERG rådfrågats om medel
tida träskulptur m. m., fil. dr AGNES GEIJER och fil. lic. A. M. FRANZEN om textilier, 
dr ANDERssoN även om kyrkliga silverföremål. Ingenjör ALE. LöPGREN har lämnat 
värdefulla uppgifter om tennföremål, fil. kand. pastor L.-M. HoLMBÄCK om kyrk
klockor och orglar. Dessutom ha följande forskare på olika sätt främjat arbetet genom 
råd och upplysningar: professor BENGT HILDEBRAND, docenten ADOLF ScHÖCK och 
förste antikvarien N.-L. RAsMussoN (personhistoria m. m.), docenten SvEN B. F. 
JANSSON (runstenar), arkivarien G. ScHEFFER (heraldik), fil. doktorerna ToNI ScHMID 
(inskrifter) och HANS GILLINGSTAM (personhistm'ia och heraldik) . -- Vidare ha vi av 
professorerna J. SvENNUNG (Uppsala) och K.-0. FALK (Lund) samt av fil. lic. Z. 
LAKOCINSKI (Lund) och fru M. KmMs (Stockholm) fått mottaga viktig hjälp vid 
tydning och förklaring av den egendomliga hyllningsskrift till en polsk biskop, som 
förvaras i Färentuna kyrka. I fråga om Ansgarskapellet ha byråsekreteraren IvAR 
WIDEGREN och arkitekten NrLs STERNER lämnat värdefulla upplysningar. 

För utgivarna har det varit en högt skattad förmån att få räkna med dessa forskares 
värdefulla och välvilliga medverkan, så betydelsefull för ett verk som SVERIGES 
KYRKOR. Vi bringa dem alla ett varmt tack. 

Till prästerskap, kantorer, kyrkavärdar och kyrkabetjäning inom Färentuna härads 
församlingar framföres ett vördsamt tack för visat intresse och lämnad hjälp under 
arbetet. Särskilt ha vi anledning att därvid vända oss till kyrkoherdarna H. RöTTORP 
(Ekerö) och H. UDDIN (Adelsö) med ett tack för god hjälp. - Friherre ADAM GIERTTA 
(Bona) har visat stort tillmötesgående i samband med beskrivning och fotografering av 
Gierttagravkoret i Munsö. 

Färentuna härads kyrkabeskrivningar uppdelas av praktiska skäl på två häften, 
varav det första nu framlägges. Det andra är tryckfärdigt. Tillsammans med beskriv
ningarna av kyrkorna i Sollentuna härad skola Färentunahäftena bilda band VI av 
Upplands kyrkobeskrivningar. 

Stockholm i juli 1954. 

SIGURD CuRMAN JoHNNY RoosvAL 



FÖRKORTNINGAR ANVÄNDA I DETTA HÄFTE 

Övriga förekommande förkortningar i överensstämmelse med förkortningsregistret i 
Nordisk Familjebok, 3:e upp!. 

AFRITNINGAR = Afritningar af Kyrkor och Kyrko-vapen i Upland. Ms i KB, sign. F. l. 3:a och b. 
Teckningarna utförda åren 1680-1685 av Antikvitetskollegiets tecknare Johan Leitz och 
Petrus Helgonius.- I tryck utgiven av Erik Vennberg under titeln: Johan Hadorphs resor: 
Afritningar af Kyrkor och Kyrkavapen i Uppland 1676- 1685, Sthlm 1917. 

AHLENIUs-KEMPE = Sverige. Geografisk-topografisk-statistisk beskrifning .. . , IV. Utg. av K. Ahle
nius och Arvid Kempe, Sthlm 1909. 

ALMQUisT, Frälsegodsen = Joh. Ax. Almquist, Frälsegodsen i Sverige under storhetstiden med sär
skild hänsyn till proveniens och säteribildning. 1: 2. Stockholm 1931. (Skrifter utg. av Svenska 
Riksarkivet, 1.) 

Asci-IANEus, Vapenbok = Martin Aschaneus, Vapenbok, ms från omkr. 1630 i RA med signum 
Genealogica 63. 

ATA = Antikvariskt-topografiska arkivet i VHAA, Sthlm. 
G. Bo:ETHIUs = Gerda Boethius, De tegelornerade gråstenskyrkorna norra Svealand. Ak. avh. 

Sthlm 1921. 
BST = K. Byggnadsstyrelsens arkiv, Sthlm. 
CoRNELL-WALLIN= Henrik Cornell och Sigurd Wallin, Uppsvenska målarskolor på 1400-talet, Sthlm 

1933. 
Dep. = deponerad, deposition. 
Domkap. = Uppsala domkapitel och dess arkiv. 
ED hand!. = Ecklesiastikdepartementets handlingar i RA. 
HERDAMINNE = Upsala ärkestifts herdaminne 1- 3. Upsala 1842-45; 4, 1893. 
IHRFORS = E. Ihrfors , Uplandia sacra, 5 bd 1894- 99. Ms i VHAA. 
INv. = inventarieförteckning. 
KB = K. Biblioteket, Sthlm. 
KLINGSPOR = C. A. Klingspor, Anteckningar under resor i Uppland. UFT bd I-II, Sthlm 1871

1889. 

O. KÄLLSTRÖM = Olle Källström, Medeltida kyrksilver från Sverige och Finland förlorat genom 
Gustav Vasas konfiskationer. Ak. avh. Sthlm 1939. 

LST = K. Lantmäteristyrelsens arkiv, Sthlm. 

LöPGREN = A. Löfgren, D zt svenska kanngjutarehantverkets historia. Del I, bd 1-3, Sthlm 1925-50. 
Ms = manuskript. 

PERINGSKIÖLD = se PER. MoN. 
PER. MoN. I- X = J. Peringskiöld, l\Ionumenta Sueo-gothorum antiqua et recentia I- X. Ms i KB. 
PROT. = protokoll. 
RA = Riksarkivet, Sthlm. 

H. 	RABEN = Hans Raben, Träskulptur och snickarkonst Uppsverige under renässans och barock , 
Sthlm 1934. 



RÄK. = räkenskaper. 
SD = Svenskt diplomatarium 1- 6 (t. o. m. år 1355) och (ny ser.) 1-4 (åren 1401-20). Sthlm 

1829-1946. 
SHM = Statens Historiska Museum, Sthlm. 
ST. PROT. = sockenstämmoprotokoll. 
St. T. = stockholms-Tidningen. 
SvD = Svenska Dagbladet. 
SvK = Sveriges Kyrkor, konsthistoriskt inventarium, utg. av S. Curman och J. Roosval 1912-. 
Sv. RuNJNSKR. VI = Sveriges runinskrifter utg. av VHAA, bd 6, Upplands runinskrifter 1, grans

kade och tolkade av E. Wessen och Sven B. F, Jansson, Sthlm 1940-43. 

UB = Uppsala Universitetsbibliotek, Uppsala. 
UFT = Upplands Fornminnesförenings Tidskrift, 1871- . 
ULA = Landsarkivet i Uppsala. 
UPMARK = Gustaf Upmark, Guld- och silversmeder i Sverige 1520-1850, Sthlm 1925. 
UPPS. UTST. = Utställningen av äldre kyrklig konst i Upps_ala 1918. 

UPPS. UTST. KAT. = Katalogen till UPPS. UTST. 
VHAA = K. Vitterhets Historie och Antikvitetsakademien, Sthlm. 
Vrs. = visitation. 
ÖIÄ = Överintendents Ämbetet (efter 1918 BST), Sthlm. 
ÖIÄ skr. = Skrivelser till ÖIÄ. RA. 

I FÖRENING MED MÅTTUPPGIFTER 

B = bredd, D = diameter, Dj = djup, H = höjd, L = längd. 
Sv. f. = svensk fot (29,7 cm). 
Samtliga mått äro, där ej annat angives, i cm. 

Väderstrecken förkortas: N S Ö V. 
Silverstämplar tydda enl. UPMARK. 
Tennstämplar tydda enl. LöFGREN. 
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Fig. å omstående sida: Det äldsta kända häradssigillet (från 
1560J. [Ur J, E. Almquist, Domsagor och häradshövdingar 
i Stockholms och Uppsala län, Personhist. Tidskr. 1946: 2/3]. 



Fig. 1. Adelsö kyrka med omgivningar från S. Litografi från 1800-talets början (SJÖBORG III, s. 25) 
Die Kirche von Adelsö mit Umgebung von S. Lithogra- Adelsö Church and surroundings from S. An early 

phie aus dem Anfang des 19. Jhts. 19th cent. litograph. 

ADELSÖ I(YRI(A 

UPPLAND, STOCKHOLMS LÄN, FÄRENTUNA HÄRAD 


STOCKHOLMS STIFT, SVARTSJÖ KONTRAKT 


Beskrivningen avslutad i april 1954 

TRYCKTA KÄLLOR: AFRITNINGAR, plansch 89 (kyrkan Vid tiden 1676-80). - AHLENIUs
KEMPE IV, s. 540 f. - KLINGSPOR II, s. 335 ff. - N. H. SJöBORG, Samlingar för Nordens forn
älskare III, Stockholm 1830. p!. 32 (kyrkan med omgivningar från S, 1800-talets början). - B. THoR
DEMAN, Alsnö hus, Stockholm 1920. - H. RYDH, Adelsö, Svenska fornminnesplatser nr 15, Stock
holm 1930. 

HANDSKR. KÄLLOR ocH AVB. -SAML.: KB: PER. MoN. III, anteckning å de i slutet av volymen 
inbundna opag. 8:o-bladen. - RA: AscHANEus, Vapenbok. - ATA: V. DAHLGREN, Antiqvarisk
topografisk beskritning öfver Färentuna härad 1851 (med en laverad tuschteckning); IHRFORS II, s. 
767 ff. (med 2 akvareller); INv. 1829: hand!. rörande konservering av inventarierna. - BST: Ritning 
till ny altaruppsats från år 1802; ritning till iståndsättande av kyrkan 1823 (kolorerad tuschteck
ning). - UB: NORDINSKA SAML., foJ. 39: UPBÖRD 1531.1 

KYRKANS ARKIVALIER: ULA: RÄK.: 1600-1704, 1705-92, 1801-51; ST. PROT. 1727-92, 
1794-1841; VIS. PROT. 1774, 1817, 1823, 1826, 1840, 1855-57, 1868, 1878, 1884, 1886, 1889, 1891
92, INV. från 1595. 

I kyrkan förvaras tuschritningar av altaruppsatsen 1802 och ändringsritningar 1823 (jfr BST). 

Adelsö kyrka ligger i en miljö, rik på fasta fornlämningar. Strax N om kyrkan märkas de tre s. k. 
kungshögarna. V om den största kungshögen ligger på V sidan om vägen mot Stenby den s. k. tings

' 
1 Från Adelsö lämnades: >>Penningar for Tienden XV marc, Silff III !ode marc III lodh, Kopar 11 

skpd III lispd >>. Jfr O. KÄLLSTRÖM, s. 148: bland silvret upptages en monstrans och 3 st. oljekar. 
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Fig. 2. Kyrkan frän NO med ruiner efter Alsnö hus i förgrunden. Foto A. Tuulse 1950. 

Die Kirche von NO mit der Ruine eines mittelalter Church from N .E., with ruins of a medieval roya! palace 
lichen Königspalastes im Vordergrund. in foreground. 

·högen. I NV invid samma väg finns ytterligare en hög av kungshögarnas typ. NÖ om kyrkan återfinnas 
resterna efter Magnus Ladulås' gotiska palats - Alsnö hus - byggt som sommarresidens mellan åren 

1251 och 1279. 
Kungsgården på det s. k. Hovgårdsområdet existerade redan under vikingatiden. År 1200 nämner 

konung Sverker Karlsson i ett brev >>mansionem regiam alsnm (SD nr 115), vilket torde tyda på ett 
kungligt bostadshus på Adelsö. 1314 omtalas »alsn0>> såsom tillhörande >>Prouincia tröghd>> (SD nr 
1946), dit socknen rälmas även 1344 (SD nr 3838). Under tiden mellan 1413 och 1540 hade Hovgärden 

förlorat sin kungsgärdsnatur och vid slutet av 1400-talet hade den varit bortförlänad till biskopen av 
Strängnäs. - Enligt PERINGSKIÖLD var kyrkan helgad åt »S. JöraU». 

Sedan år 1941 har Adelsö Munsö som annex. 

Följande i texten nämnda gods, gårdar och byar ligga i Adelsö socken: Bergby, Hanmora, Slenby, 
Tofla, Hallsta, Lindby, Lundkulla och Slora Dalby. 
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Fig. 3. Kyrkan frän NV med en av kungshögarna i förgrunden. Foto A. Tuulse 1950. 

Die Kirche von N\V mit einem der Königshiigel im Church from N.W., with one of the 'Kings' Mounds 
Vordergrund. in the foreground. 

KYRKOGÅRD 

Kyrkogårdens äldre del (fig. 4), kring kyrkan, omgives av mur av vald och MUR 

kluven gråsten, omlagd i N och Ö i samband med utvidgning; i S och V är muren ställ-
vis lagd i kalkbruk med tegelfyllning. Tidigast omtalas bogårdsmuren 1616 (sT. PROT.) 

i samband med reparation. 1689 beslöts, att församlingsborna måste täcka och laga 
var sin del av muren. På grund av Kungl. Maj :ts brev 1765 med förbud mot läggande 
av tak på bogårdsmur togs yttertaket bort och muren >>Upprättades>> utan bruk. 
Kyrkogårdens nyare del, i V, anlades 1947. Den är inhägnad av gråstensmur utan 
murbruk. Grinden i V omgives av stolpar av granitkvadrar. - På kyrkogårdens gamla 
del växa ask och lönn. Plantering omtalas 1779 (R.Ä..K.). 
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stiglucka har funnits, antagligen i v. 1685 (RÄK.) betalades till Oloff Spån och kloc
~aren för bräder på stigluckan. Vid senaste reparationen 1806 rödfärgades den. I sam
band med kyrkans renovering 1823 togs stigluckan bort och ersattes med stolpar 

av putsat tegel, täckta av svarttjärad järnplåt. Järngrind
arna smiddes 1824 (RÄK.) av smeden Per Grönberg. 

Klockstapel omnämnes tidigast 1609 (RÄK.) i samband 
med en reparation. 1682 fick stapeln nya syllar och bräd
fodrades. Flera reparationer företogs under 1700-talets början. 
Det framgår, att stapeln hade gavlar och spiror.1 1739 (sT. 
PROT.) flyttades klockan till kyrktornet och stapeln revs. 

Fig. 4. Kyrkogårdsplan,MAGASIN Sockenmagasin av rödfärgat timmer, NV om kyrkan.
1: 2 000. Uppm. av Nils 

Grafström 1918. Utvidg Troligen från 1700-talet; anges på en karta från 1776. 
ning 1947 ej inritad. 

Friedhofsplan. E rweiterung 1 Jfr klockstapeln vid stadskyrkan i Söderköping (BRITA STOCK
von 1947 nicht eingezeichnet. HAUS, Klockstaplar, Fornvännen 19~0, s. 339). En liknande stapel har 
Plan of churchyard . Exten

sions of 1947 not shown. funnits i Vallentuna (SvK .Uppland V, s. 108). 

KYRKOBYGGNADEN 

KYRKANs Kyrkan (fig. 5-7) består av l å n g h u s med sidomurar från 1100-talets slut, k o r och 
HuvuDDELAR torn från 1400-talet samt sakristia i N från 1300-talet. Murarna äro uppförda av 

MATERIAL kluven och vald gråsten, tornets övre del, långhusets V gavel samt alla omfattningar 
och valv av tegel. Murarna äro utvändigt spritputsade med slät puts på omfattningar 
kring fönstren, i ett cirkelblände på Ö gaveln samt i horisontalband på tornets övre 
del. Spår efter rödaktig rappning från den äldsta kyrkans tid finnas på korets N ytter
vägg mot sakristivinden. Rappning omtalas 1653 (RÄK.) och 1734 (sT. PROT.). 

FÖNsTER Av fönsteröppningarna har endast Ö korfönstret i stort sett bibehållit sitt ur
sprungliga utseende (fig. 5), med avtrappad profil på utsidan och med något tryckt 
spetsbåge. Av långhusets fönster åt N tillkom det Ö 1734, det V 1823. Fönstren åt S 
vidgades 1734; 1823 tillkom det västligaste fönstret på långhusets s-sida (där tidigare 
vapenhuset hade sin plats). Alla fönsteröppningar (utom korfönstret) vidgades vid 
samma tillfälle och delvis även 1884. Gulfärgade träramar med blyspröjsar i långhuset, 
innerfönster med blåmålade träkarmar, solbänkar av svart järnplåt. - Enligt PERING

GLAs- SKIÖLD fanns i Ö fönstret en glasmålning föreställande ärkebiskop Jakob Ulfssons 
MÅLNING (1469-1514), gamla stureättens och >>gamla Bagge-ättens huvudvapen» (fig. 31 A). 

Närmare härom s. 14. 
INGÅNGAR Ingången i V med vindfång anlades 1823 (sT. PROT.) i samband med kyrkans allmänna 

reparation. Samtidigt igenmurades gamla ingången i S och vapenhuset revs. Omfatt
ningar till torndörren och vindfångsdörren äro rakt avslutade. Ytterdörrarna äro på 
utsidan klädda med svart järnplåt, de inre dörrarna äro av trä och målade i grått. 
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Fig. 	5. Kyrkan från SO. Foto A. Tuulse 1950. 

Die Kirche von SO. Church from S.E . 

Golvbeläggningen i koret, i gången samt i vindfånget består av plansten och tillkom aoLv 

1802 (RÄK.); omlades och kompletterades 1953. I bänkkvarteren och inom altarringen 
trägolv. - 1765 (RÄK.) nämnes tegel till korgolvet. 

Långhuset, koret och tornets nedre våning äro täckta med tegelvalv (fig. 6). vALv 

Långhusets båda åtta-delade valv ha halvstensribbor. Stjärnvalvet i koret har avfasade 
ribbor med helstensbreda föreningslänkar i skärningspunkterna. Korvalvet växer direkt 
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Fig. 6. Plan och längdsektion mot N, 1: 300. Uppm. av Nils Grafström 1918, planen komp!. 1954. 

Grundriss und Längsselmitt gegen N. Plan and side section towards N. 
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Fig. 7. Tvärsektioner mot Ö och V, 1: 300, uppm. Nils Grafström 1918. 


Querschnitte gegen O und W. Cross seetians towards E. and W. 


ur väggarna, medan långhusvalven vila på väggpilastrar och sköldbågar av tegel; 
tornvalvet med helstensribbor är byggt på sköldbågar, vilka äro baserade på fram
springande muravsatser (ca 3,5 m från golvet), byggda samtidigt med tornet. Om valv
systemets oregelbundenheter, dess datering m. m. se vidare byggnadsanalysen nedan. 
- 1728 (sT. PROT.) betecknas valven så illa rämnade att >>stenarne hänga helt lösa>>, 
vilket bland annat förorsakade en stor reparation under 1730-talet. 1768 vitlimmades 
interiören. Senast kalkades valv och väggar vid en restaurering 1953. Vid en samtidigt 
företagen undersökning påträffades inga spår av muralmålningar utom ett rött streck 
längs väggarnas nedre del. Samtidigt påträffades i korets S och N väggar rektangulära 
m urnischer, skodda med tegel och vitkalkade. Den S av dessa (H 50, B 40, Dj 29) 
sitter 68 cm, den N nischen (H 58, B 105, Dj 65) 100 cm ovanför korgolvet. Antagligen 
användes nischerna under medeltiden att förvara altarkärl m. m. När igenmurningen 
ägde rum, är ei bekant. - Vid en reparation år 1884 insattes under valven två ankarjärn. 



10 FÅRENTUNA HÅRAD 

YTTERTAK Alla yttertak äro täckta med svarttjärad spån. Spånslagning och tjärning omtalas 
tidigast 1600 (RÄK.) i samband med en allmän reparation. 1624 (RÄK.) betalades kyrk
byggaren Anders Larsson för att han >>sparreste>> kyrkan och sakristian. En del av 
denna takkonstruktion finns kvar, jämte nya delar från reparationer 1758 och 1823. 
Takfoten är inklädd med svarttjärade bräder. De svarttjärade vindskidorna ha roder
liknande avslutningar. Ett litet träkors reser sig på Ö gavelspetsen. 

ÄLDsTA Kyrkans äldsta delar återfinnas i långhusets sictomurar och i muren mellan kor 
KYRKAN 	 och sakristia (fig. 6). På vinden finns rester kvar av långhusets ursprungliga Ö gavel 

med putsrester på V sidan, vilka visa, att långhuset från början haft öppen takstol. 
Rester av en äldre takkonstruktion torde även åsyftas i en uppgift från 1730 (sT. PROT.), 

där det nämnes att kyrkan >>för långliga tider sedam hemsökts av brand, vilket kunde 
ses av de bjälkändar som då ännu sutto avbrända i murarna. Under senare tiders re
parationer har man avlägsnat dessa bjälkändar. Långhuset hade ingång från S och an
tagligen endast en fönsteröppning på S sidan, på det nuvarande mellersta fönstrets 
plats. Putsrester, synliga på sakristivinden, visa, att kyrkan redan under medeltiden 
varit rappad. 

Till detta långhus anslöt sig i Ö ett smalare k o r, i vilket muren mellan nuvarande 
koret och sakristian ingick. Gamla korets Ö gräns framgår av en stötfog nära NÖ hör
net (fig. 9). Den S kormuren hade samma läge i förhållande till långhuset, som den N. 
Obs. avhuggningen i triumfbågens S del (fig. 10), stötfogen i S muren samt formen 
på långhusets SÖ väggpilaster! A v dessa spår att döma var det gamla koret ej fullt 
kvadratiskt. Troligen fanns det en absid i Ö. Om korets ursprungliga innertak och 
triumfbågens bredd saknas direkta uppgifter. 

En dopfunt från 1100-talets slut (s. 22) torde ge ledning för datering av kyrkan, vilken, 
om man räknar med ortens betydelse, väl ej var den första på platsen. Det korta koret 
samt det mot Ö avsmalnande långhuset ha motsvarigheter i Skåne (Ramsåsa, Ham
marlunda).l Möjligen uppfördes kyrkan som gårdskapell till kungsgården. 

sAKRisTIA sakristians murar ligga ej i förband med koret och långhuset ·(fig. 6). Mellan 
sakristians V och kyrkans N murar synes spår av gammal rödaktig puts. Ingång från 
koret med ensprångig omfattning och stickbågig avslutning. Dörren av svartmålad 
järnplåt på järnribbor tillkom 1832, dörring av mässing med lejonansikte från 1834 
(RÄK.). Golvet ligger ca 20 cm högre än i koret. Trägolv lades 1782, dock med bibe
hållande av delar av det gamla tegelgolvet. Ett nytt tegelgolv tillkom 1953. I N väggen 
märks en igensatt nisch med stickbågig avslutning. År 1953 inmurades i nischen ett 
runstensfragment (s. 30). Fönsteröppningen mot Ö vidgades och försågs med järngaller 
1785 (RÄK.). De plåtklädda luckorna tillkommo 1834. - sakristian är täckt med ett 
kryssvalv, som endast mot kyrkan vilar på en sköldbåge. Ribborna, med päronformad 

1 E. LuNDBERG, Byggnadskonsten i Sverige under medeltiden 1000-1400, Sthlm 1940, s. 247, 
250. - Jfr även Lannaskede i Småland, påverkad från Lund (LUNDBERG, a. a., s. 336). 



ADELSÖ KYRKA 11 

Fig. 8. Kyrkan vid tiden 1676- 80. En!. AFRITNINGAR. 

·nie Kirche nach einer Zeichnung von 1676- 80. Church during 1676- 80, according to contemporary sketch. 

genomskärning, växa eljest direkt ur hörnen. Två bärringar i V kappan. Yttertaket är, 
liksom på kyrkan i övrigt, täckt med tjärad spån. N gaveln är förhöjd med tegel i sam
band med vissa andra ändringar i kyrkan (se nedan). A v valvet att döma är sakristian 
byggd under 1300-talet. 

Antagligen under 1400-talets förra hälft byggdes tornet (fig. 6-7). Långhusets ToRN 

gamla V gavelröste nedtogs därvid och tornets Ö vägg - av tegel - murades upp på 
långhusets sålunda nivellerade V gavel. Enligt AFRITNINGAR (fig. 8) var tornet (ur
sprung!.?) försett med ett sadeltak med gavlar i Ö och V. En liten ljudglugg fanns på 
S sidan. Från början fanns ej V-ingång genom tornet, vars bottenvåning ursprungligen 
var täckt med ett bjälktak, såsom muravsatser med spår efter bjälkkonstruktion visa. 
Bågen mellan tornrummet och kyrkan var ursprungligen mycket mindre. Den utvid
gades sista gången 1823. Valvet är samtidigt med långhusvalven (se nedan). Uppgången 
till tornets övre delar förmedlas av en trätrappa i SV hörnet, vilken leder genom ett 
hål i valvet. - Utrymmet ovanför valvet är uppdelat i tvenne våningar, skilda genom 



12 FÄRENTUNA HÄRAD 

Fig. 9. 	 Valvanfang i korets NÖ hörn. Stötfogen Fig. 10. Korets SV hörn med rester av den äldre 
t.v. om valvanfanget markerar gränsen mellan triumfbågen. Foto 1950. 
den 	äldsta kyrkans kor och utvidgningen under SW-Ecke des Chores mit S.W. corner of chancel, 

senmedeltiden. Foto 1950. S. 10. Resten des älteren with remains of the older 
Triumphbogens. rood-arch.Gewölbeanfang in der Spring of vaulting in N.E. 

nordöst!. Chorecke. Die cornerofchancel. Thejoint 
Stossfuge !inks vom Ge in the masonry to the left 
wölbeanfang markiert die of the spring indicates 
Grenze zwischen dem Chor where the earHest chancel 
der ältesten Kirche und was extended during the 
der Erweiterung im Spät- late Middle Ages. 

mittelalter. 

bjälklag. I tornmurarnas översta del finnas genomgående bjälkhål för byggnadsställ
ningar, en vanlig medeltidsanordning (jfr Hilleshög och Spånga). 

Ljudgluggarna erhöllo sin nuvarande form och storlek 1734, då den äldsta klockan 
flyttades till tornet. Den nuvarande huven tillkom 1753, vilket år tornet genomgick en 
grundlig renovering under ledning av byggmästaren Petter Holm. Samtidigt upp
sattes på tornet tre stycken knappar samt hane och stjärna av förtent järnbleck, vilka 
dock under 1800-talet avlägsnades på grund av åskfaran. 1776 (RÄK.) erhöll byggmäs
taren Claes Raph. Pousseth (Pousette jfr s. 166, not 3) betalning för en stapels tillbyg
gande i kyrktornet till nya klockan. Tornet reparerades ytterligare 1823 och 1853. Det 
senare årtalet står i blinderingen på tornets V sida. 
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Fig. 11. Plan och sydfasad enl. en uppmätning från 1823. BST. 
Grundriss und SOdfassade nach einer Zeiclmung Plan and S. elevation according to designs of 


von 1823. 1823. 


Långhusets tegelvalv (fig. 6) med åttadelade traveer och halvstensribbor torde LÅNGHusET 

härstamma från 1400-talets mitt. Såsom ovan nämnts, ersattes troligen samtidigt även vÄLvEs 

bjälktaket i tornets bottenvåning med ett tegelvalv. Bågen mellan långhuset och tornet 
vidgades, varigenom tornrummet förenades med långhuset. Möjligen var valvslagningen 
föranledd av den ovan omtalade eldsvådan (s. 10), som förstörde kyrkans ursprungliga 
takkonstruktion. 

Som ett sista led i de senmedeltida moderniseringarna tillkom det nuvarande koret DET NYA 

(fig. 6). Det gamla romanska koret revs så när som på väggen mot sakristian. Ö väggen KORET 

flyttades ut ett litet stycke och S väggen byggdes i liv med långhusets S vägg så att 
kyrkan erhöll salform. På sakristivalvets SV del byggdes en murklack som underlag 
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Fig. 12. Interiör mot ö . Foto 1954. 


Inneres gegen O. Interior towards E. 


för salkyrkans sparrlag. sakristians N gavel höj des. Ä ven i fråga om interiören efter
strävade man salkyrkans form, varför triumfbågen vidgades till kyrkorummets hela 
bredd. Korvalvet med breda ribbkorsningar och stjärnformig ribbindelning ansluter 
sig till valvarkitekturen i Mellansverige under 1400-talets slut (fig. 12- 13). Eftersom 
i korfönstrets glasmålning bland annat ingick ärkebiskop Jakob Ulfssons (1469-1514) 
vapen (se s. 6), torde de nu berörda byggnadsarbetena ha utförts under hans tid. I 
samma fönster funnas även avbildade (fig. 31 A) ett Sture- och ett Gumsehuvud-vapen, 
det sistnämnda av PERINGSKIÖLD felaktigt tolkat som Bagge-vapen (se s. 6). Troligen 
åsyftar Gumsehuvud-vapnet riddaren och riksrådet Gustaf Karlsson (Gumsehuvud) till 
Ekholmen, gift 2:o före 1446 med Birgitta stensdotter Bielke (t senast 1466). Hon var 
i sitt första gifte före 1438 förenad med riddaren och riksrådet Gustaf Amundsson Sture 
(t 1444) och i detta gifte moder till riksföreståndaren Sten Sture d. ä. Gustaf Karlsson 
har ej lämnat efter sig någon förteckning över sina upplandsgårdarl, men man vet, att 

P. SJÖGREN, Släkten Trolies historia intill år 1505, Uppsala 1944, s. 258. 1 
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Fig. 13. Interiör mot V. Foto 1954. 

Inneres gegen W. Interior towards W. 

år 1472 ett stort godsbyte ägde rum mellan honom och styvsonen Sten Sture i samband 
med skiftet efter fru Birgitta stensdotter Bielke.1 Eftersom Sten Stures godspolitik 
innebar en koncentration till Södermanlands kusttrakter, kan det tänkas, att bytet 
gällde även några gårdar på Adelsö. Måhända fick Adelsökyrka i samband med detta 
en donation. Detta ger en anvisning för datering av korfönstret resp. det nya koret 
till omkr. 1470 eller något senare. 

Ett v a p e n h u s har funnits på långhusets S sida, där kyrkan hade sin ursprungliga vAPENHus 

ingång. På AFRITNINGAR (fig. 8) är vapenhuset avbildat såsom byggt av liggtimmer. 
PERINGSKIÖLD talar om den )>senaste wådeld i det af trä giorde våkenhuseb>. Denna 
brand torde ha inträffat strax före 1679 då Erich Jöransson och Anders Bengtsson 
fingo betalt för att de byggt ett vapenhus. I början av 1800-talet betecknas vapenhuset 
som mycket förfallet. Det rödfärgades 1806 och revs 1823, då den nuvarande ingången 
genom tornet anordnades samtidigt som S ingången igenmurades. 

1 S. U. PALME, Sten Sture den äldre, Sthlm 1950, s. 119. 
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Fig. 14. Altaruppsats från år 1802. Foto 1950. S. 18. 
Altaraufsatz vom Jahre 1802. Altar furnishings, 1802. 

RESTAURE- År 1823 genomgick kyrkan en grundlig renovering. Arbetena leddes till en början 
RINGAR av slottsbyggmästaren på Gripsholm L. Haglund, vilken även uppgjort ritningarna (fig. 

11). På grund av vissa förvecklingar mellan församlingen och arbetsledaren omarbetades 
dock ritningarna av ÖIÄ. Vid denna tid kommo de ovan omtalade ändringarna till 
stånd (vapenhuset slopades, ingången från V togs upp, bågen mellan tornkammaren 
och långhuset vidgades, nya fönster öppnades och gamla fönster vidgades). 

År 1953 restaurerades kyrkans interiör under ledning av arkitekten Evert Milles 
med konstnären Gustaf Ambe som konservator. Valv och väggar omkalkades, golvet 
omlades och kompletterades. Bänkarna gjordes bekvämare, en del av de lösa inventari
erna konserverades. I stället för järnkaminer från år 1884 fick kyrkan el. värmeledning. 
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Fig. 15. Ritning till altaruppsatsen fig . 14. BsT. S. 18. 
Zeichnung zum Altaraufsatz Abb. 14. Designs for altar fi1rnishings in fig. 14. 

2. Sveriges kyrkor. Uppland VI. 
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INREDNING OCH LÖSA INVENTARIER 
ALTARE Altaret är av trä, möjligen över en stenmurning. Altaruppsatsen, skuren i trä, i 

form av en antik sarkofag, krönt av ett kors med strålkrans (fig. 14). Grå (ursprung
ligen skär) marmorering, med förgyllda ornament. Utförd 1802 av hovbildhuggaren Per 
Ljung1 enligt egna ritningar (fig. 15), uppsatt s. å. (RÄK.). Förslag och kostnadsberäk
ning hade dessförinnan på uppdrag av församlingen utarbetats av hovgravören Fredrik 
Akrell.2 Al tarring med enkla fyllningar, gråmarmorerad, samtidig med altaruppsatsen. 

Redan år 1796 (sT. PROT.) upptogs frågan om att skaffa en ny altartavla i stället för 
den >>af tid och ålder förfallna och f. ö. aldeles urmodiga och obrukbara>>. Det sålunda 

MEDELTIDA utdömda gamla altarskåpet beskrives av PERINGSKIÖLD vara >>en wacker altartafla, 
ALTARSKÅP af nätt Bilthuggar wärke, och fijn målning samt gläntzande förgyllning. Mitt uthi 

wisar sig den heliga Trefaldighet, och desse ord: O sancte trinitas miserere nostri. Om 
kring denna heligdom står: S. Olaus, S. Petrus, S. Andreas, S. Nicolaus, S. Martinus, 
S. Ericus, S. Michael och S. Laurencius, alla uthi förgylte Bilder, lijf färgade ansichten 
och tilskrefne nampn. På altar tafle luckorne är Christi Pijnas Historia mycket wähl 
uthmålader, och nidunder på altare tafle foten tre helgon, hållandes i flijgande zedlar 
desse werser: Eruit a tristi baratro nos passio Cristo Pro nobls Criste probrium pateris 
pietriste l De Cristo mundo cum sangvine profluit unda>> (= Kristi lidande drager oss 
upp ur den hemska avgrunden l För oss, milde Kristus, lider du en grym förnedring l Ur 
Kristus rinner en ström vatten tillsammans med rent blod). 

Av detta altarskåp finns numera kvar endast ett litet krucifix av målat trä (fig. 16), 
som har tillhört den av PERINGSKIÖLD beskrivna heliga Trefaldighet, d. v. s. Nådastol
framställning med Gud Fader hållande framför sig den korsfäste Kristus. - Bernt 
Notkes krets, 1400-talets slut. Figurens H 42, korsets H 66. Korsets titulus av hop
klistrade psalmboksblad har tillkommit under 1800-talets början, när krucifixet av
lägsnades från sin ursprungliga plats. Samtidigt övermålades figuren och korset. 

MEDELTIDA Av PERINGSKIÖLD beskrives även en rad numera försvunna medeltida skulpturer: 
sKULPTURER 	>>Nider i kyrkian finnes en hoop gambia Beläten och helgon, på en bänk å rad bort 

åth hela norra wäggen upstaplade, och der ibland Ridder S. Jörans Beläte och strid 
med Draken, som för 20 åhr sedan warit upsatt fram öfwer HögChoret, gifwande til 
känna att kyrkian sosom en stridande Christi församling, och så warit till S. Jörans 
åminnelse invigder och helgader.>>3 

1 PER LJUNG, f. 1743, t 1819, ornamentsbildhuggare, professor i ornamentsritning vid Konstakad. 
1778, akademiledamot 1791. 

2 FREDRIK AKRELL, kopparstickare (1748-1804), studerade i Paris, anställdes 1778 som gravör 
vid Vetenskapsakademien. Hans dotter KERSTIN var gift med viceamiralen GusTAF AF KLINT på 
Hanmora, se s. 25, not 1. 

3 Några av dessa skulpturer torde ha varit tillverkade av stockholmsmästaren Gerdh, målare och 
bildsnidare, som i slutet av 1480-talet utfört arbeten i kyrkan (Stockholms stads tänkeböcker 1483
1492, Sthlm 1944, s. 516 och 1492- 1500, Sthlm 1930, s. 221). 
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Fig. 16. 	Krucifix från 1400-talets slut, har urspr. tillhört en s. k. Nådastolsfram
ställning i kyrkans nu försvunna altarskåp. Foto 1950. S. 18. 


Kruzifix vom Ende des 15. Jhts; gehörte Crucifix, late 15th cent., originally formed 

ursprlinglich zu einer sogen. Gnadenstuhl- part of a now varrished triptych.

darstellung im jetzt verschwundenen Altar

schrein der Kirche. 

Krucifix (fig. 17) av lövträ; högra handen borta, törnekronan skadad. Figuren har KRUCIFix 

blek karnation och stora bloddroppar koncentrerade kring halsen. Hår och skägg svart 
målade, ländkläde rödbrunt, urspr. delvis guldlaserat. Korset har ett runt, glorieformat 
mittparti samt runda, skålformiga ändplattor. Vid korsets och ändplattornas kanter 
utskjutande konkava rundlar. I korsarmarnas mitt är det egentliga korset markerat 
med en vulst. Korsstammen slutar nedtill med en tapp att inpassas i en trabes. Korset 
är smalare mittför Kristi kropp, troligen en sekundär förändring. Korsets mittparti är 
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PREDIKSTOL 

TIMGLAS 

KORSKRANK 

BÄNKAR 

NUMMER


TAVLOR 


ORGELLÄK


TAREN 


målat i rött med svarta schablonerade rosetter; även korsstammen mittför figuren 
rödmålad. I övrigt är korset i mitten svart, kanterna jämte de halvrunda kantpartierna 
rödbruna (urspr. guldlaserade?). Evangelistsymboler målade i svart konturteckning 
(utom Matteus' ängel, vilkens ansikte har blek karnation). Evangelisternas namn målade 
omväxlande i majuskler och minuskler. - 1300-talets tredje fjärdedel. Korset liksom 
figuren överstrukna med gulnad fernissa, vilket har förändrat den medeltida färgen. 
Figurens H 47, korsets H 106. Påträffades vid kyrkans restaurering 1953 bakom ett 
skåp i sakristian. 

Predikstol (fig. 19), med ornament skurna i trä, marmorerad i grått (ursprungligen 
grönt), med förgyllda medaljonger och ornament; skänkt 1768 av fru Walborg Österman 
på Stenby, som låtit förfärdiga den i Stockholm hos en bildhuggare (RÄK.)l Uppsattes 
midsommardagen 1768.- Järnfoten under korgen gjordes 1790 (RÄK.) av smeden Lars 
Grönberg. - Samtidigt med predikstolen tillkom en draperimålning på väggen, av
lägsnad efter 1918. - En äldre predikstol var skänkt vid 1600-talets mitt av herr
skapet Meyer på Tofta (se s. 26, not 2). Den beskrives 1770 (sT. PROT.) som mycket 
liten och slät. 

Timglas på fot av skulpterat och förgyllt trä; köptes 1753 (RÄK.). H 80. Ett äldre 
timglas betalades 1658, nu borta. 

Ett korskrank har funnits. År 1728 (sT. PROT.) beslöts, att då skranket mellan kyr
kan och koret var >>Onödigt och otienligib> samt förtog en del ljus i kyrkan, detsamma 
skulle avsågas samt vidare att den bänk som var >>näst framanföre>> skulle flyttas till 
väggen utmed bokstolen mitt emot kyrkoherdebänken. Möjligen hade den av PERING
SKIÖLD beskrivna S. Görans bild (se ovan), som >>för 20 åhr sedan warit upsatt fram 
öfwer HögChoreb>, sin plats på korskranket. En liknande uppställning är känd från 
Hammarby kyrka (SvK Uppland V, s. 204). 

Slutna bänkar (fig. 12-13) med enkla fyllningar, blåmålade; tillkomna i nuvarande 
form 1884 med delvis utnyttjande av en äldre bänkinredning, som 1764-67 för
färdigats av snickaren Hindrich Schröder från Södertälje. Bänkarna gjordes bekvämare 
1953. - I koret hade herrskapet på Tofta sina bänkar, vilka nybyggdes under 1600
talets mitt. En prästbänk vid altaret byggdes under 1760-talet av den ovannämnde 
Schröder. Finns ej kvar.- I magasinet förvaras två >>herrskapsbänkar» med enkla 
fyllningar, listverk och tandlist på övre kanten. 1700-talet. 

Nummertavlor. - l. Ett par fyrkantiga, med halvrunt överstycke på ramen 
och mitt på detta en svarvad knopp. Ramen i grågrön porfyrimitation, skivan i brunt. 
Stå på ömse sidor om altaret; tillkomna samtidigt med altaruppsatsen. H 85. - 2. Ett 
par ovala (fig. 19), i förgyllda ramar, vridbara på järntenar; köpta 1840 (RÄK.) från 
Mariefred. H 95. 

Läktaren gråmålad, med enkla fyllningar. På mittfältet en förgylld lyra och lager
kvistar. Byggdes 1823, flyttades fram 1928. Orgeln, som är kyrkans första och har sex 

1 Jfr predikstol av THURE WENNBERG i Österåkers kyrka (SvK Uppland I, s. 589). 
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Fig. 17. Krucifix från 1300-talet. Foto 1953. S. 19. 

Kruzifix, 14. Jht. Crucifix, 14th cent. 
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Fig. 18. Dopfuntscuppa frän 1100-talets slut. 

Foto 1950. 


Taufsteinbecken aus dem Bowl of font, end of 12th 

Ende des 12. Jhts. cent. 

stämmor, byggdes år 1829 av orgelbyggaren Pehr Zacharias Strand1 i Stockholm. Den 
ombyggdes år 1929 av orgelbyggaren C. R. Löfvander, Stockholm. Fasaden i form av 
en triumfbåge är gulmålad med förgylld dekoration. De svarta undertangenterna äro 
försedda med silverinläggningar. 

DOPREDSKAP Av dopfunten finns endast cupparr kvar (fig. 18), av grov sandsten; cylinderfor
mad, med skrånande underkant. Uttömningshål saknas. 1100-talets slut?2 H 42, D 65. 

Dopskål av tenn. Två med refflor ornerade öron, tre fötter. Upptill ett ornament
band i relief bestående av två om varandra gående snodder och ovala punkter i ög
lorna. Stämplar: Sveasköld, årsbokstav in (= 1771) samt ängelstämpeL Utförd av 
Johan Gustaf Ryman, mästare i Stockholm 1761-97 (1798).3 H 13,5, D 25. :- Tallrik 
av tenn, tillhörande dopskålen med liknande ornamentband på kanten. Stämplar: 
Sveasköld, årsbokstav ~ 2 ( = 1783), samt tre stämplar av initialsköldar med I G R 
och firmastämpel av I. G. Ryman, Stockholm (se dopskålen). D 23,5. - De båda ovan 
beskrivna pjäserna förvärvades 1791 (INv.) genom byte med ett gammalt fat, kanske 
det som 1649 skänktes av M. Jon Kritzman på Hallsta (se s. 27, not 1). 

NATTVARDs Kalk av silver (fig. 20), förgylld inuti och på noden. På den sexpassformade foten ett 
KÄRL förgyllt krucifix samt inskrift: INNAN (= i namn) F ADERS ocH SoNs ocH THENS HrLLIGS 

ANDEs AMMEN ALSNÖ 1641. Stämpel på fotens kant: IA, på cuppan: S. Erik L D (?), 
årsbokstav E (= 1763), åldermansranka. H 22. D 11. - 1641 (RÄK.) fick M. Jonas i 

1 Se SvK Uppland V, s. 20, not 1. 

2 Jfr funten i Toresunds kyrka, Södermanland (R. NoRBERG, Medeltida dopfuntar i Södermanland, 


i: 	 Sörmländska kyrkor II). 

3 A. LÖFGREN I: 3, s. 410. 
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Fig. 19. Predikstol, skänkt 1768. Foto 1950. S. 20. 


K anzel, Stiftung von 1768. Pulpit, presented 1768. 
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Fig. 20. Kalk av silver, foten 1641, cupparr 1763. Foto 1950. S. 22. 


Siiberkelch, Fuss 1641, Kuppa 1763. Silver chalice, foot 1641, cup 1763. 
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Fig. 21. Oblatask av silver, inköpt 1689. Foto 1950. S. 26. 

Oblatenbtichse aus Silber, erworben 1689. Silver wafer-box, pmchased 1689. 


Telge för kalken 15 dal. Cuppan gjordes större 1763. -Tillhörande p a ten av förgyllt 
silver. På kanten graverat kors i cirkel. D 14,5. - Kyrkans tidigare kalk och paten 
blevo förstörda genom vådeld i klockargården 1631 (INv.). 

Kannor av silver. - l. Päronformad, med handtag, pip och lock. På locket lamm 
med korsfana. Förgylld inuti, samt på locket och delvis även på foten. Inskrift: TILLHÖR 
ADELSÖ KYRKA 1809. Stämplar: C 3 (= 1809), tre kronor, S. Erik, Limnelius och NL. 
1809 (RÄK.) betalades mellanavgift och arbetslön för nya kyrkkannan åt guldsmeden 
Nils Limnelius, Stockholm (1797-1848). - 2. Identiskt lik föregående. Inskrift: >>l 
samråd med min älskade Hustru i lifstiden Anna Catharina Jansdotter Föräras nu af 
oss Eric Andersson och vår dotter Anna Catharina Ericsdotter denna Kanna Till Adelsö 
kyrka den 24 December 1863.>> Enl. stplr tillverkad av F. O. Ahlström, mästare i Söder
tälje 1846-84 (90). H 38. 

K a n n a av mässing, svartlackerad med målat guldornament i nyantik stil. Skänkt 
av vice amiral Gustaf af Klint på Hanmora 1803.1 H ca 50. 

Viceamiral GusTAF AF KLINT, f. 1771, t 1840; ägde Hanmora gärd på Adelsö. G. 1800 m. KERSTIN 
AKRELL f. 1783, t 1864, dotter av gravören FREDR. AKRELL, se s. 18, not 2. 

1 
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Oblatask av silver (fig. 21), oval, med driven ornamentik av blommor och frukter 
på lock och sidor. Vackert arbete. I bottnen stämpel: krona i oval= Stockholm. Köptes 
1689 (RÄK.). 

Sked av förgyllt silver. I skedbladet genombrutet: 1831. Stämpel: N. L (=Nils 
Limnelius, se kanna 1), årsbokstaven A 4 (= 1831). Köpt samma år för kyrkans medel. 
L 17. 

Sockenbudstyg. Kalk av silver, inuti förgylld. På noden: H.G.A.T.S.H.M.H.ZOS, 
P.B.F. ANNO 1647. På kanten stämpel TT (otydlig). H 12. -Paten av förgyllt silver. 
på kanten ingraverat kors. D 10. Allt i svarvat fodral av trä, överdraget med svart 
skinn. H 13,5. Skänkta 1647 av W. M. Hinrich Brynnil med måg samtArved Thomson,1 

kyrkvärd på Norrmalm i Stockholm (rNv.). Bokstavsraden har ej kunnat tydas. 

BRUDKRONA Brudkrona av förgyllt silver. Stämplar: LAURENT, S (= Södertälje), Q 8 (= 1942), 
skänkt av Adelsö kyrkliga syförening 1948. 

RÖKELsEKAR Rökelsekar ha funnits. Ett betecknas 1829 (rNv.) som gammalt och litet. Ett 
rökelsekar anges 1774 (rNv.) som bortstulet. 

LJUSREDSKAP Ljuskronor. - l. Av malm; åtta ljusarmar i en krans. staven krönt av dubbel
örn. 1600-talstyp. H 60. - 2. Av mässing; sex ljusamar i en krans. Staven krönt av 
dubbelörn (vingarna borta). Skänkt 1664 (RÄK.) av Christina Meyers2 (t 1664) arvingar 
på Tofta. H 48. - 3. Av malm; åtta ljusarmar i en krans, mellan dem prydnadsarmar 
med kalkar. Kulan profilerad, staven krönt av en kvinnofigur, hållande en palmkvist. 
Enligt inskrift på kulan skänkt av Generalkamreraren Lars Joenson3 och hans hustru 
Cathrina Skoug den 9 mars 1675. H 90. 

Ljuskrona av förtent järnplåt. Sex ljusarmar av mässing i en krans. Kulan med 
driven bladornamentik, staven krönt av en människofigur. Omkring 1700. H 60. 

Ljuskronor av glas med stomme av mässing (fig. 13). - l. Åtta ljusarmar i en 
krans, på en mässingring, försedd med kristallkläppar. Underst profilerad kula, däröver 
förgyllda skålformiga partier med sprötliknande glasarmar (nederst åtta, överst tolv), 
bärande kristallkläppar. Enligt inskrift på en silverplåt skänkt 1802. H ca 80. - 2. 
Sex små ljusarmar vid en krans. Vanlig salongskroneform, empire. Skänkt 1846 
av amiralskan Christina af Klint, f. Akrell, på Hanmora (om henne se s. 25, not 1). 
H 90. 

L j u s arm av driven och punsad mässing. Rund väggplatta med buckelornament, 
arm med zickzackformade band jämte två skaftringar. 1600-talets slut. Skänkt av fru 
Erdman 1893 (rNv.). L 45. 

Ljusstakar av silver, fyra stycken lika. Empire, Foten ornerad med en lager

1 ARVED THoMsoN, borgare och krutkrämare i Sthlm; bouppt. efter honom ägde rum 1670. 
2 CHRISTINA (KERSTIN) MEYER (t 1664), dotter av sekreteraren JOHAN MEYER (levde 1620), som 

fick Tofta i Adelsö sn i förläning 1604. Hon var gift 1:o m. Lars Cygnaeus, 2:o m. Peter von Benningen. 
3 Generalkamreraren LARs JoENSSON (t 1675) fick 1660-63 som pantgods Bärby (Bergby), Hanmora 

och Lundkulla i Adelsö sn. Änkan KARIN SKOOG utverkade i säterifrihet kort före 1680. 
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Fig. 22. Ljusstake av mässing från 1600-talets 
andra hälft. Foto 1950. 

Messingleucht er aus der Brass candlestick, latter 
2. H älfte des 17. J hts. half of 17th cent. 

krans och krönt av en rosett av lagerblad. I ovala medaljonger på själva staven profil
ställda kvinnohuvuden. Två stycken med stämplar: S. Erik, tre kronor, årsbokstav O 2 
·(= 1796), PE (=Petter Eneroth, Stockholm 1771- 1808). De två övriga med stämplar: 
S. Erik, tre kronor, P 2 (= 1797), WEISE (=Anders Fredrik Weise [Weis] Stockholm 
1776-1809). H 33,2. Skänkta av änkefru Hornberg, f. Dahlström (INV. 1840). 

Ljusstakar av m ä ssing : - l. Tvåarmad. Ornerad med växtmotiv samt på var
dera ljusarmen ett drakhuvud. Krönt av ett krucifix. Runt foten inskrift: M. IoNAS 
KRITZMAN1 HVSTER EvA WvLFS. ANNO 1636. H 49,5- 2. Ett par (fig. 22), foten med 
genombrutet ornament. Vridet skaft. Omnämnes 1672 (INv.). H 33. 

1 Troligen identisk med JoNAs KRITZMAN, en mecklenburgare, som enl. skrivelse 1628 (RA, Bio
,grafica) ville överflytta till Sverige. Han tycks ha varit snickare. 
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Fig. 23. Brudpäll av siden, skänkt 1773. Foto 

ATA. S. 30. 


Branthimmel aus Seide, Sill< brictal canopy, pre-

Stiftung von 1773. sented 1773. 

Ljusstakar av tenn. - l. Ett par, med låg bred fot och vridet skaft. På foten 
rosstämpel med initialer I P. H 25. - 2. Ett par, med låg bred fot, runt skaftet ett 
band. På foten initialerna G. S. i en krans samt kombinerad 3-stämpel av Johan Johans
son, kanugjutare i Stockholm 1677- 1715.1 H 23. - 3. Ett par, med klockliknande fot. 
Kring nedre kanten ett repstavsliknande ornament. 1700-talets slut? Köpta 1835 
(INV.). H 13. 

Kandelabrar, ett par av trä (fig. 14). Skaftet en ur en bladkalk uppväxande kanne
lerad kolonn; fot på tre lejontassar. Stå på ömse sidor om altaruppsatsen, tillkomna 
samtidigt med denna. H 95. - 1802 köptes två stycken lampor till kandelabrarna, 
1804 talg till altarelamporna. 

TEXTILIER Antependium av rött siden, med blommönster, broderier i guld och violett. Mo
dernt arbete från 1915. H 103, B 295. - 1669 (RÄK.) förärade herr Hans Hirsch2 på 
Stenby ett >>skönt och prydeligt och dyrbart altarkläde>>. Försvunnet. 

l LöFGREN I: 2, s. 110 ff, fig. 44. 
2 HANS HmscH fick Stenby i Adelsö sn efter 1664. Han hade tidigare varit bokhållare hos Bengt 

Skytte (se s. 76, not 1), men titulerades senare lantrevisionskommissarie på Gotland. Hans änka besatt 
frälsehemmanet ännu 1696. 
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Fig. 24. Porträtt av Gustav II Adolf, skänkt 1644. Foto 1954. S. 30. 

Porträt des Königs Gustav II. Adolf, Portrait of King Gustav II Adolf, pre
Stiftung von 1644. sented 1644. 
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Mässhakar.- 1. Röd sammet. På ryggen kors av knypplad guldspets samt årtalet 
1724 och C. B. Förbättrad 1802. Renoverad 1936 (Libraria).- 2. Svart sammet. Fram
sidan med Jehovah-sol, baksidan med kors och törnekrona, allt i guld. 1800-talet. 

Kalkkläde av vitt siden. På mitten Jehovah-soL Gula fransar. 1800-talet. 48 x48. 
Brudpäll av siden (fig. 23), rutigt på vit botten. Handband i hörnen och bred, gul 

silkesfrans. Skänkt 1773 av änkefru pastorskan Maria Erling.1 Konserverades 1937 
(Pietas). 86 x 110 (utan frans). 

Håvar.- l. Svart sammet med silverband, fransar och tofs. AF H E L 1802 i silver 
syftar på Hedvig Eleonora Lind, som vistades i prästgården 1802 och skänkte håven. 
- 2. Blåsvart sammet med guldband, fransar och tofs. På mässingshylsan årtalet 1837. 
Skänkt av hustrur till skattebönder. 

Tavla, olja på duk, framställande Veronikas svetteduk. Omkr. 1800 eller något 
tidigare. 41 x 27. Påträffades vid kyrkans restaurering 1953. 

PORTRÄTT Porträ t t, oljemålningar på duk. - l. Gustav II Adolf (fig. 24). Knästycke. I svart 
dräkt, liv och ärmar genombrutna med vitt. Vit krage och vita manschetter. Gyllene 
svärdsskärp. Svart bakgrund. 112 x 76. Svart ram med guldkant. Nederst på en kartusch 
inskrift med guldversaler: GVDHI TIL ÄHRA OCH HERRANS HVVS TIL PRYNING ÄR DETTA 
CONTREFEIE FÖRÄHRT VT AF WÄLACHTAD HINDRICH CHRISTOPHERSON HARK OCH HANS 
KÄRE HVSTRO ELISABETH LARSDOTTER ANNO 1644 DEN 3 SEPTEMBER. Kopia efter Jacob 
van Doordts typ. 2 - Konserverad av S. Dalen. - 2. Karl X Gustav (fig. 25). Helfigur, 
svart dräkt med vita ärmar, krage och strumpor. Å tavlans fond ett blått draperi. 
Ramen som föregående, tillverkad 1705 (RÄK.), då tavlan antagligen skänktes till kyrkan. 
Mest likt ett porträtt i Fellingsbro kyrka, Västmanland. Arrsiktstypen återgår på T. 
Geltons original?3 Kopia omkring 1700, senare påmålad. Dagermått 187 x 115. Kon
serverad av S. Dalen 1934. Enl. rNv. 1726 äro de båda kungaparträtten skänkta 
från Tofta. - 3. Ulrika Eleonora d. y. (fig. 26). Replik av porträtt på Gripsholms 
slott (nr 1410) målat av Georg Desmarees (f. i Stockholm 1697, t 1776).4 Dagermått 
133 x 114. Ram som föregående. 

RuNsTENAR Runstenar. - l. På insidan av sakristians N vägg; har tidigare legat som tröskel-
sten mellan kyrkan och sakristian. Inskrift: >>Eskil lät resa denna sten efter..., sin 
fader, en god bonde(?).>>5 - 2. Fragment från Stora Dalby, sedan 1953 inmurat i sakri
stians N innervägg. 

1 MARIA ERLING, änka efter Isaac Erling, kyrkoherde i Adelsö 1762, t 1770. 
2 Stär närmast Gustav II Adolfs-porträtten som äro angivna i Index över svenska porträtt III: 

Svenska kungliga porträtt i Svenska porträttarkivets samlingar, Sthlm 1943, s. 178 (G II A: 35-40). 
JACOB VAN DooRDT, porträttmålare och vaxpousserare från Hamburg, påvisbar fr. omkr. 1610, kom 
till Sverige 1628, avled i Sthlm 1629. Har för hovets räkning utfört såväl kopior av äldre bilder som 
porträtt av G II A och av den unga prinsessan Kristina. 

3 INDEX III: 1, s. 267 (K x G: 12). 
4 Se C. HERNMARCK, Georg Desmarees, Sthlm 1933. 

5 Sv. Runinskrifter VI, s. 2. 
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Fig. 25. Porträtt av Karl X Gustav, kopia omkr. 1700. Foto ATA. 

Porträt des Königs Karl X. Gustav, Portrait of King Karl X Gustav, copy 
Kopie um 1700. circa 1700. 
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Fig. 26. Porträtt av Ulrika Eleonora d. y., replik 
av porträtt på Gripsholms slott, målat av Georg 

Desman\es. Foto 1950. S. 30. 
Porträt der .Königin Ul Portrait of Queen Ulrika 
rika Eleonora d. J., Re Eleonora the Y ounger; 
plik eines Porträts in replica of portrait at 
Gripsholm, gemalt von Gripsholm Palace, paint

Georg D esmarees. ed by Georg D esmarees. 

GRAvsTENAR Gravstenar.- l. Rester av en gravsten med årtalet 1648 och lång inskrift. Antag
ligen över pastor Zacharias Danielis, kyrkoherde i Adelsö, som dog den 17 oktober 1648. 
- 2. A v grå kalksten, i mittgången. Över sekr. J o han Meyers (se s. 26, not 2) arvingar, 
1706. 210 x 140. - 3. A v grå kalksten. Har varit uppsatt mot korets ö yttervägg, 
sedan 1953 i mittgången. Över Matias Hindrickson i Alsned och harrs hustru Brita 
Persdotter A'!_ 1717. 205 x 140. - 4. Grå kalksten, som tröskel i V ingången. Över Olof 
Anderson i Linby och Als n ö socken. Anno 1740. 190 x 140. 

KUNGATAL K unga tal i förgyllda originalramar. - l. Gustav III:s tal 1771. - 2. Karl XIII:s 
tal 1810. 

Hedengranstavlor,1 köptes >>efter ordre>> 1711 (RÄK.). Nu borta. 

1 AMBROSIUS HEDENGRAN, kanslist i Kungl. Maj:ts kansli. Tecknare och kopparstickare. F. 1660 i 
Hedemora, t 1741 i Sthlm. Tecknade för svenska landsortskyrkor ett stort antal minnestavlor, vilka 
graverades av honom själv, Erik Geringius och Claude Haton. Dessa tavlor utfördes till åminnelse av 
100-årsminnet 1693 av Uppsala möte, Karl XI:s begravning 1697, segern vid Narva 1700, återställande 
av religionsfriheten i Schlesien 1707, 200-årsminnet 1717 av reformationen samt 1721 och 1730 av 
den rena evang. lärans predikande. 
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Fig. 27. Överst en teckning frän 1400-talet, avritad av Aschaneus omkr. 

1630 i VAPENBOK (RA). S. 34. 


Oben eine Skizze um 1630, eine Zeich At the top an ink drawing from 1630, 

nung aus d. 15. Jht wiedergebend. reproducing a 15th cent. drawlng. 

3. Sveriges kyrkor. Uppland VI. 
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BÖCKER Av äldre böcker böra nämnas: - l. Svenska mässboken, tryckt 1548 hos Amund 
Laurentzson, Stockholm; i originalpärmar av ek, beslagen borta. - 2. Gustav-Adolfs 
bibel (1618), skänkt 1652 av fru Christina Johansdotter Meyer (t 1664) på Tofta (se 
s. 26, not 2). - 3. Karl XI:s bibel i två band. - 4. Karl XII:s bibel (1703). - 1595 
(INV.) upptagas flera gamla handböcker, bland annat en psalmbok, tryckt 1561 i Witten
berg. AscHANEUS har avritat och beskrivit en i denna befintlig bild visande >>en man 
mäd röd Kiörtell och suarte sträck, Dammast, Blå strump, suarta skoor. Blå ärman>. 
Mannen håller en sköld med en sparre (fig. 27). Denna bild synes härstamma från 1400
talet och var sannolikt inklistrad i den nämnda psalmboken. Sparrevapnets närmare 
innebörd är obekant. 

nrvERSE Fattigbössa av trä, i form av en träbaluster (fig. 28). Sprucken och illa faren. 
Tillkom 1722 (RÄK.). H 140. Uppställdes l828 på sin nuvarande plats, utanför V ingången. 

Solvisare av granit, kubisk (fig. 29). De triangelformade visarna av metall avbrutna 
utom på sydsidan. Står på en baluster av röd kalksten (jfr fattigbössa). På balusterns 
sidor tulpanblad i mycket låg plattskärningsrelief och över dem å balusterns hals tulpan
kalkar. Timstenen betalades 1774 (RÄK.), stenfoten beställdes 1820 i Stockholm; den 
nuvarande uppställningen av 1828. 

Dosa av koppar (fig. 30), fyrkantig med fast lock och drivna blomornament. 1600
talets slut? 14 x 14, H 5. Innehåller 23 silver- och kopparmynt från Gustav III: s tid. 
Kopparmynt, klipping 1714, 2 dir smt. 

Votivskepp har funnits. 1734 (RÄK.) köptes åtta famnar snöre till skeppet i kyrkan, 
1769 (RÄK.) tycks man haft flera votivskepp, eftersom snören köptes till skeppen. 

MÖBLER Möbler i sakristian: Bockbord med två enkelståndare förenade med regelbom samt 
skjutlåda, blått. - Tillhörande stolar, ett par, blåmålade. Omnämnas 1774 (INv.). 
Bokskåp, inköptes 1862 (RÄK.). - Kistor:- l. Grönmålad, med järnbeslag och två 
utanlås. Fastmonterad i sakristians NV hörn. H 50, B 43, L 66. - 2. A v ek, locket av 
furu med ekkant. Enkla järnbeslag och hänglås. H 66, B 65,5, L 106. - 3. Av furu, 
med järnbeslag och fyra offerhål i locket. H 46,5, B 44, L 82. En av dessa anskaffades 
1823. 

KLocKoR 	 Klockorna hänga i tornet. S t o r k l o ck a n har följ ande inskriptioner. Runt halsen: 
GLORIA IN EXELSIS DEO ET PAX IN TERRA. Södra sidan: ADEL SÖÖ SOCHN KLACKA l 
ÄR OMGUTEN ANNO 1717 l UTHI KONUNG CARL DEN l TOLFTES REGEMENTS TYD. l OCH 
DÅ WAR PASTOR I FÖRSAMELIN l GEN MAG MAGNUS HOFBERG. 1 Norra sidan: En relief 
Kristus SOm Världsdomare. På slagringen: AR GUTEN HOOS KONL STYCGIUTARENS SALI 
GERHARDT MEYERS ANKIA MAD CATH MEYER2 I STOCKHOLM. D 106 H 100. - Lill 
klockans inskriptioner äro följande. Runt halsen: SANCTUS. SANCTUS. SANCTUS. IE
HOVAH. ZEBAOTH. CUIUS. GLORIA. PLENUS. EST. UNIVERSUS. ORBIS! l! (= Helig, helig, 

1 Mag. MAGNUS HOFBERG, f. 1657, pvgd 1686, kh i Ade!sö 1695, t 1720. 
2 CATHARINA MEYER, verksam 1712- 1727, var änka efter GERHARD MEYER d. ä., kungl. styck

gjutare i Sthlm 1695- 1710. 
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Fig. 28 .. Fattigbössa av trä från 1722. Foto 1950. Fig. 29. Solvisare av granit med fot av kalksten 
Almosenkasten aus Holz Poor-box, wood, 1722. från 1820. Foto 1950. 

von 1722. Sonnenuhr ans Granit mit Sundial, granite column 
K alksteintuss von 1820. and limestone b a se, 1820. 

helig är Herren Sebaot; hela jorden är full av hans härlighet). Södra sidan: GUD. VÅR. 

GUD. VÄLSIGNE OSS. l GUD. VÄLSIGNE . OSS. OCH. ALL. l VERLDEN. FRUKTE HONOM l 
PS: 67: V. 7. 8. l GUTEN I STOCKHOLM AF G:s: MEYER.l Norra sidan: TEMPORE. REGIS. 

1 Klockgjutare G. S. MEYER, verksam i Sthlm 1772- 1797, son till GERH. MEYER d. y. (f. 1704, 
t 1784), vilken var kungl. styckgjutare 1728-1772. 
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GUSTAVI. III. l LIBERTATIS. SVEOGOTHICJE. RESTAURATORIS. AUGUSTISSIMI. l SIGNUM. 

HOCCE. SABBATICUM. ADELSÖENSE. l CONFLATUM. EST. NUTU. PASTORIS. LOCI l MAGISTRI 

GABR: BROLIN.1 A~ 1775. (= I konung Gustav III:s tid, den upphöjde återställarens 
av svearnas och göternas frihet, har detta sabbatstecken i Adelsö blivit gjutet genom 
försorg av prästen på orten Magister Gabriel Brolin år 1775.) D 83, H 70. 

I INV. 1595 upptages >>En littn Hand klocka>>. Finns ej kvar. 

Mag. GABRIEL BROLIN, f. 1733, pvgd 1761, kh i Adelsö 1773, sedan 1788 i Långtora, t 1795. 

Fig. 30. Dosa av koppar från 1600-talets slut. Foto 1950. S. 34. 

Kupferkästchen aus dem Ende des 17. Jhts. Copper canister, late 17th cent. 
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SAMMANFATTNING 


I. En träkyrka har sannolikt funnits före den äldsta stenkyrkan, men.. 
inga spår därav hava anträffats. 

II. stenkyrka med långhus, smalare kor (och absid?) bygges under 
1100-talets senare del. Det nuvarande långhusets sidorourar samt väggen 
mellan koret och sakristian härstamma från denna tid. Öppen takstol i 
långhuset. Inventarier: dopfuntscuppa. 

III. sakristia uppföres av gråsten, täckt med ribbvalv av tegel. 1300
talet. Inv.: Krucifix (fig. 17). 

IV. Västtorn av gråsten och tegel uppföres. 1400-talets förra hälft. 

V. Långhuset och tornets bottenvåning välves, tornets bottenvåning 
förenas med långhuset. 1400-talets mitt. 

VI. Koret utvidgas och förses med stjärnvalv, varvid kyrkan omge
staltas till salkyrka. Vapenhus av trä uppföres (fig. 8). 1470-talet. Inv.: 
krucifix från ett altarskåp (fig. 16). 

it<~ff R~)o 
VII. 1753: tornet får sitt nuvarande utseende. Arbetet ledes av bygg

mästaren Petter Holm. - Ny predikstol 1768 (fig. 19); ny altaruppsats. 
1802, utförd av Per Ljung (fig. 14- 15).1rt~~r fiE 

VIII. 1823 stor renovering: vapenhuset tages bort, V-ingång anordnas. 
lh.::o •• ..ll bågen mellan tornrummet och långhuset vidgas, nya fönsteröppningar 

Fig. 31. Kyrkans tillväxt, upptagas och gamla vidgas. - 1884: förankringar, nytt golv, järnkaminer.. 
1: 	1000. A. Tuulse delin. 

1954. IX. 1953: interiören renoveras. Valv och väggar omkalkas, golvet om
Eauperioden Growth of lägges, bänkarna göres bekvämare. El. värmeledning införes.der Kirche. the church. 

ZUSAMMENFASSUNG 

I. Vor der ältesten Steinkirche hat wahrscheinlich eine Holzkirche existiert, aber keinerlei Spuren 
einer solchen sind angetroffen worden. 

II. Steinkirche mit Langhaus, schmalerem Chor (und Apsis?) wird in der 2. Hälfte des 12. Jahr
hunderts errichtet. Aus dieser Zeit stammen die Seitenmauern des jetzigen Langhanses sowie die Wand 
zwischen dem Chor und der Sakristei. Im Langhans offener Dachstuhl. Inventarien: Taufsteinkuppa. 

III. Eine Sakristei wird aus Feldstein errichtet und mit einem Rippengewölbe aus Ziegel eingedeckt. 
14. Jahrhundert. Inventar: Kruzifix (Abb. 17). 

IV. Der Westturm wird aus Feldstein und Ziegel errichtet. l. Hälfte des 15. Jahrhunderts. 
V. Langhans und Erdgeschoss des Turmes werden eingewölbt, Turmerdgeschoss und Langhans 

werden vereint. Mitte des 15. Jahrhunderts. 
VI. Der Chor wird erweitert und mit Sterngewölbe versehen, wobei die Kirche zu einer Saalkirche 

umgestaltet wird. Eine Holzvorhalle wird aufgefiihrt (Abb. 8) . 70-er Jahre des 15. Jahrhunderts. 
Inv.: Kruzifix aus einem Altarschrein (Abb. 16). 
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VII. 1753: Der Turm erhält sein gegenwärtiges Aussehen. Die Arbeit wird vom Eaumeister Petter 
Holm geleitet. - Neue Kanzel 1768 (Abb. 19); neuer Altaraufsatz 1802, verfertigt von Per Ljung 
(Abb. 14- 15). 

VIII. 1823: Grosse Renovierung. Die Vorballe wird entfernt, ein Westeingang eingerichtet, der 
Bogen zwischen Turmraum und Langhans erweitert, neue Femteröffnungen ausgebrochen und die 
alten erweitert. - 1884: Verankerungen, neuer Boden, E isenkamine. 

IX. 1953: Das Innere wird renoviert. Gewölbe und 'Vände werden neu getiincht, der Boden umgelegt, 
das Gestiihl bequemer umgestaltet. Elektrisehe Heizung wird eingerichtet. 

SUMMARY 

I. Doubtless a wooden church preceded the oldest stone church, though no trace of it has been found. 
II. Stone church with nave, small chancel (and apse?), late 12th cent. The side walls of the present 

nave, as well as the wall between chancel and vestry, belong to this period. Open roof-trusses in nave. 
Inventory: bowl(?) of font. 

III. Greystone vestry built, with rib-vaulting of brick. 14th cent. Inventory: crucifix (fig. 17). 
IV. Greystone and brick W. tower built. First half of 15th cent. 
V. Nave and ground-floor of tower vaulted, and ground-floor of tower linked with nave. Mid-15th

cent. 
VI. Chancel made same width as nave and furnished with star-vaulting. Timber, porch built (fig. 8). 

About 1470. Inventory: crucifix from a triptych (fig. 16). 
VII. 1753: tower given its present appearance, the work being directed by master-builder Petter 

Holm. New pulpit 1768 (fig. 19), new altar decorations 1802- the latter by Per Ljung (figs. 14-15). 
VIII. 1823: extensive renovations. Porch removed, W. entrance altered, arch between tower-room 

and nave widened, new window-openings inserted and old ones widened. 1884: anchored walls, new 
flooring, iron stoves. 

IX. 1953: interior renovations. Vaulting and walls re-limewashed, floor relaid, pews made more 
comfortable. Electric heating installed. 

Fig. 31 A. Vapen i Adelsö kyrka en!. AFRITNINGAR. 1676- 80. 
Kappen in der Kirche von Adelsö. Zeichnung Coats-of-anns in Adelsö church, dra,ving 

von 11376-80. (1676-80). 



Fig. 32. Ansgarskapellet från SÖ omkr. 1940. 

Ansgarskapelle von SO um 1940. Ansgar's Chapel from S.E., circa 1940. 


ANSGARSI(APELLET PÅ BJÖRI(Ö 

INOM ADELSÖ SOCKEN 


UPPLAND, STOCKHOLMS LÄN, FÄRENTUNA HÄRAD 


STOCKHOLMS STIFT, SVARTSJÖ KONTRAKT 


Beskrivningen avslutad i november 1953 

TRY c K T A KÄLLOR: MÄRTA LINDQVIsT, Ansgarskapellet på Björkö, Sthlm 1950 (tredje upp
lagan). - N. SöDERBLOM, I Ansgars spår, Sthlm 1930. - L. I. WAHLMAN, Kyrkors akustiska utform
ning, Byggmästaren 1940, s. 344 f. - Verk av L. I. WAHLMAN. Skisser ritningar och fotografier med en 

inledande essay av BENGT RoMARE utgivna av Svenska Arkitekters Riksförbund under redaktion av 
S. I. LIND, B. RoMARE och N. STERNER, Sthlm 1950. - G. HALLSTRÖM, Frågan om en kyrka på 
Björkö i Mälaren, St. T. 17/6 1924. - R. CoNmcus, Ansgm·s kyrka - en stavkyrka, Nya Dagl. All. 

26/6 1924. -N. SöDERBLOM, Hedningar och kristna på Mälarens Björkö, Sv. D. 25/7 1928. - G. 
HALLsTRÖM, Birkalandskapet, Sthlms Dagbl. 14/9 1928. 

HANDSKR. KÄLLOR OCH AVB.-SAML.: KoNsTAKADEMIEN: Skisser och ritningar av L. l. WAHL
MAN 1928-29. - ATA: Brev, handlingar och tidningsurklipp rörande kapellets tillkomst.- KAPELL
sTIFTELsEN ANSGARS MINNE (Sv. Kyrkans Diakonistyrelse, Sthlm): Fotos och handlingar.- I KAPEL
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Fig. 33. Första förslaget till kapellet som stavkyrka. Fig. 34. Alternativförslag till kapellet. Blyerts
Tuschritning av L. I. Wahlman 1928. Konstakad. teckning av L. I. Wahlman 1928. Konstakad. 

Erster Entwurf zur Kapelle First project, showing chapel Alternativer Entwurf Alternative project. 
als Stabkirche. Tuschzeich as stave church. Drawing zur Kapelle Bleistift Pencil drawing by L. I. 
nung von L. I. Wahlman by L. I. Wahlman 1928. zeichnung von L. I. Wahlman 1928. 

1928. Wahlman 1928. 

LET: IvAR H. R. WIDEGREN, P. M. ang. Ansgarskapellet, Sthlm 1953 (duplicerat manuskript, huvud
sakligen i anslutning till M. LINDQVISTS beskrivning). - BST: Tidningsurklipp. 

Tanken att på Björkö uppföra ett kapell till minne av Ansgar, Nordens apostel (801
865), framfördes år 1919 till ärkebiskop Nathan Söderblom av Frälsningsarmens dåvar
ande chef i Sverige, kommendör Johan Ögrim. Vid en utflykt av Upplands Fornminnes
förening tillBjörkö en j unisöndag 1924 framkastade ärkebiskop Söderblom i ett anförande 
förslag om uppförande av ett sådant kapell. I anslutning härtill tillsattes en nämnd med 
ärkebiskop Söderblom som ordförande för att föra denna kyrkobyggnadsfråga vidare. 

En stark opposition mot tanken att uppföra en kyrka på Björkö fornminnesområde 
kom emellertid från ett antal fornvårdsintresserade personer med den på Björkö bosatte 
konstnären Gunnar Hallström i spetsen. Dessa ansågo, att förslaget stode i strid med de 
antikvariska intressena. På grund härav föredrog Björkönämnden att frivilligt avstå 
från den ursprungliga tanken att få Ansgarskapellet uppfört på statens mark inom öns 
fornminnesområde. Ärkebiskopen inköpte i stället 1928 i eget namn en tomt på enskild 
mark. Samtidigt överlämnade nämnden hela ärendet åt Svenska Kyrkans Diakonisty
relse. År 1929 konstituerades på dess initiativ Kapellstiftelsen Ansgars Minne. 

Med hjälp av insamling och donationer uppfördes därefter kapellbyggnaden enligt 
ritningar av professor LARs IsRAEL WAHLMAN1 under vintermånaderna år 1929-30. 

LARs IsRAEL WAHLMAN, arkitekt, f. 1870, t 1952. Har bl. a . utfört ritningar till och lett utförandet 
av Engelbrekts kyrka och församlingshus i Sthlm, svenska kyrkan i Oslo, Tranås, Sandvikens och 
Östersunds kyrkor, utfört flera kyrkorestaureringar, bl. a. Oscarskyrkan, Danderyds kyrka och Maria 
Magdalena kyrka i Sthlm. Närmare om honom se a . a. i källförteckningen. 

1 
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Fig. 35. Andra förslaget till kapellet. Blyertsskiss av L. I. Wahlman 1928. 

Konstakad. 


Zweiter Entwurf zur Kapelle. Bleistift- Second project for chapel. Pencil draw
skizze von L. I. Wahlman 1928. ing by L. I. Wahlman 1928. 

Arkitekt NILs STERNER var Wahlmans medhjälpare. I närvaro av Konung Gustaf V och 
medlemmar av den kungliga familjen ägde invigningen rum på Midsommardagen 1930, 
då 1100-årsjubileet av Ansgars första ankomst till Birka firades. 

Kapellet äges och förvaltas av Kapellstiftelsen Ansgars Minne. Enligt ärkebiskop 
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Söderbloms önskan borde kapellets användande för gudstjänst icke vara förbehållet 
enbart Svenska kyrkans prästerskap utan kapellet skulle >>vara öppet för varje kristet 
samfund, vilket broderligt erkänner andra kristna samfund>>. 

KAPELLBYGGNADEN 
Flera serier av skisser från åren 1928- 29 visa, att man först ämnade bygga kapellet 

i form av en stavkyrka, med en portik framför V fasaden (fig. 33 och 34). I andra utkast 
slopades stavkyrkotanken, kapellet är på Wahlmans skisser från denna serie tornlöst 
(fig. 35), med stora portar i V fasaden, som med vissa modifikationer övertogs i det 
slutgiltiga förslaget. 

Kapellet (fig. 32) är beläget ca l km SÖ om Birkas borgplats på ett från Östergården 
avsöndrat tomtområde. Byggnaden består av långhus, absidialt kor och V-torn; sakri
stian är belägen under koret. Kapellets plan (fig. 39) har närmast klockform, detta 
dels på grund av akustiska hänsyn, dels för att kapellets inre, som med stora bågar i 
V öppnar sig mot en terrass framför kapellet, skall vara väl synligt från denna. Terrassen 
är belagd med sandstensplattor och omgiven av låga sandstensmurar (fig. 37). Vid större 
gudstjänsttillfällen placeras bänkar på terrassen (fig. 36), vilken således kan tjäna som 
ett utökat åhörarrum till kapellet, som vid sådana friluftsgudstjänster närmast har 
karaktären av ett kyrkokor. Även tornet är öppet mot V. 

Kapellet är uppfört av rödaktig sandsten, i alla hörn huggen, i övrigt kluven. Lång
husets sadeltak och tornets pulpettak äro klädda med tjärad ekspån, absidens tak 
med kopparplåt. Tornet krönes av ett förgyllt kors. Alla fönsteröppningar ha gråmålade 
järnbågar. 

Kapellets V fasad (fig. 40) har som karakteristiska delar tre höga, rundbågiga port
öppningar med p ortar av ek prydda med rika järnbeslag på yttersidorna och på insidorna 
klädda med kopparplåtar med dekorativa målningar. Järnbeslagen på mittportarnas 
yttersidor återge sex bibliska motiv: på N porthalvan tre ur Gamla, på S porthalvan tre 
ur Nya testamentet. De tre förra framställa ovanifrån räknat: lagens tavlor, tempel
bygget i Jerusalem samt en symbolisk scen - ett skepp anländande till Sveariket med 
evangelii ljus ombord - anknytande till J es. 49: 6. De tre bilderna på S porthalvan 
föreställa nedifrån räknat: Betlehemsstjärnan, de tre korsen på Golgata samt överst 
A och O, med solen, evighetssymbolen. Utmed bilderna löper en fris av sex motiv på 
vardera porthalvan. Vartannat motiv framställer en av Sveriges äldsta missionärer, 
vartannat ett träd. På N porthalvan synas sålunda, uppifrån räknat: Södermanlands 
apostlar Botvid och Eskil samt Västmanlands, David. På den S porthalvan ser man: 
S. Erik och under honom Värends och Hälsinglands apostlar, S. Sigfrid och S. Staffan. 
Träden representera den karakteristiska Björkövegetationen (en, bok, gran, björk, tall 
och rönn). Järnbeslagen äro enligt ritningar av Wahlman utförda av bygdesmeden 
Gunnar Andersson, Adelsö. 
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F:g. 36. Kapellet frän V vid högtidsgudstjänst, midsommardagen 1950. 


Kapelle von W. während des Gottesdienstes. Chapel from W. during festival service. 
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Fig. 37. Förslag till planering av tomten. Blyertsritning av L. I. Wahlman 1931. 

Konstakad. 


Entwurf zur Planierung des Kapellplatzes. Project for lay-out of site. Pencil design by 

Bleistiftzeichnung von L. I. Wahlman 1931. L. I. Wahlman 1931. 

Portarnas insidor äro på förgyllda kopparplåtar smyckade med bilder ur Ansgars
krönikan (fig. 41), målade av konstnären GuNNAR ToRHAMN. På N sictoporten fram
ställas (uppifrån räknat): l. Ansgars barndom, i vilken jungfru Maria i sällskap med 
vitklädda kvinnor, bland dem Ansgars egen moder, närmade sig honom, som själv 
befann sig i ett träsk, och manade honom: >>Fly all fåfänglighet, håll dig tilllivets allvar.>>· 
- 2. Den stora himlasynen, som slutade med den underbara röstens tilltal: >>Gå och 
kom tillbaka krönt med martyrkronan.>> - 3. Frälsaren förlåter Ansgar alla hans synder. 
- 4. Ansgar mottager sitt uppdrag av kejsar Ludvig. -På mittportarna (fig. 41} 
finnas bilder ur Ansgars missionsverksamhet: l. Ansgars hänryckning då han i en 
krets av unga präster förnimmer den gudomliga röstens befallning: >>Gå och förkunna 
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Fig. 38. Längdsektion mot N, 1: 300. L. I. Wahlman 1929. 

Konstakad. 


Längsschnitt gegen N. L. I. Side section towards N. L . I. 

Wahlman 1929. Wahlman 1929. 


Fig. 39. Plan, 1:300. L. I. Wahlman 1929. Konstakad. 
Grundriss, L. I. Wahlman Plan. L. I. Wahlman 1929. 

1929. 
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Fig. 40. Kapellets V fasad. Foto 1930-talet. S. 42. 

Westfa ssade der K a pelle. W. front of chapel. 


Guds ord bland hedningarna.>> - 2. Ansgar och hans medhjälpare, munken Vitmar, 
plundras av vikingar. - 3. Ärkebiskop Drog o av Metz viger Ansgar till N ordens ärke
biskop. - 4. En episod ur Birkas historia, när danskarna belägrade Birka och det 
gällde, huruvida de gamla gudarna eller den nye, som Ansgar förkunnat, lämpligen 
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Fig. 41. Innersidan av V mittportarna med målningar av Gunnar Torhamn. 
F oto 1930-talet. S. 44. 

Innenseite der Mittelturen im ·v.,r, mit Malereien Inside of centre doors of W. front with paint
von Gunnar Torhamn. ings by Gunnar Torhamn. 
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borde anropas om bistånd. Den kristne Hergeir - Birkas hövitsman - förmådde sina 
landsmän att vända sig till den sistnämnde: >>Hegeir sade Gud är Herre över allt.>> 
5. Munken Ardgar giver Hergeir nattvarden. - 6. Frideborg - den första svenska 
kvinna som döptes av Ansgar - och hennes dotter Katla giva allmosor. - På S 
sidoporten: l. Abboten Adalhard talande till Ansgar: »Jag har satt dig till ett ljus 
över hednafolken.>> - 2. Ting hålles i Birka - det viktiga ting, där hedendom och 
kristendom stodo mot varandra och den sistnämnda segrade. - 3. Ansgar får av 
konung Olof kyrkatomt och köper prästgård. - 4. Ansgar sjunger psalmer, sittande 
hemma i sin lilla hydda i Bremen. 

Kapellets interiör (fig. 42) består av ett treskeppigt långhus och ett absidformat 
kor i Ö. Upp till altaret i absiden leda sju trappsteg av sandsten i långhusets Ö del. 
Golv i långhuset av sandstenshällar, i koret och i långhu'sets Ö del av blåglaserade 
tegelplattor. Mellan mittskeppet och vardera sidoskeppet två arkadbågar, som vila på 
var sin kolonn av kolmårdsmarmor. De båda pelarnas kapitäl av granit äro smyckade 
med reliefer. Det ena visar timrade hus med gavlar; framför fyra av dem synas kors 
med utgående strålar. Detta symboliserar Birkas kristnade innevånare och deras hem. 
På det andra kapitälet ser man båtar innanför en rad av strandpålningar; mellan master 
och stag skymta sol, måne och stjärnor. Detta kapitäl avser att framställa Birka som 
hamn- och sjöstad. 

Absiden är täckt med hjälmvalv, långhuset av trätak. Mittskeppets tak har synliga 
bjälkar och är målat av konstnären FILIP MÅNSSON1 med ornament i vitt och gult, 
sidoskeppens innertak utgöras av släta sluttande, rödmålade träytor. Taket stiger be
tydligt mot V. Väggar, arkadbågar samt absidens hjälmvalv äro putsade och vitkalkade, 
delvis prydda med kalkmålningar. 

Kalkmålningen i absiden framställer Ansgars dröm om J esu gisslande (fig. 42), 
vari Ansgar själv tyckte sig skynda fram och ställa sig bakom hans rygg för att på så 
sätt själv träffas av slagen. Målningen är utförd av professor OLLE HJORTZBERG. 
Långhusets NÖ och SÖväggpartier hava kalkmålningar (fig. 44) av konstnären GuNNAR 
ToRHAMN, framställande respektive Ansgars och hans medhjälpare Vitmars mottagande 
hos konung Björn samt hövitsmannen Hergeirs kyrkobygge med den fromma Frideborg, 
som fröjdar sig över verket. - Kalkmålningarna ansluta sig till de V portarnas ut
smyckning och äro utförda efter ett program, som i varje detalj utarbetats av ärkebiskop 
Söderblom. 

Sakristian är inrymd under absidens golv. Ingång i Ö med dörr av breda, järn
beslagna ekplankor. Fönsteröppningar i N och S med bågar av gråmålat järn. För
bindelsen mellan sakristian och koret förmedlas av två utvändiga trappor, som följa 
absidens rundning och leda upp till koret genom dörröppningar i S och N (fig. 39). 

KARL FILIP MÅNSSON, dekorationsmålare, f. 1864, t 1933. studerade vid Konsthögskolan i Sthlm, 
utbildade sig vidare under flerårig vistelse i Finland och E ngland. Vidsträckt verksamhet som dekoratör 
i såväl offentliga som enskilda byggnader. 

l 
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Fig. 42. Interiör mot ö. Foto 1930-talet. 

Inneres gegen O. Interior towards E . 

4. Sveriges kyrkor. Uppland VI. 
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Ansgarskapellets arkitektur har knappast någon direkt anknytning till svensk kyrko
byggnadstradition. Den är väl främst inspirerad av sydeuropeiska byggnadsverk, särskilt 
av kyrkor i Italien och Sydfrankrike. Motsättningen mellan kapellets små dimensioner 
och arkitekturens strävan efter monumentalitet har skickligt lösts med hjälp av sken
perspektiviska medel. Detta framträder särskilt, när V fasadens portar stå öppna 
(fig. 43): takets stigning mot V och arkadbågarnas minskning mot Ö skapar illusionen, 
att interiören är större än den i verkligheten är. I exteriören har man nått samma 
effekt genom väl avvägda proportioner. Dessutom har arkitekten lagt mycken vikt på 
kapellet såsom ljudreflektor för en friluftsförsamling; enligt hans ord skulle rummet 
vara >>som ett instrument, som sjunger med>>. 

INREDNING OCH LÖSA INVENTARIER 

ALTAR- Altare av kalksten, altarring med enkla fyllningar av fernissad ek, flyttbar. 
ANORDNING 	 Altarkors av silver (fig. 45). Övre korsarmen prydd med INRI i upphöjt, genombrutet 

arbete, övriga korsändar med änglar, bärande röda stenar (syntetiska rubiner). I kors
mitten en stjärna av infattade ljusblå stenar. På baksidan fyra ornamentalt utformade 
nithuvuden. Stpl: GAB (Guldsmedsaktiebolaget), Stockholms stadstämpel, D 8 (= 1930). 
Signerat: >>J. Ångman.>>1 H 90, Br 40. Gåva av Guldsmedsaktiebolaget, Stockholm. 

sKuLPTURER Sk u l p turer av professor CARL ELDH:2 l. Ansgar med lyftade armar (fig. 42 o. 46), bed
jande om Guds välsignelse över sitt verk att ha fått plantera det kristna korset på Birkas 
mark. A v brons, på sockel av grönmarmorerat trä. Uppställd i mittskeppets Ö del, 
framför altaret. H 135. - 2. Hergeir, stående med en bila på en flotte, minnande om 
hur han om natten for över vattnet och högg timret till den första kyrkan. A v brons, 
på sockel av kolmårdsmarmor. Uppställd vid S pelaren. H 103. - 3. Frideborg med 
dottern Katla vid handen. Brons, på sockel av kolmårdsmarmor. Uppställd vid N 
pelaren. H 95. 

LÄsPULPET Läspulpet (ambo) av fernissad ek, bestående av ett bokbräde på svarvade ståndare. 
Flyttbar. Skänkt 1930 av Allmänna svenska prästföreningen. 

Mellan koret och sidoskeppen räcken av smidesjärn, svartmålade och förgyllda. 
sittplatserna bestå av brunmålade stolar jämte långbänkar längs väggarna. 

Flyttbara. 

1 JACOB ÄNGMAN, ciselör, f. 1876, t 1942. Avdelningschef och ritare f. Guldsmeds-AB i Sthlm sedan 
1907, styrelseledamot i 1930 års konstindustriutställn. Har utfört kyrksilver för ett stort antal kyrkor. 

2 CARL ELDH, bildhuggare, f. 1873, t 1954. Började som ornamentsbildhuggare i Uppsala och 
Stockholm. studier i Paris 1896-1903, bl. a. vid Academie Colarossi. Hans verksamhet har ägnats 
dels åt monumentalskulptur och dekorativa uppgifter, dels åt porträtt och naket. Bland hans 
monumentala verk kunna nämnas monumenten över August Strindberg i Tegnerlunden, Stockholm 
(1942) samt över Hjalmar Branting på N. Bantorget (1952). Prof:s titel 1936. - Litt.: Monogr. 
av R. HoPPE (1933) och K. AsPLUND (1943). 
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Fig. 43. Interiör mot SÖ. Foto N. Lagergren 1953. 

Inneres gegen SO. Interior towards S.E. 
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ORGEL 


NATTVARDs


KÄRL 


LJUSREDSKAP 

TEXTILIER 

Orgeln är placerad i S sidoskeppets Ö del. Byggd av organisten Fredrik Salling, 
Svärdsjö. Har urspr. tillbört Djura kapell (SvK Dalarna I s. 52) i Dalarna och uppsattes 
där 1801. Skänkt 1930 av prof. Oskar Lindberg till Ansgarskapellet. Fasaden med vita 
lister och blåmarmorerade fält. 

Kalk av förgyllt silver. Liten skål, platt, rund nod med fyra grupper om 5 st. infattade 
röda stenar (syntetiska rubiner). På skaft och nod graverade vinbladsornament. Rund 
fot med profilerad kant, bl. a. med försänkt repstav. Inskr.: >>Skänkt av Konung Gustaf 
V till Ansgarskapellet Björkö Midsommardagen 1930>>. Stplr: GAB (= Guldsmeds
aktiebolaget), Stockholms stadstämpel, D 8 (= 1930), kontrollstpl. Ritad av J. Ängman. 
H 23,5. - Paten av förgyllt silver. Åttkantig brädd. I mitten graverad krucifixgrupp, 
i vilken Maria och Johannes knäfalla, vända mot Kristus. Inskr.: >>Skänkt av Kronprins 
Gustaf Adolf och Kronprinsessan Louise till Ansgarskapellet Björkö Midsommardagen 
1930>>. Stplr som kalken. Ritad av J. Ängman. D 13,6. 

Vinkanna av förgyllt silver. Bägarformig med oval genomskärning, handtag och 
snås samt kupigt lock, krönt av lamm med korsfana och gloria. På noden 8 infattade 
röda stenar (syntetiska rubiner). Foten har samma utformning som på kalken. Graverade 
vinranksornament samt på bredsidorna kristusmonogram inom vinrankskvistar i relief. 
Stplr och inskr. som på kalken. Skänkt 1930 av Konung Gustaf V. Ritad av J. Ängman. 
H 29. 

O b l a ta sk av förgyllt silver. Oval, med släta väggar, nedtill profilerad kant som 
kalken m. fl. Locket kupigt, på mitten ett kors på en upphöjd oval. På och omkring 
detta graverade vinrankor. Stplr som kalken. Ritad av J. Ängman. Inskr.: >>Från Svensk 
kyrklig ungdom>>. H 10, Br 9,5. 

Ljuskronor av snidat och förgyllt trä, ett par, för 8 ljus i en krans. Efter ritn. av 
Wahlman. H ca 130. Gåva av Svartsjö kontrakt (se fig. 43). 

L j u s stakar av silver, ett par. Tvåpipiga (i sakristian dock lösa pipor, H 5,5) med 
skruvar så att stakarna lätt kan förändras till enpipiga. Rörformigt skaft med tre 
>>skålar», de översta på vardera staken försedda med evangelistsymbolerna i drivet 
arbete. Halvklotformig fot på fyra djurtassar. Stplr som på kalken. Signerade >>J. 
Ängmam. På altaret. H 89. Skänkta 1930 av Guldsmedsaktiebolaget i Stockholm. 

Textila inredningen är anskaffad och ordnad under överinseende av fru Auga 
Nilson, Stockholm, änka efter hovpredikanten Sven Nilson, kh i Solna. 

Antependium av guldinvävt randigt tyg i grått till rött samt gallerbroderier i 
brunt, som sammanbinder tygstycken av olika storlek på vilka finnas täta broderier 
av mestadels ornamental karaktär. Huvudmotiven i de övre styckena fr. v. t. h.: 830 
- kalk med oblat - lagens tavlor - dopfunt - 1930. Broderierna i guld och flerfärgat 
silke. Nedtill silkesfrans. H ca 80, L 186. Komponerat av Agda Österberg, utfört av 
Libraria.1 Gåva 1930 av direktör E. Siewertz och grosshandlare Gustaf Andersson. 

Altarduk, vit med kantspets. Utförd av Libraria, skänkt 1948 av Adelsö syförening. 
Kalkkläde av ljusblå sidenrips med frans av guldtråd samt vitt och blått silke. 
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Fig. 44. Långhusets NÖ väggparti med kalkmålningar av Gunnar Tor

hamn. Foto 1930-talet. S. 48. 


NO-Wandpartie des Langhanses mit Part of N.E. wall of nave, with murals 

Kall<malereien von Gunnar Torhamn. by Gunnar Torhamn. 
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Vitt sidenfoder. Broderier: på mitten likarmat kors och i hörnen stiliserade vinranks
ornament i rött silke och guld. I hörnen tofsar i blått och guld. 25 x 25. Utfört av Libraria, 
skänkt av Adelsö syförening. 

Bokdyna av guldinvävt randigt tyg i grått till brunt. I hörnen broderade evange
listsymboler samt tofsar. 38 x 36. Libraria, gåva l 930 av Adelsö syförening. 

T ä ck e för läspulpet, nedhängande på pulpetens framsida. A v silverinvävt grön
grårandigt tyg av samma slag som antependiets och bokdynans material. Broderi: 
likarmat kors omgivet av kvistar. Nedtill frans. B 42, L 105. Utfört av Libraria, skänkt 
l 930 av Adelsö syförening. 

M a t t a på korgolvet. Blå botten och enkla ornament i brunt-grått-gult. Täcker hela 
golvet framför altaret. Ritad och vävd av Handarb. Vänner. Skänkt 1930 av friherrinnan 
Hedvig Nordenfalk, f. Reuterskiöld, Stockholm. 

Kollekthåv av blå sammet med broderier i guld och flerfärgat silke. Beslag av 
mässing, skaft av trä, svarvat och svartlackerat. Skänkt l 930 av byråsekreteraren i 
Diakonistyrelsen Ivar Widegren. 

DIVERsE B o r d av trä med svarvade ben och slå. Målat i träfärg, skivan grön. I sakristian. 
Altarpallar, 3 st., av trä med stoppning. Klädda med silverinvävt tyg av samma 

slag som antependiet. 
Spegel med slät ram av tenn med runt ornament av mässing i varje hörn. 41 x41. 

I sakristian. 
Rimberts Vita Anscarii, bunden i en av fröken Gerd Svennilsarr arbetad pärm. 

Gåva 1930 av fru Auga Nilson. 
Gustav Vasas bibel 1541. Nytryck 1935-1937 i gult skinnband med stämpel

ornering och knäppen. Gåva av dir. Axel Johnsson, Adelsö. 
Bokmärken. l. Av rött siden med frans i båda ändar. Broderier: i ena änden >>Tron 

på ljuset. J oh. 12: 30>> i guld och silke, i den andra hoppets ankare omgivet av en krans. 
- 2. A v rödgult siden med broderier likt föregående: i ena änden >>Störst är kärleken. 
l Kor. 13: 13>>, i andra änden ett brinnande hjärta. - Libraria. Gåva l 930 av kyrko
herdedottern Stina Elisabet Hallen, Adelsö. 

V a s e r. l. A v silver, ett par. Bägarform, oval genomskärning. Profilerad fotkant som 
oblatasken. Kristusmonogram enda prydnaden. Enl. inskr. i botten gåva l 946 av 
bankdirektör Petrus Brundell. Stplr: GAB, Stockholms stadst., kontroll, U 8 ( = l 946). 
Signerade: >>S. Gillgrem (= Sven Arne Gillgren, konstnärlig ledare av Guldsmedsab.). 
H 28. - 2. A v mässing, ett par. Bägarform. Enda ornering ett Kristusmonogram. 
H 18,5. 

Offerbössor av betsad ek, ett par. H 42. Gåva 1930 av friherre Fredrik och fri
herrinnan Vera von Essen, Salsta. 

I sakristians Ö vägg är inmurat ett blyskrin, innehållande kyrkliga böcker, köp
och lagfartshandlingar alltifrån år 1505, tidningar och gångbara mynt från 1930 samt 
ett av arkitekten M. Westerberg på pergament textat dokument med redogörelse för 



55 ANSGARSKAPELLET 

Fig. 45. Altarkors av silver, komponerat av J. Ängman, 1930. 
Foto 1930-talet. S. 50. 

Altarkreuz aus Silber, kompo Silver altar cross, designed by 
niert von J. Ängmau, 1930. J. Ängman, 1930. 
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Ansgarskapellets tillkomst och historia. En fotografisk kopia därav är upphängd i 
sakristian. 

Klockan har utsmyckning av stiliserade björkar och inskription: >>Till Guds ära och 
Ansgars minne>>. Gjuten av K. G. Bergholtz & Co, Stockholm. Skänkt 1930 av landets 
unga kyrkofolk. D 80, H (kronan inberäknad) ca 78. 

ZUSAMMENFASSUNG 

Aus Mitteln einer Kollekte und mit Hilfe von Donatoren wurde 1929- 30 nach Zeichnungen von 

Professor L. I. Wahlman auf Björkö eine Kapelle zur Erinnerung an Ansgar, den Apostel des Nordens, 
errichtet. Die treibende Kraft bei diesem Unternehmen war der damalige Erzbischof Nathan Söderblom. 
Die Einweihung fand am Johannistag 1930 statt, als das 1100-jährige Jubiläum der ersten Ankunft 
Ansgars auf Birka gefeiert wurde. 

Die Kapelle ist aus rötlichem Sandstein erbaut und besteht aus Langhaus, apsidialem Chor und 
Westturm (Abb. 32 u. 39); die Sakristei liegt unter dem Chor. Das Innere der Kapelle öffnet sich mit 
grossen Bogen auf eine Terrasse vor dem Gebäude hin; die Terrasse ist mit Sandsteinplatten belegt 
und von niedrigen Sandsteinmauern umgeben. Bei grösseren Gottesdiensten werden Bänke auf die 
Terrasse gestellt, die auf diese Weise als ein erweitertes Langhans der Kapelle dienen kann . Die Ture 
im W. haben auf den Aussenseiten Eisenbeschläge, die von einem Dorfschmied verfertigt sind; auf 
den mit Kupferplatten bekleideten Innenseiten Malereien des Kunstlers Gunnar Torhamn, die Schilde
rungen aus der Ansgarschronik wiedergeben (Abb. 40- 41). 

Das Langhans ist dreischiffig mit Pfeilern aus Kolmården-Marmor und Granit (Abb. 42). Die Kalk
malereien in der Apsis von Professor Olle Hjortzberg stellen Ansgars Traum der Geisselung Jesu dar. 
Die NO- und SO- Wandpartien des Langhanses sind mit Kalkmalereien des Kunstlers Gunnar Torhamn 
ausgestattet, die den Empfang Ansgars und Vitmars beim König Björn darstellen sowie den ersten 
Kirchenbau auf Birka (Abb. 44). Die Decke des Mittelschifis ist vom Kunstler Filip Månsson gemalt. 

Die Einrichtung der Kapelle und . die l osen Inventarien sin d zu m uberwiegenden Teil 1930 als Gaben 
hinzugekommen. Drei Bronzefiguren im Langhans sind von Professor Carl Eldh ausgefuhrt und stellen 
Ansgar, Hergeir und Frideborg mit Katla dar (Abb. 42 u. 46). Das Altarsilber ist von J. Ängman ge
zeichnet und von der Goldschmiede-A.G., Stockholm, 1930 ausgefuhrt. Die textile Ansstattung ist 
unter Oberaufsicht von Frau Auga Nilson hergestelit und arrangiert worden. Das älteste Inventarium 
der Kapelle ist die Orgel, die ursprunglich der Kapelle von Djura in Dalarne gehörte und dort 1801 
aufgestellt worden war. 

SUMMARY 
A chapel on Björkö (Birch Island) to the memory of Ansgar, Apostel of the North; built with the 

aid of collectionsand donations, and from designs by Professor L. I. Wahlman, 1929-30. The driving 
force in the matter was the then Archbishop, Nathan Söderblom. The conseeration took place on Mid
summer Day 1930, when the 1100 years' jubilee of Ansgar's arrival on Björkö was celebrated. 

The chapel is constructed of reddish sandstone, and consists of nave, chancel with apse and W. tower 
(figs. 32, 39), the vestry being situated beneath the chancel. The big entrance arehes of the chapel face a 
terrace paved with sandstone and surrounded by low sandstorre walls. When important services are 
held, benehes are placed out on the terrace, which thus becomes an extension of the chapel. The W. doors 
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have exterior ironwork executed by a local smith, and inside they are covered with copper plates painted 
by Gunnar Torhamn depicting scenes from the Ansgar Chronicle (figs. 40-41). 

The nave is triple-aisled, with pillars of Kolmården-marble (greenish) and granite (fig. 42). The murals 
in the apse, by Professor Olle Hjortzberg, depict Ansgar's dream of the scourging of Jesus. The N. E. 
and S. E. walls of the nave have mural paintings by Gunnar Torhamn, depicting the meeting of Ansgar 
and Vitmar with King Björn, and the first church at Birka (fig. 44). The roof of the nave has painted 
decorations by Filip Månsson. 

Most of the furniture and effects are gifts, presented in 1930. Three bronze figures in the nave are 
the work of Professor Carl Eldh, and they represent Ansgar, Hergeir, and Frideborg with Katla (figs. 
42, 46). The altar-silver was designed by J. Ängman and executed by the Goldsmiths' Company of 
Stockholm, in 1930. The textiles were procured and arrangedunder the supervision of Mrs Auga Nilson. 
The oldest item in the chapel is the organ, which originally belonged to Djura chapel in Dalecarlia, 
being installed there in 1801. 

Fig. 46. Interiör mot V med utsikt mot borgberget. 

Foto N. Lagergren 1953. 


Inneres gegen W mit Aussicht Interior towards \V. with view 
auf den alten Burgberg. toward the old castle bill. 



Fig. 47. Munsö kyrka frän V. (I förgrunden klockstapelns skugga). Foto 1950. 

Die Kirche 	von Munsö von W. (im Vordergrund der Munsö church from W. (Shadow of bell-tower in fore
Schatten des Glockenstapels). ground). 



MUNSÖ I(YRI(A 

UPPLAND, STOCKHOLMS LÄN, FÄRENTUNA HÄRAD 


STOCKHOLMS STIFT, SVARTSJÖ KONTRAKT 


ANNEX TILL ADELSÖ 


Beskrivningen avslutad i april 1954 

TRYCKTA KÄLLOR: AFRITNINGAR, plansch 90 (kyrkan vid tiden 1676- 1680). - KLINGSPOR II, 

s. 284 ff. - HuGo F. FRÖLEN, Nordens befästa rundkyrkor, 1- 2, Stockholm 1910- 11, s. 108 ff~ 
(samt där angiven litteratur).- A. VERNBORG, Boken om Munsö, Sundbyberg 1943.- B. WALLEN
BERG, Våra uppländska rundkyrkor, Julhälsning till församlingarna i ärkestiftet 1938, s. 40 ff. 

H. SEITZ, Bröderna Gierttas vapen i Munsö kyrka, Livrustkammaren, vol. IV: 5- 6, Stockholm 1947. 
HANDSKR. KÄLLOR OCH AVB.-SAML.: ATA: .lHRFORS Il, s. 1749 ff (med 3 akvareller). - lNV. 

1829; hand!. rör. värmeanläggning 1933 och inventarier. - BST.: Projekt till ny altardekoration, 

akvarell 1853 (ej genomfört); plan till värmeanläggning, 1933 (vitkopia).- UB: PALMSKIÖLDSKA SAML. 
nr 275 (begravningsvapen). - NoRDINsKA SAML. vol. 39, s. 87, Upbörden 1531.1 

KYRKANS ARKIVALIER: ULA: RÄK. 1691- 1856; ST. PROT. 1764-1835; VIS. PROT. 1699, 1702, 

1703, 1705, 1707, 1713; INV. 1694,1713,1717, 1726- 1849; Gåvor till kyrkan 1691-1801, verifikationer 
1823- 79. - En beskrivning av kyrkan (D:1), sträcker sig över tre kyrkoherdars tid: Matern Pheiffer 
1691-1716, Knut Lenander 1716- 28 och Jacob Manquer 1729- 62 och tyckes författad av de två 

senare successive. Den stöder sig delvis på en skrivelse av 1709 från sekreterare JOHAN NoRDSKIÖLD 
(Domkap.: E V: 91 I). 

Den bördiga och centralt belägna Munsön tillhör Mellansveriges äldsta kulturbygder. Ärkebiskopen i 

Uppsala har åtminstone 1185 varit ägare av öns huvudgård Bona (•>mansionem in Munsei•>, SD nr 96). 
Att biskoparna själva tidvis bott där, visa brev från 1250 och 1259 (SD nr 376, 467). Möjligen ha de 

där ägt ett fast hus eller en solidare byggd gård nära kyrkan . År 1314 (SD nr 1946) upptages •>munzo>> 
såsom en del av »Prouincia brohundaeri» i >>Attundia •> . Socknen räknades 1556 till Strängnäs stift, 
1593- 1942 till ärkestiftet. Sedan 1941 är Munsö annex till Adelsö. 

Följande i t exten nämnda gods och gårdar ligga i Munsö socken : Bona , Husby, Norrby och Sälra. 

KYRKOGÅRD OCH KLOCKSTAPEL 
Kyrkogården (fig. 48) är inhägnad av gråstenskallmur som ombyggdes och från MUR 

grunden ånyo uppsattes 1821 (sT. PROT.). Vid samma tillfälle fick kyrkogården sin nuv. 
utsträckning. Den äldre muren betecknas 1764 som totalt förfallen och reparerades 
1765- 66, enligt senaste förordningen som kallmur, täckt med torv. 1823 jämnades och 
planerades kyrkogården. Bland de gamla träden längs muren dominera lönn och ask. 

En stiglucka omnämnes 1700 (RÄK.) och fram till1832 i samband med olika repara

1 Från Munsö lämnades: monstrans, oförgylld, - oljekar, 3 st., oförgyllda, - 18 stycken av en krans, 

förgyllda, >>små•>. O. KÄLLSTRÖM, s. 223. 
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Fig. 48. Kyrkogårdsplan, 1: 2000, uppm. John 

Söderberg 1948. 


FriedhofSI?Ian. Plan of church yard. 

Fig. 49. Klockstapeln, sektion och plan, 1: 300. 

Uppm. John Söderberg 1948. 


Glockenstapel, Schnitt Bell-tower, seetian and 

und Grundriss. plan. 


tioner (murning, takbjälkar, bräder m. m.). Kanske låg den på nuvarande huvudin
gångens plats i murens Ö del, där nu cementstolpar och järngrindar stå. Grindarna om
nämnas först 1848. Ingången på nordvästra sidan saknar stolpar och grindar. 

KLOcKsTAPEL Klockstapeln (fig. 49-50) ligger några hundra meter SV om kyrkan på en berg
kulle. Brädfodrad, svarttjärad, med spåntak. På vindflöjeln initialerna NT samt årtalet 
1647, åsyftande en äldre stapel. Den nuvarande klockstapeln byggdes 1724- 28 och 
genomgick sedan flera reparationer. stapeln är konstruerad som kloekbock och har 
urs pr. i nedre delen varit öppen; när inklädnaden kom till, vet man ej. Den föregående 
stapeln nämnes tidigast 1694 och betecknas 1713 (INv.) som bofällig. 

KYRKOBYGGNADEN 
KYRKANS Kyrkobyggnaden (fig. 57) består av ett runt kärnparti (>>Rotundam) från 1100
HUVUD talets slut, sakristia i norr och vapenhus i söder från medeltidens senare hälft, kor från 
DELAR. 1719 samt en tillbyggnad i väster (>>bakkoreb)1 från 1707. I S ansluter sig till rund-

MATERIAL 
l Benämningen förekommer i sT. PROT. och kan förklaras därigenom att man 1707 ämnade använda 

V tillbyggnaden som gudstjänstkor (jfr s. 72). 
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Fig. 50. Klockstapeln frän V. Foto A. Tuulse 1950. 

Gloekenstapel von W . Bell-tower from W. 

huset ett gravkor från 1600-talet, nu tillhörande familjen Giertta på Bona. De 
medeltida delarna äro byggda av vald och kluven gråsten, tillbyggnaderna från nyare 
tid samt alla omfattningar och valv av tegel. Sedan de stora renoveringarna på 1700
talet är kyrkan spritputsad med slät puts kring omfattningarna; de medeltida delarna 
har ursprungligen varit orappade. Senast putsades kyrkan 1856. Koret och V delen ha 
sockeln markerad med gråstruken puts. På rundhusets N sida framträda grundstenarna 
kraftigt. Ojämnheter i murverket i hörnet mellan koret och sakristian härröra från 
gamla koret (se s. 64). 

Fönstren i rundhuset förstorades 1856, då de fingo samma form som fönstren i F öNsTE R 

koret och bakkoret. Rundhusets S fönster har vidgats redan på 1600-talet. Korfönstren 
ha antikglas, utom fönstret bakom altaret. Om detta samt rundhusets N fönster, se 
s. 74. Alla fönster ha vitmålade träkarmar och solbänkar av svartmålad järnplåt. 
Mellan predikstolen och N fönstret finns en med bräder och puts igensatt muröppning, 
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Fig. 51. Sydportalen innanför vapenhuset. Foto 
1950. 

Das Si.idportal in der Vor- S. doorway inside porch. 
halle. 

vars konturer skära igenom putsen. Öppningen är (enligt FRÖLEN) 1,23 meter djup och 
ca 1,3 x l i fyrkant. Sannolikt ett gammalt fönster. Om en ljusglugg på rundhusets S 
sida samt en dörröppning ovanför vapenhuset se s. 64. 

INGÅNGAR Ingången från vapenhuset (fig. 51) är kärnkyrkans ursprungliga. Omfattningen i 
murens ytterliv av grå sandsten, profilerad, nu överputsad.1 De finhuggna sandstens
posterna löpa l, 7 m upp på var sida. Därpå följer en med tegel murad avslutning med 
spetsig båge. Denna avslutning är av senare datum, men har dock tillkommit innan 
vapenhuset uppfördes. Portalens inre smyg är rundbågig med bomhål på Ö sidan. Por
talen har dubbla dörrar. Innerdörren är av furu, grågrönmålad, från 1800-talet, med 
nyckelskylt och ring från 1300-talet (fig. 52), antagligen tillkomna samtidigt med dörr
omfattningens modernisering. Mot vapenhuset grågröna svängdörrar. -1855 (viS.PROT.) 
omtalas en å )>bakkorets)> V gavel befintlig dörr, som förr ledde in i kyrkan och )>för 
snygghetens skulh borde igenmuras. Dörrens plats markeras i muren av svagt synliga 
stötfogar. 

1 Enligt FRÖLEN skulle man i samband med de nuvarande dörrarnas insättning borthuggit en rund
stav i dörromfattningens profilering. 
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Fig. 52. Medeltida järnbeslag på sydportalens dörr. Foto 1950. (Jfr fig. 51.) 

Mittelalterlicher Eisenbeschlag an der Tiir Mediaeval ironwork on S. door. (See Fig. 51.)


des Slidportals (Abb. 51). 

Golv av trä i hela kyrkan, senast omlagt 1856. Rundhuset täckt med stjärnvalv INTERIÖR 

av tegel, tillkommet vid 1400-talets slut (fig. 54-55). Koret och V delen ha putsade 
trä tak. Tak, valv och väggar äro vitstrukna. Triumfbågen fick sin nuvarande form i 
samband med korbygget år 1719. På triumfbågens S sida nederst syns genom kalk
strykningen akantusmönster, antagligen från 1724 då kortaket målades av P. Berg
ström (på mittfältet Kristi uppståndelse samt några bibelspråk). Målningarna över- MÅLNINGAR 

putsades troligen under reparationen 1856. - Till rundhusets vind kommer man genom 
en murtrappa i S delen. Efter gravkorets tillkomst har trappan sin början där. Om 
rummet ovanför valven, den s. k. jungfrukammaren, se byggnadsanalysen (s. 64). 

Yttertaken äro på sakristian, vapenhuset och rundhuset spåntäckta, koret och V YTTERTAK 

delen ha svartmålade plåttak. Korset av koppar på nya kortaket förärades av koppar
slagarmästaren Elias Pfeiffer och uppsattes 1721. Vapenhuset och sakristian ha svart 
tjärade vindskidor och vitstrukna hammarband. I övrigt profilerad, putsad takgesims 
från 1700-talet. Rundhusets tornlanternin har brungula väggar och vita fönsterkarmar. 
All takkonstruktion härrör från den stora ombyggnaden vid 1700-talets början (när
mare se nedan). Inga spår av äldre takkonstruktioner finnas i behåll, takhuvarnas ut
seende före 1700-talsmoderniseringen framgår av AFRITNINGAR (fig. 53). 

Kyrkans äldsta del är rundhuset (fig. 57). Ursprungligen hade detta endast en föns ÄLDSTA 

KYRKANteröppning på S sidan och eventuellt en liten ljusglugg mot NO, nu igenmurad (se s. 61). 
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Ingången i S har endast i nedre delen sin ursprungliga omfattning kvar; övre delen av 
tegel har troligen tillkommit under 1300-talet i samband med övriga byggnadsåtgärder. 
Rundhuset har enligt FRÖLENS undersökningar varit täckt med bjälktak, varom bland 
annat i N rundmuren en hel rad tomma, fyrkantiga bjälkhål (25 cm i fyrkant) vittna. 
Vid utgrävningar, genomförda av FRÖLEN 1903, påträffades under rundhusets golv inga 
spår av mittpelare. Trappan upp till ovanvåningen har ursprungligen börjat i den helt 
smala triumfbågen. Nedtill är trappan sönderbruten, så att dess åtta upptill bevarade 
steg börja först 4 m över marken. Ingångsöppningen till övervåningen som urspr. varit 
rak som i Solna och Bromma,1 har blivit höjd och tegelvälvd, vilket av tegelformatet 
att döma har skett först under 1700-talet. Mitt emot denna ingång finns ovanför vapen
husets kroppås en rundbågig, tegelskodd dörröppning, även denna ombyggd under 
1700-talet. Förr har den varit rak och skurit djupare ned i rundmuren. Höjningen 
skedde antagligen i samband med vapenhusets tillkomst, för att öppningen skulle 
kunna sitta ovanför vapenhusets tak. 

För frågan om byggnadens ursprungliga utseende kan endast nedre delen av ovan
våningens gråstensmur äga intresse, ty övre delen byggdes helt ny under 1700-talet. 
Den gamla gråstensmuren är sprucken samt liksom i Bromma och Solna flagnad och 
spröd av eld. I Ö leder en med trä igensatt ingång till korvinden och i SO en sekundär 
glugg in på gravkorets vind. 

Hur byggnadens övre del var inredd, vet man icke. FRÖLEN antar, att kyrkan om
fattat tre våningar. Som bevis anför han, att murtrappan tydligen fortsatt uppåt till 
en tredje våning. Trappväggen, som han bilat fram, visar dock ej några tydliga spår 
efter en eventuellt igenmurad fortsättning upp till ytterligare en ovanvåning. Möjligen 
har ett skytteloft funnits i direkt anslutning till ovanvåningen. Någon tredje våning 
har däremot knappast funnits. 

Rundhuset har i Ö varit försett med ett k o r, vars plan utvisat en % cirkel. Rester 
efter denna byggnad synas både i sakristian och i Gierttas gravkor. Obs. även spår på 
N murens utsida! Andra upplysande lämningar efter samma byggnad finns på kor
vinden. Där finns å kyrkans Ö mur ett l, 6 m högt och omkring 4 m brett bågformigt, 
vitkalkat murparti, begränsat av en brottrand, som anger det gamla korvalvets fäste (fig. 
56). Av dessa spår att döma har gamla koret varit 6,15 m högt under valvet eller l, 7 m 
högre i tak än det nuvarande koret. Äro höjdproportionerna å AFRITNINGAR riktiga 
(fig. 53), synes koret därtill haft en manshög övervåning (jfr Hagby i Småland och 
Bromma). Det gamla koret beskrives 1704 som >>bofälligt och mörkt>> och revs 1719, 
då det nuvarande koret kom till (se s. 73). 

Såsom redan FRÖLEN har visat hänger Munsö kyrka intimt ihop med de båda andra 
rundkyrkorna utanför Stockholm- Bromma och Solna. Jämförda med de flesta av de 
sydligare belägna rundkyrkorna, äro de uppländska av enklare beskaffenhet. Där 
fanns inga valv i rundhuset, ingen mittpelare. En motsvarighet finns i Agnestad, Väster

1 Jfr SvK Uppland I s. 193 och Stockholm VIII s. 18 f. 
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Fig. 53. Kyrkan vid tiden 1676~80, en]. AFRITNINGAR. 


Die Kirche nach einer Zeiclmung von 1676- 80. Church during 1676- 80, according to a contemporary sketch. 


götland.l Fastän försvarskaraktären i Munsö ej är så utpräglad som t. ex. i rundkyrkorna 
på Bornholm,2 visar planformen och ovanvåningen dock, att man även i Munsö har 
byggt med tanke på försvar. Närmast torde detta ha varit av passiv karaktär. Kyrkan 
har varit en replipunkt under orostider för den närmaste omgivningen, framför allt 
ärkebiskopsgården i Bona. - En dörröppning längst upp på S sidan (fig. 53) var avsedd 
för försvar av den nedanför belägna portalen och var även användbar för uppforsling 
av förnödenheter, vilka ej kunde bäras uppför den smala trappan. Ovanvåningens namn 

1 E. LuNDBERG, Byggnadskonsten i Sverige 1000~1400, Sthlm 1940, s. 355. 

2 E. LASKE, Die vier Rundkirchen auf Bornholm, Berlin 1902 . 


. 5. Sveriges kyrkor. Uppland VI. 
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SKAQNJNG B- B 
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Fig. 54. Sektion genom rundhuset och vapenhuset mot Ö, 1: 300, uppm. John Söderberg 1948. 


Schnitt dm·ch Rundhans und Vorhalle gegen O. Section of nave and porch towards E. 


- Jungfrukammaren - är av gammalt ursprung och torde hänga ihop med samma 
benämning i nordtyska kyrkors försvarstorn. >>Jungfernstube>> kallades där översta 
torngemaket, dit kvinnorna flydde i orosdagar.l Någon allmän betydelse för landets 
försvar har varken Munsö, Solna eller Bromma haft. Deras läge visar, att de ej voro 

KUNST- UND GES.CHICHTS-DENKMÄLER DES FREISTAATES MECKLENBURG-STRELITZ l: 2, b earb. von 

GEORG KRUGER, Neubrandenburg 1925, S. 127. 

1 
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5K..4RNING A-A 
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Fig. 55. Längdsektion mot N, 1: 300, uppm. John Söderberg 1948. 

Längsselmitt gegen N. Side section towards N. 

tänkta som spärrpunkter omedelbart vid vattenvägarna. De äro i stället placerade mitt 
i tätt bebyggda trakter, där fiendens härjningar kändes särskilt hårt. Munsö, liksom de 
andra rundkyrkorna i stockholmstrakten, kan således i viss mån anses som efterföljare 
till fornborgarna, tillflyktsorter, dit man kunde fly med sin egendom. Ovanvåningarna 
voro säkerligen tillräckligt stora att rymma den kyrktrogna skaran från närmaste om
givningen. 
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Fig. 56. Spår av det medeltida korvalvet på nuv. korets vind. Efter FRÖLEN. S. 64. 
Spuren des mittelalterlichen Chorgewölbes auf dem 'fraces of mediaeval chancel vaulting in upper storey 

Dachboden des jetzigen Chores . of present chancel. 

Reduceringen av byggnadsprogrammet, jämfört med rundkyrkorna i Danmark, tycks 
visa att Upplandsgruppen är av senare datum. Isynnerhet framgår detta av Munsö, 
där S portalens profil tillåter en datering till 1100-ts slut, en tidpunkt således, då 
många Upplandskyrkor med försvarstorn kommo till som en följd av de alltjämt 
starka härjningstågen från Baltikum, innan denna del av Europa kristnades. Händel
serna i Sigtuna och Almare-Stäketl år 1187 ha säkerligen stimulerat en sådan byggnads
verksamhet. Kanske byggdes Munsö kyrka på initiativ av ärkebiskopen och hade 
främst uppgiften att vara hans gårdskyrka. 

sAKmsTrA sakristian i N är av gråsten, dock mindre regelbundet lagd än i rundhuset. Gaveln 
är av tegel med tre spetsbågiga blindnischer. Dörröppningen från kyrkan är rundbågig, 
dörren från 1856 gråmålad, mot sakristian beklädd med svart järnplåt. Från sakristian 
leder en murtrappa till predikstolen, tillkommen troligen under 1700-talet, ändrad 1856. 
Dörren dit är beklädd med rödmålade järnlameller på furuplankor. - Sakristian har 
haft stengolv, vilket 1746 ersattes med brädgolv, cirka 30 cm lägre än korets golv. 
Tunnvalv av tegel (?) med vederlag i Ö och V. Väggar och valv vitkalkade. Fönster
öppningen mot N med järngaller tillkom 1856, varvid den gamla fönsteröppningen mot 
Ö omändrades till ett väggskåp. Nischens inre omfattning har kvar sin ursprungliga 
form med något tryckt spetsbåge (H 195, B 100). Invid dörren till predikstolstrappan 
spår efter gamla kormuren (se ovan). 1802 uppsattes en kakelugn. - Vinden är numera 
oåtkomlig. Enligt FRÖLEN ligga murarna ej i förband med rundhuset. Sakristian torde 
ha tillkommit under 1300-talet. 

l A. ScHucK, studier rörande det svenska stadsväsendets uppkomst och äldsta utveckling, Sthlm 
1926, s. 390 f. - T. HÖGLUND, Visbyannalernas uppgift om stockholrus grundläggning, studier och 
handlingar rörande Stockholms historia II, Uppsala 1953. 



69MUNSÖ KYRKA 

A 
L 

GillilliTI ~ 

-A~B 
~c 
~D 
ESJE. 
ITIIIIIJ F 

1:·:·:·>.3 G 

iO O 1 Z 3 4 5 10 20 15 M 

-bm,f-----f l -el l l + 1--- . ·-' 


Fig. 57. Plan, 1: 300, uppm. John Söderberg 1948. 

Grundriss. Plan. 

Vapenhuset (fig. 58) SV om rundhuset ligger ej i förband med detta. Det är byggt vAPENHus 

av gråsten, de övre delarna av tegel. Ingången är något oregelbundet rundbågig och 
ensprångig. Dörr av furu med rödbrunfärgad panel på utsidan. Järnring medeltida? 
Stort trälås. Observera säkerhetsanordningen på dörröppningens insida, avsedd att 
förhindra att dörren lyftes bort. - Golv av tegel (omlagt 1856) ligger ca 20 cm under 
rundhusets golvnivå och 40 cm över marken framför S ingången. Förr hade vapenhuset 
golv av lösa bräder, lagda över en Bona sätesgård tillhörig grav, vilket golv man 1739 
(vrs. PROT.) lovade skulle förbättras.l Kryssvalv av tegel med något kupiga kappor, 
vilar på korta pilastrar och sköldbågar, runda i öster och väster, spetsiga i norr och 
söder. Halvstensribborna i nordvästra hörnet förenas med halvcirkelformade fördjup

1 När golvet omlades med tegel 1856, blev »en djup grop med lemningar efter ett balsamerat lik 
fyld, och således ro beredt åt detta stoft, om hvilket folkhopen vet berätta enfaldiga historien (vis. 
PROT. 1856). Troligen gällde det kvarlevor av någon Bergenfelt från Bona, se s. 70, not 2. 
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ningar såsom i rundhuset. Kryphål (H 40, B 40) till vinden samt dropphål i västra valv
kappan. Vapenhuset tycks ha tillkommit under 1400-talet, valvet dock något senare. 
Antagligen förstördes det ursprungliga trätaket vid samma eldsvåda (se nedan) som 
ödelade rundhusets äldsta tak och föranledde valvslagningen i rundhuset. 

Spår på vinden visa, att rundhusets bjälktak förstörts av en eldsvåda. Detta torde 
ha varit den direkta anledningen till valvslagningen. Valvet är av tegel, med enkelt 
stjärnmönster cch avfasade ribbor. Ribborna växa direkt ur väggen och ansatspunk
terna markeras av halvrunda gropar (jfr vapenhusets valv). Valvet är fästat genom 
inbilning i rundmuren. Valvansatserna samt ribbornas tillplattade ändpartier ha sina 
närmaste motsvarigheter i Adelsökyrkas nya kor från 1470-talet (jfr s. 13), vilket torde 
angiva dateringen även för rundhusets valv i Munsö. Kyrkans reparation under åren 
1651-58 säges ha bestått bl. a. i »lwalfvets förbindning>>. Antagligen härstamma 
järnankarna i valvets mellersta del från den tiden. Möjligen vidgades i samband med 
valvslagningen även triumfbågen, vilken dock fick sitt nuvarande utseende i samband 
med det nya korets tillkomst. 

Till rundhusets S sida sluter sig ett polygonalt g r a v k o r av putsat tegel med sprit 
putsad sockel (fig. 58). Taket av rödmålad järnplåt, krönt av en kopparkula samt en 
förgylld stjärna. Fönstren ha gamla glas i blyspröjsar fästade i rödmålade järnkarmar 
med små rosetter i korsningspunkterna. Fönsterbänkar av rödmålad järnplåt. Dörrar 
mot koret av grågrönt målat trä och glasrutor, 1800-talet. Förr fanns mellan gravkoret 
och kyrkan en öppning med täckt läktare, i vilken familjen kunde sitta och åhöra 
predikan utan att ses av församlingen. - Golv av tegelplattor, ca 60 cm högre än korets 
nuvarande golv. Gravvalvet därunder numera otillgängligt. Minneshallen täckt av ett 
sexkappigt valv, vitputsat liksom väggarna (fig. 80). 

Gravkoret byggdes vid kyrkans renovering under åren 1651- 58 för räntmästaren 
Peder Pedersson Bergenfelt som ·dog 1650 och begravdes där.l Bergenfeltamas arvingar 
sålde koret2 till Thomas Blixenstierna (se s. 88, not l). 1719 gifte sig Thomas Blixen
stiernas änka Elisabeth med generalen Johan Giertta. Frälsegården Bona och gravkoret 
kom härigenom i friherrliga ätten Gierttas ägo, där de alltjämt befinna sig. Under 1700
talets början tycks koret ha blivit höjt, antagligen i samband med uppförandet av 
kyrkans nya kor 1719. Gravkorets gamla utseende framgår av AFRITNINGAR (fig. 53). 
I minneshallen äro upphängda begravningsvapen och minnesföremål efter medlemmar 
av familjen Giertta (se nedan). Sedan 1925 ha urnor med de avlidnas brända stoft 
uppställts i själva minneshallen. 

1 PEDER PEDERSSON, f. 1577, adlad BERGENFELT 1641, kungl. räntmästare, ägde Bona på Munsö, 
t 1650; g. 1604 m. CATHARINA DUNDIE, f. 1587, t 1650, dotter av köpmannen BLASIUS DUNDIE av 
en adlig ätt i Skottland. 

2 Efter överlåtelsen av gravkoret flyttades Bergenfeltamas stoft till annan plats. I samband härmed 
berättas, att folk hoptals kommit för att se salig Bergenfelts kvarlevor >>som är ett scheleton liggande 
i sin kista med stor och full Swepning och här til nästan utan förruttnelse >> (Beskr. 1722). Jfr även 
vapenhuset, s. 69, not 1. 
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Fig. 58. Kyrkan frän S. Foto 1950. 

Die Kirche von S. Church from S. 
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Fig. 59. Interiör mot ö. F oto 1950. 
Inneres gegen O. Interior towards E. 

OMBYGGNA- År 1704 (sT. PROT.) uppges kyrkan så skadad, att man knappt vågade förrätta guds
DER UND ER tjänst i den. Emedan Munsö då hörde till drottning Hedvig Eleonoras underhållsländer, 
1700-TALE T . 

blev kyrkan undersökt av slottsbyggmästaren Bodm och slottsmurmästaren Edman, 
vilken senare enligt NoRDSCHÖLD säges helst ha velat, om det i >>Förmmblingens macht 
stode att kasta heela kyrckia öfwerända och platzen effter sig ren giöra, hon med bättre 
maner och med föga större kostnad skulle å nyo kunna uppbyggias>>. Dock beslöt man sig 
för reparation, vilken genomfördes 1704~08 av stadsbyggmästareåldermannen i Stock
holm Petter Lindberg. För att stödja rundmuren, uppfördes den V tillbyggnaden, först 
avsedd som gudstjänstkor. Emellertid visade det sig, att traditionen ej tillät att detta 
förlades i V. I stället lät reparationens ledare, hovsekreteraren J. Nordschöld (s. 87, not l) 
där inreda åt sig en murad familjegrav. Samtidigt lagades det stora kupolvalvets räm
nor, rundmuren under valvet förstärktes med tegel och rundkyrkan fick sitt koniska 
tak utbytt mot en präktig, spånklädd barockhuv, som sedan dess har gett kyrkan dess 
karakteristiska utseende. 
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Fig. 60. Interiör mot V. Foto 1950. 
Inneres gegen W. Interior towards W. 

Det nuvarande koret (fig. 58) uppfördes år 1719. Redan 1713 togs tanken upp, efter
som gamla koret var trångt och mörkt. 1718 säges att koret var så sönderremnat i 
grundmur och valv, att man )>icke utan lifsfara därunder gå kunde)>. Förslag till nytt 
kor gjordes av kungl. byggmästaren J. Möller och 1718 började dalkarlar att bryta 
ned gamla kormurarna. Byggnadsarbetena slutfördes följande år. 

År 1856 blev kyrkan grundligt reparerad, varvid ÖIÄ lämnade råd genomprofes-NYARE REPA
sar Fredrik Scholander.1 Kyrkan vitlimmades invändigt, spritputsades utvändigt. RATIONER 
Fönsteröppningarna i rundhuset gjordes större, golvet omlades. Även inredningen blev 
till en del ändrad (se nedan). 1903 genomgick kyrkan smärre reparationer. Sedan 1933 
har kyrkan varmvattenvärmeledning, i stället för de järnkaminer, som insattes UPPVÄRM
1877 och på grund av rökbesvär ej längre kunde användas. NING 

FREDRIK ScHOLANDER, f. 1816, t 1881. Arkitekt, professor 1848, intendent i ÖIÄ 1864; livligt 
verksam under 1800-talets tredje fjärdedel. 

1 
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INREDNING OCH LÖSA INVENTARIER 

Altarbord av gråmålade bräder, i sin nuvarande form från 1832. År 1719 skänktes 
av hovkamrer Elias Adelstierna (jfr s. 88, not 2) till nya koret >>en skiön och kåstelig 
Altartafla>>, föreställande Kristus på korset. Nu endast ramverket kvar, målat i grå
blått, med förgyllda figurer och ornament (fig. 61). Själva tavlan ersattes 1856 med ett 
glasfönster med kors i blått och rött jämte Jehovah-sol, vilket sedan år 1905 har sin 
plats i rundhusets N fönster. En glasmålning på altaret, föreställande Kristus på 
korset, är skänkt år 1905 av tvenne bröder, byggnadsinspektören John Erandel och 
komministern Robert Brandel.l Altarringen gjordes år 1732 av mäster Anders, ändrad 
och utvidgad 1862. 

Före nya korets tillkomst stod på högaltaret ett medeltida altarskåp, vilket år 
1694 (INv.) beskrives som >>gammal och myckett gemeen». Enligt en beskrivning från år 
1722 återgav altartavlan Jungfru Marias uppenbarelse för Birgitta. 

Medeltida träskulpturer, härstammande från två gamla altarskåp, äro nu upp
satta på predikstolens ljudtak. Figurerna äro av lind eller björk med tjock förgyllning 
och blågråmålade fotplattor (från 1856). Alla ha antingen träplugg eller plugghål i botten. 
Figurerna äro följande: l. Madonna med barnet (fig. 62). Högra handen och barnets hän
der borta. Baksidan ihålig. stockholmsarbete från 1400-talets tredje fjärdedel? H 40.
2. Madonna med barnet (fig. 63) vänstra handen något skadad, baksidan summarisk, 
med en spik inslagen. H 42.- 3. S. Katarina (fig. 64). Svärdet borta, baksidan summa
risk, två spikar i ryggen. H 40. - 4. Maria Magdalena? (fig. 65). Baksidan summarisk, 
med två spikar. H 40. - Figurerna 2- 4 bilda en grupp för sig och ha troligen tillhört 
samma altarskåp. Förstklassigt arbete antagligen av holländskt ursprung (Utrecht?), 
omkring 1470. 

Krucifix av krederat och vitmålat trä. Svart kors. Strålar från Kristi huvud. 1700
talet. H 48. Hänger på korets N vägg. - 1722 upptogs >>ett ofantligt krucifix>>, troligen 
kyrkans nu försvunna triumfkrucifix. 

Predikstolen, gråblåmålad, med förgyllda figurer och ornament (fig. 66). På korg
fälten de fyra evangelisterna samt Petrus, i ramverket samt på listerna broskverk, 
änglahuvuden m. m. Ljudtaket krönes av Kristus på jordklotet, på takkanten stå sedan 
1725 de ovan beskrivna medeltida skulpturerna. På takets vänstra gavelfältBergenfeltska 
vapnet i relief, på det mellersta Gierttas och Adlerskölds vapensköldar målade. På ljud
takets innersida: ANNO 1654. Detta år (RÄK.) förfärdigades predikstolen av snickarmästa
ren Lars Olsson från Hans Behms verkstad i Stockholm.2 Predikstolen kom till i sam

1 ROBERT ALBIN BRANDEL, fil. dr, f. 1864; var fängelsepräst i Sthlm stads Rannsakningsfängelse 
från 1904. 

2 LARS OLssoN har även gjort predikstolen för Ekerö k:a (se s. 194) och troligen också predikstolar 
i Halla och Lunda i Södermanland (H. RABEN, a. a., s. 184). Möjligen härstammar även predikstols
korgen i Färentuna från hans verkstad (se s. 131). 
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Fig. 61. Altaruppsatsen. Foto 1954. 

Altaraufsatz. Altar furnishings. 
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Fig. 62. Madonna från ett altarskåp, stockholms Fig. 63. Madonna från ett altarskåp av neder
arbete från 1400-talets tredje fjärdedel. Foto 1950. ländskt ursprung, omkr. 1470. Foto 1950. S. 74. 

s. 74. Madonna ans einem Altar Madonna from a triptych. 
schrein niederländischen of Dutch origin, circaMadonna aus einem Altar Madonna from a triptych,

schrein. 3. Viertel des 15. Stockholm work, late 15th Ursprunges, um 1470. 1470. 
Jhts. cent. 

band med kyrkoreparationen 1651- 53, varvid som donatorer omnämnas Bergenfelts på 
Bona, Bengt Skytte på Husby m. fJ.l År 1717 beskrives predikstolen som omålad. Den 

Om Bergenfelts på Bona se s. 70, not 1. - BENGT SKYTTE (son av Johan Bengtsson Schroderus, 
adlad och friherre Skytte af Duderhof) f. 1614, stud. i Uppsala 1624 och sedan i Dorpat, kammarherre 

1 
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a 	 b 

Fig. 64 a b. S. Katarina från samma altarskåp som fig. 63. Foto 1950. S. 74. 

St. Katharina aus 	dem gleichen Altarschrein wie St. Catherine, from same triptych as fig. 63. 
Abb. 63. 

hos drottning Christina 1633, landshövding i Uppsala län 1646 och tillika i Sthlms län 1647, riksråd 
1648, kansler för Dorpats universitet s. å., guvernör i Estland 1655. Entledigad från alla sina ämbeten 
1664, t 1683. Ägde Husby i Munsö sn. - Som donatorer omnämnas även HANs CLERCK (f. 1607, t 1679), 
vid sin död amiralitetsråd, samt JuLrus RrcHARD DE LA CHAPELLE (f. 1625, t 1672), överstelöjtnant 
(hans far ägde Norrby i Munsö sn). 
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a b 

Fig. 65 a- b. Maria Magdalena (?) från samma altarskåp som fig . 63- 64. Foto 1950. S. 74. 
Maria Magdalena (?) aus dem gleichen Altarschrein Mary Magdalena (?), from same triptych as figs. 63- 64. 

wie Abb. 63- 64. 

genomgick en renovering 1725, varvid även vapensköldarna över J ohan Giertta och 
hans maka Elisabeth Adlersköld målades på ljudtaket. Den nuvarande förgyllningen 
härstammar från 1856. - En äldre predikstol säges 1722 ha haft en liten bräd
lapp med årtalet 1593. 

TIMGLAs Timglas (fig. 66) på predikstolen. Ståndare av trä på fyra kulfötter. Tjock förgyll
ning, antagligen tillkommen 1856. Skänkt 1723 av källarmästaren Langenberg. H 80. 
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Fig. 66. Predikstol från 1654 av stockholmsmästaren Lars Olsson. Medeltida träskulpturer 
(fig. 62-65) på ljudtaket. Foto 1950. Sid. 74 o. 86. 

Kanze! von 1654 vom Stockholmsmeister Lars Pulpit, 1654, by the Stockholm master Lars Ols
Olsson. Mittelalterliche Holzfiguren (Abb. 62- 65) son. Medimval wood earvings (figs. 62- 65) on 

auf dem Schalldeckel. sounding board. 
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Fig. 67. Bänkdörr från 1650-talet. Foto UPPS. Fig. 68. Bänkdörr från 1771. Foto UPPS.UTST. 

UTST . 1918. 1918. 
Gestiihlstiire aus den 50-er Pew door, circa 1650. Gestiihlstiire von 1771. Pew door, 1771. 

J ahren des 17. Jhts. 

nÄNKAR Slutna bänkar, gråmålade, ombyggda 1838 och 1856, varvid användes delar av den 
bänkinredning som tillkom 1774 (viS.PROT.). På kvinnosidan, framför predikstolen, 
äro äldre bänkskärmar inbyggda i bänkkvarteret (nedre delarna avsågade). 
I vapenhuset förvaras en bänkd?rr (fig. 67, H 100), målad i grått; i mitten en arkad med 
bandornament m. m., överstycke med broskornament, upptill fris med tandsnitt.l 
Antagligen från den bänkinredning som tillkom på 1650-talet samtidigt med predik
stolen. En annan bänkdörr (H 96, fig. 68) är marmorerad i gri.tt och rött. Å dörr
spegeln målning: sköld med inskrift NoRR BY. Ovan denna ett lejon, på sidorna blommor. 
Troligen från bänkinredningen i >>bakkoret» av år 1771. 

1 Jfr H. RABEN, a. a., s. 232. 
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Fig. 69. Dopfunt från omkr. 1200. Foto 1950. Fig. 70. Nummertavla från 1700-talets början. 
Foto 1950.Taufstein um 1200. Font, circa 1200. 

Psalmtafel aus dem An- Hymn-board, early 18th 
fang des 18. Jhts. cent. 

Nummertavlor, två stycken (fig. 70), i snidade och förgyllda ramar. Skänkta 1787 NUMMER
TAVLORav klockaren Johan Jansson Teller, men härstamma från 1700-talets början. H (utan 

fot) 96. - 1723 förärade mästaren Elias Pfeiffer från Stockholm en >>Skiön Nummer 
Tafla med försölfrade Biltthuggarlister». 

Orgeln, uppställd i kyrkans V del, utan läktare. Fasad med överstycke i empirestil. ORGEL 

Gråmålad. Orgeln, som är kyrkans första, byggdes 1837- 38 av orgelbyggaren Pehr 
Zacharias Strand,1 Stockholm. Ursprungligen hade den sex stämmor, men efter en om
byggnad år 1911, utförd av orgelbyggaren C. R. Löfvander, Stockholm, har den sju 
stämmor. 

Dopfunt av grov, grå sandsten (fig. 69). Uttömningshål saknas. Flat cuppa, foten DOPREDsKAP 

oregelbundet fyrsidig. Allt i ett stycke. Fotens nedre del borta, nu ersatt av en träbas. 
Nuvarande H 80, cuppans D 75, cuppans Dj 20. Typen närmast besläktad vad formen 
beträffar med de jylländska granitfuntarna. 2 Omkring 1200? 

1 Ang. PEHR ZACHARIAS STRAND, se SvK Uppland V S. 20, not 1. 

2 Jfr M. MACKEPRANG, Danmarks middelalderlige Dobefonte, Khvn 1941, s. 145 ff. 


6. Sveriges kyrkor. Uppland VI. 
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Dopskål av tenn, med lock och två bygelformade handtag. Enligt stämplar- ängel
stämpel med I:G:Ryman, Sveasköld, K 2 (= 1792) - utförd av Johan Gustaf Ryman, 
mästare i Stockholm 1761-97 (1798).1 H 17, D 22. - Står på ett förgyllt dopbord 
av trä, med ornament och tre volutfötter. 1700-talet. H 80. 

NATTVARDs- Kalkar och patener.- l. (Fig. 71). Av silver, förgylld utom på fotens undersida. 
KÄRL 	 På fotens rand ett gjutet krucifix. Under foten graverat 1578 M. O. samt stämpel med 

bomärke för Hans Olofsson, Stockholm, verksam 1549- 1584.2 H 11, cuppans D 8. 
-Tillhörande paten (fig. 71) av förgyllt silver. Brättet avklippt runt om. På brättets 
översida graverat ett kors inom . dubbla cirklar och en månskäreformad stämpel. Denna 
stämpel har enligt UPMARK ej brukats före år 1752; den slogs på föremål av äldre ursprung 
vilkas silverhalt omkontrollerades; möjligen kan man datera avklippningen (och kanske 
även nuvarande starka förgyllning) till tiden efter 1752. På brättets undersida inskrift: 
HAR. MARTEN.OLSON. 1578. D 10. Marten Olson var säkerligen präst. - 2. Kalk av 
förgyllt silver. Enligt stämplar utförd 1816 av stockholmsguldsmeden Erik Adolf 
Zethelius, mästare 1803- 41. H 24,5. - Tillhörande paten av förgyllt silver av samme 
Zethelius. D 15. Köptes tillsammans med den nyare kalken efter en stöld 1823, då 
flera silverföremål blevo stulna. En liten del återskaffades och försåldes därefter 1824. 

Kanna av silver, inuti förgylld. Päronformad, med Guds lamm på locket; handtag 
och pip. Årtalet 1823 ingraverat. Enligt stämplar utförd av Erik Adolf Zethelius 1816 
(jfr kalken nr 2). H 38,5:-1744 köptes en kanna av Petter Henning d. y. i Stockholm 
(stulen 1823?). 

Oblataskar. - l. Förgyllt silver, cylindrisk, med svagt kupigt lock, slät. Enligt 
stämplar utförd av Arvid Floberg, mästare i Stockholm 1763- 1805. H 2,3, D 2. 
2. Silver, inuti förgylld. Rund, enkel. Stämplar av Erik Adolf Zethelius 1816 (jfr ovan). 
Köptes efter stölden 1823 tillsammans med den nyare kalken och kannan. D 10,5, H 4. 

Sked av förgyllt silver. Enligt stämplar utförd 1778 av Arvid Floberg (jfr oblatask 
nr l). Skedar köptes 1768 och 1779. 

BRUDKRONA 	 Brudkrona av silver, delvis förgylld (fig. 72). Små bladformade kläppar, filigran
ornament av silvertråd samt på ringen fästade, gjutna och ciselerade kerubhuvuden. 
Inskrift: GABRIEL SröBERG - CATHARINA JACOB! A~ 1709. Troligen samma krona som 
1723 (RÄK.) säges vara förfärdigad hos guldsmedsänkan Margareta Lund >>med Fil-de 
Grans arbete>>. D 9,5. 

LJUS- Ljuskronor av mässing eller brons. - l. 15ljusarmar i två kransar (i nedre kransen 
REDSKAP saknas en ljusarm). Stor kula, musselformade droppskålar. Staven krönt av kvinno

figur. Skänkt 1708 (rNv.) av sekreteraren Johan Nordschöld (s. 87, not 1). H ca 105. 
2. 8 ljusarmar i en krans. Staven krönt av fågel. Omnämnes tidigast 1694. H 62. 
3. 8 ljusarmar i en krans. Kulan genombruten i akantusmönster. Rik blomdekor. 
Staven krönt av kvinnofigur med palmkvist i handen. Skänkt 1708 av Johan Nord-

l LÖFGREN I: 3, s. 410, fig. l. 

2 
 UPMARK, s. 23. Jfr även O. KÄLLSTRÖMS redogörelse i ATA. 
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Fig. 71. Kalk och paten från 1578. Foto SHM 1938. 


Kelch und Patene von 1578. . Chalice and paten, 1578. 


Fig. 72. Brudkrona, skänkt 1709. Foto 1950. 

Brautkrone, Gabe von Brictal crown, presented
1709. 1709. 
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schöld. H ca 100. - 4. 6 ljusarmar i en 
krans. Musselformade droppskålar. Staven 
krönt av en dubbelörn. 1600-talet. H 48. 
Hänger i gravkoret. - 1694 (rNv.) upp
tages dessutom en gammal ljuskrona av 
järn. Nu borta. 

L j u sarmar av mässing, ett par, för tre 
ljus. Musselformade droppskålar. 1600
talet. L 45. 

Ljusplåtar (fig. 73), 7 stycken, avför
tent järnplåt. Med rikt, drivet blomster
mönster, samt varierande figurframställ
ningar i mittfältet. Upptagas 1717 (INv.), 
då det fanns 8 stycken sådana. På en 
saknas översta delen. H 100. 

Ljusstakar av mässing. - l. För tre 
ljus. Upptages 1694 (INv.), piporna för
storade 1775 (RÄK.). H 45. - 2. Ett par, 
för tre ljus+toppljus. Köpta 1841. H 50. 

L j u ss takar av tenn. - l. Ett par 
enkla, med runt skaft och rund fotplatta. 
Enligt stämplar utförda av Kristian Wick
man, kanngjutare i Stockholm 1688- 1711,1 
H 27. - 2. Ett par, på åttkantig fot
platta. Inga stämplar. Upptages 1717 

'Wandleuchter vom An- Sconce, early 18th cent. (INV.). H 30. 

fang des 18. Jhts. 


Gueridoner (fig. 74), ett par, av för
gyllt trä med försilvrad herm i gossgestalt; 

står på tre djurfötter och rund platta. Skänkta samtidigt med nummertavlorna (se 
ovan) 1787 av klockaren Johan Jansson Teller, men äro, liksom nummertavlorna, till
verkade vid 1700-talets början. Vackert arbete. H 110. Användas nu som ställ för tenn

stakar. 
T EXTILIER Antependium av två sorters brokad, blommönster på vit botten, 1600-talet (fig. 

75); guldspets och guldfrans. I mitten applicerade guldbokstäver, kantade med svart 
silke: E A S ANNO 1717. Lärftfoder. Antependiet skänktes av Elias Adelstierna (s. 88, 
not 2). H 85, B 200. Nu i SHM (inv. nr 15400). 

Mässhakar. - l. Av omönstrad, slät atlas i grå, ursprungligen ljusblå färg, på 
vilken synas spår av påsydd ornering. Ryggstycket räcker till en tvärskarv på framsidan; 
medeltida snitt. 1500-talet? H 78 resp. 110. Konserverad av Pietas 1936. - 2. Av röd 

l LöFGREN 1: 2, s. 147. 

Fig. 73. Ljusplåt från 1700-talets början. Foto 
1950. 
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sidendamast, kors av silverband på båda 
sidorna. Kantad med silverband. Foder av 
karmosinfärgad sidentaft. 1600-talet. H 80 
resp. 115. Nu i SHM (inv. nr 15431). 
3. A v svart sammet, med guldbroderier 
(Jehovah-sol, kors med törnekrona). Köpt 
1821. 

Kalkkläden. - l. Av svart sammet, 
med silverspets kring kanten. 1800-talet. 
47 x 43. - 2. Vitt siden, med knypplad 
guldspets kring kanten. 1800-talet? 54 x 54. 

Bokdynor. - l. Brokad med smått, 
1600-talsmönster i ljusblått och laxrosa 
med tunt silverinslag, lika på båda sidor. 
stoppad med blånor utan underkudde. 
48x47. Nu i SHM (inv.nr 15431: 3). 
2. Fig. 76. Svart sammet med silver
broderi med lan1 och olika sorters snodder; 
mellan två palmblad krönt spegelmono
gram: AGMP (troligen avseende Adam 
Giertta och Margareta Philp, se släkttavla, 
s. 92). Kantad med silverspets. 1700-talets 
mitt. 48 x 50. Intill 1940 satt denna kläd
sel som överdrag på dynan nr l. SHM 
(inv. nr 15431: 1). - 3. Förminskad upp
laga av föregående med obetydliga föränd
ringar av detaljer. 1700-talets mitt. 26 X 27. 
SHM (inv.nr 1543: 2). 

Håvar. - l. Av vitt siden med pal
jetter och rika broderier i silver, guld, 
grönt, blått och gult. Inskrift: ELIAs 
AoELSTIERNA A. 1717 (jfr antependiet). 
Brunt skinnfoder. Skafthylsa av försilvrad 

1 Lan , platt tråd el. remsa av metall. 

Fig. 74. Gueridon från 1700-talets början. Foto 
UPPS . UTST. 1918. 

Gueridon a us dem Anfang Gueridon early 18th cent. 
des 18. Jhts. 
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Fig. 75. Antependium av 1600-talsbrokad, skänkt 1717. Foto SHM. S. 84 . 

Antependium aus Brokat des 17. Jhts. Gabe von 1717. 17th cent. brocade altar hanging, presented 1717. 

massmg med ingraverade blommor. Brunt svarvat skaft. - 2. A v grön, urblekt 
sidendamast. Silvertofs. På håven: ANNO 1723. Vitt linnefoder. skafthylsa av för
silvrad mässing. Enkelt svarvat svart skaft. 

TAVLOR Oljemålningar på duk. - l. (Fig. 66.) Kristi uppståndelse. Rustikt arbete. Gult, 
rött, blått dominera. Ått-kantig, i enkel brun träram. 1700-talet. Enligt inskrift på 
baksidan renoverad 1927 av Hilma af Klint. H 96. - 2. Magdalena? 1800-talet. Dager
mått 82 x 72. - 3. Gammal bedjande man. I hörnet inristat 1883. Dagermått 85 x 70. 
De båda sistnämnda tavlorna i guldlistram, skänkta omkring 1945 av fru Anna Maria 
Larsson, f. Silfverskiöld, på Sätra. 

1722 års beskrivning upptager bland annat en gammal ta v la, kallad Niclas, >>som 
är målad sittjande på en stohl och hafwer framför sig en gl. Skrift med graekiska och 
Ryska bokstäfwen>. 

Porträtt av kyrkoherden Jacob Manquer1 (fig. 84). Medelålders man med vitpudrat 
hår, svart kalott, prästdräkt med kappa och krage. Hans vänstra hand stödes på en 
brun bok med rött snitt. Mörkgrå fond. Inskrift: MANCKER PRosT ocH KYRKOHERDE 1 

MuNsö. FöDD 1700 Dön 1762. Oljemålning på duk, 80 x 63, tillskriven Olof Arenius,2 

1700-talets mitt; i förgylld originalram. 

1 Mag. JACOB MANQUER, kh i Munsö 1729, prost 1747, riksdagsman 1747, 1755 och 1760. t 1762. 
Beskylldes att ha tagit mutor, varför porträttet är satt i skamvrå, bakom skåpet i sakristian. 

2 OLoF ARENrus, målare (1701- 66), utbildades i Stockholm och utlandet, företrädesvis Holland, 
verkade från 1720-talets senare del i Stockholm som porträttmålare, en tid också som lärare vid Kungl. 
ritareakademien. 



MUNSÖ KYRKA 87 

Fig. 76. Bokdyna från 1700-talets mitt. Foto 
SHM 1929. S. 85. 

Bibelkissen ans der Mitte Book cushion, mid-18th 
des 18. Jhts. cent. 

Porträtt av ärkebiskop Laurentius Petri (t 1572). Gravyr, signerad Fr. Akrel (s. 
18, not 2). I enkel träram. 

Då det nuvarande golvet 1856 inlades, fylldes gravarna i stora gången igen och grav- GRAvsTENAR 

hällarna från 1600- och 1700-talen flyttades ut ur kyrkan. Följande gravstenar äro 
uppställda mot vapenhusets ytterväggar. - l. Av rödaktig sandsten. Över Nils Olai, 
kyrkoherde på Munsö, t 11 mars 1618. I mitten en kalk inom krans, utmed kanten 
bibelspråk. 115 x 200. - 2. A v rödaktig sandsten. Över Olof Jönson i Husby och hans 
hustru Karin Olofsdotter 1683. 190 x 140. - 3. Av grå sandsten. Utan ornament. På 
mittfältet: S A SJK H D j ANNO 1732. 190 x 120. 

Begravningsvapen av skulpterat, krederat och målat trä: l. (Fig. 77). Över kungl. BEGRAV

räntmästaren Peder Pedersson Bergenfelt, t 1650 (s. 70, not 1). Inskriftsplåten borta, NINGsvAPEN 

skölden inramad av broskverksornament. Hjälmtäcket av plåt, utformat som akantus. 
Färgen skadad, bärstång bibehållen. H (med stången) 100. Förvaras i gravkoret. 
En summarisk teckning i AFRITNINGAR (fig. 78) återger detta begravningsvapen. 
2. (Fig. 79.) Över kungl. sekreteraren och ombudsmannen Johan Nordsköld (f. 1654, 
t 1713).1 Hjälmtäcket utformat som akantus. Från inskriftsplattan utgå lagergrenar, 

JOHAN LUNDBERG, f. 1654, t 1713, adlad NORDSKÖLD 1694, ägde Norrby i Munsö sn; blev 1687 
guvernementssekreterare över änkedrottning Hedvig Eleonoras livgeding; g. 1689 m. MARGARETA 
FRIEDENREICH i hennes första gifte, f. 1673, t 1748. 

1 
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Fig. 77. Begravningsvapen över Peder Pedersson Fig. 78. Begravningsvapen fig. 77. 
Bergenfelt, t 1650. Foto 1954. S. 87. en!. AFRITNINGAR. 

Begräbniswappen des Peder 
Pedersson Bergenfelt, 

t 1650. 

Funeral batchment of Peder 
Pedersson Bergenfelt, 

t 1650. 

Begräbniswappen 
Abb. 77 nach einer 

Zeichnung von 
1676-80. 

· Funeral hatchment, 
fig. 77. Drawing, 
circa 1676-80. 

palmkvistar och akantus. H ca 225. - 3. Över statssekreteraren Thomas Blixenstierna 
(f. 1661, t 1715).1 Samma dekorativa utsmyckning som nr 2 och förmodligen utförd av 
samma hand. H ca 220. - 4. Över hovkamreraren Elias Adelstierna (f. 1653, t 1726).2 

Samma dekorativa utsmyckning som nr 2 och 3 och förmodligen utförd av samma hand. 
H 240. - 5. En annan vapensköld med Adelstiemas vapen förvaras i gravkoret. Bärstång 
och inskriftsplatta saknas. H 55.- 6. (Fig. 81.) Över generallöjtnanten och presidenten, 
friherre J o han Giertta (f. 1666, t 1740). 3 Med sköldhållare. H ca 200. - 7. Över 
Johan Adam Giertta, son till generalmajoren Christian Giertta, död vid endast halvt

1 THOMAS ANDERSEN, f. 1661, t 1715, adlad BLIXENSTIERNA 1693, statssekreterare Vid handels
expeditionen, köpte 1705 Bona i Munsö sn; 1698 g. m. ELisABET ADLERsKÖLD (1681- 1724) i hennes 
första gifte. Hon blev 1719 omgift med generallöjtnanten friherre JoHAN GrERTTA, som genom henne 
fick Bona, se nedan, not 3. 

2 ELIAS GAVELIUS, f. 1653, t 1726, adlad ADELSTIERNA 1708, hovkamrerare hos änkedrottning 
Hedvig Eleonora 1698; ägde Husby i Munsö sn; g. 1:o m. ANNA LoCKMAN, 2:o m. AnELA KATARINA 
PINCIER. 

3 JoHAN GIERTTA (se släkttavla) adlad 1710, upphöjd till friherre 1719. Generallöjtnant 1719, presi
dent i Krigskollegium 1732. Han var en av konung Karl XII:s tappraste krigare och räddade, ehuru 
svårt särad, vid Poltava konungens liv genom att lämna honom sin häst. Han blev vid kalabaliken 
i Bender tillfångatagen av turkarna och slet mycket ont.- G. 1719 m. ELISABET ADLERSKÖLD i hennes 
andra gifte (g. 1:o med statssekr. T. Blixenstierna, se ovan, not 1). Med henne fick han Bona, som han 
gjorde till fideikommiss. 
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Fig. 79. Begravningsvapen över sekr. Johan Nord
sköld, t 1713. Foto 1950. S. 87. 

Bcgräbniswa ppen des Sckr. Funeral ha t chment of Jo
Johan Nordsköld, t 171 3. han Nordsköld, secrct a ry, 

t 1713 . 

annat års ålder 1727. Samma dekorativa utstyrsel som föregående . H ca 150. - 8. Över 
livdrabanten Carl Fredrik Johan Giertta, son till generallöjtnant Johan Giertta (f. 1720, 
t 1737). Utstyrsel liknande de två föregående och troligen skuret av samma hand. 
H ca 200. Se sid. 92, not l. 

Begravningsfanor, 3 stycken fragment, över medlemmar av familjen Giertta. 
Tillhörande stänger med sorgflor vid spetsarna. A v fragmenten kan man i textkar
tuscherna utläsa, att två av baneren avse generallöjtnanten friherre Johan Giertta. 
Dukarna ha varit målade med barockornament huvudsakligen i blått och guld mot 
vitaktig botten samt försedda med ätten Gierttas vapenbild. Uppsatta ovanför familjen 
Gierttas huvudbaner (se fig. 80). 

Nedanför de tre Giertta-vapnen i gravkorets minneshall ha de dödas värjor och 
harnesk m. m. uppsatts, däribland även sådana som tillhört generalmajoren Christian 
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Fig. 80. Gierttagravkorets minneshalL Foto 1954. S. 70. 

Die Gedächtnishalle des Grabchores Memoria l hall of buria\ chapel 
der Familie Giertta. of the family Giertta. 
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Fig. 81. Begravningsvapen över generallöjtnanten Johan Giertta, i" 1740. Foto 1954. S. 88. 

Begräbniswappen des Johan Giertta, t 1740. Funeral batchment of Johan Giertta, t 1740, 
Er hat König Karl XII. bei Poltava, 1709, who saved King Charles XII in the hattie of 

gerettet. Poltava 1709. 



92 FÄRENTUNA HÄRAD 

v 

Fig. 82. Värjor, harnesk och sporrar i Gierttagravkoret. Foto 1950. 
Degen, Harnisch und Sporen im Grabchor Swords, armour and spurs in burial chapel 

der Familie Giertta. of the family Giertta. 

Giertta, (f. 1671, t 1746),1 ehuru han aldrig fått något huvudbaner upphängt, vilket 

1 	 S l ä k t t a v l a, utvisande släktskapen mellan här i texten omnämnda medlemmar. 

JoHAN ERIKssoN Hierta 
kommendant på lvangorod (Estland), t 1685 

Johan GmRTTA till Bona Christian GIERTTA Adam Johan GmRTTA 
F. 	1666, generallöjtnant F. 1671, generalmajor, t 1746 F. 1674, överste, t 1739 

och president, t 1740 l 
r--~--------------------------------------

Carl Fredrik Johan GmRTTA Johan Adam GIERTTA Adam GIERTTA 
F. 	1720, livdrabant, t 1737 F. 1726, t 1727 F . 1728, löjtnant i fransk tjänst, 

t 1764. G. m. Margareta PHILP, 
f. 1730, t 1817 
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Fig. 83. Harnesk och ryttarstövlar i Gierttagrav

koret. Foto 1950. 


H arnisch und Ritterstiefel Armatir and riding boots 

im Grabchor Abb. SO. in buria l chapel, fig. SO. 

kan bero på att seden att i begravningsprocessionen föra dylika alltmer börjat upphöra 
vid 1700-talets mitt. Minnesföremålen1 äro följande (fig. 82-83): - l. Drabantbefäls
värja m/1717, förd av Johan Giertta.- 2- 3. Drabantvärjor m/1717, förda av Christian 
och Carl Fredrik Johan Giertta. - 4. Barnvärja av kavaljerstyp, tillhörig Johan Adam 
Giertta.- 5. Paradharnesk av Karl Xl:s modell, bröst- och ryggstycke, buret av Johan 
Giertta. - 6- 7. Bröstharnesk för fältbruk, av Karl XI :s modell, burna av Johan och 
Christian Giertta. - 8. Ryttarstövlar med sporrar, ett par, sannolikt burna av Johan 
Giertta. - 9- 11. Spännsporrar, tre par, av karolinsk armemodelL - Ett par, med 
sporrläder, samhörande med Johan Gierttas stövlar (nr 8), de övriga paren (utan sporr
läder) burna av Christian och Carl Fredrik Johan Giertta. Av järn. - Vapenutrust

1 Närmare se S E ITZ, a. a. (tryckta källor). 
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Fig. 84. Porträtt av kyrkoherde Jacob Manquer, 
målat omkr. 1750 av Olof Arenius. S. 86. 

Porträtt des Pastors Jacob P ort rait of Jacob Man
Ma nquer, gemalt.um 1750 quer, vicar, painted circa 

von Olof Arenius. 1750 of Olof Arenius. 

ningen konserverades av Kungl. Livrustkammaren 1947. - Utom minnesföremålen i 
gravkoret är en värja upphängd vid sidan av Thomas Blixenstiemas huvudbaner och 
har troligen tillhört honom (se ovan). 

KUNGATAL G u sta v I I I:s tal från 1771 och Karl X II I:s tal från 1817, båda i enkla guldramar. 
1713 (rNv.) upptages 4 stycken Hedengrans tavlor, nu försvunna (jfr s. 32, not 1). 
1729 (RÄK.) betalades en ram till ett kopparstycke. Nu borta. 

BöcKER Av gamla böcker kan nämnas: - l. Karl XI:s bibel.- 2. Karl XII:s bibel i origi
nalband (1703). --:- 3. Peringskiölds Bibliskt släktregister (1713). - 4. Fiavii Josephi 
Judiske Historia, Stockholm 1713(- 1750), Bd 1- 4. 

MöBLER Möbler i sakristian: länstol med vridna ben, hög rygg, klädd med mörkblå sammet 
(nött). 1700-talets början? - Skåpet till skrudarna gjordes 1742 av mäster Anders. 
-Penningkista med järnbeslag, fyra utanlås och offerhål i locket. L 95. Upptages 1713 
(INv.), reparerades efter stölden 1823. 

KLOCKOR Klockorna hänga i stapeln. storklockan har runt halsen följande inskrift: AR 
GUTEN AF KONG:L STYCKGIUTAREN GERHARDT MEYER I STOCKHOLM (s. 34). På V sidan 
GierttaS vapen, därunder: ÅR 1723 DÅ lAG BLEF STÖPTER BODDE PÅ BONA HERRE
GÅRD l DEN HÖGWÄLBORNE H: IOHAN GIERTA GENERAL: LIEUTEN: AF l CAVALLERIET 

http:gemalt.um
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Fig. 85. Mellanklockan, 1513. Foto 1950. S. 96. 

Die Mittelglocke, 1513. Middle bel!, 1513. 


OCH CAP: LIEUTEN: FÖR KONG:L MAY: LIFDRA: l BANTER FRJH: TIL BONA HERRE TIL 

SKIÄLBY OCH SUNDBY SÅ l OCH HANS K: FRU DEN HÖGVÄLB: FHIHERRINNAN l FRU 

ELISABETH GIERTA. Därunder Adelstiemas vapenbild och inskr: ÄDLE OCH VÄLB: HOFF

CAMERERAREN H: ELIAS ADELSTIERNA l HERRE TIL HUSBY OCH EKEBY. l KYRKIO

HERDEN I MUNSÖ WAR THÅ HERR CANUTUS LENANDER.1 På Ö sidan stora riksvapnet, 
i en båge däröver U E R S (= Ulrika Eleonora Regina Sveciae), därunder: HWAD FÖRR 

WID DROTTNINGHOLM BLAND BILDER MÅNDE KALLAS l EN !UNO VENUS MED DIANA 

SÅ OCH PALLAS l THET LÄT AF GUDLIGT NIIT WÅR SWERIGES DROTTNING STORA l OCH 

LANDZENS HULDA MOR VLRICA ELEONORA l TIL MUNSÖ-BOERS TIENST OMGJUTA TIL EN 

KLOCKA l AT THEM TIL HERRANS HUUS OCH SIELFWA HIMLEN LOCKA. På slagringen: 
KOMMER UP PÅ HERRANS BERG TIL IACOBS GUDS HUUS AT HAN l LÄRER EDER SINA 

WAGAR OCH I WANDREN PA HANS STIGAR l ESA. 2. CAP. V. 3. - Enligt inskriften 

l KNUT LENAND ER, pvgd 1710, kh i Munsö 1716, prost 1726, t 1728. 
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användes således söndriga skulpturer från Drottningholms park, vilka Ulrika Eleonora 

1719 skänkte till Munsö attomgjutastill en klocka. D 122, H 116. - Mellanklockan 

(fig. 85) har runt halsen en inskrift med huvudsakligen minuskler. De två första typerna 

äro dock av majuskeltyp. Inskriften är uppdelad i tre avdelningar, skilda från varandra av 

stiliserade blommor. De två första avdelningarna äro möjliga att tolka. Den första lyder: 

A M d x iii (Anno 1513). Bokstäverna i den följande avdelningen äro: ysevsos och i den 

sista: soegf. Under skriftbandet är ett band, helt uppfyllt av liknande blommor som i 

skriftbandet. För övrigt är klockan oornerad med undantag av en vulst i övergången 

mellan kroppen och slagringen. D 95,2, H med krona ca 93, utqn krona 76,4. - Lill 

klockan har på V sidan följande inskrift: ÅR ETTUSENDE ÅTTA HUNDRADE SEXTIOFYRA 

BLEF l JAG FÖR ANDRA GÅNGEN OMGJUTEN I STOCKHOLM l AF F. M. BERGHOLTZ1 PÅ 

MUNSÖ KYRKAS BEKOSTNAD PÅ FRAMSTÄLL- l NING AF DESS DÅ VARANDE KYRKO

HERDE JOACHIM MARTENS. 2 På Ö sidan: DROTTNING ELEONORA SKÄNKTE ÅR 1719 

SÖNDRIGA l STATYER OCH BILDER UR DROTTNINGHOLMs PARK l AF HWILKA BÅDE JAG 

OCH STORA KLOCKAN ÄRO GJUTNA. På slagringen: HÖR· GUD ÄNNU SIN NÅD DIG BJUDER. 

SE! TEMPLETS PORTAR ÖPPNA SIG. l KANSKE HÄRNÄST DÅ KLOCKAN LJUDER UPPLÅTES 

"GRAFWENS PORT FÖR DIG. SV. PS. 323. V. 1. - D 65, H 60. 

SAMMANFATTNING 
l. Kyrka av rund planform i två våningar och med %-cirkelformat, välvt kor (fig. 86). Bjälktak 

i rundkyrkan. Ovanvåningen användes som refugium och hade en högt sittande muröppning ovanför 
porten på rundkyrkans S sida. Uppförd under 1100-talets slut sannolikt såsom ärkebiskopens gårds
kyrka. Inventarier: dopfunt (fig. 69). 

Il. Sakristia tillbygges i N. Tunnvalv av tegel (?). Rundhusets S portal gotiseras. 1300-talet. 
III. Vapenhus uppföres i SV, urspr. täckt med plant trätak. 1400-talet. 

IV. Rundhuset och vapenhuset förses med ribbvalv av tegel. 1470-talet. Inventarier: medeltida 
träskulpturer från två altarskåp (nu uppställda på predikstolens ljudtak, fig. 62- 65). 

V. Kyrkoreparation 1651- 58, bl. a. avseende valvens lagning. I anslutning härtill bygges ett gravkor S 

om kyrkan för familjen Bergenfelt på Bona herregård (fig. 55 o. 80). Fr. o. m. 1700-talets början tillhör 
koret familjen Giertta på Bona. Inventarier: predikstol(fig. 66), bänkdörr (fig. 67), textilier (fig. 75) m . m . 

VI. Tillbyggnad i V, urspr. tänkt som ett kor, uppfördes 1704- 08. Reparationens 


ledare var hovsekreterare J. Nordsköld. Kupolvalvet i rundhuset lagas, rundmuren 

under valvet skos med t egel, barockhuven på rundhuset uppföres (fig. 58). Kyrkan 

spritputsas. 


VII. Nuv. koret i Ö uppföres 1719 en!. förslag av kungl. byggmästaren J. Möller. 
Fig. 86.

Gravkoret p åbygges. Inventarier: altaruppsats (fig. 61), begravningsvapen (fig. Äldsta kyr
77- 81), textilier (fig. 76) m. m. kans plan. 

VIII. Grundlig reparation 1856, delvis efter direktiv av prof. F. Scholander. 1:1000. 
A. TuulseKyrkan vitlimmas invändigt, spritputsas utvändigt. Fönsteröppningarna i rundhuset 

delin. 1954. 
göras större. E n del av inredningen förändras. 

Grundriss der 
ä!testen Kirche.1 F. M. BERGHOLTZ, klackgjutare i Sthlm, f. 1825, mästare 1852, t 1900. 

Plan of the 
2 JoACHIM MARTENS, f . 1803, komminister i Forssa 1839, kh i Munsö 1855, t 1870. original church . 
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ZUSAMMENFASSUNG 

I. Kirche von rundem Grundriss in zwei Geschossen und mit %-kreisförmigem, gewölbtem Char 

(Abb. 86). In der Rundkirche Balkendecke. Das Obergeschoss wurde als Refugium benutzt. Ende des 

12. Jahrhunderts. Inventar: Taufstein. (Abb. 69). 
II. An der Nordseite wird eine Sakristei angebaut. Tonnengewölbe aus Ziegel (?). Das Sudportal 

des Rundhanses wird gotisiert. 14. Jahrhundert. 

III. Im SW wird eineVorballe errichtet; ursprunglieb mit flacher Holzdecke gedeckt. 15. Jahrhundert. 
IV. Rundhans und Vorballe werden mit Rippengewölben aus Ziegel versehen. 70-er Jahre des 15. J ahr

hunderts. Inventarien: Mittelalterliche Holzskulpturen aus zwei Altarschreinen (jetzt auf dem Schall
deckel der Kanzel aufgestellt, Abb. 62- 65). 

V. Kirchenreparatur 1651- 58, u. a. zum Zweck der Ausbesserung des Gewölbes. Im Anschluss 
hieran wird im Siiden der Kirche eine Grabkapelle fur die Familie Bergenfelt, Gutshof Bona , errichtet 

(Abb. 58 u . 80). Ab Anfang des 18. Jahrhunderts ist die Kapelle im Besitz der F amilie Giertta, Bona. 
Inventarien: Kanzel (Abb. 66), Gestuhlsturen (Abb. 67), Textilien (Abb .. 75) u. a. m. 

VI. Ein Anbau im W., ursprunglieb als Char gedacht, wird 1704- 08 errichtet. Der Leiter der 

Reparaturarbeiten war der Hofsekretär J. Nordsköld. Das Kuppelgewölbe des Rundhanses wird 
ausgebessert, die Rundrnauer unter dem Gewölbe eingeziegelt; das Rundhans wird mit einer Barock
hanbc versehen (Abb. 58). Die Kirche wird neuverputzt. 

VII. Der gegenwärtige Ostchar wird 1719 nach Zeichnungen des Kg!. Baumeisters J. Möller auf
gefuhrt. Die Grabkapelle wird erhöht. Inventarien: Altaraufsatz (Abb. 61), Begräbniswappen (Abb. 

77- 81 ), Textilien (Abb. 76) usw. 
VIII. Grundliche Reparatur 1856, teilweise nach Direktiven von Professor F. Scholander. Die Kirche 

wird innen getuncht, anssen verputzt. Die Fensteröffnungen des Rundhanses werden vergrössert. Ein 

Teil der Einrichtung wird verändert. 

SUMMARY 
l. Circular church of two storeys, with a vaulted chancel which forms thre-fourths of a circle (fig 

86). The main structure has a timber roof. The upper storey was used as a refuge, and bad a door
upening high up, above the entrance, in the curving S. wall. Built during the end of the 12th cent., 
probably as a private chapel associated with the Archbishop's manar. Inventory: fant (tig. 69). 

Il. Vestry added in N. Barrel-vaulting of brick(?). S. door of main building given Gothic character. 

14th cent. 
III. Porch built in S. W., originally bad flat timber roof. 15th cent. 
IV. Main building and porch provided with brick rib-vaulting. About 1470. Inventory: medieval 

woodcarvings from two triptyches (now mounted on sannding-board of pulpit, fig. 62-65). 

V. Repairs 1651- 58, these concerning the vaulting etc. At the same time a burial chapel for the 
Bergenfelt family, of Bona Manar, was built to the S. (fig. 58, 80). From the beginning of the 18th 
cent. onwards the chapel beca me utilised by the Giertta family, also of Bona. Inventory: pulpit 

(fi g. 66), p ew-doors (fig. 67), textiles (fig. 75) etc. 
VI. Additions to vV. - originally a iming at the addition of a chancel- in 1704- 8. This work directed 

by Court Secretary J. Nordsköld. Dame vaulting in main building repaired, circular walls beneath 

vaulting faced with brick; baroque cupoJa built (fig. 58). Exterior given coat of rough-cast. 
VII. Present chancel to E. built 1719, in Iine with directions of Royal Master Builder J. Möller. 

I-Ieightening of burial chapel. Inventory: altar furnishings (fig. 61), burial batchments (figs. 77-81), 

t extiles (fig. 76) etc. 
VIII. Thorough repairs executed 1856, partly directed by Professor F. Scholander. Church interior 

plastered, exter ior given coat of rough-ca st. Window-openings widened. Certain furnishings altered. 

7. Sveriges kyrkor. Uppland VI . 



Fig. 87 . Färentuna kyrka från SV. F oto A. Tuulse 1950. 


Die Kirche von Färent una von SW. Färcntuna church from S.W. 
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ANNEX TILL SÅNGA 


Beskrivningen avslutad i september 1953 

TRYCKTA KÄLLO R: AFRITNINGAR, pl. 86 (teckning från 1676-80).- AHLENIUS-KEMPE IV, S. 526, 
644. - J. E. ARENIUS, De Antiquitatibus lnsulae Feringöensis (diss. 1751). - KLINGSPOR 2, s. 25 ff. 
- THAM, S. 128. - NYA DAGLIGT ALLEHANDA 1928, 7/1 (översikt av byggn.hist. OCh inv. i samb. 
med återinvignin g). 

HA NDSKR. KÄLLOR OCH AVB.-SAML.: ATA: IHRFORS Il, S. 595 ff (med 3 teckningar).- V. DAHL
GREN, Försök till Antiquarisk-Topografisk Beskritning öfver Färentuna Härad 1851, s. 5. - 1Nv.1829.
B. WALLENBERG, Konsthistorisk översikt av Färentuna kyrka 1929. - H andl. rörande bl. a. kyrkans 
rest aurering 1927 samt renovering av inventarier. - BST: Ritning till nytt orgelverk, signerad J. E . 
SöDERLUND 1856 (tusch p å papper); restaureringsförslag av NILs BENGTssoN 1884 (alla ytterfasader, 
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plan och fyra sektioner); restaureringsritningar av SvEN ERANDEL 1926 (2 blad); plan över belysnings
och värmeanläggning av AB. Skandia 1927. - UB: NoRDINSKA SAML. vol. 39 fol.: Upbörden 1531, 
s. 88; vol. 999, s. 138 (vapen). 

KYRKANS ARKIVALIER (i ULA): RÄK. 1598- 1701 samt 1703- 1800 (med vissa luckor); ST. PROT. 
från 1634 (till en början mycket knapphändigt förda); vis. PROT. från 1712, INV. från 1619 (detaljerade); 
kopia av kvittobrev 1545 å emottaget silver från Färentuna kyrka samt odaterade dokument med sen 
1.700-talsstil (E. V: 43). 

Första gången nämnes •>parochiae feringatunum•> år 12981, 1314 rälmas Faeringatuna till Brohundaeri 
och torde vara den äldsta socknen på ön. Från och med 1320 förekommer som präst Petrus de feringatu
num2 - Petrus Torkilsson (Torgilli) - bördig från Skänninge, därefter kanik i Uppsala, biskop i Lin
köping och ärkebiskop i Uppsala 1351-66. Enligt ARENJUs var kyrkan helgad åt S. Laurentius. 
Vid kyrkan fanns en >>Larskälla•>, d. v. s. en källa helgad åt kyrkans skyddspatron S. Lars; Nordväst 
om kyrkan, vid Kungsberga by, finnas lämningar efter en byggnad, troligen en kungsgård, som enligt 
traditionen varit >>liksom en stad>> och där Magnus Ladulås ofta vistades." Kyrkan, som låg på kungs
gårdens mark, tycks haft livliga förbindelser med gården, i synnerhet under 1400-talet. - Sedan år 
1943 ingår Färentuna i Sånga pastorat. 

Följande i texten nämnda gods, gårdar och byar ligga Färentuna socken: Eldgarn, Högby, 
!lända, Olsta och Kungsberga. 

KYRKOGÅRD 

Bogårdsmuren av vald och kluven gråsten, delvis i murbruk, fick sin n uv. utsträckning MUR 

under 1700-talets förra hälft (fig. 88); nylagda partier i N av sprängd sten som kallmur. 
- Tidigast omnämnes bogårdsinhägnaden 1634 (sT. PROT.). Då beslöts, att var och en 
skulle »freda>> sin del. Spik och spån till täckning omtalas flera gånger under 1600-talet. 
Under början av 1700-talet påmindes år efter år allvarligen om nödvändigheten att 
reparera och täcka bogårdsmuren. För varje gång lovade man, att så skulle ske samma 
år. 1725 (sT. PROT.) beslöts att i Stockholm uppköpa kalk. Muren skulle kalkslås, vit
limmas och förses med tak. - Kyrkogården är bevuxen med lövträd; äldsta uppgiften 
om plantering härstammar från 1722 (sT. PROT.), då man beslöt att ha >>tiänliga wackra 
löfträm på båda sidor om kyrkogårdsporten. 

Två stigluckor finnas, av putsat tegel, med gråstenssockel och spåntak (nylagt sTiaLucKon 

1942). N stigluckan har rundbågiga portöppningar, svarttjärade träportar samt sitt
platser på ömse sidor om infarten. Kallas i RÄK. för stora stigluckan och uppfördes 
troligen efter 1636, då ett nytt >>stegeshues>> vid klockarporten (jfr klockstapeln) skulle 
byggas (sT. PROT.). 1640 (RÄK.) fick kyrkabyggaren (Staphan) betalt för »stegluck». 
1738 (sT. PROT.) ackorderades om nedtagning av gamla stigluckan, som skulle ersättas 

1 SD nr 1218. 
• SD nr 2260. 
3 Jfr C. G. STYFFE, Skandinavien under unionstiden, Sthlm 1911, s. 377 samt DYBECK, Mälarens 

öar, Sthlm 1861, s. 16. 
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Fig. 88. Kyrkogärdsplan, 1: 2000, uppm. John Söder Fig. 89. S stigluckan, plan och 
berg i948. fasad mot N, 1: 100. Uppm. John 

Friedhofsplan. P lan of churchyard. Söderberg 1948. 
Kirchhofspforte, S. lychgatc, plan 
Grundriss und and front eleva

Fassade gegen N. tion towards N. 

med en ny: antagligen den S med korsblinderingar på båda gavlarna och svarttjärad port 
(fig. 89). Nedrevs 1953 på grund av stora sprickor i murverket och återuppbyggdes 
samma år. 

nooAR Infogade i bogårdsmuren ligga i kyrkogårdens SV och SÖ hörn ett b å r h u s och en 
ma terialb o d. De ha lika utseende, uppförda av rödfärgat liggtimmer på hög stengrund; 
tegeltäckta pyramidtak. Bårhuset i SÖ hörnet har platt innertak av bräder med målade 
akantusornament (svart på vit grund); i mittfältet timglas, dödskalle, årtalet 1740 
samt initialerna PES. Årtalet torde ange båda byggnadernas tillkomsttid. 

KLOcKsTAPEL En k l ock s t a p e l har funnits strax NV om N stigluckan. Första gången omtalas sta
peln 1624 (RÄK.) i samband med en reparation; 1642 (RÄK.) förekommer en förteckning 
över vad socknemännen ha skänkt till uppbyggande av klockstapeln, vilken då antag
ligen byggdes helt på nytt. 1724 (sT. PROT.) anlitades byggmästaren Johan Ekman för 
uppbyggande av en ny klockstapel. Denna tycks dock ej ha blivit uppförd, ty 1730 
betecknas stapeln som fallfärdig. Då överlade man även om att flytta klockorna till 
tornet, vilket skedde i samband med tornets reparation på 1730-talet (se nedan). Den 
gamla stapeln revs. Dess utseende obekant. 
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KYRKOBYGGNADEN 
Kyrkans kor med Ö-torn och långhusets två Ö t ra ve er utgöra ett romanskt kärn PLAN oca 

MATERIALparti (fig. 93). Koret har haft en absid i ö. Långhusets V trave, sakristian och vapen
huset äro successivt tillbyggda under medeltidens senare del. Det romanska kärnpartiet 
är byggt av stora, skarpkantade, obearbetade gråstensblock, skickligt sammanfogade 
till ett kvadermurartat helt. Tegel förekommer i sakristi- och vapenhusmurar, i alla 
valv samt i gavlar och omfattningar; i sista fallet mest av yngre datum. Långhusets 
murkrön av tegel tillkom 1793 (RÄK.). Murarna äro nu spritputsade, med slät puts kring 
omfattningar, i sakristigavelns blindering och i bågen på vapenhusets S gavel. Under 
den nuvarande rappningen syns på vissa ställen slät skäraktig puts, vilken torde vara 
medeltida, eftersom liknande putsrester förekomma även på S långhusmuren mot vapen
husets vind. Vid kyrkans första byggnadsskede voro yttermurarna ej putsade, vilket 
synes på tornmuren mot sakristians vind. Under tiden mellan sakristians och vapen
husets uppförande har man således putsat exteriören. På sakristians yttermurar samt 
i vapenhusets sockelparti synas spår av röd färg, möjligen från 1793, då långhusets 
murkrön av tegel kom till.l Rappning omtalas tidigast 1738. - Sockel saknas, men 
undergrunden är delvis synlig. På korets Ö sida visa rester av grundmuren och ojämn
heter i murverket platsen för den absid som borttogs 1690 (sT. PROT.). Absiden är av
bildad i AFRITNINGAR (fig. 91). Den säges 1690 ha varit mörk och sprucken. I stället 
ville man ha ett fönster på gaveln. På långhusets N sida, ungefär vid gränsen mellan 
andra och tredje traven, synes en tydlig skarv, som är ett av de många bevisen för att 
kyrkan har blivit förlängd åt V. I V travens SO hörn finnas i murverket fram
skjutande stenar, vilka härröra från kyrkans urspr. V vägg, före långhusets vidg
ning åt V (se nedan). Grundmuren till gamla V-väggen framgrävdes i hela sin ut
sträckning 1927. 

Alla fönsteröppningar fingo sin nuvarande form 1883. De två V fönstren på N sidan FöNsTER 

tillkomma då och det Ö N-fönstret från 1700 (RÄK.) förstorades till samma höjd som de 
nya. 1692 hade kyrkan fått ett stort fönster på V gaveln (RÄK.), vilket ändrades till två 
fönsteröppningar över varandra, sedan V travens valv störtat in vid 1700-talets början. 
Även sedermera ha de nämnda fönstren genomgått ändringar i samband med V gavelns 
reparation. Långhusets S fönster voro ännu på 1670-talet relativt små; på korets S 
sida ett stort fönster med gotisk spröjsverk (jfr AFRITNINGAR). Det sistnämnda fönstrets 
ursprungliga höjd markerades på insidan vid senaste restaureringen (1927). - Sol
bänkar av svarttjärad järnplåt, karmar av gjutjärn. Nya innanfönster med träkarmar 
insattes 1927. 

Ingången från vapenhuset till långhuset är den romanska kärnkyrkans ursprung- I NGÅNGAR 

1 För kyrkobyggnadernas rödstrykning propagerades under Gustav III:s tid bl. a. av Patriotiska 
sällskapet. Denna fråga kommer att närmare behandlas i SvK Uppland VIII, Bro härad (under ut
givning). 
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Fig. 90. Kyrkan från SO. Foto 1950. 


Kirche von SO. Church from S.E. 
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Fig. 91. Kyrkan vid tiden 1676- 80, efter AFTIITNINGAR. 


Die Kirche nach einer Zeichnung von 1676- 80. Church during 1676- 80, according to a contemporary sketch. 


liga. Den rundbågiga omfattningen är nu överputsad; dubbla dörrar; den inre med ring 
och nyckelskylt från medeltiden monterade på modern panel. Stort trälås på insidan, 
antagligen det lås som inköptes 1770 (RÄK.). Under åren 1700- 26 var S ingången 
igenmurad; återöppnandet skedde på grund av att vid V dörren ingen plats fanns för 
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kappor och rockar (sT. PROT.). - V ingången upptogs möjligen år 1699, då den tidigast 
omtalas i samband med V gavelns reparation. Den vidgades 1927 och försågs med nya 
dörrar i såväl yttre som inre murlivet. Den segmentbågiga öppningen är tegelskodd, övre 
delen försedd med järngaller. Ytterdörrarna äro beklädda med brunmålad panel, de 
inre svängdörrarna grönmarmorerade. 

Golv av bräder i bänkkvarteren, av tegel i gången och i koret (jämte grav
stenar). Alla golv lagades l 927. Före 1703 fanns tegelgolv i gången, vilket då beteck
nades som fördärvat och man beslöt att belägga golvet med bräder (sT. PROT.). 1793 
(RÄK.) fick koret nytt golv av tegel, gravarna i kyrkan fylldes igen. 

Val v av tegel, i koret och långhusets två Ö traveer med ribbor av päronformad 
genomskärning (utom i ribbkorsningarna, där tegel av halvstensformat är använt). 
Korets valv vilar på sköldbågar, vilka tillsammans med ribborna i hörnen sluta utan 
konsoler, klumpigt anpassade till i murverket inhuggna valvanfang. Långhusvalven 
vila på sköldbågar och väggpilastrar med enkla avtrappade profiler mellan de två 
traveerna (fig. 97-98). Dessa jämte korvalvet äro sekundära och torde härstamma från 
1400-talets förra hälft, troligen 1440, då de äldre muralmålningarna kommo till (s. 114). 
I samband med valvslagningen vidgades triumfbågen. Kanske byggdes samtidigt även 
det vackra gotiska fönstret på korets S-sida, vilket är avbildat på AFRITNINGAR (fig. 
91). Långhusets V trave fick år 1927 sitt nuvarande valv av tegel med halvstensribbor. 
Före denna restaurering var V delen täckt med gipsat trätak; detta tycks ha tillkommit 
vid 1700-talets början, ty 1724 (sT. PROT.) säges halva valvet i kyrkan för flera år sedan 
ha fallit ned och ersatts med bräder. Före restaureringen 1927 funnos endast anfangen 
till V valvet kvar, vilka visade att valvet var samtidigt med murarna och saknade 
sköldbågar; av ribbornas antal att döma var det ett stjärnvalv. Det restaurerade valvet 
följer således ej V valvets ursprungliga utseende. De beskrivna valvanfangen tillåta 
antagandet att långhusets vidgning åt V måste ha skett vid 1400-talets mitt (jfr Norr
sunda och Husby-Ärlinghundra).l Alla valv och delvis även väggarna äro täckta med 
muralmålningar, se nedan s. 114. 

Innan det nuvarande valvet slogs, fanns i koret och i långhusets två ö traveer ett 
innertak av trä. I korets V, S och N väggar, ca 5, 70 m från golvet, finnas spår efter 
detta tidigare tak (fig. 99); bland annat sitter i N muren en ca 50 cm lång bjälke kvar, 
vilken 1927 konserverades i paraffin och återuppsattes. Bjälkhålen gå rakt igenom muren, 
vilket syns på sakristivinden. På långhusvinden finnas putsrester på sictomurarna i de 
två Ö traveerna, vilket tyder på att där funnits trätak före valven. Dess närmare ut
seende framgår ej av murverket. 

Yttertakets sparrar äro delvis från 1683 (RÄK.), då taket genomgick en omfattande 
reparation (>>giordes alt nytt», Herman klockare fick betalt för kyrktaket med sparr
laget). En profilerad taklist av trä torde ha tillkommit i samband med murkrön av 

l SvK Uppland IV, s. 8, 31. 
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Fig. 94. Ljusglugg i tornet. Foto 1950. 
Lichtöffnung im Turm. Light aperture in tower. 

tegel 1793, varvid även sparrlaget kompletterades. Sedan 1885 är taket täckt med järn
plåt, dessförinnan med spån. Tjära och lagning av spåntaket omtalas ofta i RÄK. under 
1600- och 1700-talet. 

Det massiva Ö-tornet (fig. 90) är byggt direkt över koret, vilket före 1690 hade en TORN 

absid på Ö sidan (se s. 101). Tornets hörn indragas småningom uppåt (äro )>galberade)>). 
Ritningen från 1670-talet visar tornet med pyramidformad huv samt två smala ljud
gluggar på S och en på Ö sidan (jfr Hilleshög, de oförändrade ljudgluggarna på tornets Ö 
.sida). In i övre tornet kommer man genom en urspr. rektangulär dörröppning i V muren 
ovanför valven, vilken delvis har blivit ändrad i samband med valvslagningen. Den 
nuvarande våningsindelningen ovanför valven överensstämmer i stort sett med den 
ursprungliga. I jämnhöjd med valvhjässan finns i S muren en fyrkantig, inåt vidare 
glugg. Den näst översta våningen har i Ö en uppåt avsmalnande rundbågsglugg (fig. 94). 
Dess inre nisch vidgar sig starkt både åt sidorna och nedåt. Nuv. ljudgluggar äro senare 
uppbrutna. De ha stickbågar av tegel; kanterna äro hoplappade av tegel och gråsten. 
Karmarna ha sidostycken av ek, överstycken av furu (hoplappade, ha varit använda på 
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Fig. 95. Sakristians ingån g. Foto H. Raben 1931. 

Eingang zur Sakristei. Vestry entrance. 


annat ställe) . I klackstolen strax invid klockorna ingå tre ekbjälkar med gotisk profi
lering, tidigare kanske använda på annan plats. Krönet utgöres av en serie av fem 
ekbjälkar. I tornets övre del sitta en del avsågade bjälkar kvar i muren. - Tornet be
skrives 1713 (sT. PROT.) som >>bofälligt och krasligt» sedan många år. 1735 genomfördes 
en omfattande reparation under ledning av mäster Theilig från Stockholm. Den gamla 
huven nedtogs och den nuvarande kom till, enligt sockenmännens önskan i övre delen 
åttkantig och >>Durksicktigb> (sT. PROT.). Om dessa arbeten vittnar årtalet 1735 på vind
flöjeln. 1738 vitrappades tornet med röda eller grå lister. 1771 (RÄK.) genomgick huven 
en grundlig reparation under ledning av timmermannen Öberg från Drottningholm; 
en förtent blecktupp uppsattes. Huven är täckt med svart järnplåt, tornlisterna och 
luckorna svarttjärade. I samband med klockornas flyttning till tornet efter reparationen 
1735 byggdes en yttre trätrappa till tornet (urspr. till vinden) i hörnet mellan sakri
stians V och långhusets N vägg. Trappan ombyggdes helt 1927. Ursprungligen kom 
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Fig. 96. Vapenhusets S gavel. Foto 1950. 

Siidgiebel der Vorhalle. S. wall of porch. 

man kanske upp på vinden (och tornet) genom en trappa i långhusets bortrivna V mur. 
Efter långhusets utvidgning och vapenhusets tillkomst är uppgången genom vapen
huset (se nedan). 

Kyrkans äldsta delar äro, som nämnts, kor med Ö-torn samt långhusets två Ö traveer. DATERING 

Koret har varit försett med absid. Tornets rymliga övre våningar kunde användas 
som skyddsrum under farotider.lBåde koret och långhusetvorotäckta av platta innertak. 
Färentuna kyrka i detta sitt ursprungliga utseende ansluter sig till östtornskyrkorna i 
Skånela, Norrsunda och Husby-Ärlinghundra. 2 Men tornets mäktiga mått ger en helt 

1 De uppländska orterna med namnet Tuna har haft stor betydelse för svearnas tidiga militära 

organisation. Närmare se N. SuNDQUisT, Östra Aros. Uppsala Stads historia I, Uppsala 1952, s. 84, 
jämte där angiven litteratur. 

2 SvK Uppland IV, s. 4 ff, 23 ff, 385 ff. 
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Fig. 97. Interiör mot Ö. Foto 1950. 


Inneres gegen O. Interior towards E. 


annan hållning än den, som framträder i Skånela och N orrsunda. Färentunatornet 
står närmare S. Olof i Sigtuna. Ä ven där har tornet haft galberact form. Dessutom är 
murtekniken likartad i dessa båda kyrkor.! Ett visst samband mellan dessa torde otvi
velaktigt existera, dock behöver Färentuna liksom hela Skånelagruppen ej vara föran
ledd endast av Sigtunakyrkorna. Kyrkor med torn över koret voro under romansk tid 
omtyckta på kontinenten, särskilt i mellersta och södra Tyskland. Således har nyare 
forskningar visat, att östtornskyrkan kan räknas som normaltyp i mellersta Rhen
trakten.2 Ursprunget till denna kyrkatyp kan spåras redan i det karolingiska tidevarvet, 
då i samband med den frankiska statskyrkans utbyggande dopkyrkor fingo som första 
byggnadsdel ett torn över altaret. Ett sådant torn hade både praktisk och kultisk
liturgisk betydelse: det skulle skydda altaret och liksom ett jätteciborium markera 
kyrkans allra heligaste plats. 

1 E. LuNDBERG, Byggnadskonsten i Sverige 1000- 1400, Sthlm 1940, s. 356. 
2 J. RosTER, Chortiirme im Rheinland, Colonia Sacra I, Festausgabe fiir Wilhelm Neuss, Köln 

1947, s. 100 ff. 
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Fig. 98. Interiör mot V. Foto 1950. 

Inneres gegen W. Interior towards W. 

Mycket tyder på, att östtornskyrkorna i Sverige ha en viss kontakt med utvecklingen 
på kontinenten, närmast i Rhentrakten.l I synnerhet framgår detta av Skånelas arki
tektur, som av stilkritiska skäl kan dateras till 1100-talets mitt. Jämfört med Skånela 
visar Färentuna en förgrovning i byggnadssättet och vissa lokala drag, som tillåter en 
något senare datering än i Skånela, förslagsvis omkr. 1175. Till sist bör anmärkas, att 
kyrkor med östtorn ha omhuldats av kungamakten: liksom Färentuna, ha även andra 
uppländska östtornskyrkor haft kontakt med näraliggande kungsgårdar. 

Vid oviss tidpunkt under medeltiden tillfogades N om koret en sakristia av gråsten. sAKRisTIA 

Tegel förekommer delvis som fyllning i murverket och i gaveln med enkla blinderingar 
bestående av en cirkelrund nisch och däröver ett vågrätt band. Källargluggen på Ö 

sidan är igensatt med tegel (27 x 15 x 9-10 cm). Fönstret på N sidan vidgades 1688 
(sT. PROT.): svartmålade träkarmar, järngaller på yttersidan. Vinden har två fönster

1 Närmare kommer denna fråga att behandlas i A. TuuLsE, Hossmo, en försvarskyrka med östtorn 
(under utarbetning). 
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Fig. 99. Korvalvets NV parti med märken efter ett äldre innertak av trä på väggarna. Foto 1953. 

NW-Partie des Chorgewölbes mit Spuren einer älteren N.W. prn·t of chancel vaulting. The wall has indica-
Holzdecke an den Wänden. tions of the older wooden ceiling. 

gluggar samt en liten öppning i översta gavelpartiet. Ingången från koret är tvåsprångig, 
rundbågig, senare sänkt i samband med golvets ändring (fig. 95). Dörren består av 
hopnitade kopparplåtar på järnram, nyckelskylt och lås av järn. Brädgolv sedan 1927, 
före restaureringen cementgolv. Spår av valv i N väggen samt avlastningsbågar i Ö 
och V tyda på ett lågt tunnvalv som en äldre täckning. Nuvarande valv av tegel är 
liksom väggarna vitkalkat. - 1688 (sT. PROT.) säges sakristian redan många år ha 
varit bristfällig >>till hwalfveb> som måst stödjas med många stolpar, källaren obehövlig 
och trapporna från koret besvärliga. Samma år ersattes valvet med paneltak, källaren 
sänktes och användes till gravar, varjämte den ovannämnda ändringen i dörrens övre 
del kom till. På N väggen visar en murförtjockning golvets urspr. höjd. Panel
taket ersattes 17 48 med det nuvarande ribblösa kryssvalvet. Hammarbanden äro gamla, 
takstolarna nya. Yttertak av svartmålad plåt (förr spån), även vindskidorna inklädda 
med plåt. Till vinden kommer man genom en trätrappa på N sidan (se ovan). I samband 
med anorduandet av ingången till sakristivinden har man rivit bort ett stycke av lång
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Fig. 100. Korvalvets målningar. Foto A. Hällström 1929. 


Die Malereien im Chorgewölbe, um 1460. P a intings on chancel v a ulting, circa 1460. 


husets NÖ hörn, såsom spår i tornets N vägg visa. Sakristivinden har urspr. varit ännu 
högre än nu och kunde eventuellt användas som förvaringsplats för kyrkans ägodelar. 

Strax efter långhusets utvidgning åt V under 1400-talets mitt (se ovan) byggdes 
framförSingången ett vapenhus. Vapenhusets murar äro uppförda såsom skalmurar vAPENHus 

av tegel med kärna av gråsten, men teglet på utsidan har till stor del fallit bort på V 
och Ö murarna. S gaveln är helt murad av tegel. På gavelväggens mitt en stor, något 
oregelbunden båge med halvstens språng, flankerad på bägge sidor av två låga sträv
pelare (fig. 96). Anordningen ansluter sig till tegelbyggnadstraditioner som i Uppland 
togo sin början i Tensta kyrka med dess runda blindbågar på yttermurarna.1 Tuna 
kyrkas vapenhus har på S gavelväggen en liknande båge som Färentuna, fastän i mindre 
skala. - I gavelröstet en liten ljusglugg. Dörröppningen är rundbågig och ensprångig, 
den inre omfattningens kanter äro på bägge sidor avfasade. Dörr av furuplankor med 
modern panel på yttersidan, dörringen medeltida, stort trälås på insidan. - Tegelgolv. 

1 Jfr G. Bo'ETmus, s. 100 ff. 

8. Sveriges kyrkor. Uppland VI. 
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Tunnvalv av tegel vilar i Ö och V på stora avlastningsbågar (jfr sakristian). Mot Ö 

väggen ett altare, (se närmare s. 123 ff). T. h. om altaret finns en halv rundbågsnisch, 
försedd med en bottengrop inne i vänstra hörnet, kanske en piscina. I SV hörnet ett 
trapphus av tegel, tillkommet samtidigt med valvet. Takstolarna äro smäckra, antag
ligen ursprungliga; vindskidorna plåtklädda, taklisten tjärad. Plåttak av samma datum 
som övriga tak. Om muralmålningar i vapenhuset se nedan s. 121. 

Kyrkan genomgick 1927- 28 en grundlig restaurering under arkitekten Sven 
Brandels ledning med Anton Hällström som konservator. V valvet nybyggdes, mural
målningarna framtogos, den fasta inredningen och . en del av inventarierna restaure
rades och konserverades. I stället för de gamla kaminerna fick kyrkan en elektrisk 
uppvärmning. 

MURALMÅLNINGAR 

Muralmålningar finns från tre olika perioder: l. Långhusets två Ö traveer äro 
försedda med målningar, som äga stor frändskap med målningarna i Ärentuna, Vaksala 
och Arboga kyrkor.1 1440-talet; några rester av samma art även i koret. - 2. Mål
ningarna i korvalvet och vapenhuset äro något senare och tillhöra den s. k. Strängnäs
skolan, omkr. 1460. - 3. Målningarna i V valvet utfördes i samband med valvets åter
uppbyggnad 1927 av konservatorn Anton Hällström med färger i harmoni med de äldre 
målningarna men med andra motiv (i de fyra valvkapporna cirklar med evangelist
symboler). I de äldre målningarna dominera rödbrunt, i de yngre framträder mera grönt 
vid sidan av rödbrunt. 1685 (RÄK.) köptes salt som murmästaren skulle bruka att ut
stryka gamla kyrkornålningar med. Samtidigt anskaffades mönja, blåfärg och kimrök, 
>>att stryka gardiner medh i körkiam. Med >>gardinerna>> menas tydligen draperimål
ningen längs långhusväggarnas nedre del. Denna blev efter 1685 kyrkans enda deko
ration, de övriga målningarna överkalkades. Därvid tycks man dock ej ha använt det 
inköpta saltet för utplånande av målningarna, ty dessa befunnos i ganska gott skick 
vid framtagning 1927- 28, utförd av konservatorn A. Hällström. 

FÖRTECKNING ÖVER MÅLNINGARNA 
Koret. 
Altarnischens omfattningsbåge har rester av ornament tillhörande det äldre målnings

lagret (1440-talet). Spår av en figurgrupp ovanför triumfbågen (fig. 99), gräsknippen 
på sköldbågar i Ö och V samt några fragment på N och S väggen tillhöra samma period. 
- I korvalvets kappor, inkomponerade i en rik rankdekor, de fyra latinska kyrko
fäderna, sittande på troner, var och en med sitt språkband (fig. 100). Ö kappan: >>Sanctus 
Gregorius>>, iförd alba, ljusgrön dalmatica med rött mönster, vit mässhake med svartnat 

1 CoRNELL-WALLIN, s. 85 ff. 
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Fig. 101. Triumfbågens S sida. Foto 1953. Fig. 102. Triumfbågens N sida. Foto 1953. 

Slidscitc des Triumph- S. side of road arch. Nordseite des Triumph- N. side of road arch. 

bogens. bogens. 


(rött?) mönster. S kappan: >>Sanctus Hieronimus doctor ... >> iklädd brun rock med 
mörkbrunt mönster och hermelinsbård om halsen; brun barett. V kappan: >>Sanctus 
Augustinus>>, iklädd alba och grön, ärmlös rock med rödbrunt mönster. N kappan: 
>>Sanctus Ambrosius>>, iklädd ljusbrun (gul?) mässhake med rödbrunt mönster. 

Långhusets trave I från ö. TRAv:E r 

Triumfbågen. S sidan, uppifrån räknat (fig. 101): Judaskyssen, Kristus i Getsemane, 
Kristi gravläggning. - N sidan (fig. 102): Korsbärandet, Kristi gisslande, resten ut
plånat. Färger: caput mortuum, ljusare rödbrunt, rött, gult, grönt och grått. Det svarta 
har varit klarrött (Malcus' öra och blod). 



116 FÄRENTUNA HÄRAD 

Fig. 103. Länghusets trave I. Foto A. 
Hällström 1929. 

Gewölbejoch I des Bay I of nave. 
Langhauses. 

Fig. 104. S. Erik i trave I. Foto A. Häll
ström 1927. 

St. Erik im Gewölbe- St. Erik in bay I. 
abschnit t I. 
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Fig. 105. Svickelfigur i trave l. Foto 1953 . 
Zwickelfigur im Gewölbe- Spandrel figure in b ay I. 

joch I. 

Valvel. I var och en av dess fyra kappor (fig. 103) en bröstbild i medaljong (caput 
mortuum med svarta kanter). Ö kappan: helig munk (S. Lars?) i grått med grön bok 
och annat otydligt attribut (kors eller halster?); figuren har urspr. skisserats i helfigur, 
dess övermålade nedre delar skymta under övermålningen nedanför medaljongens kant. 
S kappan: S. Olof med nu svart mantel och grön dräkt; bär korsprytt riksäpple (ciborium) 
och stridsyxa. V kappan: S. Katarina med hjul och svärd; dräkt i svart och grått. 
N kappan: S. Erik (fig. 104) med korsprytt riksäpple (ciborium) och spira krönt av en 
lilja (nu svart) . På slutstenen Kristushuvud.- I NV svickeln en naken man (fig. 105), 
i SV svickeln en naken kvinna, båda med bladfötter, möjligen föreställande Adam och 
Eva. På N sidans valvbåge ett björnhuvud som spottar ut dekorationsrankan, på SÖ 
valvanfanget ett groteskt manshuvud. 

Ö väggen, över triumfbågen: Korsfästelsen, till stor del utplånad. Kristi kors i mitten 
saknas, troligen var målningen direkt ansluten till triumfkrucifixet (fig. 97). På sidorna 
därom rövarna på gula egyptiska (T-formade) kors, till höger synas ryttare. 



118 FÄRENTUNA HÄRAD 

Fig. 106. S sidan av bågen Fig. 107. N sidan av bågen mellan 
mellan trave I och I I. trave I och II. Foto 1953. 

Foto 1953. 
Slidseite des Bo S. side of arch Nordseite des Bo N. side of areh 
gens zwischen between bays gens zwischen Ge between bays I 
Gewölbejoch I and II. wölbejoch I und II. and II. 

I und II. 

S väggen. Överst i bågen ovan fönstret: Kristusansikte (>>Vera lk?n>>), buret av två 
änglar i mönstrade dalrnatikar (en brun, en grön). På ömse sidor om fönstret en apostel 
stående på grön markplatta med liknande gräsknippen som på korvalvets Ö och V 
sköldbågar (se ovan). Nedanför markplattorna konsekrationskors i svart (urspr. rött?) 
och grönt. Apastiafigurerna numera mycket fragmentariska, möjligen en credoserie. 
De äro försedda med språkband, och aposteln till höger om fönsteröppningen har bok 
i höger och spjut i vänster hand Cfomas?). Längre ned på Ö sidan en liten man, lutande 
sig åt vänster. På väggens nedre del spår av draperimålning (se ovan). 
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Fig. 108. Långhusets trave II före restaureringen. Foto A. Hällström 1927. S. 121. 

Gewölbejoch II des Langhauses vor der Restaurierung. Bay II of nave befm·e restoration. 


N väggens målningar helt utplånade. 

Bågen mellan långhusets trave I och II: Figurer i runda medaljonger (fig. 103). S sidan 
uppifrån: sex profeter med språkband. Endast två inskrifter bevarade, nämligen >>Ma
lachias p(rop)heta>> och >>(Mi)cheas p(rop)h(et)a>>. I andra medaljongen nedifrån (fig. 106) 
en munk i rödbrunt med bok i vänster hand och ett otydligt vitt föremål i höger hand. 
I nedersta rundeln en nunna i vitt vii (nunnedok) samt grå dräkt, bärande ett proces
sionskors (S. Klara?). På väggpelaren därunder en stående munk med tonsur, vit dräkt 
och svart mantel med brunt foder; håller en bok i vänster hand, högra handen fram
sträckt. S. Dominicus? 

N sidan uppifrån: sex profeter med språkband. Därefter apostel med klubba, fig. 107 
(Judas Taddeus?). Nederst kvinnligt helgon med vitt vii samt svart dräkt, bok i höger 
hand, i vänster hand en salvburk, Maria Magdalena? På väggpelaren: S. Franciscus i 
grå dräkt med stigmata; kors i höger hand. 
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Fig. 109. Vapenhusets valv mot S. Foto A. Hällström 1929. 


Gewölbemalerei der Vorballe gegen S. Um 1460. Murals on vaulting of porch towards S. Circa 1460. 
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Fig. 110. Vapenhusets valv, ö delen. Foto 1953. Fig. 111. Trapphusets Ö vägg i vapenhuset. Foto 
GewölbemalereiderVor- Mural on vaulting of 1953. S. 122. 
halle, Ostteil. Um 1460. porch, E. section. Ci rca Ostwand des Treppenhauses E . wall of staircasewall in 

1460. in der Vm·halle. pm·ch . 

Långhusets trave II från ö. TRAVE u 

Valvet. I varje valvkappa en figur i medaljong (fig. 108). Ö kappan: S. Eskil i mitra, 
med kräkla och 3 stenar. S kappan: S. Botvid i grön rock, brun hätta, med fisk och yxa. 
V kappan: S. Erasmus med gryta, kräkla och med sudarium. N kappan: Johannes 
döparen i pälsskjorta (gul-brun), grön mantel och bok med lamm. På slrtstenen ett 
mansansikte med brunt hår och skägg. På väggpelaren i NV hörnet en mah som håller 
i rankan. Mannen i caput mortuum. 

S väggen. Spår av apostlabilder ovanför konsekrationskors. 
N väggens målningar utplånade. 

Långhusets t ra ve I I I. TRAVE III 

Målningarna utförda 1927 av konservatorn A. Hällström i samband med valvets 
återuppbyggnad. I valvkapporna evangelistsymboler i runda medaljonger. Dessutom 
vinrankor och andra dekorativa motiv. 

Vapenhuset. VAPENHUSET 

I valvhjässan, som har sin riktning i N-S, två träd med stammar i hjässlinjen och 
därifrån utgående grenar (fig. 109) med slingrande rankor. 

V alvels Ö sida. Gregorii mässa, till större delen utplånad. Till vänster upptill Kristi 
huvud, till höger en knäböjande diakon som ringer i primklockan (fig. 110 t. v.). Till 
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ALTARE 


ALTAR

PRYDNAD 


höger knäböjande fromma under hägn av en ängel, längst till höger därom de världs
liga (spelande tärning?), omgivna av djävlar. 

S väggen. En till större delen utplånad scen m_ed djävlar. 

Trapphusets Ö vägg. Käringen med mjölkhare1 samt ko och djävul (fig. 111). 

Trapphusets N vägg. Djävul med kor. 

Valvets V sida. Fragment av djävlar. 

N väggen. S. Kristoffer (huvudet felrestaurerat) vadande med Kristusbarnet på 
axeln; i vattnet stora fiskar. Omgivande scener helt förstörda. 

INREDNING OCH LÖSA INVENTARIER 

Altaret av murat och putsat tegel täckt med enkel fernissad furuplatta. Den halv
runda altarringen av profilsågade bräder förfärdigades antagligen 1679 (RÄK.), senare 
flera gånger reparerad; gråmarmorerades och mattfernissades 1927. 

Al tar u p p sa t sen (fig. 114) består av tre oljemålningar krönta av snidade överstycken. 
Mellersta tavlan föreställer Kristi korsfästelse, signerad Carolus Lund. 2 Den flankeras 
av personifikationer av Kärleken och Tron. Enl. INV. 1727 har pastor Eric Norrelius 
(jfr s. 137, not l) låtit förfärdiga det nya altaret. I samma INV. säges, att Norrelius då 
har varit 4 år i Färentuna, vilket jämte kyrkoherde Lunds dödsår ger tidsgränserna 
1723-26 för altaruppsatsens tillkomst. Detta torde emellertid gälla endast uppsatsens 
slutgiltiga iordningsställande. Hela anordningen uppsattes troligen redan 1701, då 
bräder och sexton ankare till altartavlan samt gångjärn till altarskranket betalades 
(RÄK.). Målningarna härstamma från 1600-talet. Namnet Carolus Lund på mellersta 
tavlan torde innebära, att kyrkoherde Lund under 1720-talet har företagit endast en 
övermålning och komplettering av korsfästelseframställningen. De två rövarna torde 

1 Mjölkhare, även trollhare, sydsvensk benämning på bjäran, genom vars hjälp man kan mjölka 
andras kreatur (se Å. CAMPBELL, En ordkarta och en folkminneskarta, i: Meddelanden från Lands
målsarkivet i Uppsala 1932, s. 24 f.). I de moraliserande djävulsScenerna, i synnerhet i vapenhusen, 
förekommer ofta sägnen hur käringen fick hjälp av djävulen att kärna, hur en trollhare med hjälp av 
en djävul mjölkar en ko osv. Det var trollharens fel- trodde man - att korna mjölkade blod. I själva 
verket var det tydligen en under medeltiden allmänt förekommande kreaturssjukdom som har eggat 
folkfantasien. Jfr även målningarna i Ekerö samt en liknande svit i Nykyrko, Finland (Finlands kyrkor 
l, Nykyrko och Nystad utg. af K. K. MEINANDER och JUHANI RINNE, Helsingfors 1912, s. 427 samt 
L. WENNERVIRTA, S. 65 f.). 

2 CARL LuND, stud. 1710, pvgd 1718 till vice pastor i Hagby. Konsist. ansåg honom 1720 vara en 
snabb och skicklig prästman. Kyrkoherde i Adelsö 1720, t 1726, 36 år gammal. G. m. ELISABETH WÄ
SELIA. - Om Carl Lund som målare är hittills ingenting närmare känt; nämnas bör dock, att hans 
bidrag till tillkomsten av Färentuna altartavla ännu lever kvar i folkminnet. 
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Fig. 112. Altaret i vapenhuset. Foto 1950. S. 124. 


Altar in der Vorhalle. Altar in porch. 


o.~ 1ctM 

Fig. 113. Altaret i vapenhuset, plan av grunden och altarskivan. Uppm. A. Tuulse 1953. S. 124. 

.Altar in der Vorhalle, Grundriss des Bodens und der Altar in porch, plan of foundations and altar top 
Altarplatte urspr. ein romanischer Grabstein. originallyan early medieval gravestone. 



124 FÄRENTUNA HÄRAD 

Fig. 114. Altaruppsats från 1701 , överstycket från 1600-talets förra hälft. Foto 1953. S. 122. 

A!taraufsatz von 1701, Bekrönung aus der ersten Hälfte Altar furnishings, 1701, upper part first half of 17th. 
des 17. Jhts. cent. 

ha helt målats av honom. Det rödbrunmarmorerade överstycket i nederländsk-nord
tysk renässansstil härrör från 1600-talets förra hälft (utom förgyllda knappar, vilka 
torde ha tillkommit 1701). Överstycket har ursprungligen haft en annan användning; 
kanske tillhörde det ett gravskrank bak i kyrkan som omtalas och borttogs samtidigt 
som absiden revs 1690 (se ovan). Altaruppsatsen konserverades 1927. Vid samma 
tillfälle uppsattes ett förgyllt gudsöga på tribunbågen; det hängde förr bakom altaret 
och kan ha tillhört en altaruppställning före 1701. 

ALTARE' Altare i vapenhuset, mitt på Ö-väggen under en stickbågsnisch. Byggt av tegel, med 
VAPENHusET två relikgömmor (fig. 112- 113). Som altarskiva har man använt locket av en romansk 
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Fig. 115, Triumfkrucifix, omkr. 1440. Foto H. Faith-Ell 1929. S. 126. 


Trinmphkruzifix, um 1440. Rood, circa 1440. 
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Fig. 116. Detalj av fig. 115. Foto H . Faith-Ell 1929. 

Detail ans Abb. 115. Detail of fig. 115. 

gravkista av kalksten, jfr s. 144. Altaret beskrives på 1700-talet (ULA, EV: 43) med 
följande ord: >>ett altar af telgsten där under woro twänne ungnar murade, uppå altaret, 
inom ett skrank, låg S~ Laurentii bild på ett halster ... >> 

MEDELTIDA Triumfkrucifix (fig. 115- 116), korset av ek, Kristusbilden av valnöt. Korsstam
TRÄ men är ornerad med en bård av halvcirklar och har ändplattor med evangelistsymboler 

SKULPTUR skulpterade i relief. Nedtill en tap:p. Bilden har en fotspik, kort höftkläde och törnekrona 
virad av naturligt tågvirke. Den ursprungliga färgen, som realistiskt framhäver t. ex. 
förhöjda blåa ådror under hudfärgen, framtogs vid konserveringen 1927. Höftklädet 
helt i guld, törnekronan grön. Korset grönt med röda sidor och med försilvrade halv
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Fig. 117. Madonna frän 1200-talets mitt. Foto Fig. 118. S. Lars (?), 1400-talets förra hälft. 
ATA. S. 129. Foto A. Hällström 1929. S. 131. 

Madonna ans (ler Mitte Madonna, mid-13th cent. St.Laurentius, erste Hälfte St. Lawrence, first half of 
des 13. Jhts. des 15. Jhts. 15th cent. 
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Fig. 119. Pieta, 1400-talets förra hälft. Foto UPPs.uTsT. 1918. S. 130. 


Pieta, erste Hälfte des 15.•Jhts. Pieta, first half of 15th cent. 
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Fig. 120. S. Göran från 1460-talet, före restaurering. Foto A. Hällström 1927. S. 131. 

st. Georg aus den 60-er Jahren des 15. Jhts., St. George about 1460, b efOI"C restoration. 
vor der Restaurierung. 

cirklar vid kanterna; korsarmarnas mittparti (det egentliga korset) laserat med silver. 
Evangelistsymbolerna förgyllda och försilvrade, mot blågrå botten; svarta språkband. 
Utfört omkr. 1440. Kristusgestalten är framställd med starkt gripande realism; ett 
liknande krucifix fanns före 1945 i Danzigs Mariakyrka1. Korsets H 340, bildens H 155. 
UPPS. UTST.KAT. nr 122. Uppsattes på sin nuvarande plats över triumfbågen 1927. 

Ma do n n a (fig. 117), sittande, av lind. Händerna avslagna, ett tapphål är enda spåret 
av det förlorade barnet. Även kronan, troligen av annat material, är förlorad. Poly-

R. NoRBERG, Medeltida kyrkokonst, i: Stockholms stift i ord och bild, Sthlm 1946, s. 241; Norberg 
antyder möjligheten av att krucifixet liksom kyrkans övriga samtida skulpturer och målningar från 
1400-talet skulle ha tillkommit som en följd av Karl Knutssons nära förbindelser med Färentuna. 
Han innehade hela Färentuna socken och bortgifte sin dotter i Färentuna kyrka (jfr även ARENius, 
a. a.). Karl Knutsson hade även livliga förbindelser med Danzigområdet; bl. a. bodde han där under 
sin landsflykt. 

9. Sveriges kyrkor. Uppland V I. 

1 
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Fig. 121. Detalj av fig. 120, efter restaurering. 
Foto 1953. 

Detail aus Abb. 120, nach Detail of fig. 120, after re
der Restaurierung. storation. 

kromeringen borta. 1200-talets mitt. Ansiktet sannolikt överarbetat under senmedel
tiden. H 85. UPPS. UTST.KAT. nr 125. Konserverades 1927. 

Pieta (fig. 119). Ek. Krederingsspår. Baksidan ihålig. Vackert arbete med starka 
anknytningar till Danzigs konst. 1400-talets förra hälft,! Har legat på vinden och blivit 

1 R. NoRBERG, a. a., s. 241. 
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Fig. 122. Masverk från ett altarskåp eller helgon
skåp, 1500-talet s början. Foto 1953. 

Maasswerk von einem Al- Tracery from a triptych,
tar- oder Heiligenschrein, early 16th cent.

Anfang des 16. Jhts. 

mycket söndersprucken. Konserverades och hopfogades 1927. De felande underbenen 
på Kristusgestalten ersattes då med nya av ek. H 86. UPPS, UTST.KAT. nr 172. 

S. Lars(?). Ek (fig. 118). Händerna avslagna, näsa och överläpp avhuggna med skarpt 
eggjärn. Svaga krederingsspår. - 1400-talets förra hälft, med anknytningar till Danzigs 
konst (jfr triumfkrucifix och Pieta). H 124. UPPS. UTST.KAT. nr 148. Bilden konserve~ 
rades och en avtagbar näsa ditsattes 1927. 

S. Göransgrupp (fig. 120- 121). Lind, fotplatta av furu. Krederingsspår, mörkafärg
spår på hästen. Omkr. 1460. Hästens avslagna nos kompletterades, ryttaren försågs 
med ny lans 1927. Drakens käftar avslagna. H 66, fotplattan 99 x 24. UPPS. UTST.KAT. 
nr 206. 

Sengotiskt s p röj sverk (fig. 122) av krederat och målat trä. Uppsatt bakom den 
romanska madonnans huvud, på långhusets N vägg. Har ursprungligen troligen tillhört 
ett altarskåp eller helgonskåp från 1500-talets början. H 17, B 25. 

Alla träskulpturer uppsattes till kyrkans prydande i samband med konserveringen 
1927. För Pieta uppmurades i långhusets SÖ hörn ett altare av putsat tegel, täckt av 
svart marmorplatta. 

Predikstol (fig. 123-124) av trä, bestående av polygonal korg, trappa och ljudtak. PREDIKsToL 

I korgens bågfält träskulpturer föreställande Kristus som Salvator mundi samt de fyra 
evangelisterna. Fälten flankeras av fruktguirlander; liknande dekor förekommer även 
på korgfoten och på trappans bröstning. På ljudtaket fyra änglar; ängeln i N bär värja 
och pil, ängeln i S kalk och korsfana, i mitten två änglar med basuner, hållande en 
kartusch, krönt av en kunglig krona; under ljudtaket svävar en duva. Brungrön mar
morering, figurer grå, ornament, även krona och basuner förgyllda, ljudtakets innersida 
blå. Predikstolen uppsattes på sin nuvarande plats 1701, då Bengt Bengtsson Bärgh 
fick betalt för arbete, Johan Matsson för järn och krokar samt smeden Joh. Jacobsson 
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för smidesarbetet. Korgens stomme och de summariskt skurna figurerna på korgfälten 
torde härstamma från en äldre predikstol som före 1701 hade sin plats på S sidan och 
kallades för >>gemen>>. 1650-talet?1 År 1700 lovade församlingen bidraga till predikstolens 
>>förbättrande>>. Detta verkställdes tydligen också i samband med predikstolens flyttning 
till N sidan. Därvid tillkommo fruktguirlander vid korgens fält och på foten, ny trapp
uppgång och ljudtak (fig. 124). Den kungliga kronan på ljudtaket skulle närmast tyda 
på att predikstolen kom till som kunglig donation. Så är emellertid ej fallet, utan av 
RÄK. framgår, att medlen till predikstolens omändring till största delen erhöllos genom 
frivilliga gåvor. Bland donatorer stå på främsta plats kommissarien Feindt2 från Stock
holm, handlande J o han Daniel PfeiP samt >>andre Förnehme Personen> (L I: 2). Dess
utom beviljades kollekt på >>Tacksägelsedag d. 5 Febr: för Segren som gudh gaf kong 
Carl den XII öfwer Ryssen Peter Zar och des arme, bestående af 80 000, att han blef 
derifrån drefwin ifrån Narwen och 18 000 slagne på platzen af 8 000 Swänske män.>> 
Möjligen ger detta förklaringen till förekomsten av kungakronan och de segerstolta 
änglarna på ljudtaket. På den nu tomma namnkartuschen stod kanske ursprungligen 
Karl XII:s monogram.4 Ängeln med värja och pil skulle i så fall symbolisera Karl XII:s 
vapenseger, ängeln med korsfana och kalk skulle syfta på honom som den evangeliska 
lärans förkämpe. Det hela kunde således tolkas som ett litet Narvamonument.5 - Enl. 
en inskrift på ängelns korsfana restaurerades predikstolen 1885; från denna tid torde 
den nuvarande färgsättningen härstamma. Predikstolen konserverades 1927. 

TIMGLAs Timglas, fyra glas i behållare av plåt. Obeliskformad ståndare av trä (guld, blått, 
rödbrunt). Skänkt 1742 av handelsmannen Zacharias Hielmerus. H 95. Ett äldre tim
glas lagades 1770 >>att hädanefter bruka upp i tornet til efterrettelse för dem, som ringa 
efter lik». Finns ej nu. 

BÄNKAR Korbänk (fig. 125) med reliefer av omålad ek som gavel; på ena fältet den korsfäste · 
med Maria och Johannes, på det andra en stor vinranka. Tavlorna ha tillhört en bänk 

1 Jfr predikstolar i Ekerö (s. 194) och Munsö (s. 74). 
2 Bankokomissarien ALBR. FEINDT (PFEINDT), f. 1657, t 1722. G. m. MARGARETA SWARDT. 
a Handlanden JoHAN DANIEL PFEIL var g. m. ELisABET SwARDT, syster till Margareta Swarclt 

(se ovan). 
4 Under hösten 1953 företogs med hjälp av konservator Bo Wildenstam en undersökning av namn

kartuschen. Det visade sig, att på kartuschen ej har varit målat. något monogram; däremot antyda 
spikhål, att ett monogram av annat material varit påsatt, vilket även ger en förklaring till monogram

mets försvinnande. 
5 Det tycks vara sannolikt, att även CHRisTINA LrvoNrA (se s. 140, not 1) spelade en viss roll vid 

ljudtakets tillkomst. Hennes fader, prosten Petrus J oh. Livonius, härstammade säkerligen från Livland, 
blev 1663 prästvigd till huspredikant hos riksrådet Seved Bååt och var rektor i Stockholms Trivial

skola, innan han 1675 kom till Färentuna. Han blev prost 1676, riksdagsman 1680 och ledamot i stora 
kommissionen för reduktionsväsendet, t 1686. - Efter faderns död synes Christina Livonia ha spelat 

en ledande roll i Färentuna prästgård; hon var frikostig mot kyrkan och genom henne uppehölls tro
ligen även förbindelserna med Stockholms köpmän, som donerade pengar till predikstolens ljudtak. 

Närmare se A. TuuLsE. Ett litet Narvamonument, Svio-Estonica 1954. 
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Fig. 123. Predikstol, korgen 1650-talet med kompletteringar från 1701; ljudtak 
och trappa från 1701. Foto 1953. S. 131. 

Kanzel, Korpus 50-er J a h re des 17. .Jllts. Pulpit, rostrum abt. 16;)0 with additional 
mit Ergänzungen von 1701; Schalldeckel und work executed in 1701; sounding-board and 

Treppenaufgang von 1701. steps 1701. 
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från 1400-talets förra hälft.l Även övre listerna medeltida. H 90, B 32 resp. 35. Mellersta 
fältet av omålad ek från 1600-talet. Bänken är kanske identisk med >>Pastoris Stool i 
Choreb> som genomgick en reparation 1691 (RÄK.). Konserverades 1927. 

Sluten bänkinredning med rödbrun marmorering; ter sig i huvudsak sådan den 
utfördes efter 1726 (RÄK.) av snickarmästaren Petter Strandberg från Uppsala. Från 
samma tid torde två pyramider på de främsta bänkhörnen härstamma. Dessa äro av 
trä i genombrutet arbete, grågrönt marmorerade, krönta av förgyllda svarvade urnor 
(jfr liknande på altaruppsatsen), som tidigare ha suttit på bänkgavlarna i första ra
den. Pyramiderna restaurerades och uppsattes på nuvarande plats 1927. H ca 160.2 

Samma år restaurerades även bänkarna och breddades något. - Före 1726 fanns i 
kyrkan inga >>rätta>> bänkar, utan stockar lagda som säten voro avskilda genom en 
stång (sT. PROT.). 

Nummertavla i förgylld ram med barocköverstycke. Skänkt 1729 av organisten 
och klockaren Petter Lind i Högby. H 74. 

Orgelläktaren med enkla barriärfyllningar tycks ha tillkommit samtidigt med 
nuvarande altaranordningen 1701 (RÄK.), då Bengt Bengtsson Berg (Bärgh), fick betalt 
för att han flyttat orgelverket, vilket förut stod på ett >>löst och förlorat gravtak» (RÄK.). 
Barriärerna framflyttades samt ändrades något och golvet höjdes 1927. Orgeln, som 
har åtta stämmor, byggdes år 1855-56 av orgelbyggaren C. G. Cederlund i Stockholm. 
Ursprungligen hade den endast sex stämmor. Vid en renovering år 1928, utförd av 
orgelbyggaren A. Löfvander, Stockholm, tillbyggdes den med två stämmor. Orgelfasaden 
med grön marmorering och förgyllda ornament. - 1689 (sT. PROT.) omtalas kyrkans 
gamla orgel, vilken då var alldeles oduglig och stod bak i kyrkan. 1690 tillkom en ny 
orgel, ett >>positiv>> med fyra stämmor,3 byggt av Marten Haak, reparerat 1725, 1735 
och 1796 (RÄK.). Troligen fanns denna orgel kvar ända till år 1855. 

Dopfuntar. - l. Av grå sandsten (fig. 126). Cylindrisk oornerad cuppa, på foten 
tre huvuden. UttömningshåL Från inhemsk stenbuggarskola i Mälardalen med inflytelser 
från Gotland. 1100-talets slut.4 H 75, cuppans D 62. Funten kasserades under 1700-talet 
och förvarades sedan i prostens trädgård ända till kyrkans restaurering 1927. - 2. Cuppan 
samt fotens kapitälparti av marmorartad kalksten (fig. 127), foten i form av en knippe
pelare med fyra kolonn-knektar och bas av grå kalksten. Basen har hörnblad och är 
huggen av ett stenblock, pelaren däremot har från början bestått endast av tre kolonn
knektar, den fjärde knekten är fristående och sekundärt satt mot fotens ena urspr. 
pelarfria sida. Foten är troligen urspr. huggen som del av en knippepelare. Senare har 
man gjort de beskrivna kompletteringarna bestående av en fristående kolonn och en 

1 Jfr korstolarna i Västerås domkyrka. 
2 Liknande pyramider finnas bl. a. i Frötuna kyrka (SvK Uppland Il, s. 290 f.). 
3 HuLPHERS, Afhandling om Musik och Instrumenter ... , Westerås 1773. 
4 Jfr J. RoosvAL, Ytter-selöfunten - ett arbete af en från Lund påverkad gotländsk verkstad, 

Strängnäs-studier II, Sthlm 1913, s. 17 ff. 
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Fig. 124. Predikstolens ljudtak från 1701, 	utformat till ett monument över Narvasegern. (Jfr fig. 123.) 
Foto 1953. S. 132. 

Schalldeckel der Kanzel von 1701, zu einem Monu Sounding-board of pulpit 1701, in the form of a monu
ment iiber den Sieg bei Narva ausgeformt (Vgl. Abb. ment to the vietory of Narva (See fig. 123). 

123). 
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Fig. 125. Korbänk med reliefer och övre lister från 1400-talet s förra hälft. Foto 1953 . S. 132. 

Chorgesti.ihl 	mit Reliefs und oberem Abschluss a us Chancel pew with reliefs and upper mouldings, first 
der 1. Hälfte des 15. Jhts. half of 15th cent. 

bas. Sannolikt har under samma period tillkommit kapitälpartiet och den flata cuppan 
(uttömningshål saknas). Högst sannolikt har arbetet utförts i en stenhuggareverkstad som 
även förfärdigade arkitekturdetaljer, möjligen på Gotland eller i Uppsala. Formen har 
motsvarigheter i Västra Vingåker (Södermanland)1 och i Gudmundrå (Ångermanland)2 

och torde närmast vara påverkad av rhenländska förebilder. 1200-talets andra hälft? 
H 95, cuppans D 70. - Funten har med stor sannolikhet urspr. tillhört Billeshögs kyrka 
och överfördes till Färentuna någon gång under 1800-talets mitt (se Billeshög kyrka). 

1 R. NoRBERG, Medeltida dopfuntar i Sörmland, Sörmländska kyrkor II, Eskilstuna 1944, s. 23. 
2 J. RoOSVAL, Medeltida dopfuntar, i: Utställningen af äldre l<yrklig konst i Hernösand 1912, studier, 

Sthlm 1914, s. 42. 
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Fig. 126. Dopfunt från 1100-talets slut. Foto 1950. S. 134. 

Taufstein aus dem Ende des 12. Jhts. Font, end of 12th cent. 


Dopskål av silver, inuti förgylld. Enligt inskrift skänkt av PROBSTEN NORRELII DOTT. 

ENKE FRU MARG. CHRIST. MÖLLER ÅR 1800)),1 Enligt stämplar i bottnen utförd 1800 
av stockholmsmästaren Johan Fredrik Wildt, 1788- 1802 (1811). H 8, D 20. 

1 ERIC NORRELIUS, f. 1681, kh i Färentuna 1728 (enl. HERDAMINNE, jfr däremot uppgifter i INV. 
1727, s. 122), t 1774. G. m. SoPHIA SERENIA, företrädarens dotter; deras dotter MARGARETA CHRISTINA, 
g. m. komministern i Jakobs förs. i Sthlm Mag. JoH. HENR. MöLLEn. 
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Fig. 127. Dopfunt från 1200-talets andra hälft. 
Urspr. tillhörig Billeshögs kyrka. Foto 1950. S. 134. 

Tanfstein ans der 2. H älfte Font, seeond half of 13th 
des 13. Jhts. Ans der Kir cent. Belonged originally 

che von Hilleshög. to Hilleshög chmch. 

NATTVARDs Kalk (fig. 128) av förgyllt silver. Foten och noden senmedeltida.1 Fotens ovansida 
KÄRL genombruten med masverk i svängda lober. På noden fyra fält med Kristusansikten; på 

skaftet vinranka i relief. Omkring 1500. Cuppan sekundär. På fotens botten inskrift: 
ANNO 1699. PAST. MAG. SVEN SERENI0.2 Enligt stämplar på cuppan (S. Erik, IL, L, ålder
mansranka) samt RÄK. 1699 omgjordes kalken detta år av stockholmsguldsmeden 
Johah Lund, 3 mästare 1696- 1721 (1728). H 21,5. - Paten (fig. 129) av förgyllt silver. 
I mitten, i ett runt fält graverat Guds lamm. På kanten i fyra rundlar: Kristi huvud 
samt hans genomborrade händer och fötter. 1300-talet. D 15. 

Kanna av silver, inuti och delvis även utvändigt förgylld. Päronformad. Enligt 
stämplar i bottnen (S. Erik, IT, L, åldermansranka) utförd 1723 av stockholmsguld

1 Jfr kalken i Skå kyrka, Färentuna hd. 
2 Mag. SvEN SERENrus, kh i Färentuna 1695, kontraktprost 1718, t 1722. 
3 UPMARK, s. 83. Enl. RÄK. 1699 fick J. Lund för förbättrande av kalken 70: 15 1/6. Därmed avses 

tydligen den nya cuppans påsättande. 
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Fig. 128. Kalk av förgyllt silver, foten och noden senmedel
tida, cuppan 1699. Foto 1950. 

Kelch aus vergoldetem Silber, Silver gilt chalice, foot and stem 
Fuss und Knauf spätmittelalter late mediaeval, cup 1699. 

lich, Kuppa von 1699. 
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Fig. 129. Paten av förgyllt silver, 1300-talet. Foto 1950. S. 138. 


Patene ans vergoldetem Silber, 14. Jht. Silver gilt paten, 14th cent. 


smeden Jakob Thede, mästare 1707- 50. Enligt inskrift skänkt av Christina Livonia 
>>Til sit och sine salige män åminne Mag. Isaac Salmonius och Mag. Sven Serenius 1723 
d. 24 	July>>.1 H 28. 

Oblatask (fig. 130) av silver med drivna akantusornament. På sidorna, i ovala fält: 
SVEN SERENIUS CHRISTINA LIVONIA ANNO 1698. Enligt stämplar Utförd 1698 av stock
holmsguldsmeden Johan Lund (jfr kalken!). 

Sockenbudstyg bestående av kalk, paten och oblatask, enligt stämplar av stock
holmsmästaren Anders Fredrik W eise (W eis ). Årsbokstav U = 1778, vilket år angives 

1 CHRISTINA LrvoNIA, dotter av Mag. Petrus J oh. Livonius, kb i Färentuna 1675, t 1686. Hon var g. 
1:o m . Mag. IsAAc P. SALMONIUS, kb i F. 1686, t 1694; 2:o m. Mag. SvEN SERENlUs (om honom se s. 138, 
not 2). 
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Fig. 130. Oblatask av silver från 1698. Foto 1950. 

Oblatenbiichse a us Silber von Silver wafer-box, 1698. 
1698. 

Fig. 131. Vinbehållare av tenn från 1600-talet. 
Foto 1950. 

Weinbehälter aus Zinn aus Pewter wine container, 
dem 17. Jht. 17th cent. 

även i RÄK. Förvaras i kalkliknande träfodral, överdraget med svart läder. - En äldre 
sockenbudskalk av silver omnämnes 1619 (INv.). 

Vinbehållare (fig. 131) av tenn; åttkantig, med handtag, pip och skruvlock. Inga 
stämplar. Kanske den, som 1640 skänktes av mäster Jöran Kangiutare (RÄK.). H 33 . 

Brudkrona •av delvis förgyllt silver med stansade ornament (änglahuvuden, blom- BRUDKRONA 

mor m. m.). Skänkt 1920 av agronom och fru Detlof Wulff, arrendator på Eldgarn. 

Av det gamla silver som upptages i uppbörden 1531 samt på ett kvitto från 15451 

kan särskilt nämnas: två monstranser av förgyllt silver, två kalkar med patener, ett 
förgyllt kors, en krona, en silversked. - 1598 (RÄK.) skänktes en sked efter jungfru 
Margreta i Ölsta. 

1 ULA, E V, kopior från 1700-talet. Jfr även O. KÄLLSTRÖM, s. 175. 
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Fig. 132. Ljuskrona av smidesjärn, senmedeltida. Foto 1950. 
Kronleuchter aus Schmiedeeisen, spätmittel- Wrought iron chandelier, late mediaeval. 

alter!ich. 

LJusREnsKAP Ljuskrona (fig. 132) av smidesjärn, för fyra ljus. Senmedeltida. Hänger i vapen
huset. H ca 55. 

Ljuskronor av mässing eller brons.- l. Sexton ljusarmar i två kransar, stor kula. 
Enligt uppgift i ST. PROT. skänkt i testamente av Anna Hansdotter (t 1661) på Ilända 
efter hennes två män Anders Jönsson (t 1646) och Lars Larsson, befallningsman över 
Svartsjö län. H 62. - 2. Sex ljusarmar i en krans, krönt av en kvinnofigur; musselfor
made droppskålar. Antagligen den som på 1690-talet skänktes av Christina Livania 
(om henne se s. 140, not 1). H ca 65.- 3. Sex ljusarmar i en krans, krönt av dubbelörn. 
Antagligen skänkt 1679 (RÄK.) av rådmannen Stephan Nordin.l H ca 60. - 4. Åtta 
ljusarmar (en saknas) i en krans, krönt av dubbelörn. 1600-talet. H ca 60. 

l STEPHAN NoRDIN. Enl. inskrift på lillklockan (s. 152 )var han 1676 kassör vid stora Kopparberget 
och blev sedan borgmästare i Sigtuna (jfr antependiet från 1703). 
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Ljusarmar, ett par, av driven och pun
sad mässing. Geometriska ornament samt 
bucklor, åttkantig väggplatta. En av dem 
skänktes 1683 (RÄK.) av rådmannen i Stock
holm Abel Emporagrius1 . L 45. 

Ljusplåtar av driven och punsad mäs
sing. - l. Sex stycken nästan lika, med 
stiliserade blomsterornament, skänkta av 
jungfru Christina Thavonia 1729.2 H 60. 
2. Fyra stycken lika, med bucklor; 1600
talstyp. Upptages dock i INV. först från 
1857. H 60 resp. 65. 

L j u s stakar. -l. (Fig. 133.) Ett par av 
försilvrad mässing, med driven och punsad 
växtornamentik; kulfötter. Skänkta 1703 
av handelsmannen i Stockholm hr Henblin. 
H 45. - 2. Ett par, av försilvrad mässing 
och marmor. Tvåarmad, övre delen kan 
lyftas bort och staken användas för endast 
ett ljus. 1800-talets början. H 35. - 3. Ett 
par, av försilvrad mässing. Kan användas 
antingen för 3, 2 eller l ljus (övre delar 
kan lyftas bort). På foten stämpel: Stafs
borg, Norrström. 1800-talet. - 4. Fyra 
stycken lika (fig. 134), av försilvrat tenn. 
Enligt 3-stämpel och årsbokstav utförda 
1742 av kanugjutaren i Stockholm Jakob 
Sauer d. y., 1733-65 (1766). 3 Köptes 1742 
(RÄK.). H 14,5. 

Kandelabrar, ett par, av smidesjärn, för sju ljus. Modernt arbete, skänkta 1926. 

Antependium av brunt siden med strödda blommor. Längs överkanten en TEXTILIER 

bred silverfrans och därunder ett silverband. På mitten med applicerade silverband: 
IHS l CK SN AK l A~l703. H 85, L ca l 90. Skänkt av borgmästaren i Sigtuna 
Stephan Nordin efter hans båda hustrur Christina Kolmodina4 och Anna Kolfstadia. 

1 ABEL EMPORAGRrus, f. 1646, t 1693, son av Lydert E., kronobefallningsman i Roslagen. 
2 CHRisTINA THAVONIA var Mag. Anders Sepelius' dottersdotter. A. Sepelius pvgd 1651, kh i Fären

tuna 1654, kontraktprost 1668, t 1675. G. m. Helena Carlsdotter. 
3 LÖFGREN 1: 3, s. 355, fig. 3. 
4 CHRisTINA KoLMODrNA är troligen dotter av Mag. Mich. Kolmodin, kyrkoherde i Simtuna. Hennes 

syster Elisabeth var g. m. Mag. Petrus Joh. Livonius, kh i Färentuna (se s. 132, not 5). 

Fig. 133. Ljusstake av försilvrad mässing, skänkt 

1703. Foto 1950. 


Leuchter a us versilbertem Plated brass ca ndie-s tick, 

Messing, Gabe von 1703. presented 1703. 
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Bokstäverna i mitten hänsyfta på dessa 
namn. Renoverad 1929 (Libraria). 

Kalkkläde av svart sammet med ap
plikation i silvergalon: palmkvistar i hör
nen och frans (jfr mässhaken). 1800-talet. 
50x50. - Mässhake av svart sammet, 
med kors och Jehovah-sol av silvergalon. 
1800-talet. 

Håvar. - l. Svart silkessammet med 
silvergalon er, fransar och tofs. Brunt skinn
foder. Försilvrad mässingshylsa, svart svar
vat skaft. Konserverad 1949 (Libraria). 
- 2. Svart silkessammet med knypplade 
silverspetsar och tofs. Brunt skinnfoder. 
Försilvrad mässingshylsa, svart svarvat 
skaft. Renoverad 1949 (Libraria). En av 
dessa håvar beställdes 1782 (RÄK.). 

I gamla INV. upptagas flera textilier av 
intresse som nu ej finnas kvar. 1619 fanns 
bland annat följande föremål: >>Kalke kläde 
mz skärduk mz gull omkring. Samedz 
Messe Hake rödh blomeradt gamal. Blå 

Fig. 134. Ljusstake av försilvrat tenn, 1742. Foto lVIessehake gamal. Kålgrön Messe hake. 
1950. s. 143. -

Leuchter aus versilbertem Plated pewter candle- Koorkåpa gamal. Messe särker halfnötta 
1742·Zinn, 1742. stick, tre. Pell tu gamble. Ett gammalt klädhe 

på Bookstolen mz bockstäffuer. Hyende 3 
gamal. Footkläde för Högaltaret. Lijck Fana>>. Flera av dessa torde ha varit av medel
tida härstamning och kasserats under loppet av 1600talet, då en del nya textilier an
skaffades, vilka i sin tur försvunnit under 1700- och 1800-talet. 

RUNsTENAR Enligt P ERINGSKIÖLD fanns två runstensfragment i kyrkmuren. Dessa ha ej 
kunnat återfinnas, men äro förmodligen i behåll under rappningen.1 

GRAvKoNsT Ett romanskt gravkistlock (fig. 112--113) av kalksten, med hålkälad kant. På 
kanten spår av röd färg. Typen är mycket sällsynt i Uppland. Omkr. 1200? Nu an
vänt som skiva på altaret i vapenhuset (se ovan). L 190, B 73 resp. 53. 

Gravhällar. - l. Av rödaktig kalksten, fragment under predikstolen. I mitten in
ristad en sköld med bomärke och årtalet 1594. - 2. A v grå kalksten, enkel. I mitten: 
H.M.SJM.S.D/1665. 215 x 150. - 3. Av grå kalksten. Över dannemannen Erik Erson, 
f. 1701, t 1754 och hans maka och arvingar. 180 x 120. - 4. Av grå kalksten, med 
utnött text; över en bonde, t 1755. 180 x 126. - 5. Av grå kalksten, över Cristina 

l SV. RUNINSKRIFTER 6, S. 29. 
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Löfding, f. 1728, t 1757. 180 x 148.  6. Av 
grå kalksten, utan text. 200 x 125. 

Bland äldre gravvårdar på kyrkogården 
kan nämnas två hällar av kalksten S om 
kyrkan med alldeles utplånad skrift. En · 
gravhäll av grå kalksten Ö om kyrkan bär 
initialernas N.N.SII.O.DIR.N.D och årtalet 
1707. Dessutom finns en gravvård i form 
av en >>stele>> över M. Andersons hustru 
Maria Jansdotter, (f. 1620). H 60. Denna 
form av gravvård tycks ha bildat tradition 
i Färentuna. Där finnas ytterligare sådana 
från 1700-talet, fragmentariska och lösa, 
utkastade vid bogårdsmuren (en av dessa 
över Johan Larsson, t 1755, de övriga med 
utplånad text). 

Begravningsvapen (fig. 135) över 
Peder Byriellson till Öls ta.l A v trä, fältet 
grågrönt, kanten rödbrun. På fältet stå 
målade tre svarta björnramar jämte två 
vita sexuddiga stjärnor. Texten på fram
sidan nu tämligen utplånad. Vid KLING
SPORs besök 1869 stod där att läsa: >>Af
sompnade salig Peder Byriellsson till Öl
stadh till sit vilerum vilken siel Gudh warii 
nådhig till evigh tidh then 7 Februarii när 
klockan var vid 12 om midagen 87.>> På Fig. 135. Begravningsvapen över Peder Byriell
sköldens baksida står målat med svart: son till Ölsta, t 1587. F oto A. Hällström 1929. 

>>0 kere Gudh, hvad tigh på mig miss
hager l Thet beder iagh at tu ifra migh 

Begräbniswappen des
Peder Byriellson auf Ölsta, 

t 15S7. 

Funeral batchment of
Peder Byriellson of Ölsta, 

t 1587. 

tager l Och at iagh måte vara thig behag
lig l Ther til tu verdigas hielpa migh l Låt migh och altid thet begära l Hos thig må vara 
til priis och ähra l Och at thet migh nytigt varre vii l Thet vänt kere Gudh mit hjerta 
til.>> På stången märke efter borttagen inskriftsplåt. H (utan stång) 70. Konserverades 
1927. - Enligt en beskrivning från 1700-talet fanns en liknande vapensköld >>af skin 
och papp hwaruppå är målat en Strutz>>. 

Epitafier. - l. (Fig. 136). Över Erich Erici Gåse (Gååse) (t 1647), och hans familje-

PER BIRGERsSON (Björnram, t 1587) skrev sig 1563 till Ölsta (i Färentuna), då denna gård byggdes 

som säteri. G. m. ANNA JöNsDOTTER från Hallstad i Uppl. 

"10. Sveriges kyrkor. Uppland VI. 

1 



146 FÄRENTUNA HÄRAD 

Fig. 136. Epitafium över kyrkoherde Erich Erici Gåse, t 1647, och hans familjemedlem
mar. Foto A. Hällström 1929. S. 145. 

Epitaph 	des Pastors Erich Erici Gåse, t 1647, Sepulchral tabletof Erich Erici Gåse, vicar, t 1647, 
und seiner Familienmitglieder. and members if his family. 
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Fig. 137. Epitafium över kyrkoherde Olaus Pauli Fig. 138. Spegel från 1700-talets början. Foto 
Nordenius, t 1654. Foto 1950. 1950. S. 150. 

Epitaph des Pastors Olaus Sepulclu·aJ tablet of Olaus Spiegel aus dem Anfang Mirror, early 18th cent. 
Pauli Nordenius, t 1654. Pauli Nordenius, vicar, des 18. Jhts. 

t 1654. 

medlemmar.1 Målat på trä. Grågrönt dominerar. Brun ram med dekoration och festonger 
påmålade. Överstycket saknas. H 175. - Konserverades 1927. - 2. (Fig. 137.) Över 
Olaus Pauli Nordenius (t 1654).2 Av grå sandsten, med ramverk av vacker broskverks
ornamentik; lång latinsk text på brunmålat mittfält. Tillskrivet stenmästaren Johan 
Wendelstamm från Giessen i Hessen, verksam i Stockholm omkring 1642-70.3 In
murat på korets N vägg. H ca 125. Rengjordes 1927. 

Hyllningsadress (fig.139), tryckt och målad på siden, tillägnad StanislavDambski, 4 TAvLoR 

1 Emcu ERIC! GÅsE, kh i Spånga 1631, i Färentuna 1644. t 1647 10{5; g. m. ANNA HANSDOTTER, 
t 1647 16/4. 

2 0LAUS PAUL! NORDENIUS, kb i Färentuna 1648, riksdagsman 1652, t 1654; g. m. CHRISTINA 
PEHRSDOTTER. 

3 GöRAN AxEL-NILssoN, Dekorativ stenbuggarkonst i yngre vasatid, Lund 1950, s. 426. 
4 DAMBSKI, STANISLAV KAZIMIERZ Godziemba (f. omkr. 1630, t 1700), härstammade från en gammal 

släkt i Kujavien, Polen. Blev 1673 biskop i Chelm och 1676 i Luck, där han lät bygga katedralkyrkan. 
Biskop i Polotzk 1680. Lät restaurera kyrkorna i Polotzk och Pultursk samt bygga jesuitkyrkan i 
Danzig. Ar 1691 fick han biskopsdömet i Kujavien, där han varit administrator. Han lät bygga biskops
palatset i Thorn och utbyggde jesuitkyrkan. Vid samma tid påbörjades även byggandet av det nya 
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greve av Lubraniec i Polen, biskop, senator, primas och viceprimas m. m. Texten tryckt 
i Thornår 1694 i jesuiternas officin och undertecknad av Frans Prejiz, rektor för Maria
akademien.1 Latinet är tämligen besynnerligt, uppblandat med polonismer. Texten är 
en barock panegyrik, där Darobskis välgörenhet mot jesuiterna i Thorn berömmes i 
överdrivna ordalag. Hyllningen avslutas med följande överord: )>TU ipse Testis futurus 
temporum. et Senatoriae Fidei ac Pontificii Pectoris Ara illibata. En in Imagine TUA 
quanta latent! et umbra est TUI, quid si TE non in umbra videres; sed quantus es 
intellegerent omnes, etiam qui umbram TUI adorant... Philosophum cum Voto admitte, 
et Votum approba. Ut qui Religionem pectore, Senatum animo, Manu ac Ingenio 
Scientias Honores gestis, Infulas TUO Capite coronas, TUO Nornine iterum Stanislaus 
ex Polonia, TUO Stemmate saepius corones Eminentissimos Purpuratae Fidei Honores. 
Hoc Philosophi, hoc Scientiae Votum est, haec expectatio Poloniae. Tu post tot Infulas 
age in Polonia Romanae Purpurae Senatum)> (= Du själv skall bli tidernas vittne, du, 
senatorstrohetens och biskopshjärtats fullkomliga altare! Hur mycket är ej dolt i din 
bild! och dock är den blott en skugga av dig. Tänk om du såge dig ej blott i en skugga, 
utan om alla, som tillbedja t. o. m. din skugga, kunde märka, hur stor du är! ... Släpp 
fram filosofen med sin önskan och godtag hans önskan! Du som bär tron i bröstet, 
senaten i sinnet, vetenskaper och hedersposter i hand och sinne, kröner mitror m€d ditt 
huvud, krön ånyo med ditt namn, Stanislaus av Polen, med din adel oftare den pur
purklädda trons mest framskjutna hedersposter. Detta är filosofens, detta är veten
skapens önskan, detta är Polens förväntan! Företräd du, efter att ha fått så många 
biskopsinfulor, den romerska purpurklädda senaten i Polen!). - Tavlan har tydligen 
tagits vid Thorns kapitulation år 1703 som krigsbyte och skänkts till kyrkan av någon 
fältpräst eller hemvändande karolin. - Dagermått 144 X 93. I mörk ram med förgylld 
list. Konserverades 1927. 

Porträtt. l. (Fig. 140.) Oljemålning på duk, enligt INV. 1829 troligen föreställande 
kyrkoherden Olaus Nordenius (se hans epitafium). 1650-talet? Mörka färger. Svart ram 
med förgyllda lister. Dagermått 106 x 82. Konserverades l 927. - 2. (Fig. 141.) Dam
porträtt, pendang till föregående, kanske föreställande N ordenius' maka Christina 
Pehrsdotter. Blåsvart, grönsvart dominera. Dagermått l 00 x 80. Konserverades l 927. 

jesuitkollegiet i Thorn. Dambski var känd bland jesuiterna som den givmildaste donatorn, han omgav 
sig ständigt med jesuiter, vilket även torde förklara hyllningsadressens tillkomst. Vid kungavalets 
strider lovade Jakob Sobieski honom bl. a. kardinalshatten, om valstriden fick en gynnsam utgång. 
Därav blev dock ingenting, och kardinalshatten på hyllningsadressen kan tolkas som jesuiternas för
väntan, att Dambski skulle bli kardinal (jfr även hyllningstexten). Sedan länge drömde D. om det 
krakovska biskopsdömet. Han fick slutligen denna post 1700, men på den fjärde dagen efter ankomsten 
till Krakov, innan han övertagit ämbetet, dog han plötsligt den 15 dec. 1700. - D. var en mycket 
ärelysten människa, som även gjorde ivriga försök att spela en storpolitisk roll. I privatlivet human, 
tillgänglig samt generös mot kyrkan, var han ytterst hänsynslös i karriärfrågor (Polskt Biografiskt 
Lexikon, Krakov 1939). 

Maria-akademien är tydligen identisk med det nya jesuitkollegiet i Thorn, vilket utbyggdes bl. a. 
med hjälp av Dambskis donationer (se föreg. not) . 

1 
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Fig. 139. Hyllningsadress frän 1694, tillägnad polske biskopen m. m . 
Stanislav Dambski. Krigsbyte. Foto A. Hällström 1929. S. 147. 
Huldigungsadresse von 1694 an den Ceremonial, address, 1694, dedicated 

polnischen Bischof etc. Stanislaw to Sta nislaw Dambski, Polish bishop
Dambski. Kriegsbeute. etc.; war-booty. 

Hedengrans tavlor (s. 32, not 1), fyra stycken, ha funnits under 1700-talet (rNv.), 
hängande i koret. Nu försvunna. 

Bland äldre böcker märkas: - l. Bibeln från 1618 i två exemplar (det ena något BöcKER 

skadat). - 2. Karl XI:s bibel i två band, skadade. - 1619 (INv.) upptagas följande 
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Fig. 140. Porträtt från 1650-talet, trol. kyrko Fig. 141. Porträtt, pendang till fig. 140. trol. Nor
herden Olaus Nordenius. Foto A. Hällström 1929. denius' maka Christina Pehrsdotter. Foto A. Häll 

s. 148. ström 1929. 
Porträtt aus den 50-er Portrait, circa 1650, proh Porträtt, Pendant zu Abb. Portrait, companion-piece

Jahren des 17. Jhts., ver ably representing Olaus 140, vermutlieb die Ge to fig. 140, prob. Norde
mutlieb des Pastors O!aus Nordenius, vicar. mahlin des Pastors Nor- nius's wife, Christina 

Nordenius. 	 denius Christina Pehrs Pehrsdotter. 
dotter. 

böcker: >>Svensk Biblia, een gamall book ther Kyrkio af siunges, psalmböcker 2 en 
gamall och en ny, handböker 2 en gamall, en ny>>. -- Karl XII:s bibel skänktes 1782. 

MÖBLER Möbler i sakristian: D a n z i g s k å p av brunbetsad ek med svarta lister samt snidat 
blomstermotiv i överstycket. 1600-talets slut. Från Svartsjö slott? - Spegel (fig. 138) 
med vackert skuren, krederad och förgylld ram (akantus samt bandverk). 1700-talets 

början. H 58. 
Kistor av ek. - l. Reseskrin med vackra smidda järnbeslag, senare omgjort till 

penningkista (fig. 142). Två handtag, ett utanlås. Omkring 1600. L 60, B 55 resp. 38, H 
29. UPPS.UTST.KAT. nr 858. - 2. Med enkla järnbeslag. Rosettbeslag på locket med 
årtalet 1788 och initialerna ILN antagligen åsyftande kyrkoherde Johan Lenholm 
(kh 1789, t 1805). L 100. Användes som silverkista. - En kista järnbeslogs 1660 

(RÄK.) av Erich Smed på Svartsjö. 
KLOCKOR 	 Klockorna hänga sedan 1735 i tornet. storklockan har följande inskrift på s sidan: 

DÅ FRIEDRICH SWENSKA CRONAN BAR l OCH NÄR ULRICA DROTNING WAR l NAR SIUTTON 
HUNDRA FYRTI ETT l TIL ÅRTAL MAN I WERLDEN SEDT l BLEF lAG OMGUTEN MED 
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Fig. 142. Reseskrin frän omkr. 1600. Foto UPPS.

UTST. 1918. 


Reisekasten, um 1600. Travelling-box, abt. 1600. 


NYTT LJUD /AT SPRIDA UT MIT SAMBLINGS BUD /OCH BÄR SÅ ÄN MIN GAMBLA SED j 
AT SAMBLA FOLCK FRÅN FERIG HED /UP TIL GUDS TEMPEL DER HANS ORD / SÅ LJUF

LINGT KLINGAR FÖR DES HIORD. På N sidan Jehovah-sol, därunder inskrift: PIA CURA / 

PASTORIS ET PRAEPOSITI / D_l"' ERICI NORRELII1 / SUMTIBUSQUE ECCLESIAE FERING

TUNENSIS / RENOVATA HOLMIAE ANNO n."'' MDCCXLI /EX ARTE IOHANNIS FAHLSTEN 2 / 

(= I Herrens År 1741 i Stockholm omgjord av Johan Fahlsten genom kyrkoherden 
och prosten Herr Erik Norelius försorg och Färentuna kyrkas bekostnad) DÅ WARANDE 

KYRCKIOWÄRDAR / l\lATZ ANDERSSON I HÖGBY / OLOF NILSSON I KONGSBERGA. På 
slagringen: TIENER HERRANOM MED FROGD KOMMER FOR HANS ANSICHTE MED GLADIE 

Ps 100. - D 120, H 114. -Lillklockan har runt halsen följande inskrift: KOMMER 

LÅTER OS GÅ UP PÅ HERRANS BERG TIL IACOBS GUDS HUS. ES: 2: v: 3. På S sidan: 
A~ 1752. MISTE lAG MIT LJUD MEN BLEF SAM/MA ÅR FÖRBÄTTRAD DÅ KUNG / ADOLPH 

FRIDERICH / CRÖNT. / DOCT: HENRICH BENZELJUS / WAR ARCHI BISKOP- / ERIC NOR

RELIUS PAST: ET PRAEP / MED KYRKANS OCH FÖRSAMBLINGENS / OMKOSTNAD / TI L

ÖKT SÅ AT lAG WÄGER 3.SK: 1.L: 16 M: / AF IOH: FAHLSTEN. På N sidan: A~ 1676 / 

1 Om honom se s. 137, not 1. 

2 JOHAN FAHLSTEN, klockgjutare Sthlm 1740- 1760. 
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BLEF MIT LIUD MIG GIFWIT I l GENOM P: ET P: M: PETRI LIVONI1 l FÖRSORG OCH 

FÖRSAMBLINGENS I l SYNNERHET WÄLB: H: PETRI ÖRN l FLYCHTZ2 SAMT CASSEURENS l 
WID STORA KOPPARBERGET H: STEPHANI l NORDINS3 PÅKOSTNAD GUTIN DÅ lAG l WOG 

1. sK: 9. L: 13. M:. - D 93, H 85. Beslag på klockan av Johann Göppel (RÄK.). 

SAMMANFATTNING 

I. Absidkyrka (fig. 93) med torn över koret, byggd av vald och kluven gråsten. Plant innertak av 
trä. Tillhör samma romanska grupp som kyrkorna i Skänela, Norrsunda och Husby-Ärlinghundra 
i Uppland. Omkr. 1175. - Inv.: dopfunt frän 1100-talets slut (fig. 126). Ett romanskt gravkistlock 
av kalksten, senare använt som altarskiva i vapenhuset (fig. 112-113). 

II. sakristia av grästen med tegeltunnvalv tillbygges i N vid okänd tid. - Inv.: Madonnabild frän 
1200-talet (fig. 117). 

III. Valvslagning i kor och långhus. Ribbor med päronformad genomskärning och kors i skärnings
punkterna av halvstenstegeL Kalkmålningar i långhuset. 1440-talet (fig. 101-108). - Inv.: Triumf
krucifix (fig. 115-116), Pietil, S. Lars (fig. 118-119), reliefer ä korstol (fig. 125). 

IV. Kyrkan förlänges åt V med nuvarande västligaste trave. Denna del förses med stjärnvalv av tegel 
(återuppbyggt 1927, dock ej i urspr. form). 1400-talets mitt. 

V. Strax efter länghusets förlängning åt V bygges vapenhus i S av grästen och tegel (fig. 96). Tunn
valv av tegel. Omkr. 1460 förses korvalv och vapenhus med kalkmålningar, tillhörande den s. k. Sträng
nässkolan (fig. 99-100, 109-111) ). - Inv.: S. Görans bild (fig. 120-121). 

VI. Ändringar under 1600- och 1700-talen; kalkmålningarnas överkalkning 1685, absidens rivning 
1690, plant trätak i V traven, sedan valvet där störtat in omkr. 1720, tornreparation 1735 under ledning 
av mäster Theilig frän Stockholm, varvid den nuvarande tornhuven kom till; 1748 fick sakristian sitt 
nuv. tegelvalv efter att sedan 1688 ha varit täckt med paneltak. - Inv.: altaruppsats, (fig. 114), 
predikstol (fig. 123-124), epitafier (fig. 136-137) m. m. 

VII. Restaurering 1927- 28 under ledning av arkitekten Sven Erandel med Anton Hällström som 
konservator. V valvet nybygges, kalkmålningarna framtagas, den fasta inredningen och en del av 
inventarierna restaureras och konserveras. Elektrisk uppvärmning införes. 

ZUSAMMENFASSUNG 

I. Apsiskirche mit Turm iiber dem Chor (fig. 93), errichtet aus gewählten und gespaltenen F eldsteinen. 
Flache Holzdecke. Gehört zur gleichen romanischen Gruppe wie die Kirchen von Skänela, Norrsunda 
und Husby-Ärlinghundra in Uppland. Um 1175. - Inv.: Taufstein aus dem Ende des 12. Jahrhunderts 
(Abb. 126). Ein romanischer Sargdeckel aus Kalkstein, später als Altarplatte in der Vorhalle venvendet 
(Abb. 112- 113). 

II. Sakristei aus Feldstein mit Ziegel-Tonnengewölbe wird zu unbekanntem Zeitpunkt im Norden 
angebaut. - Inv.: Madonnafigur aus dem 13. Jahrhundert (Abb. 117). 

1 Se s. 132, not 5. 
2 PER ÖRNFLYCHT, son av Måns Uddesson Örnflycht (t 1657) och Märta Rosenquist. Ägde Ölsta 

säteri i Färentuna sn, kallas löjtnant 1661. Innebrändes en julafton (1680?) vid en eldsvåda, som ödelade 
Ölsta. G. m. AGNETA STAKE. . 

3 Om honom se s. 142, not 1. 
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III. Chor und Langhaus werden eingewölbt. Rippen mit birnenförmigem Querschnitt; Kalkmale
reien im Langhaus (Abb. 101- 108). 40-er Jahre des 15. Jahrhunderts. - Inv.: Triumphkruzifix 
(Abb. 115), Pieta, St. Laurentius (Abb. 118-119), Reliefs am Chorstuhl (Abb. 125). 

IV. Die Kirche wird nach Westen um das jetzige westlichste Joch verlängert. Dieser Teil wird mit 
Ziegel-Sterngewölbe versehen (wiedererrichtet 1927, jedoch nicht in urspr. Form). Mitte des 15. Jahrh. 

V. In Anschluss an die Vedängerung des Langhauses nach W. wird im S. eine Vorhalle aus FeJdstein 
und Ziegel errichtet (Abb. 96). Tonnengewölbe aus Ziegel. Um 1460 werden Chorgewölbe und Vorballe 
mit Kalkmalereien ausgestattet, die der sogen. Strängnäs-Schule zugehören (Abb. 99- 100, 109-111). 
Georg-Skulptur (Abb. 120-121). 

VI. Änderungen im 17. und 18. Jahrhundert: Ubertiinchung der Kalkmalereien 1685, Niederreissen 
der Apsis 1690, fia che Holzdecke im Westj och nach dem Einsturz ihres Gewölbes u m 1720, Turmreparatur 
1735 unter Leitung von Meister Theilig aus Stockholm, wobei die heutige Turmhaube entstand; 1748 
erhielt die Sakristei ihr jetziges Ziegelgewölbe, nachdem sie seit 1688 mit Paneeldecke eingedeckt gewesen 
war. - Inv.: Altaraufsatz (Abb. 114), Kanzel (Abb. 123-124), Epitaphien (Abb. 136- 137), eine 
Huldigungsadresse von 1694, dem polnischen Eischof Stanislaw Dambski von der Marienakademie 
in Thorn gewidmet. Kriegsbeute (Abb. 139). 

VII. Restaurierung 1927-28 unter Leitung von Arehiteld Sven Erandel mit Anton Hällström als 
Konservator. Das Westgewölbe wird neu errichtet, die Kalkmalereien werden wiederhergestellt, die 
feste Einrichtung und ein Teil der Inventarien werden restauriert und konserviert. Elektrische Heizung 
wird eingerichtet. 

SUMMARY 
I. Church with apse, and tower above chancel (fig. 93), built of greystone blocks. Timber ceiling. 

Eelongs to the same Romanesque group as the churches of Skänela, Norrsunda and Husby-Ärling
hundra in Uppland. Circa 1175. Inventory: font, end of 12th cent. (fig. 126), limestone coffin-lid in 
Romanesque style- later used as an altar-slab in the porch (figs. 112-113). 

II. Greystone vestry with brick barrel-vaulting added to N., at unknown date. lnventory: wooden 
figure of Madonna, 13th cent. (fig. 117). 

III. Chancel and nave vaulted. Ribs with pear-shaped section. Murals in nave. About 1440 (figs. 
101- 108). Inventory: Rood-crucifix (fig. 115), Pieta, St. Lawrence (figs. 118-119), reliefs on chancel 
pew (fig. 125). 

IV. Present W. bay built, thus lengthening the church. This section furnished with brick star-vaulting, 
repaired 1927 (though original form was changed). Mid-15th-cent. 

V. Immediately after lengthening of nave, a greystone and brick porch was built to S. (fig. 96). Erick 
barre! vaulting. About 1460, paintings-in the style of the so-called Strängnäs School- were executed 
on chancel vaulting and in porch (figs. 99-100, 109-111). Inventory: Wooden figure of St. George 
(figs. 120-121). 

VI. Alterations in 17th and 18th cent. Murals obliterated 1685, apse pulled-down 1690, flat timber 
ceiling installed in W. bay, after the collapse of the vaulting in 1720. Repairs to tower in 1735 under 
direction of Master Theiling of Stockholm- these giving the tower its present appearance. In 1748 
the vestry acquired its present brick vaulting, in place of the panelled ceiling which had been there 
since 1688. Inventory: altar-furnishings (fig. 114), pulpit (figs. 123- 124), epitaphs (figs. 136-137); 
notable is a curious adress of homage (1694) to the Polish Biskop Stanislaw Dambski from the 
Mary-Academy in Thorn (Poland). War-booty (fig. 139). 

VII. Restorations 1927-28 under direction of architect Sven Erandel and Anton Hällström. W. 
vaulting rebuilt, mural paintings revealed, and fixtures and some of the furnishings restored and pre
served. Electric heating installed. 



Fig. 143. Ekerö kyrka från N. Foto 1954. 


Die Kirche von Ekerö von N. Ekerö church from N. 


EI(ERÖ I(YRI(A 

UPPLAND, STOCKHOLMS LÄN, FÄRENTUNA HÄRAD, 


STOCKHOLMS STIFT, SV ARTSJÖ KONTRAKT 


Beskrivningen avslutad i april 1954 

TRYCKTA KÄLLOR: AFRITNINGAR, plansch 91 (kyrkan vid tiden 1676- 80). - G. HALLSTRÖM, 

Ur Ekerö sockens historia. Stockholms stifts julbok 1948.- Ekerö förr och nu I- VIII, utgiven av H. 
RöTTORP, Stockholm 1945- 52 (uppsatser om kyrkans och socknens historia).- KLINGSPOR 2, s. 48 ff. 
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HANDSKR. K.:i.LLOR OCH AVB.-SAML.: ATA: V. DAHLGREN, Antiqvarisk-topografisk beskrifning 
öfver Färentuna härad, 1851; O. HERMELI"', Ekerö sockens fornminnen, 1875; IHRFORS II, s. 715 ff. (med 
två akvareller); INV. 1829; planritning av O. HERMELIN 1875; kalkeringar av muralmålningar, signerade 
O. SöRLING 1881 samt ritningar av en Katarina-figur och en järnljusstake av samme författare. 
Arbetsbeskrivning 1880 samt förteckning över år 1883 sålda äldre inventarier; handlingar rörande kyr
kans senaste restaureringar. - BST: •>Dessein till Ekerö KyrkaTorn i Stockholms Lähn•>, laverad 
tuschteckning, odaterad och osignerad; visar tornet i dess nuvarande utseende (jfr en liknande ritning 
i Ekerö kyrkas arkiv); »Ritning till Nytt Orgvärck i Ekerö Kyrcka af Stockholms Läm, tuschlavering, 
1820; orgelfasad, osignerad, akvarell (1820?); restaureringsförslag 1880 (plan, med altarprospekt inritat; 
förslag till ny predikstol); skiss över utrymme för nytt orgelverk 1932; förslag till utvidgning av kyrko
gård (1938) samt planteringsförslag (1939) av trädgårdsarkitekten SvEN A. HERMELIN; förslag till 
elektrisk värmeanläggning 1925; restaureringsförslag av arkitekt Ä. N OREEN 1947 (plan, sektioner 
samt inredning). - UB: PALMSKIÖLDSKA SAML. nr 275, s. 659 (Beurrreus' grav); S 23, s. 233 ff (gravar, 
begravningsvapen). 

KYRKANS ARKIVALIER: ULA: R.:i.K. 1612-80, 1685-1858; ST. PROT.1685- 87, 1689, 1752- 1846; 
VIS. PROT. 1699, 1818, 1838, 1850 ff, INV. 1612, 1621, 1627, 1629, 1635, 1649- 80, 1683, 1690, 1713, 
1737, 1817, 1846, 1848.- »Ekeröö Kyrkio book Begynt af M. Andreas Taiardh>> (renoverad och om
bunden i det gamla skinnbandet 1918), boken fördes åren 1685-90 av prosten And. Tayard1; den 
skulle ersätta gamla fullskrivna kyrkoböcker och användes för många olika ändamål. Början göres 
med series pastarum från 1612, dock interfolierad med anteckningar om större gåvor eller märkligare 
händelser. 

I kyrkan förvaras •>Probstetings och socknestämmo-Protocoll» med början 1736, volymen an
vändes fortfarande. Dessutom följande ritningar: - 1. »Tornet sådant som det nu befinnes•>, odaterad 
tuschritning, antagligen från 1792. - 2. »Dessein till Reparation af Ekerö Kyrkotorn•>, tuschlavering, 
daterad 1792 och undertecknad av C. F. ADELCRANTZ och THURE G. WENNDERG (jfr ritningen i BST). 
3. >>Ekerös Kyrka Östra Sidam jämte >>Plan afmett Utvändigt>>, tuschritningar signerade EDBERG 
(omkring 1807). - 4. Projekt till ny altaruppsats och predikstol, tusch och akvarell, signerad OLOF 
PETERSON (1829). - 5. Plan, S-fasad samt längdsektion av koret, tuschritningar (1861, troligen av E. 
HAVERMAN) i samband med planer för utvidgning av koret. - 6. >> Grafläggningskarta öfver Ekerö Kyrko
gård>>. Ritad av R. KLI"'CKOWSTRÖM 1874. 

Kyrkan är belägen vid Ekeröfjärdens N strand, nära den branta strandsluttningen (fig. 145). lEkm 
nämnes omkring 1314 såsom hörande till »prepositura Terensi» av Strängnäs stift (SD nr 1947). Första 
kända präst är Henrik, omkring 1477. 2 Samma år fick kyrkan sig tilldelad jord i Ekebyhof, Kalvvik 
{)Ch Väsby (Skå socken). 

Följande i texten nämnda gods, gårdar och byar ligga i Ekerö socken: Asknäs, Ekebyhof, Kaggeholm, 
Xalvvik, Kersö, M.arielund, Menhammar, Närlunda (även Orlunda), Rastaborg, Skaluik, Sicylleholm 
(A/hammar), Slafsund, Torslunda, Alby och Appby (nu Aby). 

1 ANDREAs SIMONssoN TAYARD, f. 1650, prästvigdes 1681 och tjänstgjorde därefter vid Svartsjö 
slott; kb i Ekerö 1685, kontraktsprost 1689, t 1708. Närmare om honom se H. RöTTORP, Andreas 
Tayard, i Ekerö förr och nu IV, Sthlm 1948, s. 18 ff. 

2 H. RöTTORP, Herdaminnen från Ekerö, i Ekerö förr och nu VI, Sthlm 1950, s. 7 f. 
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Fig. 144. Kyrkogårdsplan, 1: 2000, uppm. John Söderberg 1950. 
Friedhofsplan. Plan of churchyard. 

KYRKOGÅRD 
MUR Kyrkogården (fig. 144) består av en äldre del kring kyrkan och en utvidgning från 

1941 N om denna. Bogårdsmuren kring gamla delen består mest av vald gråsten, 
kring nya delen av sprängd gråsten, utan murbruk. - En rappad mur kring kyrko
gården omtalas tidigast 1637 i samband med reparation. Tio år senare betecknas den 
som förfallen, likaledes 1687. Sedan tycks en reparation ha ägt rum och 1691 företogs 
spånslagning av murtaket. 1713 (rNv.) var kyrkogården omgiven av en vacker grå
stensmur >>med wälbehållit brädtaak förwarad>>. Under 1700- och 1800-talet företogos 
flera reparationer. Från och med 1791 var muren täckt med torv. 

INGÅNGAR Den gamla delen har ingångar i ö och V med vitputsade grindstolpar av tegel och 
järngrindar. Stolparna ha tak av järnplåt. Dessa grindar gjordes 1836 (sT. PROT.) av 
smeden Jonas Jonsson i Asknäs med grindarna på Lovö kyrkogård som närmaste 
förebild. Samma år beslöts att de förfallna och vådliga överbyggnaderna över portarna 
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skulle nedtagas. Av dessa stigluckor byggdes den Ö år 1637, den V tio år senare i sTIGLucKoR 
samband med bogårdsmurens reparation. Båda ombyggdes helt 1689. - På kyrko
gårdens gamla del växa lönn och lind, av vilka träd en del torde härstamma från 1836, 
då en omfattande plantering företogs. 

En klockstapel har funnits, antagligen på en kulle strax SV om kyrkan.1 Förstar{LocKsTAPEL 
gången omnämnes stapeln 1647, då den byggdes av byggmästaren Per Oloffson. 1685 
hängdes klockorna upp i kyrktornet, men för att tornet icke skulle taga större skada av 
klockornas tyngd, nedtogs de igen 1700 och uppsattes i en ny stapel som samma år 
byggdes av byggmästaren Måns Larsson. År 1742 betecknas stapeln som alldeles för
fallen. 1751 förstärkte byggmästaren Söderberg i Vällinge stapeln och försåg den med 
fyra spiror. År 1794 flyttades klockorna definitivt till kyrktornet och stapeln revs. 

KYRKOBYGGNADEN 
Kyrkans äldsta, antagligen från 1100-talets andra hälft härstammande delar äro lång- KYRKANs 

husväggarna fram t. o. m. korsarmarna; långhusets Ö del, koret och sakristian härröra HuvuDDELAR 
från 1200-talets slut; tornet, sakristians valv jämte valven i kor och långhus äro från 
1400-talet (fig. 148). Korsarmarna anlades under 1680-talet. De sistnämnda äro uppförda 
av tegel. I övrigt äro kyrkomurarna byggda av vald och kluven gråsten. Tegel före- MATERIAL 
kommer i fönsteromfattningarna, tornets övre del och i valven. 

Ytterm u r a r n a äro spritputsade, gulaktiga, med slätputsade omfattningar (fig. 147). EXTERiöR 
Sockel saknas, men undergrunden är delvis synlig. Som N långhusmuren på sakristi
vinden visar, har kyrkans Ö, utvidgade del ursprungligen varit tunt rappad. Första 
gången exteriörens rappning omtalas, är på 1680-talet i samband med en stor renove
ring (s. 170). Sedan förekommer rappning flera gånger under 1700- och 1800-talen. Senast 
rappades kyrkan 1881. 

Alla fönster förstorades vid renoveringen på 1680-talet. 1647 säges kyrkan ha varit FöNsTER 
mörk, med >>fåå och små fönsten>, vilka på Ö och S sidorna ha suttit på de nuvarande 
fönstrens platser (jfr fig. 146). 1776- 77 genomgingo alla fönster reparation, liksom 1881, 
då de nuvarande järnkarmarna insattes. Fönstret bakom altaret igensattes på insidan 
1687, öppnades och förstorades 1881 och igensattes åter 1951. Vid sistnämnda tillfälle 
igenmurades även N korsarmens fönster mot N (fig. 143). Solbänkar av svarttjärad järn
plåt. Innerfönster med vitmålade träkarmar. - På vinden synas lämningar av kyrkans 
fönsteröppningar före valvens tillkomst, belägna på S långhusmurens insida. A v dessa 
är den västligaste rundbågig och har tillhört den äldsta kyrkan. Intill S korsarmens Ö 
mur finns övre delen av en nischomfattad fönstergrupp (fig. 150) med tvenne smala 

1 I DAHLGRENs beskrivning 1851 anges kullen som en stor ättehög. En närmare undersökning av 
platsen har icke kunnat utföras. Kullens form tyder dock på, att den kan vara en ättehög, eller att 
därunder döljer sig en försvarsanordning i form av en tornbyggnad (jfr därom nedan i samband med 
kyrkans byggnadshistoria). 
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Fig. 145. Ekerö kyrka med omgivningar mot V. Flygfoto O. Bladh 1937. 

Die Kirche von Ekerö mit Umgebung gegen W. Ekerö church with surroundings towards W. Aerial 
Luftfoto. photo. 
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Fig. 146. Kyrkan vid tiden 1676- 80. Enl. AFRITNIN GAR . 

Die Kirche nach einer Zeichnung von 1676- 80. Church during 1676- 80, according to a contemporary
sketch. 

fönster, allt murat i tegel ( tegelformat 27 x 13 x 9). Tegelmuren har varit orappad, 
med finstrukna fogar. Vid valvens tillkomst ha fönstren blivit igensatta och bågarna 
delvis förstörda. A v några mindre spår att döma har en liknande fönstergrupp suttit 
även i korets S mur cirka 245 cm från Ö gavelns insida, ovanför det nuvarande kor
fönstret mot S och koringången. Om dessa fönsteröppningars datering se byggnads
analysen nedan. 

Ingången i V genom tornkammaren upphöggs vid kyrkoreparationen på 1680- INGÅNGAR 

talet. Omfattning med rund avslutning. Brunmålade dörrar av furu från 1881. Mellan 
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Fig. 147. Kyrkan frän Sö. Foto 1954. 


Die Kirche von SO. Church from S.E. 


tornkammaren (nuvarande vapenhuset) och långhuset insattes dubbeldörrar i ekimita
tion 1881, sedan 1951 gråmålade. Innan den nuvarande V ingången kom till hade kyrkan 
sin huvudingång på S sidan, genom ett vapenhus (se nedan). Dörröppningen där 
igensattes samtidigt med att Vingången togs upp. Kordörren i S upphöggs 1690 (INv.) på 
bekostnad av grevinnan Elisabet Cronström (s. 208, not 4). Denna s. k. lilla dörren vållade 
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Fig. 148. Plan. 1: 300. Uppm. John Söderberg 1950, kompl. 1953. 

Grundriss. Plan. 

sedan mycket bekymmer på grund av drag och man ämnade flera gånger igenmura 
den. Dörren, av brunmålad furu från 1881, omplacerades 1951; trappsteg av cement 
1881, sedan 1951 av huggen sten. 

Golv av trä i korsarmarna och i bänkkvarteren; i gången, tornkammaren och koret INTERIÖR 

kalksten, lagd 1881. Vid golvreparationer 1817 och 1829 igenfylldes gravarna i lång
huset och koret enligt Kungl. Maj:ts brev av år 1815, som påbjuder att begravningar i 
kyrkan ej få förekomma. Korgolvet höjdes och korsarmarnas golv ombyggdes vid se
naste restaurering 1951- 52. - Efter en eldsvåda 1647 säges golvet vara mycket ojämnt, 
och blott här och där stenlagt. 1687 fick kyrkan golv av ölandssten, vilket senare flera 
gånger reparerats. 

Koret och långhuset äro täckta av kryssvalv (fig. 156- -157) med ribbor av päron- VALv 

formad genomskärning. Ribborna i långhusets två V valv ha i hjässan vidgats till kors 
av halvstensbredd. Mellan andra och tredj e traven en kraftig gördelbåge. Valven vila 

11. Sveriges kyrkor. Uppland V I. 
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ÄLDSTA 

KYRKAN 

på samtidigt uppmurade väggpilastrar av tegel och svagt spetsbågiga sköldbågar. 
Korsarmarna äro försedda med enkla ribblösa kryssvalv på breda väggpilastrar. Valv 
och väggar äro vitputsade; på sköldbågar, gördelbågar och valvkappor spår av kalk
målningar (närmare härom s. 173). Tidigast omtalas interiörens rappning 1649, ny puts
ning 1775. Senaste kalkning 1952. 

Vid kyrkans restaurering 1951 upptäcktes i korets Ö vägg två nischer samt i korets 
N vägg en nisch. Av dessa har nischen i N väggen (H 80, B 68, Dj 68) varit brädfodrad 
och försedd med en dörr, såsom spår i gråstensmuren visa. Troligen till förvaring av 
de heliga kärlen och byggd i samband med det nuvarande koret vid 1200-talets slut. 
Efter valvslagningen har skåpet kommit ur funktion, eftersom korets NÖ valvpilaster 
skjuter ca 30 cm över skåpet.- Nischerna i Ö väggen äro tegelskodda (tegelformat 
28 x 13 x 9), den N större (H 110, B 101, D j 65) än den S (H 80, B 80, D j 60). Å ven dessa 
äro samtida med korets murar. Teglet, som ursprungligen var oputsat, vitlimmades 
dock efter valvslagningen. Båda nischerna hade botten och överstycken av gråsten. 
Ovanpå S nischen fanns flera lager av puts samt otydliga spår av målningar med röd 
färg. Nischerna ha stått öppna under medeltiden och hade antagligen någon praktisk 
funktion i samband med mässan, eller användes som plats för skulpturer eller dylikt. 
Igenmurningen skedde kanske i samband med altarpartiets omdaning under 1680
talet. Efter undersökningen 1951 murades nischerna igen. 

Alla tak äro klädda med svartmålad järnplåt. Före eldsvådan 1647 hade hela kyrkan 
spåntak, vilket förnyades efter eldsvådan (arbetena påginga 1649). Korsarmarna från 
1680-talet fingo redan från början plåttak. 1763 erhöll bleckslagaren Adam Schiulze 
betalt för att han med oljefärg strukit kyrkans järnplåtklädda tak, vilket torde ha till
kommit strax dessförinnan. Takkonstruktionen härrör delvis från 1600-talet, komplet
terad 1881. Långhusets takfot är inklädd med bräder. S korsarmen har profilerad, vit
målad taklist, som även följer röstets sidor. På kyrkans Ö gavelspets ett kors av järn 
och kopparplåt, kanske det som gjordes 1727 av mäster Elias Pheiffer (jfr även Munsö s. 
63). Taket fick ny plåtbeklädnad 1953. 

Kyrkans äldsta bevarade delar äro långhusets murar i V delen (fig. 148). Denna 
kyrka hade en högt sittande, rundbågig fönsteröppning åt S och sydportaL Om lång
huset täcktes av platt trätak eller visade öppen takstol är ovisst. Till långhuset anslöt 
sig troligen i Ö ett smalare kor, okänt om rakslutet eller med adsid. Med tanke på kyrkans 
läge vid den livligt trafikerade Mälarfjärden är det egendomligt, att kyrkan ej försågs 
med torn, som eventuellt kunde tjäna försvarssyften. Kanske hade kyrkan emellertid 
ett försvarstorn i sitt omedelbara grannskap - på kullen SV om kyrkan, där senare 
klockstapeln fick sin plats (jfr s. 157, not 1). Gravstenen över Ingeborg Ermundsdotter 
(se s. 205) kan möjligen ge en antydan om kyrkans tillkomsttid. Ingeborg antages ha 
levat under 1100-talets senare hälft och har sannolikt varit bosatt på det vid Ekerö 
kyrka belägna Askanäs. Hon har måhända varit gift med Erik den heliges broder Joar 
Jedvardsson, som levde på 1170-talet. Ekerö kyrka förekommer år 1303 under namnet 
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Fig. 149. Längdsektion mot N samt tvärsektion mot Ö, 1: 300. Uppm. John Söderberg 1950, komp!. 1953. 

Längsschnitt gegen N und Quersclmitt gegen O. Side section towards N., and end section towards E. 
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Fig. 150. Övre delen av en nischomfattad fönstergrupp, synlig på kyrkvinden. 

Foto 1950. s. 157. 


Oberer Teil cines Doppelfensters, sichtbar Upper part of group of windows in a niche, 

im nachboden der Kirche. visible in upper storey of church. 

ecclesia Askames (SD nr 1378). Detta tyder närmast på, att Ekerö från början var en 
gårdskyrka till Askanäs; möjligen uppfördes kyrkan under 1100-talets andra hälft. 
Denna datering bestyrkes även av ett dopfuntsfragment (se s. 196). 

uTVIDGNING Första ledet i kyrkans utbyggande till nuvarande storlek bestod i det att äldsta 
ÅT ösTER koret revs och att den nuvarande Ö delen tillfogades i flykt med det gamla långhuset, 

så att byggnaden fick salkyrkans form (fig. 148). Den utvidgade kyrkan erhöll på S 
sidan två grupper gotiska, tvåkopplade fönster, murade i oputsat tegel (fig. 150). Fönst
rens läge visar, att ingen traveindelning var planerad. Omsorgsfullt behandlad yta på 
Ö gavelns insida jämte spår av virkeskonstruktion där antyda, att kyrkan hade öppen 
takstol (fig. 151). På grund av fönsteröppningarnas form torde utvidgningen böra dateras 
till 1200-talets slut (jfr fönsterarkitekturen i Sigtuna Mariakyrka och i Skoklosters 
kyrka) eller omkr. 1300. 

sAKRisTIA sakristian i N ligger ej i förband med kyrkans murar. Dock var sakristian plan
lagd redan när man utvidgade kyrkan åt Ö, vilket den samtidigt anlagda vackra por
talen visar. Portalomfattningen ändrades vid en restaurering 1880-81 men återställdes 
1951- 52 (fig. 152). Tegelmurverket kring portalen har ursprungligen varit oputsat. 
Det vitmenades under 1400-talet och försågs med enkla, dekorativa målningar (se s. 173). 
Tegelmått 28 x 15 x 8,5. När kyrkan välvdes under 1400-talet, byggdes en valvpilaster 
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Fig. 151. Kyrkvinden mot Ö. Foto 1950. 

Dachboden der Kirche gegen O. Upper storey of church towards E. 

framför sakristiportalens V smyg. Dörren av furuplankor, mot kyrkan beklädd med 
järnplåtar, tillkom efter en stöld 1840 (sT. PROT.). Golvet av bräder. Före 1823 hade 
sakristian tegelgolv. 1744 (RÄK.) omtalas tegel m. m. till en liten murad källare under 
golvet för förvaring av vinet. sakristian är täckt av kryssvalv med helstensribbor, 
vilket mot kyrkan vilar på en rundbågig sköldbåge (fig. 148). Valvet härstammar från 
1400-talet. Ursprungligen har sakristian varit täckt med bjälktak, såsom delvis bibe
hållna hål efter takbjälkar i Ö och V väggarna visa. Samtidigt med valvslagningen 
har man förändrat N gaveln och försett denna med blinderingar i samma stil som på 
tornets övre del (fig. 143 o. 155). - I S väggen ett skåp (H 95, B 55, Dj 52), inklätt 
med bräder, vars gråmålade lucka har beslag från 1700-talet. Fönstret åt N vidgades 
1732 och 1862; järngaller alltsedan inbrottet 1840. Efter lång diskussion byggdes 1829 
en kakelugn i sakristian; nu avlägsnad. 

De nuvarande valven i koret och långhuset äro inbördes av samma typ och torde KYRKAN 

VÄLVEShärstamma antingen från 1400-talets förra hälft eller mitt (fig. 156-157, jfr valven i Fä
rentuil.a (fig. 97-99) och Sånga kyrkor. Kanske slogosvalven i två perioder. Den breda 
gördelbågen mellan andra och tredje traven (fig. 148) tycks bekräfta ett sådant antagande 
(jfr Sånga). Det kan även tänkas, att den breda gördelbågen markerade gränsen mellan 
koret och långhuset. Ett ovanligt långt kor således, vilket kan ha varit påverkat av 
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tiggarmunkordnarnas kyrkoarkitektur, en företeelse, som allmänt kan iakttagas i 
Finlands medeltida landskyrkor.1 

ToRN Tornet är uppfört av vald och kluven gråsten, murkrönens blinderingar av tegel 
(fig. 147, 155). Tornmurarna äro ej byggda i förband med långhuset. Samtidigt med tor
nets uppförande har man rivit långhusets V gavelröste och byggt tornets Ö mur på 
långhusets V kortsida. Långhuset och tornets bottenvåning voro förenade genom en 
stor välvd öppning, vilken igenmurades i samband med kyrkans restaurering år 1881. 
Såsom hörnpilastrar av tegel i tornkammaren visa, ämnade man från början slå valv 
även i tornets bottenvåning, vilket troligen dock ej genomfördes, eftersom inga spår av 
själva valvet synas i tornets andra våning. Troligen täcktes bottenvåningen urspr. av 
ett trätak, vilket med hänsyn till den större och högre öppningen till långhuset måste 
ha legat betydligt högre än det nuvarande taket. Det nuvarande trätaket i botten
våningen härstammar liksom all annan virkeskonstruktion från 1600- och 1700-talen, 
med kompletteringar 1881. 1686 förstorades V ingången och gjordes till kyrkans huvud
portal. Dessförinnan hade tornet endast en liten dörr åt V, vilken omtalas 1641 (RÄK.). 
- Järnförankringen och ett tegelfoder i mellersta delen insattes på 1680-talet för att 
tornet skulle kunna motstå ringningens påfrestning. Två ursprungliga dageröppningar 
finnas på S sidan, den översta med överliggare av trä. - Dörröppningen mot långhus
vinden med oregelbunden tegelomfattning och modern järndörr. Ljudgluggarna under 
1680-talet utvidgade, försedda med svarttjärade träluckor. Något ovanför ljudglug
garna ses gråstensskodda ställningshål i varje hörn (jfr Hilleshög, Adelsö m. fl.). 
Tornet torde ha tillkommit i omedelbar anslutning till kyrkans välvning under 1400
talets mitt eller något senare (jfr Adelsö s. 11 f.). 

Om tornhuvens utseende före branden 1647 har man inga direkta uppgifter. Efter 
branden fick tornet under 1650-talet en enkel pyramidformad huv, vilken är avbildad i 
AFRITNINGAR (fig. 146). Detta tornkrön var dock tänkt som ett provisorium och när 
under 1680-talet en omfattande reparation av kyrkan på initiativ - även med under
stöd- av greve Erik Lindschöld på Stafsund (se s. 170) kom till stånd, försågs tornet 
med en ny sirlig huv. En ritning från 1792 (fig.153) visar utseendet av denna huv, kanske 
utförd enligt förslag av Nikodemus Tessin d. y., som stod greve Lindschöld nära och 
även hade förmedlat förvärvet av ny altaruppsats (se nedan).2 Arbetena på tornet 
avslutades 1685, varefter klockorna ditflyttades. Under 1700-talets förra hälft genom
gick huven flera reparationer, bland annat försågs den öppna lanterninen eller de s. k. 
>>durksichterna>> (sT. PROT.) med luckor. 

År 1790 var en omfattande reparation och ombyggnad av tornhuven aktuell. Bygg
mästaren Pousette3 från Stockholm uppgjorde ritning därtill, vilken dock ej godkändes 

1 Jfr A. TuuLsE, Om konstförbindelserna Estland- Finland under medeltiden, Finskt Museum 1953. 
2 Möjligen uppfördes även manbyggnaden på greve Lindschölds Stafsund efter Tessins ritningar 

(E. LINDBLAD, Stafsund, i Ekerö förr och nu IV, Sthlm 1948, s. 9). Jfr även s. 170. 
s CLAES RAPHAELSSON PousETTE, f. 1739, byggmästare, ålderman och löjtnant vid Lofliga Borger

skapets Infanteri Corps, t 1810 (SvK Uppland l, s. 139, not 2). 
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Fig. 152. sakristians ingång. Foto 1953. S. 164. 


Eingang der Sakristei. Vestry entrance. 


av ÖIÄ, emedan arbetet skulle bli för dyrbart. I stället föreslog Ämbetet att tornets 
struktur måtte bibehållas och lanterninen förses med stora glasfönster. En ritning 
från år 1792, undertecknad å ÖIÄ:s vägnar av C. F. Adelcrantz och Thure G. Wennberg 
(fig. 154), visar tornet ungefär såsom det står nu. Ritningen sannolikt utförd av Wenn
berg.l Tornets virkeskonstruktion visar, att man i möjligaste mån utnyttjade stommen 

1 THURE WENNBERG, f. 1759, t 1818, arkitekt, >>konduktör» och sekreterare vid ÖIÄ samt amanuens 
vid Konstakademien . 
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Fig. 153. Tornet en!. uppmätning 1792. BST. S. 166. 


Turm nach einer Aufmessung von 1792. Tower, measurements made in 1792. 
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Fig. 154. Tornet, ändringsritning från 1792. BST. S. 167. 


Turm, Änderungsvorschlag von 1792. Tower, design for alterations, 1792. 
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från 1680-talet. I den yttre silhuetten ha endast vissa förenklande ingrepp företagits, 
lanterninen har bibehållit stora öppningar, och altaner med räcken av smidesjärn ha 
anordnats framför varannan arkad (fig. 154). Huven i sin nya form var färdig 1794. 
Arbetet utfördes av den ovannämnde byggmästaren Pousette. Under 1800-talet genom
gick tornhuven flera renoveringar, varvid bl. a. varannan lanterninöppning igenspikades 
med bräder och de övriga försågas med fönsterbågar; altanräckena av smidesjärn ut
byttes mot sådana av trä. 

vAPENHus Kyrkan har haft ett vapen h u s på S sidan. Enligt AFRITNINGAR (fig. 146) hade detta 
traditionellt utseende med rundbågig dörröppning och spåntäckt tak. På gavelfältet 
synes tre små gluggar (eller en glugg och två ankarjärn). Möjligen härstammar vapen
huset från sista byggnadsskedet under medeltiden. År 1642 omtalas bräder till ny 
vapenhusdörr. I samband med anläggandet av nya huvudingången från V 1686 togs 
vapenhuset bort, och S ingången till långhuset igenmurades. 

År 1647 den 27 juni hemsöktes kyrkan av en häftig vådeld, varvid tornspiran och 
alla tak brunna av samt även en del av inredningen skadades. Strax efter eldsvådan 
försågs kyrkan åter med tak och något senare med en provisorisk tornhuv. Även i 

REPARATroN kyrkans inre företogas nödtorftiga reparationer. Hela byggnaden var dock i ett ganska 
ocH uTvmo- miserabelt tillstånd ända till 1680-talets början. Då igångsattes på initiativ och delvis 
NING PÅ 1680

- även på bekostnad av greve Erik Lindschöld på Stafsund en omfattande renovering av
TALET 

kyrkan. Utom sin ovan beskrivna tornhuv erhöll kyrkan nu sina båda korsarmar (fig. 
158-159). Av dessa byggdes den S som gravkor för greveLindschöld och hans efterkom
mande, medan den N avsågs för försäljning till något av socknens herrskap.1 I samband 
med att korsarmarna och nya tornspiran uppfördes, reparerades kyrkan även i övrigt 
och försågs med en rad nya inredningsdetaljer (se nedan). Byggnadsarbetena voro i 
stort sett avslutade 1687, då kyrkans nya altartavla fraktades dit från Stockholm. 
Vissa arbeten genomfördes dock först under 1690-talet, korsarmarna välvdes sålunda 
1694. - Vid restaureringsarbetena intog >>konsterijke>> Mester Mårten Hack en ledande 
roll. För den skull fick han en gravplats i gången. 2 Uteslutet är ej, att ritningar till 

1 Erik Lindschölds tanke synes ha varit, att det N gravkoret skulle inköpas av hans trofasta vän 
Joel Gripenstierna på Kersö (om honom se s. 208, not 5). Gripenstierna använde sedan denna gravplats 
vid dödsfall inom sin familj, ehuru han icke var istånd att betala köpeskillingen. Då kronan senare 
gjorde anspråk på Gripenstiemas egendom, uppmärksammades även graven i Ekerö kyrka, varvid 
tydligen förutsattes, att köpet verkligen kommit till stånd. Anstalter träffades för att i stället använda 
graven för greve Robert Lichton (f. 1631, t på nyåret 1692). Först sedan graven långt senare tillerkänts 
den Gripenstieruska släkten, kunde den tagas i besittning för stamfaderns räkning, medan en gravplats 
för Liebton i stället uppläts i Kungsholms kyrka (A. MuNTHE, Joel Gripenstierna, en storfinansiär 
från Karl Xl:s tid, Uppsala 1941, s. 265; SvK, Stockholm III, Kungsholms kyrka, s. 99, 105). - Grav
ingångarna till båda korsarmarna igenmurades under 1860-talet. 

2 Murmästare MÅRTEN HACK var verksam även vid byggandet av Lindschölds Stafsund (E. LIND
BLAD, a. a., s. 9). Fick sedan tillstånd att slå sig ned på •>Bockålsunds krog)) i Ekerö sn, ett då för 
tiden berömt och av konungen själv flera gånger besökt näringsställe (H. RöTTORP, A. Tayard, i Ekerö 
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Fig. 155. Kyrkan från SV. Foto 1954. 


Die Kirche von SW. Church from S.,V. 
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Fig. 156. Interiör mot ö. Foto 1953. 

Inneres gegen O. Interior towards E . 

korsarmarna gjordes av N. Tessin d.y. Åtminstone hade han en viss andel i N gravkoret 
välvning 1694.1 

SENARE Av senare restaureringar har den under åren 1880- 81 verkställda icke varit till 
RESTAURE fördel för kyrkans interiör. Nya dörrar insattes, öppningen mellan långhuset och torn

RINGAR 
kammaren förminskades, fönstren förstorades och försågos med karmar av gjutjärn. 
Även inredningen omdanades (öppna bänkar, altaruppsatsens omgestaltning), det 
mesta härav likväl nu åter förändrat. År 1932 utarbetades ett restaureringsförslag av 
professor Hagnar Östberg, vilket realiserades partiellt, kalkmålningarna framtogos,. 

förr och nu IV, s. 25). Möjligen är han identisk med murmästaren Mårten Hack, som 1673 och åren 
därpå var verksam vid Kungsholms kyrka och därstädes har sin gravsten (SvK, Stockholm III, 
Kungsholms kyrka, s. 39, 108). 

l A. M U NTHE, a. a. S. 265. 
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Fig. 157. Interiör mot V. Foto 1953. 
Inneres gegen W . Interior towards W . 

altaranordningen restaurerades och vissa lösa inventarier konserverades av konser
vator Sven Dalen. De allra senaste restaureringsarbetena ha utförts 1951-52 under 
ledning av arkitekt Ärland Noreen, varvid orgeln flyttats till N korsarmen, korsarmar
nas golv omlagts, predikstolen flyttats något åt Ö och slutna bänkar insatts. Vidare 
igenmurades korets Ö fönster och N korsarmens fönster mot N. - Sedan 1926 har kyr
kan elektrisk värmeanordning. uPPVÄRMNING 

MURALMÅLNINGAR 

Av medeltida muralmålningar återstå i huvudsak slingornament på valvbågar och 
svicklar (fig. 156 o. 161). Färger: brunt, blågrönt, mörkbrunt. Fragment av figurala mål
ningar finns endast i tredje travens (från Ö räknat) NV svickel i form av en djävul som 
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Fig. 158. N korsarmen. Foto 1953. 

Närdlicher Kreuzarm. N. transept. 


rider baklänges på en ko eller oxe (fig. 161). - Vid 1400-talets slut torde alla valv och 
väggar varit täckta med fabulerande framställningar, varom en beskrivning (ULA, K: I, l) 
efter eldsvådan 1647 berättar följande: >>Af dhen gamble målningen och der uthi dhe 
gryrna Figurer under taket och på wäggarna måhlades, warandes fuhla och otienliga 
stycken af oskiähliga Chreaturs skapellser, ja och sielfwa dhen onda andans sällsamma 
lijknelser anstrukne, som intet ringa hindrade åhörarena wid dess åskådande at höra 
Predikan, utan gaf dhem swåra impressioner och tanckar». - Målningarna överkalkades 
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Fig. 159. S korsarmen. Foto 1953. 


Siidlicher Kreuza rm. S. transept. 


på 1680-talet. Vid restaureringen år 1881 framknackades vissa delar och avritades av 
O. Sörling (fig. 160). De fragmentariska figurframställningarna på Sörlings teckning 
äro följande: överst Kristi huvud med korsgloria; t. v. en skäggig man med högra armen 
upplyft, antagligen Johannes döpande Kristus; t. h. ett manligt helgon med bokpåse 
i vänstra handen, möjligen S. Lars; nederst ett huvud. Utom rankornament och scha
blonerade rosetter finns även ett vapen avbildat, tillhörande den adliga ätten Tott. 
Detta synes ha funnits i en valvsvickeL De nu synliga målningarna framtogos och 
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Fig. 160. Fragment av kalkmålningar. Teckning av O. Särling 1881. ATA. S. 175. 

Frag1nente von Kal1onalereien. Zcichnung von O. Sör1ing 1881. Fragtnents of n1urals. Drawing, 1881. 
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Fig. 161. Kalkmålningar mellan andra och tredje traven (frän Ö räknat). Foto S. Dalen 

1933. s. 174. 


Kalkmalereien zwischen dem zweiten und dritten Murals between seeond and third bays (counting 

. Gewölbejoch (von O gerechnet). from E). 

rekonstruerades delvis år 1933 av konservator Sven Dalen. Vid samma tillfälle visade 
det sig, att valv och väggar voro mycket illa åtgångna, stora delar voro nyputsade och 
målningarna bortskrapade. 

Till målningarnas datering torde det av SöRLING avbildade Tottska vapnet ge en 
viss utgångspunkt. Vapnet synes åsyfta Ivar Axelsson Tott\ som sedan 1466 var gift 

IVAR AXELSSON TOTT, f. ca 1420, svenskt och danskt riksråd, t 1495. Närmare se K. FABRICIUS, 
En nordisk lensmands liv i det 15de ärhundrede, Historisk tidskrift 1904, s. 199 ff. 

12. Sveriges kyrkor. Uppland VI. 

1 
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med konung Karl Knutssons dotter Magdalena och år 1468 blev ett slags medregent 
åt sin svärfar. Vid Karl Knutssons frånfälle trädde han dock tillbaka och fick 1479 
bl. a . Svartsjö län såsom livstidsförläning. Han har tidvis bott på Svartsjö och byggde 
där ett stenhus.! Om vapnet får anses angiva Ivar Axelsson såsom donator till mål
ningsdekorationen i kyrkan, skulle sålunda målningarna i Ekerö sannolikt ha kommit 
till efter 1479. Denna datering bekräftas bl. a. av den feta vinrankan (fig. 161), typisk 
för tiden omkr. 1480, särskilt i Albertus Pietors målningar. Motivet med djävulen och 
kon förekommer i Färentuna kyrkas vapenhus (se s. 120), i Ösmo kyrka, Södermanland2 

och i Nykyrko, Finland.3 Dessa målningar tillhöra dock en något tidigare period. 

INREDNING OCH LÖSA INVENTARIER 

ALTARE Altarbord av gråmålat trä tillkom 1881, omgjort 1952. 1881 avlägsnades troligen 
det gamla a ltaret, som 1829 (INv.) säges vara för stort. Vidare säges, att >>de stora 
Öppningarne under detsamma förorsakade drag>>. Sannolikt en medeltidsanordning med 
relikgömmor. Den nuvarande altartavlan (fig. 156 o. 162) - oljemålning på duk
i guldram, föreställer Kristus i Getsemane. Dagermått 250 x 140. Tavlan torde här
stamma från 1600-talets andra hälft och är under 1700-talet mycket hårt restaurerad. 
-Altartavlan är flankerad av två försilvrade träskulpturer som sedan 1846 (vrs. 
PROT.) ha gått under namnen >>Bättringen» och >>Tron» (fig. 163 o. 166). H 115. Skulpturerna 
köptes 1687 från Stockholm genom greve Erik Lindschölds försorg, varvid Nikodemus 
Tessin d.y. var förmedlare. De äro förstklassiga arbeten, troligen t illverkade i Burchardt 
Prechts4 verkstad efter Tessin d.y:s ritningar. På en ritning av Tessin till ett s. k. eastrum 
doloris i Riddarholmskyrkans finnas nämligen liknande profilörer (fig. 167). Endast 
putti ha en annan placering. Putton vid kvinnan med blicken riktad uppåt är på denna 
ritning vänd inåt och har en duva i vänster hand (fig. 165); den gråtande kvinnan har 
putton svävande vid högra sidan, med en kedja i vänster och en femuddig stjärna i 
höger hand (fig. 164), symboliserande själen som genom döden har blivit befriad från 

1 C. G. STYFFE, Skandinavien under unionstiden, Sthlm 1911, s. 377. 
2 Målningarna i Ösmo äro utförda av Målaren Peter, möjligen under 1450-talet och bekostades av 

Birgitta Olofsdotter, dotter av Olof Axelsson Tott (Ivar Axelssons halvbroder). Jfr l. WILCKE-LIND
QVIST, Ösmo kyrka, Sörmländska kyrkor 33, Eskilstuna 1944, s. 8. 

3 L. WENNERVIRTA, Goottilaista monumentaalimaalausta Länsi-Suomen ja Ahvenanmaan kirkoissa, 
Finska Fornminnesför. Tidskr. XXXVIII: 1, Helsinki 1930, s. 108 f. 

4 BuRCHARDT PRECHT, svensk-tysk bildhuggare (1651- 1738), kom efter utbildning i Hamburg 1674 
till Sthlm. Utnämndes 1681 till hovbildhuggare. 1684 utförde han efter Tessins utkast de berömda 
kungsstolarna i Storkyrkan. Efter en resa till Italien 1687 blev han alltmer inspirerad av Berninis 
barock och överhopades med uppdrag. - J. RoosvAL, Hofbildhuggaren Burchardt Precht, Sthlm 1905.. 

5 M. OLssoN, Riddarholmskyrkan, konsthistoriska studier, Sthlm 1918, s. 104. 
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Fig. 162. Altartavlan från 1600-talets andra hälft, 
under 1700-talet övermålad. Foto S. Dalen. 

Altarbild aus der zweiten Retable, part of altar de
Hälfte des 17. Jhts, liber corations, seeond half of 

malt im 18. Jht. 17th cent., roughly re
stored in 18th cent. 

jordelivets bojor.1 Huvudfigurerna bära strålkronor. Castrum doloris i fråga var utfört 
t ill prins Karl Gustavs (son till Karl XI, f. 1686, t 1687) begravning i april 1687.2 Enligt 
en samtida beskrivning personifierade figurerna kungahuset (den gråtande kvinnan?) 
och Svea rike. Dessa figurer äro med all sannolikhet identiska med profilörerna i Ekerö 
kyrka och såldes tydligen t ill kyrkan efter prins Karl Gustavs begravning.3 Vid flytt
ningen avlägsnades huvudfigurernas kronor (märken efter dessa finnas kvar) och puttis 
ställning ändrades för att anpassa figurerna till deras nya uppgift. Även duvan och 

1 Jfr S. WALLIN, Kyrkainredning för herremän, Sthlm 1948, s. 101 f. 
2 Enl. en senare påskrift på ritningen skall densamma avse prins Ulrichs (t 1685) begravning, men 

torde dock vara gjord för prins Karl Gustafs; se M. OLssoN, a. a., s. 146 f. 
3 Närmare se A. TuuLSE, Två märkliga barockskulpturer i Ekerö kyrka, FoRNVÄNNEN 1954. 
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Fig. 163. Vänstra altarprofilören. Foto 1950. Fig. 164. Högra profilören från eastrum doloris; 
s. 178. fig. 167. 

Linke Altarfigur. Left altar figure. Rechte Figur 
trum doloris, 

vom Cas-
Abb. 167. 

Right figure, detail of fig. 
167. 

kedjan togs bort, men den femuddiga stjärnan i den ena puttons hand finns kvar. 
Samtidigt med skulpturerna anskaffades en altartavla, även omnämnd RAK. 1687. 
Möjligen härröra från denna altartavlas ramverk de vackert skurna akantusornament 
av trä (fig. 168), som såldes 1883, men som återskänktes till kyrkan 1951 av friherrinnan 
Thyra Klinckowström, Stafsund.l 

År 1829 gjordes av bildhuggaren Olof Pettersson, Stockholm, en ritning till ny altar
u p p s a t s, vilken dock ej kom till utförande. Anordningen påminner mycket om Tessins 
stil och det kan tänkas, att bildhuggaren Pettersson i sitt förslag har haft det gamla 
ramverket som utgångspunkt. I stället för profilörerna har han föreslagit kandelabrar 

1 Friherrinnan THYRA KLINCKOWSTRÖM, f. 1874, dotter av prof. Hugo Gylden. - G. 1896 m. zoologen 
och författaren friherre AxEL KLINGKOWSTRÖM på Stafsund, f. 1867, t 1936. 
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Fig. 165. Vänstra profilören från eastrum Fig. 166. Högra altarprofilören. Foto 1950. 
doloris fig. 167. s. 178. 

Linke Figur vom Gas- Left figure, detail of Rechte Altarfigur. Left altar figure. 
trum doloris Abb. 167. fig. 167. 

(jfr Adelsö, fig. 15). År 1789 reparerades altaruppsatsen av professor Hallblad;1 kanske 
övermålades vid samma tillfälle även den ursprungliga tavlan. Vid restaureringen 1881 
ersattes tavlan med ett träkors och tavlan hängdes på korets N vägg. År 1932 åter
uppsattes tavlan efter restaurering av S. Dalen. 

Altarring halvrund, med svarvade dockor, gråmålad liksom altarbord och posta
ment under profilörerna. Tillkom 1881. 

Kyrkans samtliga medeltida träskulpturer såldes år 1883 till friherre R. M. MEDELTIDA 
TRÄsKULPKlinckowström på Stafsund och uppställdes därefter dels i ett litet privatkapell på 

TURER 

ERIK HALLBLAD, mälare och tavelrestaurator (1720- 1814), elev av O. Arenius, övergick alltmer 
från porträttmåleri till restaurering av målningar. I detta fick han stor skicklighet och anlitades även 
för restaureringsuppdrag från utlandet. 

1 
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Fig. 167. Ritning av Nieodemus T essin d. y. till ett eastrum dol01·is för prins Karl Gustaf, t 1687. 

Nationalmuseum. S. 178. 


Zeichnung von Nieodemus T essin d. J. zu einem east Drawing for a'east rum dolm·is' for Prince Karl Gustaf, 

rum doloris fi.ir Prinz Karl Gustaf, t 1687. t 1687, by Nieodemus Tessin the Younger. 
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Fig. 168. Akantusornament, trol. från ramverket till altartavla från 1687. Foto 1953. S. 180. 

Akanthusornament, vermutlieb vom Rahmenwerk des Acanthus ornaments, probably from frame work of 
Altarbildes von 1687. altar piece, 1687. 

Marienö i Mälaren vid Stafsund, dels i en bönekammare på Stafsund.1 Den nuvarande 
ägaren av dessa föremål är biskopen av Stockholms romersk-katolska stift. 

Al tarskåp (fig. 171), bestående av corpus och två flygeldörrar med målad och förgylld 
träskulptur av ek; på dörrarnas utsidor målningar på kredering. I corpus (fig. 169) jung
fru Maria med Jesusbarnet, framställd som den apokalyptiska kvinnan på månskäran, 
omramad av molnkrans (Upp. 12: l); t. v. S. Katarina med svärd och hjul, t. h. S. 
Barbara med torn. Kronor och mantlar förgyllda, mantelfoder blå. - På dörrarnas 
insidor (fig. 171) 12 apostlar, av vilka dock endast tre äro medeltida, nämligen Paulus 
med svärd (vänstra flygelns nedre rad), Bartolomeus med kniv (högra flygelns övre 
rad) och Simon (vänstra flygelns övre rad; högra handen med såg restaurerad). A v 
en beskrivning från 1883 i ATA framgår, att då blott funnos kvar tre apostlafigurer. 
Övriga apastiafigurer torde ha tillkommit vid skåpets restaurering kort efter 1883, då 
det ommålades och även i övrigt genomgick vissa ändringar. Sålunda blev molnkransen 
kring jungfru Maria kompletterad med kerubhuvuden efter mönster av serafimerkedjan; 
urspr. torde där ha funnits rosor. - Målningarna på dörrarnas utsidor (fig. 170) fram-

Friherre RuDOLF KLINCKOWSTRÖM (1816- 1902) var sedan 1863 gift med en polskrysk dam, MARIE 
DE LABENSKY (1832- 1907). Hon var katolik och lät under 1890-talet på Marienö i Mälaren bygga 
ett litet privatkapell av trä. 

1 
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Fig. 169. Altarskåpets mittparti fig. 171. Foto 1953. 

Mittelpartie des Altarschreines Abb. 171. Middle part of triptych fig. 171. 

ställa jungfru Maria och Gud Fader. Vid målningarnas restaurering lämnades Marias 
ansikte i sitt skadade släta tillstånd. A v Marias krona endast några spår kvar. Domine
rande färger: rött, mörkgrönt och grått. Bakgrund cinnoberröd med svarta schablon
mönster.- En till altarskåpet hörande originalfigur (fig. 172), Petrus(?), finns nu åter i 
Ekerö kyrka, skänkt dit 1952 av ryttmästaren J ohan Ihre på Ekebyhof. Denna figur 
hade tydligen före 1883 kommit i fam. Ihres ägo. Figuren har kvar sin urspr. kredering 
och färg. H 44,5. 

På grund av dess likhet med altarskåpet i Boglösa kyrka kan altarskåpet i Ekerö 
anses härstamma från 1470-talets början och torde vara tillverkat i Bertil Målares 
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Fig. 170. Målni~garna på altarskåpets flyglar (jfr fig. 171). Foto 1953. 

Gemälde auf den Fliigeln des Altarschrei- Paintings on wings of trlptych, fig. 171. 
nes, Abb. l 71. 

verkstad, Stockholm (jfr SvK, Stockholm I, Storkyrkan, s. 406). Apastiafigurerna visa 
släktdrag med apostlar i Hammarby kyrkas altarskåp från samma tid (SvK, Uppland 
V, s. 200). Corpus' H 115, B 117. - Skåpet konserverades 1953 av Bo Wildenstam, 
varvid de medeltida figurerna befriades från senare övermålning. 

Reli e f ur ett altarskåp (fig. 173). Madonnan med barnet, omgiven av S. Barbara 
t. v. och S. Dorotea t. h. Grupp i ek, Barbaras krona av björk eller lind; nedre kanten 
har blivit lagad med furu. På kvinnornas hår och Doroteas korg rester av kredering 
som modellerats för att återge hårlockar resp. korgflätning. Kronorna förgyllda, spår 
av blå färg på mantelfoder samt silver och gul färg på bänken. Troligen ett arbete av 
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Fig. 171. Altarskåp från 1470-talet av en stockholmsmästare. Foto 1952. S. 183. 

Altarschrein eines stockholmer Meisters aus den Triptych, circa 1470, by a Stockholm master. 
1470-er Jahren. 

stockholmsmästaren Jordarr Målare, omkr. 1470, varvid ett kopparstick av den tyske 
Meister E. S. har använts som förlaga.! H 134, B 95. Sedan 1953 dep. i SHM (inv. nr 
24725). Tidigare övermålningar avlägsnades av konservator S. Dalen 1953. 

Tri,umfkrucifix (fig. 174-176). Figuren av lind, med svaga krederingsspår, nästan 
all färg borta. Korset av furu, inga spår av urspr. färg. Tvärarmarna och korsstammen 
stympad. Korset har varit kantat av utskurna liljeformade ornament, av vilka endast 
två blad finnas kvar på tvärarmarnas nedre kant. På de fyrkantiga plattor som finnas 
på korsstammens ändar ha funnits evangelistsymboler, skurna av trä. Av dessa finns 
numera endast Johannes' örn kvar. - Detta är en av de mest uttrycksfulla korsfästelse
figurer som finnas bevarade i Sverige (fig. 176). Som närmaste motsvarighet kan nämnas 
ett krucifix i Sorunda kyrka, Södermanland. Antagligen utfört omkr. 1500. Under 
1800-talet ha figuren och korset blivit övermålade med grå färg. Denna avlägsnades av 
konservator Bo Wildenstam 1953. Figurens H (med armar) 175, B 135, korsets H 284, 
B 156. 

Krucifix (fig. 177) av ek, armar av lövträ, senare insatta, varvid armarnas ställning 
höjdes. Även länddukens sidapartier av lövträ senare pålagda. Huvudet antagligen 
också ändrat i sin ställning. Benen avslagna, antagligen ha även dessa blivit senare 

1 A. ANDERssoN, Jordarr Målare - en stockholmsmästare på 1400-talet, i SvD 6/8 53. - Jfr en 
liknande grupp frän Tierps kyrka, numera i SHM, inv. nr 8288. 
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Fig. 172. Apostlafigur, urspr. från 

altarskåpet fig. 171. Foto 1953 . 


I kyrkan. S. 184. 

Apostelfigur, ur Figure of a t>ostle, 

sprtinglich vom originally form ing 

Altarschrein Abb. part of triptych 
171.lndieKirch e. in fig. 171. 

insatta. Korset saknas. På huvudet spår av kungakronan. Svaga krederingsspår på 
ländduken och svart färg håret. I övrigt nästan all färg borta. Själva kroppen och 
huvudet härstamma från tiden 1200- 1230 och tillhöra den s. k. Gualövs-gruppen.1 

1 C. R. AF U GGLAs , Gotlands medeltida träskulptur till och med höggotikens inbrott, Sthlm 1915, s. 322 ff. 
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Fig. 173. Relief ur ett altarskåp, omkr. 14 70, troligen ett arbete av stockholmsmäs
taren Jordan målare. Foto I. Andersson 1952. S. 185. 

Relief aus einem Altarschrein, um 1470, ver Relief from a triptych, abt. 1470, probably a · 
mutlich eine Arbeit des Stockholmer Meisters work of the Stockholm master Jordan Målare 

Jordan des Malers. (the Painter). 
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Fig. 174. Triumfkrucifix, stockholmsarbete från omkr. 1500. Foto 1953. S. 186. 

Triumphkruzifix, stockholmer Arbeit um 1500. Rood, Stockholm work, abt. 1500. 
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Fig. 175. Detalj av krucifixet fig . 174. Foto 1953. 


Detail vom Kruzifix Abb. 174. Detail of road, fig. 174. 
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Fig. 176. Detalj av krucifixet fig. 174. Foto 195.3. 


Detail vom Kruzifix Abb. 174. Detail of rood, fig. 174. . 
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Fig. 177. Krucifix från omkr. 1230, ändrat under 1400-talets förra hälft. Foto 1953. S. 186. 

Kruzifix um 1230, in der 1. Hälfte des 15. Jhts. ver- Fragment of crucifix, abt. 1230, altered during first 
ändert. half of 15th century. 

Under 1400-talets förra hälft har en modernisering ägt rum, varvid man gjorde de ovan 
beskrivna ändringarna. H 60. Konserverades 1953 av Bo Wildenstam. 

Helig biskop (fig. 178). Av lövträ, med delvis väl bevarad medeltida polykromi. 
Händerna avslagna. Biskopen är framställd iklädd alba med grönaktiga schatteringar, 
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Fig. 178. Helig diakon, 1300-talets mitt, samt helig biskop, 1200-talets mitt. 

Foto 1953. S. 192 o. 194. 


Heiliger Diakon, Mitte des 14. Jhts., sowie A saintly deacon, mid-14th century, and 

Ileiiiger Bischof, Mitte des 13. Jhts. a saintly bishop, mid-13th century. 

13. Sveriges kyrkor. Uppland VI. 
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röd dalmatika med schablonerade rosetter i guld samt gyllene mässhake med stående 
krage och mörkblått foder. Mitra med rester av förgyllning, översida röd. På mitrans 
framsida en urtagning för ett stycke bergkristall el. någon annan, nu bortkommen 
inläggning. Rosafärgad, livlig karnation, bruna ögon, hår och skägg förgyllda och brun
laserade. Röda skor. Omkr. 1250. H 132. Sedan 1953 dep. i SHM (rNv. nr 24725). 

Helig diakon (fig. 178). Av lövträ, med delvis väl bevarad medeltida polykromi. 
Händerna avslagna. Alba försilvrad, laserad dalmatika med röda tvärränder samt 
grönt foder. Schablonerade rosettmönster m. m. i guld på röda partier. Mörkrosa karna
tion, blå ögon. Håret har varit guldlaserat. 1300-talets mitt. H 103. Sedan 1953 dep. 
i SHM (INv. nr 24725). 

Medeltida ljusstav av lövträ (fig. 179), avsedd för processioner. Kapitälet är 
6-kantigt med genombrutet listverk; staven spiralskuren. Ljusbärande ängel saknas. 
Spår av kredering och röd färg. 1400-talet. L 295. - A v en annan liknande stav finns 
endast kapitälet bevarat, monterat på ett stativ från 1800-talet. År 1883 upptages 
endast en ljusstav, som tillsammans med övriga skulpturer såldes till friherre Klinckow
ström. Ljusstaven skänktes tillbaka till kyrkan år 1951 av friherrinnan Thyra Klinckow
ström. 

Utom här beskrivna föremål upptages år 1883 »En bild av den heliga Anna. Omkr. 
2 fot hög. Skadad)>. Finns ej kvar. 

Krucifix av målat trä, skuret av en bysnickare i Undersvik, Hälsingland, med ett 
romanskt krucifix i Undersviks kyrka som förebild. Skänkt till kyrkan 1943 av sterb
huset efter professorn vid Konstakademien Bertil Damm (1887- 1942). H 145. 

PREDIKSToL Den nuvarande predikstolen av trä anskaffades 1881 (fig. 156). Grågrön, med för
gyllda ornament (lagens tavlor, hjärta, kalk och bok) och lister. Flyttades 1951 till 
väggpilastern mellan första och andra traven. Enkelt arbete. - Gamla prediksto
len finns nu i SHM (fig. 180) (inv. nr 23003:58). Polygonal korg med kolonner i hörnen 
och skulpterade evangelister på korgfälten. Bukigt underrede. Ljudtakets krön nu borta, 
endast gavelfragment och en krönande Kristusfigur finnas kvar. Denna predikstol 
skänktes på 1650-talet av vinskänken Nils Dom på Sanda och är troligen ett arbete av 
Lars Olsson i stockholms-mästaren Hans Behms verkstad.! Samme mästare har leve
rerat predikstolar till Munsö kyrka i Färentuna härad (s. 74) samt Halla och Lunda 
kyrkor i Södermanland. Predikstolen har en vacker färghållning, som aldrig blivit 
förvanskad. Grundfärgen är gulbrun, kolonettema mörkt rödbruna, ornamenten svarta. 
Målningen tillkom först 1661, och betalades troligen av Jöns Nilsson Dom, vars namn 
står målat med svart på underredet. - Ursprungligen stod predikstolen på S sidan, 
men flyttades till N på 1680-talet. 

TIMGLAs Timglas på predikstolen. Svartmålat, står på ett modernt järnstativ från 1937. 
Timglaset köptes 1706 (RÄK.). H 54. 

1 HANs BEHM finnes upptagen i Stockholms snickareämbetes rulla för 1655 och var åtminstone 
under senare delen av sin verksamhet en stockholmsmästare med fast verkstad (RABEN, s. 174, 184 f) . 
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Fig. 179. Kapitäl till en medeltida ljusstav. 

Foto 1953. 


Kapitell eines mittelaJ ter- Top of mediaeva! proces-

Iichen Prozessionsstabes. sion light standard. 

År 1650 lät grevinnan Ebba Leijonhufvud på Ekebyhofl göra >>ett skrankewärke KoRsKRANK 

emellan Choret och kyrkian, medh swarfwade Pehlare, och med een gerhehn grön mål
ning anstruket, dher ofwan uppå ett Crucifix, hwilket skrankewärke hängde i hoop 
medh Predikstohlem. Skranket togs ned 1687 i samband med nya altaruppsatsens an
skaffande; nu borta. Två järnkrokar i triumfbågen ha möjligen haft samband med 
skranket. 

Slutna bänkar med enkla fyllningar målade i grågrönt, gult och grått insattes vid BÄNKAR 

kyrkans senaste restaurering 1951- 52. Dessförinnan hade kyrkan öppna bänkar, 
tillkomna 1881, då bänkinredningen från 1686 avlägsnades. Kring väggarna grågrön 
träpanel. 

Grevinnan EBBA LEIJONHUFVUD (LEWENHAUPT), f. 1595, t 1654. Dotter av riksdrotset, greve 
Mauritz Lewenhaupt. - G. 1:o 1613 m. SvANTE MAURITZSON STURE (1587-1616), 2:o 1618 m. CLAES 
CHRISTERSSON HoRN d. y. (1583- 1632). Ägde efter Horns död Ekebyhof som av henne och honom 
genom köp och byte av olika gårdar omkr. 1621 bildades till ett säteri. 

1 
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NUMMER

TAVLOR 

ORGEL
LÄKTARE 

[)OPREDSKAP 

Nummertavlor.- l. Ett par, i förgyllda ramar med överstycke och guirlander vid 
nedre kanten. Även foten av trä ursprunglig, med förgyllda ornament. Sengustavianska, 
skänkta 1790 av underståthållaren Ahlman1 på Närlunda. H 110. - 2. Ett par, i för
gyllda ramar med palmkvist och duva som frontespis, Rokokoornament av gips på 
hörnen. Skänkta 1881 av spegelfabrikör C. Th. Svanberg som bodde i Träkvista på 
somrarna. H 95. 

Läktare n i V, gråblå, med förgyllda ornament, var före 1952 sammanbyggd med 
orgelfasaden. Tidigaste uppgift om läktare är från år 1638. Den nuvarande läktaren 
fick sitt utseende 1842 respektive 1932 i samband med orglarnas uppsättning. Orgeln 
(fig. 158) flyttades 1952 till N korsarmen och ombyggdes av Åkerman & Lund, Sund
byberg, varvid delar av orgeln från 1932, utförd av samma firma, samt en orgel från 
1842 av orgelbyggaren Pehr Zacharias Strand, användes. Fasaden är från 1842, grå
målad, med förgyllda ornament. - Sin första orgel fick kyrkan år 1685. Det var 
ett litet >>positiv>> (= orgel utan pedalstämmor), som skänktes av greve Erik Lindschöld. 
Strands orgel föregicks av en orgel, byggd 1820 av Anders Svanström i Strängnäs. 
Denna orgel visade sig dock redan från början vara alldeles oduglig. 

Dopställ av trä, pseudogotiskt, sedan 1951 gråmålat. Skänkt 1918 av P . O. Wallin, 
Rastaborg, och F. Hansson, Stafsund. -Den forna dopfunten förvaras i fragmen
tariskt skick i kapellet på Marienö (fig. 181), dit den kom genom köp 1883 (jfr s. 183, 
not 1). Enligt det bevarade fragmentet av kalksten att döma har cuppanvarit cylindrisk, 
oornerad och med koniskt avslutad nedre del. UttömningshåL 1100-talets slut?2 1713 
(INV.) beskrives funten på följande sätt: >>Fonten synes icke wara marmor steen olijk, 
utholkad ofwan utj och står på ett annat slagz uthuggen Stenfoot, med en trind bräd
skifva ofwan på>>. 1634 beslöts att funten skulle föras fram i högkoret (sT. PROT.). Den 
utflyttades ur kyrkan 1789. 

Dopskål av tenn, med två öron och ingraverat spegelmonogram V FR (= von 
Frölich) på sidan (fig. 182). Enligt stämpel utförd av Hans Moritz (Mauritz), kanugjutare 
i Stockholm 1652-88.3 D 25. Enligt tillägg till INV. 1690 skänkt under kyrkoherde 
Martinus Bergqvists tid (s. 208, not l) av friherrinnan Margaretha Frölich.4 

Dopfat av driven och punsad mässing (fig. 183, UPPS. UTST.KAT. nr 51). I mittfältet 

1 P EHR ZACHARIAS AHLMAN, f . 1734, lagmans titel 1782, tf. underst åth. 1790, v. pres. i Vasa hovrätt, 

t 1802. - G. 1770 m. MARIA ELEONORA KAMMECKER (1740-1808). 
2 Dopfunten i Toresund (Söderml.) har en liknande cuppa, med en inskrift som bidrar att fastställa 

tillkomsttiden till 1100-talets slut (R. NoRBERG, Medeltida dopfuntar i Sörmland, Sörmländska kyrkor 

II, Eskilstuna 1944, s. 13). Jfr även funten i Haga kyrka (SvK Uppland IV, s. 196). 
3 LöFGREN l: 2, s. 89 ff, fig. 27. 
4 Antagligen PLANTINA MARGARETA BENGTSDOTTER, t 1690. Hon var g. m. CARL GusTAF FRÖLICH 

{1637-1714) i hans första gifte. Denne blev dock friherre först 1700. G. 2:o med BEATA CHRISTINA 
CRONSTRÖM, syster till Elisabet Cronström, g . m. greve Erik Lindschöld på Stafsund (se s. 208, not 4). 
Det kan t änkas, att dopskålen skänktes som ett minne efter Margareta Frölich. 
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Fig. 180. Äldre predikstol från 1650-talet, i SHM. Foto ATA. S. 194. 

Ältere Kanzel aus den 50-er Jalu·en des 17. Jhts. Pulpit, circa 1650. 

Evas skapelse, på kanten mandelformade bucklor och punsad ornering. Skänkt 1651 
från Kaggeholm. D 48. På dopstället. 

Kalk av silver, förgylld inuti, på nod och kanter. Enligt stämplar utförd 1837 av C\ArrvAnos-

Johan Petter Grönwall, mästare i Stockholm 1807- 42. H 18. - Tillhörande p a ten KÄRL 

med samma stämplar. D 19. 
Oblataskar. l. Av silver, förgylld inuti och på kanten. Rund, med profilerad övre 

kant. Samma stplr som på kalken. H 7, D 12. - 2. Av svarvat lövträ. Enkel, 1800
talet? D 22. 

År 1840 stals allt silver från kyrkan; en del återfick man dock senare, delvis i skadat 
skick. Bland försvunn et altarsilver kan nämnas två kalkar, av vilka den · ena 
skänktes 1628 av Erich Larsson från Malmvik i Lovö sn, den andra av fru Maria Jacobina 
Skytte från Skytteholm.l Dessa kalkar med tillhörande patener användes som material 

1 MARIA NÄF, t 1649. - G. 1606 m. JoHAN SKYTTE, f. 1577, blev 1602 efter universitetsstudier 
prins Gustaf Adolfs lärare, adlades 1603, riksråd 1617, fick sedermera olika politiska o. a. uppdrag. 
Såsom generalguvernör över Livland, Ingermanland och Karelen (1629) och som första universitets
kansler i Dorpat (1632) genomförde S. omfattande reformer i Baltikum. President i Göta hovrätt 1634, 
t 1645. - SKYTTEHOLM (Ålhammar) i Ekerö sn byggdes ut av honom under 1630-talet som sätesgård. 
Han hade förvärvat ett stort antal hemman i trakten, vilka lades som underlydande landbogods under 
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Fig. 181. Dopfuntsfragment från 1100-talets slut. Foto 1952. 
s. 196. 

Taufsteinfragment aus dem En- Fragment of font, end of 12th 
de des 12. Jhts. century. 

till den nuvarande kalken och oblatasken. - 1737 upptages en oblatask av silver, 
gåva av Elsa Philipsdotter efter hennes salig man kyrkoherde Peder Laurentii 1635 
(närmare härom se kannan). - År 1545 levererades till Gustav Vasa: kalk med paten, 
förgyllda; paten, oförgylld; monstrans, förgylld; oljekar, 3 st., oförgyllda; krona, förgylld; 
ströningar, förgyllda; ax, votivgåva, sannolikt oförgyllt.l 

Kanna av silver, päronformad. Förgylld inuti och på noderna. Inskrift: G.o.s. E.PH.D. l 
A.P.S.E. P.D.I.P.S. l AO 1644 l PETRUS L. AUSTROMANUS l ELSA PHILIPS DTR. l AO l 1635 l 
OMGJORD OCH TILLÖCKT MED l KYRKANS KÅSTNAD l ÅR 1742 l OCH l WÄGER 135 LOD l 
REPARERAD l ÅR 1841 l WÄGER 128 LOD. Initialerna i första raden jämte årtalet 1644 
syfta på en vinkanna som skänktes av kyrkoherde Gudmund OlofsSon (Gudmundus 
Olai Barzelius) och hans maka Elsa PHilipsDotter. - A.P.S.E. P.D.I.P.s. syfta på »några 
Hennes K. Barn som här i kyrkian liggia begraffne hwilkass nampn brede widh 
begges wåra stå wtstuckne på kannelockeb (L 1: 1). - Elsa Philipsdotter var i 
sitt första gifte förenad med kyrkoherde Petrus Laurentii Austromanus, som var 
Barzelius' föregångare och dog 1635.2 Till hans minne skänkte hustrun en silverask 
1635 (se ovan), vilken blev använd när kannan omgjordes 1742. P å nya kannan anbrin
gades inskriptionerna både från silverasken och från den gamla kannan. 3 P å halsen 

det nya säteriet, som omkr. 1670 började kallas Skytteholm. Bland dessa gårdar funnos å tskilliga som 
sedan bildade särskilda säterier (Kersö, Kalvvik). Närmare se A. JANSSON, Skytteholm, i Ekerö förr 
och nu VII, Sthlm 1951, s. 9 ff. 

1 O. KÄLLSTRÖM, a. a., s. 166. 
2 PETRus LAURENT!l AusTROMANus, kh i Ekerö 1627-35; GuDMUNDus OLA! B ARZELIUS kh 

därstä des 1635-55; närmare om dessa se H . RöTTORP, a . a., s. 45 ff. 
3 H. RöTTORP, Ekerö socken på Johan Skyttes tid, i Ekerö förr och nu VII, Sthlm 1051, s. 49. 
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Fig. 182. Dopskäl av tenn frän 1600-talet. Foto 1950. S. 196. 


Taufschale aus Zinn aus dem 17. Jht. Pewter christening bowl, 17th century. 


Fig. 183. Dopfat av mässing frän 1600-talets mitt. Foto 1950. S. 196. 


Taufbecken aus Messing aus der Mitte des 17. Jhts. Brass christening dish, 17th century. 
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stämpeln G.H. (= Gustaf Henning, mästare i Stockholm 1731-53) samt åldermans
ranka. H 37. 

Sockenbudstyg av silver, kalk med vinbehållare i foten. Stämplar: IB, Stockholms 
stadsstämpel, L; utförd 1723 av Jacob Brunck, mästare i Stockholm 1715- 43. H 12,5. 
Tillhörande paten med samma stämplar. D 10. Allt i kalkliknande behållare av trä, 
överdragen med brunt skinn. H 15. Som material för sockenbudstyget användes bland 
annat silverbokstäver och plåtar från ett antependium samt det gamla sockenbuds
tyget (INV. 1724). 

Brudkrona, tillverkad av W. A. Bolin, Sthlm, och skänkt av Ekerö kyrkliga sy
förening 1938. Inlagd med bergkristall m. m. - 1669 (INv.) omtalas en brudkrona 
>>af oächta perlon>. 

LJusnEDsKAP Ljuskronor av brons eller mässing.-- l. Tio ljusarmar i en krans. Staven krönt av 
en människofigur. Rik dekoration (blomkalkar, reflexblommor m. m.). Stor kula. En
ligt inskrift på kulan skänkt av greve Erik Lindschöld 1676. H ca 100. - 2. Sexton 
ljusarmar i två kransar. Staven krönt av S. Göran stridande med draken. Ovanligt stor 
kula. Enligt inskription på kulan skänkt av grevinnan Augusta Aurora Wrangel år 
1682.1 Nederst hänger en vapenplåt med givarinnans vapen i relief. H ca 190. Kronan 
renoverades 1950. -3. Tolv ljusarmar i en krans. Enligt inskrift skänkt av lantbrukaren 
Gunnar Hallström och hans maka lVIargareta Rittner på Asknäs 1946. H 65. - L j u s
krona av försilvrad mässing. Sex ljusarmar i en krans. Empire. H ca 32. - L j uslerona 
med kristallprismor. Åtta ljusarmar i en krans. Skänkt 1817 av baron Sylvander.2 

H 90. - Ljuskrona av mässing och svart pläter. Åtta armar i en krans. Empire. 
Skänkt från Ålby. H 75. 

Ljusarmar. - l. Av mässing, med tvådelad ljusarm. 1600-talet. L 45.- 2. Ett par, 
av driven och punsad mässing. Vridet skaft; på väggplattan stiliserade blomornament 
samt bucklor. Enligt inskrift skänkta av Gilius Schröder och Catarina Königh 1725.3 

L 37. - 3. Av mässing, elva stycken, de flesta från 1800-talet. 

Ljusstakar. - l. Ett par, av silverplåt. Enligt stämplar med SW två gånger av 
Sven Jönsson Wallman, mästare i Göteborg 1685- 1706 (1711).4 Enligt inskrift på nedre 
kanten skänkta av Alexander Cock och hans hustru Christina Cronström jämt e deras 
arvingar 1713.5 H 28. - 2. Ett par, av tenn. Stämplar: Riga stadsstämpel, initialerna 

1 AuausTA AuRORA WRANGEL, f. 1658, t ogift 1699, dotter av fältmarskalken greve Karl Gustaf 
Wrangel. Ärvde Ekebyhof i Ekerö sn efter sina föräldrar, som inköpte gården 1661. 

2 Friherre Josu A SYLVANDER, f. 1769, landshövding i Halmstads län 1812, adlad s. å ., justitieråd 
1818, t 1833. - G. 2:o 1802 m. friherrinnan EVA CHHISTINA CARDLINA GRIPENSTIERNA (1782- 1815), 
dotter av friherre Carl Gripenstierna som ägde Kersö i Ekerö sn. 

3 GILIUS ScHRÖDER, bergskollegii lantmätare, arrendator av Stafsund, t 1727.- G. m. KATHARINA 
KöNIG, dotter av borgm. Blasius König i Karlskrona. 

4 UPMARK, S. 314 f. 
5 Om ALEXANDER CocK och CHRISTINA CRONSTRÖM se S. 208, not 6. 
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Fig. 184. Ljusstake av järn, medeltida typ. 

Foto 1950. 


Leuchter aus Eisen, mit- Iron candlestick, mediae
telalterlicher Typ. val type. 

P M, antagligen av Peter Meese (Mehse, Maas), kanugjutare i Riga 1659-83?1 H 30. 
- 3. A v järn, för fyra ljus (fig. 184). E n >>tre-fob> uppbär ett mittstöd: rakt överstycke 
med ljuspiphållare ornerat med degenererade liljemotiv. Mittstödet slutar upptill i en 
ögla. Medeltida typ. H 67. Omtalas tidigast 1713 (INv.). 

Kyrkan har haft ett mycket rikt bestånd av textilier, de flesta skänker efter kyrka
restaureringen under 1680-talet. År 1883 sålde församlingen ett större antal textilier TEXTILIER 

till SHM (rNv. nr 7340). 

Antependier. - l. Småmönstrad silverbrokad i brunt och gult, utan spår av orne
ring. 1600-talets förra hälft. Antagligen skänkt av friherrinnan Wattrang 1726 (jfr 
nedan). H 86,5, L 285. Nu i SHM. - 2. Sammansatt av tre våder vit atlas och två 
våder blekt röd sidendamast, strömönster, italiensk, 1600-talets början (fig. 185). Upptill 
ett brun av röd sammet med spår av bokstäver G S S E L H C H. Blått linnefoder. 

1 J. GAHLNBXCK, Zinn und Zinngiesser in Liv-, Est- und Kurland, Liibeck, 1929, s. 183. 
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Skänktes 1637 av Ebba Leijonhufvud på Ekebyhof. Initialerna åsyfta Greve Svante 
Sture, Ebba LeijonHufvud och Claes Horn (se s. 195, not 1). 1737 (rNv.)angesattpå 
antependiet varit tre stycken silverplåtar med vapen, vilka jämte åtta silverbokstäver 
1723 användes till sockenbudstyget (se s. 200). H 105, L 203. SHM. - 3. Utfört av en 
broderad kjol med bården placerad uppåt. Vit sidendamast med osymmetriskt fantasi
mönster från 1600-talets slut; orientaliskt? Bården består av lambrequinformer, utförda 
med guld- och silvertråd. Högklassigt broderi från början av 1700-talet. Mellan sidenet 
och kjolens brunröda linnefoder en tunn vaddering. Skänkt 1726 av friherrinnan Watt
rang (jfr röda mässhaken).1 H 90+28, L 292. SHM. - 4. Röd sammet, i mitten IHS, 
kantad med silverband. Skänkt av kanslirådet A. Ihre och hans systrar på Ekebyhof 
1850.2 H 98, L 300. - 5. Svart sammet, i mitten IHS och palmkvistar, allt i silver. 
1800-talet. H 90, L 195. - 6. Rött mönstrat siden, i mitten broderat kors i silver. Kantat 
med silverband. Skänkt 1914 av friherrinnan Thyra Klinckowström (s. 180, not l) m. fl. 
H 110, L 215. 

Mässhakar. - l. Av röd silkessammet, med applikationer. Applicerade delar av 
profant broderi, av samma slag som antependiet nr 3 och håven, fig. 187. Skänkt av 
friherrinnan Catharina J acobina Wattrang 1726. Renoverad 1945 (Libraria). - 2. A v 
svart sammet, med kors och Jehovah-soL Given i testamente 1780 efter fru Gustava 
von Berchner3 på Ekebyhof. Renoverad av Pietas 1936. - I en förteckning 1883 upp
tages ryggstycke av en mässhake, Kristus på korset, mycket trasigt. Två delar av en 
korkåpa av blå, nu blekt sammet i granatäpplemönster. 1400-talets slut, italiensk; 
förvaras i SHM. 

Prästkappor. l. Av svart grovt mohair-liknande tyg; halvcirkelformad med 
liten krage och två band. Vidd 300, H ca 146. 1876 (rNv.). TEXT.UTST. 1929 KAT. nr 
361. SHM. 	- 2. Av svart yllerips i form av en halvcirkel. Vidd 295, H 144, SHM. 

Kalkkläden.- l. Fint vitt linne med broderi i Holheinsöm av ursprungligen rött, 
nu blekbrunt silke; bred bård med vinranka sydd efter en mönsterbok. På mitten brode
rade med guldtråd Flemingska och Bååtska vapnen under initialerna H.F. E.E.D. syf
tande på Henrik Fleming (1584-1650) och hans maka i första giftet (1608) Ebba Er
landsDotter Bååt,4 t 1628 eller 1630 (fig. 186). I kanten smal uddspets. 50 x 51. SHM. 

1 CATHARINA JACOBINA WATTRANG, f. 1681, t 1735. - G. m. assessorn friherre ERIK LOVISIN, f. 

1671, t 1715 på Ekebyhof i !':kerö sn som han inköpte 1701. Hon innehade Ekebyhof efter makens död. 
2 Friherre ALBRECHT ELoF lrmE, f. 17<;J7, statsråd och chef för ecklesiastikdepartementet 1840, 

friherre 1843, en av de aderton i Svenska akademien 1849, t ogift 1877 på sin egendom Ekebyhof, 
som hans far köpte 1790. Han hade fyra systrar: Charlotta Sofia (1793- 1877), Mariana (1794-1864), 
Inga Albertirra (1796-1830) och Anna Sofia 1799-1871), alla stiftsjungfruar och t ogifta. 

3 GUSTAVA CHARLOTTA VON BERCHNER, f. 1734, t 1780, dotter av kammarherren Georg Tomas 
von Berchner och hans l:a fru Eva Wattrang. G. l:o 1753 m. krigsrådet MÅRTEN SANDELHIELM, 2:o 
1768 m. vice presidenten ADAM FREDENSTIERNA, f. 1722, t 1800. Hon hade förbindelse med Ekebyhof 
genom sin mor Eva Wattrang, som var Catharina Jacobina Wattrangs (se not l) farbrors sondotter. 

4 	 HENRIK CLAESSON FLEMING, f. 1584, krigare, ämbetsman, t 1650. - G. l:o 1608 m. EBBA ERLANDS
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Fig. 185. Detalj av antependium frän 1600-talet. Foto ATA. S. 201. 


Detail eines Antependiums aus dem Detail of altar hanging, 17th cent. 

17. Jht. 

2. Vitt, fint linne med broderi i mångfärgat silke och något guld: två olika sorters bårder i 
renässansstil med sirliga blommor uppstigande ur symmetriskt upprepade voluter. 
Motstående sidor av duken lika. I kanten smal uddspets av grov guldtråd. 72 x 68. 
1600-talets förra hälft, tyskt eller polskt arbete. SHM. Detta eller följande kalkkläde 
troligen identiskt med det med >>polesk söm>>broderade, vilket skänktes av Ebba Leijon
hufvud. - - 3. Vitt linne med broderi i olikfärgat silke i rätlinjig plattsöm samt något 

DOTTER BÅÅT, t 1630, dotter av häradshövdingen Erland Johansson Bäät och Margareta Beurrreus, 
dotter av Dionysius Beurrreus (se s. 206, not l) som erhöll Menhammars kronogård i Ekerö sn i livs
tidsförläning 1547. 
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Fig. 186. Detalj av kalkkläde från 1600-talets förra hälft. Foto ATA. 
s. 202. 


D et a il von einem Kelchtnch aus der D etail of chalice cloth, first half of 

1. Hälfte des 17. Jhts. 17th century. 

guld; stort symmetriskt blomornament i varje hörn . I kanten uddspets av guldtråd med 
paljetter vid topparna. 48 x 49. 1600-talets förra hälft, tyskt eller polskt arbete. 
SHM. - 4. Rosafärgad atlas med bred silverspets bildande bård runtom samt en rundel 
på mitten. 1600-talets slut. 50 x 52. SHM. - 5. Av vitt siden med guldbroderier. I 
mitten Jehovah-soL Gåva av fröken L. Swahn 1842.1 

Bokdynor. - l. Av svart sammet med ornering på framsidan av grov silverspets 
något innanför kanten. 1700-talet 45 X 37. SHM. - 2. Av mycket småmönstrad silver
brokad (jfr antependium nr 1). Skänkt av friherrinnan Wattrang 1726. 45 x 31, 5. SHM. 
- 3. Framsida till bokdyna av samma material som antependium nr 3. 45 x 34. SHM. 

Brudpäll av blekbrun, ursprungligen röd taft. Kantad med en smal rynkad kappa 
av gult siden. På mitten målat med mörk färg ANNO 1641 GOS j IHS EPHD. Gåva 
av kyrkoherde Gudmund OlofsSon Barzelius och hans hustru Elsa PHilipsDotter (se 
s. l 98). Mittpartiet täckt med en rundel av småmönstrad brokad (blå botten med mönster 
i silver, gult, rosa, brunt och vitt) från 1700-talets mitt, omramad av ett rynkat band 
i rött och vitt. I hörnen h j ärtan och däremellan rundlar av den blå brokaden. l 08 x 116. 
SHM. 

LAURA HELENA SwAHN, f. 1827, dotter av kh i Ekerö Lars Swahn (1781-1846) och Anna Charlotta 
Risbeck. Kalkduken är tydligen given på hennes 15-årsdag. 

1 
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Fig. 187. Kollekthäv från 1600-talet. Foto ATA. 

Kollektbentel des 17. Jhts. Collection bag, 17th cent. 

H å v a r. - l. A v vit mönstrad sidendamast (fig. 187) med guld- och silverbroderier i 
läggsöm samt någon silkesnilj, 1600-talsarbete (jfr applikationer på mässhake nr 1). 
Omgjort till håv från något annat textilt föremål. Skänkt av friherrinnan Wattrang 
1726. Svart svarvat skaft. Konserverades 1951 (Pietas). - 2. Två stycken, av röd 
resp . grön sammet med broderier i guld, silver m. m., skänkta 1933 resp. 1934 av kyrko
herde Karl Rudberg (f. 1878, kh i Ekerö 1927- 44). 

Delar av en runsten, påträffade invid S långhusmuren vid kyrkans restaurering RUNsTEN 

1952. Inskr.: >>Loden lät resa stenen . .. Gud hjälpe hans själ». Förvaras i tornrummet. 

Gravst e n a r. - l. Trapet sformad, av rödaktig sandsten (fig. 188). Runinskrift i en GRAVMINNEN 

rad längs stenens övre kant. Därunder ett likarmat kors av S. Georgstyp; övre kors-
armen är krönt av en krona. Latinsk runinskrift: Ingeborg filia Ermundi iacet hic 
(= Ingeborg, Ermunds dotter, vilar här). GuNNAR BoLIN1 har satt inskriftens Ermund 
i förbindelse med Botvidlegendens H ermundus, som på sin fädernegård Säby hade 
grundat en kyrka helgad åt S. Alban, dit den helige Botvids döda kropp först fördes. 

G. BoLIN, Stockholms uppkomst, Uppsala 1933, s. 196. - J fr även SvERIGEs RUNINsKRIFTER VI, 
s. 23 och S. GARDELL, Gravmonument frän Sveriges medeltid I, Göteborg 1945, s. 179. 

1 
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Legendens Säby ligger i Salems socken, i den mitt emot Ekerö liggande delen av Söder
törn. Enl. ADOLF ScHÖCK är måhända J. PERINGSKIÖLDS (MoN. III, bl. 247) förmodan 
riktig, att >>denne Ingeborg motte wara Joar Jarls FrU», d. v. s. att hon varit gift med 
Erik den heliges broder Joar Jedvardsson och att deras dotter varit gift med >>Jon 
Jarh.l Hon kan antagas ha levat under 1100-talets senare hälft och har sannolikt varit 
bosatt på den vid Ekerö kyrka belägna gården Askanäs (jfr s. 162). Stenen låg ursprung
ligen på kyrkogården, men flyttades vid något tillfälle in i kyrkan och inlades i kor
golvet. Upptogs vid kyrkans restaurering 1881 och deponerades 1883 i SHM. (inv. nr 
7340). Återflyttades till kyrkan 1952. 127 X 86 resp. 68. - 2. Grå kalksten, i gången. 
Över Dionysius Beurneus, 2 hans hustru Ingeborg Haraidsdotter och deras söner, 1567. 
Inskrift: HER LIGGER BEGRAFVEN l DEN EDLE VELBÖRDIGE l OCH HÖGLERDE HERR l 
DIONISIVS BEVREVS TILL l VELLINGE RIDDER OCH HANS l KERE HVSFRV INGEBORG 
HARALDS DOTTER MED l II(?) DERES SONER HVILKE l GVDI AFSOMNADE ERE l ANNO 
CHRISTI MDLXVII. Nederst Beurr::eus' vapen i relief. 240 x 120. - 3. Rödaktig kalksten, 
i koret. I hörnen kerubhuvuden och dödssymboler, i mitten inom en krans en kalk. 
Enligt inskrift över kyrkoherden Gudmund Olai Barzelius, 1655 och hans hustru Elsa 
Philips Dotter, (t 1654; se s. 198, även not 2). 200 x 135.-4. Rödaktig kalksten, i gången. 
I hörnen rosetter, i mitten monogram. Över fru Elsa Peders Dotter, (t 1637) samt två 
barn Sigrin och Lars. 205 x 140. - 5. Grå kalksten, i koret. I hörnen kerubhuvuden, i 
mitten vapen. Tysk text och bibelspråk. Enligt inskrift över Johan Otto Peper, (t 1694).3 

1 	 A. ScHucK, Vem var Ingeborg Ermundsdotter? (i manuskript). 

släktsammanhanget skulle en!. A. ScHucK bli följande: 


Jedvard Ermund Johan Sverkersson jarl 
levde på 1120-t. t omkr. 1152l 

~--~·---~ 

Erik d. helige Joar g. m. Ingeborg Kol av Sko 
t 1159 levde på 1170-t. motkonung omkr. 1170 

~--~·---~ 

dotter g. m. •>Jon Jarl»
l dödad på Askanäs 1206 

·-------~------------
Joar Johansson >>Blå •> Knut Johansson Långe 

levde på 1220-t. motkonung 1229- 1234; 
ägde Sko 

• DIONYsms BEURRIEus, f. i Frankrike, inkom till Sverige 1543, anställd vid hovet som Gustav 
Vasas läkare och •>mathematicus •> ; hertig Eriks lärare; adlad 1559, riksråd fr. 1562, kammarråd 1563. 
Erhöll 1547 Menhammars kronagård i Ekerö sn och Vällinge kvarn i Salems sn i livstidsförläning. 
När Erik XIV efter mordet på sturarna 1567 i full förvirring rusade ut på landsbygden och B. skyndade 
efter för att bringa honom till besinning, gav konungen de tillstädesvarande drabanterna befallning 
att stöta ned den gamle mannen, och dessa utförde genast dådet. - G. före 1549 m. INGEBORG HARALDs
DOTTER av ätten KöRNING, dotter av Harald Eriksson till Vällinge i Salems sn. Hon dog strax efter 
mannen 1567. De på gravstenen angivna sönerna äro Erik och Nils, bägge döda som barn. Om dottern 
Margareta se s. 202, not 4. 

3 JoHAN OTTo PEPER, f. 1634, t 1694. Gravplatsen köptes 1696 av fru Barbara Margareta Peper 
på Ekebyhof. Johan Otto Peper var en!. inskr. på gravstenen i 20 år överhauptman över de höggrevliga 
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F ig. 188 . Gravst en över Ingeborg Ermundsdot 
ter, 1100-talet s andra h älft. Efter HrLDEBRAND, 

Sveriges Medeltid. S. 205 . 
Grab st ein der Ingeborg Tombstone of Ingeb org 

Ermundsdotter , 2. Hälfte E rmundsdotter, seeond 
des 12. J hts . half of 12th century. 

235 x 150. - 6. Grå kalksten, i koret . Över Anders Johanson i Skalvik, (t 1695). 180 x 
120. - 7. Grå kalksten, i gången. I hörnen timglas, dödskalle och kerubhuvuden. Bibel
språk utmed kanterna, ägarens inskrift på mittfältet alldeles borta. 1600-talets andra 
hälft? 190 x 135. - 8. Gravstensfragment från 1600-talet som tröskel i V ingången. 
9. Grå kalksten, i gången . På mittfältet initialerna I N S/B T D samt bomärke . Antag
ligen från 1600-talet. 235 x 155. - 10. Rödaktig kalksten, i gången. Över Pär Andersson 
i Närlunda och hans hustru Elisabetta Jans Dotter samt två barn. 1710. 185 x 120. 
11. Grå kalksten, i tornkammaren. Över kyrkoherden Andreas Riselii1 svärmoder 

W ittenbergska godsen i Finland. Detta t orde syfta p å jordegendomar tillhörande Leonhard Johan 
Wittenberg (1646- 1679), g. 1673 m. grevinnan Polydora Christiana Wrangel (1655-1675), dotter 
till K arl Gust af Wrangel. Hennes syst er August a Aurora Wrangel ägde E kebyhof i Ekerö sn (se s. 200, 
not 1), vilket förklarar Pepers kontakt med E kerö. 

1 ANDREAs RISELIUS, f. 1661. P ast or i E kerö 1692, kh i Alfta , Hälsingland 1710, t 1715. - De i 
H ERDAMINNE I angivna uppgifterna om hans hustru och barn överenstämma ej med gravstenens. 



208 FÅHENTUNA HÅHAD
l 

Magdalena Nilsdotter Stuhea, hans hustru Helena Jönsdotter och två söner Johannes 
Hiselius och Andreas Hiselius. 1710. 225 x 165. - 12. Grå kalksten, i tornkammaren. På 
mittfältet inom en ring en kalk. Över kyrkoherde Martinus Bergqvist och hans hustru 
Christina Persdotter samt deras dotter Margareta Bergqvist.l 1717. 215 x 145. - 13. 
Grå kalksten, i koret. Över Johan Larsson och hans hustru Sara Staph(ans) Dotter 
samt deras anhöriga från Åppby. 1720. 185 x 125. - 14. Gravstensfragment bakom 
kyrkogårdens V mur, med årtal 1729 samt initialerna A H S/I I S. - 15. Hödaktig 
kalksten, i koret. Består av två delar. Över Blasius Schröder, (f. 1697, t 1742) och hans 
hustru Gustafwiana Sifwers, (f. 1700, t 1735).2 235 X 165. 

Begravningsvapen av skulpterat, krederat och målat trä. - l. Vapensköld av 
målat och förgyllt trä, hjälmtäcke av plåt(?) har gått förlorat (fig. 189). Nederst en plåt
kartusch med inskrift: DIONISIVS BVRAEVS EQVES AVRATVS INTERFECTVS A REGE ERICO 
MDLxvn (se s. 206 not 2). Sköldens H 50, stångens L 123.-2. Över krigskommissarien 
Erich Johanson Furumarck, (f. 1630, t 1682).3 H 150. - 3. Över Erik Lindschöld till 
Stafsund, (f. 1634, t 1690).4 Hjälmtäcket utformat som akantus (fig. 190). H 200. 
4. Över Joel Gripenstierna, (f. 1637, t 1697).5 H 200. - 5. Över Alexander Cock, f. i 
Stralsund 1642, t i Stockholm 1712.6 H 200. 

DIVERsE Solvisare av rödaktig sandsten, inmurad på kyrkans S yttersida. Årtal 1751 samt 
INVENTARIER initialerna F. G.- Kopparkittlar, två stycken (D 30 resp. 32, H 12 resp. 13) förvaras 

i sakristian. Omnämnas tidigast 1683 (INv.). - Vindflöj e l av bronserad järnplåt. 
I mitten ANNO 1684 genombrutet, på nedersta fliken målat 1890. Har suttit på kyrk
tornet (jfr s. 166). H 45, L 118. · 

Böcker. - l. Gustav Vasas bibel 1540-41, i två band. Gåva till Ekerö kyrka från 
friherrinnan Thyra Klinckowström, Stafsund 1950. - 2. Kristinas bibel 1646, i original

1 MARTINUS (en!. HERDAMINNE I Matthias) BERGQVIST, komminister el. adj. i Ekerö 1688, kb i 
Ekerö 1710, t 1717. - G. m. CHRisTINA PEnnsDOTTER, rusthållareänka. Enda dottern Margareta t ogift. 

2 BLAsrus ScHRÖDER, stämpelmästare i packhuset i Stockholm, son av arrendatorn på Stafsund 
Gilius Schröder och Katarina König (se s. 200, not 3) . 

3 ERIK JoHANssoN FuRUMARCK, ägde Kaggeholm inom socknen; hette förut Furubom, blev adlad 
med namnet Fururnarek 1675 (jfr SvK, Uppland V, s. 95, not 3). - G. 1649 m. MARGARETA ULFVEN
KLOU. 

4 Greve ERIK LINDSCHÖLD (1634- 1690) hette, innan han år 1669 blev adlad, Lindeman. stats
sekreterare 1677, hovkansler 1685, kansler för Lunds universitet 1687. - G. 1669 m. ELisABET CRoN
STRÖM (1653- 1718), dotter av rikskammarrådet Isak Cronström. Ägde Stafsund i Ekerö sn, vilket 
av honom byggdes till ett ståndmässigt, praktfullt säteri. Jfr E. LINDBLAD, Stafsund, i Ekerö förr och 
nu IV, s. 8 ff. Om Erik Lindschölds roll vid Ekerö kyrkas restaurering under 1680-talet se s. 170. 

5 JOEL GRIPENsTIERNA (1637-1697) till Kersö i Ekerö sn, ämbetsman och storfinansiär, adlad 
1669.- G. 1666 m. ELISABET HANSSEN (1648- 1721). Närmare se A. MuNTHE, a . a., samt s. 170,not 1. 

6 ALEXANDER CocK (1642-1712), sekreterare hos Karl Gustaf Wrangel, president i Göteborg 1676, 
adlad s. å., lagman i Bohuslän 1681. - G. m. KRisTINA CRONSTRÖM (1659-1712), syster till Elisabet 
Cronström, g. m. greve Erik Lindschöld på Stafsund (se ovan). 
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Fig. 189. Begravningsvapen över Dionysius Beur
raeus, t 1567. Teckning av O. Hermelin, ATA. 

Begräbniswappen des Dio Funeral hatchmentof Dio
nysius Beurraeus, t 1567. nysius Beurraeus, t 1567. 

Zeichnung. Drawing. 

läderband. - 3. Gezeliuska Bibelverket 1711- 1728 i tre band. - 4. Karl XII:s bibel i 
originalband, 1703. - 4. Peringskiölds Bibliskt släktregister 1713. 

K unga tal i förgyllda ramar. - l. Gustav III:s tal 1771. - 2. Karl XIII:s tal 1810. 

Kopparstick i svart ram, föreställande svenska kyrkan i London, 1728. Signerad 
J. 	v. Gucht.l 55 x 48. 

>>Transumt av Vice Presidentens i Kongl. Svea Hof:Rätt Adam Fredenstiernas, den 
14. Martii 1780 i Herrarrom Saligen afsomnade Husfrus, Fru Gustava Charlotta von 
Berchners testamente af den 15: Februarii samma Åhn> (s. 202, not 3). I gustaviansk 
guldram. 39 x 32. Ur texten kan anföras: >>Som och en vacker skrud af Mässehake Altare 
täcken, Duk och skjorta til Eckerö Kyrkjas behof inkjöpas til minnelse efter mig>> 
(se ovan ang. textilier). 

1 JoHN VAN DER GucHT, engelsk kopparstickare av flamländsk börd, f. 1697 i London, t där 1776. 

14. Sveriges kyrkor. Uppland VI. 
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Votivskepp, föreställande en mälarbåt, ritat av kapten Sam Svensson vid Sjö
historiska museet, byggt av Voldernar Konga m. fl. Skänkt till kyrkan 1953 av socken
årsskriften >>Ekerö förr och nm, Mälaröarnas omnibus AB o. a. 

Förvaringskista av trä, järnbeslagen, två utanlås. Kanske den som köptes 1654, 
lagades efter inbrottet 1840. L 105. 

Kollektkistor.- 1. Av omålad ek, järnbeslagen; antagligen den som köptes 1740. 
Kom 1881 i Klinckowströms ägo med en del gamla skulpturer (se s. 181), skänktes åter 
till kyrkan 1951 av Thora Hamilton f. Klinckowström. L 63. - 2. Brunmålad, med 
välvt lock och enkla järnbeslag. Två utan- och ett innanlås. L 88. 

Fattigbössa av svartmålad järnplåt, med två utanlås. Vid V ingångens N sida. 
H 20, L 25. Köptes och upphängdes 1738? - HERMELIN omtalar 1875 en >>dålig tafla, 
som tillhört en sparbössa. Under ett träd en fattig man, vars sår slikas af en hund>>. 
På tavlan har stått årtalet 1695. Finns ej kvar.1 

V a r g n ä t, förvaras i tornet. 

KLOCKOR Klockorna hänga sedan 1794 i tornet. storklockan har följande inskrift. - Runt 
halsen: GLORIA IN EXCELSJS DEO ET IN TERR'A PAX HOMINIBVS BONAE VOLVNTATIS. 
Slagringen: LAVDATE DOMINVM IN TYMPANO ET CHORO. LAVDATE DOMINO IN CORDIS 
ET ORGAN I. OMNIS SPIRITVS LAVDET DOMINVM (samma vers Ur Psaltaren återgives på 
lillklockan i SVensk Version). FVSOR HVIVS CAMPANAE M: GEORGIVS PVTENTIVS2 CIVIS 
HOLM: ANNO 1640. PS.CL. (= Denna klocka har gjutits av mästaren Jurgen Putensen, 
borgare i Stockholm år 1640. Psaltaren 150.) 

Klockan är rikt och vackert ornerad. Runt halsen (överst) renässansornament och 
en fris av änglahuvuden, under inskriften en fris av fåglar och frukter. På kroppen åt 
Ö ett tomt inskriftsfält, däröver en bild av Gustaf II Adolf. Diameter 117,5, höjd med 
krona ca 100, utan krona 81,8. 

Lillklockan har följande inskrift: Runt halsen (två rader): LOFVER HERRANN MEDH 
KLARA CYMBALER. LOFVER HERRAN MEDH WALKLIN j GANDE CYMBALER. ALT THET 
ANDE HAFVE LOFVE HERRAN HALLELVIA. Slagringen: SOLI DEO GLORIA ME FVNDEBAT 
WILLEM KECKERMAN IN BODEVALI ANNO 1682 (= Willem Keckerman i Bodeval göt mig 
år 1682).- Klockan är av gjutjärn och ur den synpunkten troligen enastående i Sverige. 
Den är enkelt ornerad och starkt rostad. D 88, 4, H med krona 80, utan krona 66, 6. 

Tredje kl o ck a n, >>Silverklockan», har på slagringen följande inskrift: GLORIA IN 
EXCELSIS DEO ME FECIT HOLMIAE GERHARD MEYER (d. ä.)3 ANNO 1698. På kroppen finnes i 

l RÄK. 1685 upptager >>3 armbössor uppsatta vid krogarna. Dher til 3 Tafflor med målning>>. Dess
utom omtalas takspåning över två fattigbössor, vilka således stodo utomhus. Den ovan omtalade 
tavlan kan tänkas härstamma från en av dessa uppsättningar. 

2 JuRGEN PuTENSEN, klockgjutare i Stockholm, mästare ca 1630, ålderman 1636, t 1660. 
3 GERHARD MEYER d. ä., klockgjutare, verksam i Stockholm 1695- 1710. 
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Fig. 190. Begravningsvapen över Erik Lindschöld, 

t 1690. Foto 1954. S. 208. 


Begräbniswappen des Erik Funeral batchment of Erik 

Lindschöld, t 1690. Lindschöld, t 1690. 


N och S en avgjutning av ett blad från en rosenbuske. Gjutaren har tydligen placerat 
ett färskt blad direkt på klockans modell. D 45, H 41. 

1612 (INv.) upptages en handklocka. Finns ej kvar. 
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SAMMANFATTNING 

I. En liten gråstenskyrka, utan torn, antagligen med smalare, absid

C ········t::::::,\ A försett kor. 	En rundbågig fönsteröppning och ingång på S sidan. Trä
:::::::::~-~;-·:::~/ 	 tak av obekant utseende. Uppförd under 1100-talets andra hälft som 

gårdskyrka till Askanäs. - Inv.: gravsten med runinskrift (fig. 188), 
dopfuntsfragment (fig. 181). 

II. Kyrkan förlänges åt Ö. Tvåkopplade gotiska fönsteröppningar i 
oputsat tegel (fig. 150). Öppen takstol. Omkr. 1300. - I omedelbar 
anslutning till kyrkans förlängning bygges sakristian, urspr. täckt med 
bjälktak. - Inv.: krucifix (fig. 177), biskopsfigur av trä (fig. 178). 

III. Kyrkan välves. Tegelvalv med ribbor av päronformad genom
skärning. Måhända började man med valvslagningen i V delen, var
vid den breda gördelbågen mellan andra oeh tredje traven markerar 
gränsen mellan koret och långhuset. Det långa korpartiet är möjligen 
påverkat av tiggarmunkarnas arkitektur. - sakristian välves, tegel
valv med helstensribbor; sakristians N gavel ombygges. - I anslut 
ning till valvslagningen bygges tornet i V med bottenvåningen förenad 
med långhuset. 1400-talets mitt.- Inv.: altarskåp (fig. 171), träskulp 
turer (fig. 172- 173). 

IV. Vapenhus uppföres i S. Kyrkorummet förses med kalkmålningar 
(fig. 160- 161), utförda av en mästare, som stod nära Albertus Pietors 
verkstad. Målningarna bekostades troligen av Ivar Axelsson Tott. 
Omkr. 1480. - Inv.: Triumfkrucifix (fig. 174-176). 

V. Kyrkan renoveras under 1680-talet, delvis på grund av en brandA. Tuulse del. 	1954. 
1647.1 Vapenhuset rivs. Korsarmar av tegel uppföras (fl g. 148). TornetBanperioden Growth of 

der Kirche. church. får ny spira, möjligen ritad av N. Tessin d. y. Kalkmålningar överkalkas. 
Arbetsledare: murmästaren Mårten Hack. Arbetet bekostas till stor 
del av greve Erik Lindschöld på Stafsund, som lät inrätta sin familje

grav i S korsarmen. - Inv.: altaruppsatsens skulpturer (fig. 163, 166), utförda en!. Tessin d. y:s 
ritningar 1687 för ett eastrum doloris i Riddarholmskyrkan (fig. 167), troligen av Burchard Precht. 
Aldre predikstol (fig. 180) och textilier (fig. 185- 187). 

VI. Tornspiran omgestaltas 1793- 94, med bibehållande av gamla stommen, efter ritningar av över
intendentsämbetet _(fig. 154, Thure Wennberg?). Arbetsledare: byggmästare Pousette från Stock
holm. 

VII. Restaurering 1880- 81. Fönsteröppningarna förstoras, golvet omlägges. Öppna bänkar, ny 
predikstol, ändring av altaruppsatsen m. m. Medeltida träskulpturer och en del av äldre textilier säljas. 

VIII. Partiell restaurering 1933, en!. förslag, utarbetat 1932 av prof. R. Östberg. Kalkmålningarna 
framtagas på valvbågar och svicklar. Konservering och omplacering av vissa inventarier. Arbetet 
utföres av konservator S. Dalen. 

IX. Restaurering 1951- 52 under ledning av ark. Arland Noreen. Altarfönstret och N korsarmens 
N fönster igenmuras, predikstolen flyttas österut, orgeln flyttas till N korsarmen. Slutna bänkar. Golvet 

koret höjes. 

Fig. 191. Kyrkans tillväxt, 
under medeltiden 1: 1000. 

i 



213 EKERÖ KYRKA 

ZUSAMMENFASSUNG 


I. E ine kleine turmlose Feldsteinkirche, anseheinend mit schmalerem, mit Apsis versehenem Chor. 
An der Siidseite rundbogige Fenst eröffnung und Eingang. Holzdecke unbekannten Aussehens. Errichtet 
in der 2. Hälfte des 12. Jahrhunderts als Gutskirche fiir Askanäs. Inv.: Grabstein mit Runeninschrift 
(Abb. 188), Taufsteinfragment (Abb. 181). 

II. Die Kirche wird ostwärts verlängert. Doppeltgekoppelte gotische Fensteröffnungen in unver
putztem Ziegelwerk (Abb. 150). Offener Dachstuhl. Um 1300. - In unmittelbarem Anschluss an die 
Verlängerung der Kirche wird die Sakristei erbaut, urspriinglich mit Balkendeeke gedeckt. - Inv.: 
Kruzifix (Abb. 177), Bischofsfigur aus Holz (Abb. 178. 

III. Die Kirche wird eingewölbt. Ziegelgewölbe mit Rippen birnenförmigen Querschnittes. Möglicher
weise begann man mit dem Einwölben im 'Vestteil, wobei der breite Gurtbogen zwischen dem zweiten 
und dritten J och die Grenze zwischen Chor und Langhans markiert. Die Iange Chorpartie ist möglicher
weise von der Architektur der Bettelmönchorden beeinflusst. Die Sakristei wird eingewölbt, Ziegel
gewölbe mit Gurtrippen; der Nordgiebel der Sakristei wird umgebaut.- Im Anschluss an die Einwölbung 
wird der vVestturm errichtet und sein Untergeschoss mit dem Langhans vereinigt. Mitte des 15. Jahr
hunderts. - Inv.: Altarschrein (Abb. 171), Holzskulpturen (Abb. 172- 173). 

IV. Die Siid-Vorhalle wird errichtet. Der Kirchenraum wird mit Kalkmalereien ausgestattet (Abb. 
160-161), von einem Meister, der der Werkstatt des Albertus Pictor nahestand. Die Malereien sind 
vermutlieb von Ivar Axelsson Tott gestiftet. Um 1480. - Inv.: Triumphkruzifix (Abb. 174-176). 

V. Die Kirche wird in den 80-er Jahren des 17. Jahrhunderts renoviert, t eilweise aus Anlass eines 
Brandes 1647. Die Vorballe wird abgerissen. Kreuzarme aus Ziegel werden errichtet. Der Turm erhält 
·eine neue Spitze, möglicherweise nach Zeichnungen von N. Tessin d. J. Die Kalkmalereien werden 
iibertiincht. Arbeitsleiter: Maurermeister Märten Hack. Die Arbeit wird grösstenteils auf Kosten des 
Grafen Erik Lindschöld auf Stafsund durchgefiihrt, der sein Familiengrab im sudlichen Kreuzarm 
cinrichten lässt. - Inv.: Skulpturen neben dem Altar (Abb. 163, 166), nach Zeichnungen Tessins 
d. J. 1687 (Abb. 164, 165, 167) fiir ein eastrum doloris in der Riddarholmskirche zu Stockholm, 
vermutlieb von Burchard Precht ausgefiihrt. Ältere Kanzel (Abb. 180) und Textilien (Abb. 185-187). 

VI. Die Turmspitze wird 1793- 94, unter Beibehaltung des alten Kernes, nach Zeichnungen des 
·Oberintendantenamtes (Abb. 154, Thure Wennberg?) umgestaltet. Arbeitsleiter: Eaumeister Pousette 
aus Stockholm. 

VII. Restaurierung 1880-81. Die Fensteröffnungen werden vergrössert, der Boden wird neu verlegt. 
Offenes Gestiihl, neue Kanzel, Änderungen am Altaraufsatz usw. Die mittelalterlichen Holzskulpturen 
und ein Teil der älteren Textilien werden verkauft. 

VIII. Partielle Restaurierung 1933, nach einem 1932 von Prof. R. Östberg ausgearbeiteten Vorschlag . 
.Die K alkmalereien auf den Gurtbogen und in den Zwickeln werden aufgedeckt . Konservierung und 
Umstellung von gewissen Inventarien. Die Arbeit wird von Konservator S. Dalen ausgefiihrt. 

IX. Restaurierung 1951-52 unter Leitung von Architekt Ärland Noreen. Das Altarfenster und 
das N.-Fenster des nördlichen Kreuzarmes werden zugemauert, die Kanzel ostwärts versetzt, die Orgel 
in den nördlichen Kreuzarm. Geschlossenes Gestiihl. Der Boden im Chor wird erhöht. 



214 FÄRENTUNA HÄRAD 

SUMMARY 


l. A small greystone church without a tower, and probably with a tiny chancel with an ap se. A round
arehed window and entrance on S. side. Timber ceiling of unknown appearance. Built during seeond 
half of 12th cent. as a private chapel connected with Askanäs Manor. Inventory: gravestone with runic 
inscription (fig. 188), fragment of font (fig. 181). 

Il. Church lengthened to E. Two-paned Gothic windows of brick (fig. 150). Open roof-truss. Circa 
1300. At the same time as the building was lengthened, a vestry was built, this being originally'furnished 
with a hearned ceiling. Crucifix (fig. 177), wooden figure of a bishop (fig. 178). 

III. Church brick-vaulted, the ribs ilaving a pear-shaped profile. P erhaps operations started with 
the W. vaulting. The arch between the seeond and third bays constituted the borderline between nave 
and chancel. lt is possible that the unusuallength of the chancel indicates an influence from the archi· 
tectural style of the mendicant friars. Vestry vaulted, brick-ribbed vaulting; N. wall of vestry rebuilt. 
At the same time as vaulting was repaired, the W. tower was built, and its ground floor united with 
the nave. Mid-15th cent. Inventory: triptych (figs. 169- 171), woodcarvings (figs. 172- 173). 

IV. Porch erected to S. Interior decorated with murals (figs. 160- 161) executed by an artist associated 
with the workshop of Albertus Pictor. These decorations were probably paid for by Ivar Axelsson Tott. 
Circa 1480. Inventory: Rood-crucifix (figs. 174- 176). 

V. Church renovated about 1680, the renovations being partly necessary because of the fire of 1647. 
Porch pulled-down. Brick cross-arms. Tower provided with new spire, possibly designed by N. Tessin 
the Younger. Murals obliterated. Work supervised by rnason Mårten Hack, and for the most part paid 
for by Count Erik Lindschöld of Stafsund, who had his family tomb installed in the S. cross-arm. In
ventory: earved altar decorations (figs. 163, 166), probably executed by Burchard Precht according to 
designs (figs. 164, 165, 167) produced in 1687 by Tessin the Younger for a eastrum dalaris in Riddar
holms Church, Stockholm. Old pulpit (fig. 180) and textiles (figs. 185- 187). 

VI. Spire of tower altered 1793- 94, the old framework being retained, and the designs being produced 
by the Royal Building Board (Thure Wennberg?). Director of operations: Master-builder Pousette of 
Stockholm. 

VII. Restorations 1880- 81. Window-openings enlarged, floor relaid. Open pews, new pulpit, altar
furnishings altered etc. Mediaeval woodcarvings and some old textiles sold. 

VIII. Partial restoration 1933 in line with proposals worked-out in 1932 by Professor R. Östberg. 
Murals revealed on arehes and in spandrels. Conservation and rearrangement of certain furnishings. 
Work carried out by S. Dalen. 

IX. Restorations 1951- 52 under direction of architect Ärland Noreen. Altanvindow and N. window 
of N. cross-arm bricked-up, pulpit moved E ., organ moved to N . cross-arm. Enclosed pews. Floor 
of chancel raised. 
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